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Jaak Stockx & Rene Vandermosten, Inflatiebeteugeling:
van symptoombehandeling Haar beleid
De kassieke, in het verleden zo vaak met goed gevolg beproefde middelen
ter bestrijding van een inflatie, blijken steeds minder opgewassen te zijn tegen een evolutie die overwegend van structurele aard is. De (geleidelijke)
verwezenlijking van een economisch-sociaal milieu, waarin de inflatie niet
langer zou gedijen, veronderstelt een hele omwenteling in de opvattingen,
gewoonten en maatregelen, die buiten de strikt economische sfeer onze samenleving beinvloeden.

Paul Belien, Theologie van hetverhaal
Een beetje onverwacht — en zowat overal tegelijk — heeft de theologie opnieuw ontdekt dat zij niet wortelt in begrippen of systemen, maar in verhalen over God. De vraag is dan ook hoe dit verhaal in onze kritische en
rationele cultuur nog kan, en moet, doorverteld worden.

L. L. S. Bartalits, Afsluiting van de Veiligheidsconferentie
te Helsinki
Men kan als optimist menen dat er een belangrijke vooruitgang gemaakt is
in de verhouding tussen Oost en West, men kan ook de hele conferentie
pessimistisch beschouwen als een enigszins wrede farce zonder enige betekenis. Een jets meer gegrond oordeel wordt ons aangeboden door een zorgvuldige analyse van wat zich in de loop der jaren in de Oost-Westverhouding, met name rond de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking
heeft afgespeeld.

Cl. Beukers, 50 jaar lezer
Wij menen onze lezers deze korte terugblik van iemand die dit jaar vijftig
jaren lang lezer van Studien — Streven is geweest, niet te mogen onthouden.

Hans Hermans, From Haiti with love
Een vraaggesprek met een Nederlandse Salesiaan, die na een bestuursloopbaan hier min of meer toevallig op Haiti terecht kwam en daar is blijven
werken. Een van de interessante punten van dit vraaggesprek is dat wij van
een insider enig inzicht krijgen in het karakter van dat land, dat hij op bepaalde punten gunstig vindt afsteken tegen onze Europese wijze van leven.

Leo Geerts, Leren leven met Robberechts
Niet over Praag (en zijn kortstondige lente) wou D. Robberechts berichten:
hij heeft, heel nauwgezet, `Praag' willen neer-`schrijven' in zijn persoonlijk
dagboek. In de confrontatie van dit subjectief verhaal en de objectieve
kroniek der gebeurtenissen wordt `Praag schrijven' voor hem een origineel
literair en geestelijk avontuur.

C. J. Boschheurne, Ruines als kunstwerk
Voordat de kunst zich meester gemaakt heeft van de rulne was het gebouw
in vele gevallen ook een door oorlogs- of ander geweld afgebrande constructie geweest. In die vorm werd ze maar zelden geschilderd. De zeventiende-eeuwse schilderkunst maakte zich van de rulne meester en maakte
er voor het einde van de achttiende eeuw zelf een kunstwerk van.

Eric De Kuyper, Toeschouwer in de nieuwe
(anti)-theaterarchitectuur
Sinds een paar jaar blijkt de theater-vernieuwing het vooral te moeten hebben van een doorbreken van de traditionele ruimtelijke opstelling: toeschouwers in de (confortabele) zaal, spelers op de (volmaakt afgewerkte)
scene. De auteur bespreekt drie van deze doorbraak-pogingen: Peter Brook
(Parijs), Hans Hollmann (Bawl), Ariane Mnouchkine (Parijs). Alleen
Hollmann blijkt erin geslaagd te zijn van deze vernieuwing meer te maken
dan een modieuze aangelegenheid.

Inflatiebeteugeling.
van symptoombehandeling Haar beleid
`Clarifier c'est moraliser'
Leon Blum

J. Stokx en R. Vandermosten

Steeds meer neemt de inflatie in de ontwikkelde markteconomieen een
structurele vorm aan. De concrete inflatiewerking loopt over een ingewikkeld net van specifieke oorzaken en amplifierende structuren; de permanente onderliggende bron evenwel zit in de ontwikkelingsdynamiek van de
economie in wisselwerking met een ongebreidelde behoeftencreatie. Dit
was althans onze stelling in een vorige bij drage. 1
Daar bleek al dat onder de economisten nog geen eenstemmigheid werd bereikt op het gebied van de inflatieverklaring. Uiteraard zullen we in de stellingen over de inflatiebestrijding eenzelfde verscheidenheid van visies weervinden. Daarmee is echter een beleid tot bestrijding van de structurele inflatie nog nauwelijks uitgetekend. Dit is niet alleen te wijten aan het nog
vrij recente inzicht in de inflatoire dynamiek van enkele kenmerkende
structuren uit de moderne welvaartsstaat, maar wellicht ook aan de (al dan
niet bewuste) weerstand om consequent door te denken. Structurele inflatiebestrijding kan immers slechts effectief gebeuren door te sleutelen aan
de structuren zelf van de economie en van de gehele maatschappij met al
wat dit moge inhouden aan wijzigingen in houdingen, opvattingen, verworvenheden, aspiraties en zekerheden.
Traditioneel wordt de inflatiebestrijding benaderd vanuit een gamma technieken die door de overheid gehanteerd kunnen worden. 7o onderscheidt
men ondermeer prijs- en begrotingspolitiek, inkomens- en monetair beleid,
met nog tal van onderverdelingen. Impliciet houdt zulke benadering in dat
de inflatiebestrijding louter gezien wordt als een taak voor de overheid, en
dan nog beperkt tot het technisch-economische vlak.
Een succesvol anti-inflatiebeleid vereist evenwel een globale aanpak. Het
strekt zich uit over alle maatschappijwetenschappen en moet gedragen
worden door de hele bevolking. Daarom lijkt het ons aangewezen de middelen tot prij sbeheersing in te delen enerzij ds in diegene die uitsluitend als
endogeen economisch (binnen de economische sfeer) te bestempelen zijn
en anderzijds deze die onder de hoofding globaal-maatschappelijk beleid
(waaronder het economische) ondergebracht kunnen worden. Het is in de
I 'Welvaartsin f latie, Welzijnsf ruistratie' in Streven, juni 1974, pp. 771-780.
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tweede groep dat we de beleidslijnen zullen schetsen die aansluiten bij de
structurele inflatie-analyse waarvoor we in vorige bijdrage opteerden.
Dergelijk beleid is veel ruimer dan het louter uitvoeren van technische ingrepen: het zal noodzakelijk een normatief en moraliserend karakter vertonen.
Endogeen-economische inflatiebestrijding

Een wijd verspreide visie onder de economisten is dat zij zich niet hoeven
bezig te houden met sociologische, politieke, psychologische en filosofische
aspecten. Deze zijn `exogeen' gegeven. Zij bepalen wel mede de economische
variabelen, maar worden zelf niet binnen de economische sfeer gevormd.
Uit deze traditionele visie resulteert een technisch, bijna mechanistisch anti-inflatiebeleid: een louter sleutelen aan economische grootheden. Dergelijk prijsbeheersingsbeleid werkte lange tijd vrij goed. Het succes was echter
mede te danken aan de lage inflatiegraad, waardoor de toegepaste ingrepen
geen al te drastische neveneffecten sorteerden.
Het is theoretisch nog steeds mogelijk met dezelfde instrumenten de huidige prijsstijging te beteugelen. Bij intense inflatie evenwel loopt de kost
waartegen dit zal geschieden — o.m. in de vorm van aanzienlijke werkloosheid en plots inkomensverlies — zo hoog op dat een dergelijk beleid niet
meer haalbaar is. De neveneffecten overschrijden het economisch vlak
waardoor een aantal politieke, psychologische en sociologische verweermechanismen in werking treden. In een realistisch beleid tot inflatiebeteugeling is er dus nog wel plaats voor de endogeen-economische instrumenten, maar hun efficientie wordt door de maatschappelijke context beperkt.
Een eerste traditionele anti-inflatietechniek is een rechtstreekse prijscontrole. Hierbij tracht de overheid door administratieve maatregelen de prijsstijgingen te verbieden, te beperken of uit te stellen. De sterkste variante is
een algemene prijsstop, meestal uitgevaardigd voor een beperkte duur. Een
andere mogelijkheid is het opleggen van maximum prijsstijgingspercentages. Prijscontrole kan op geheel de economie of op bepaalde sectoren slaan
en al dan niet in overleg met de betrokken bedrijfstak geschieden. In geval
de controle enkel slaat op goederen die in het indexcijfer der consumptieprijzen voorkomen spreekt men, met een pejoratief klankje, van indexpolitiek. Een indexpolitiek vervalst rechtstreeks de barometer van de inflatie.
Een prijspolitiek doet dit ook vermits zij wel de gevolgen van de inflatie,
maar niet de oorzaken ervan bestrijdt: het is een symptoompolitiek.
Daaruit mag men echter niet besluiten dat prijspolitiek geen bestaansreden
meer heeft. Een prijsbeleid is aangewezen in sommige periodes, waarin geisoleerde prijsstijgingen, via de glijdende loonschaal een gans inflatieproces
op gang zouden brengen. Verder kan prijscontrole de psychologische prijsstijgingsverwachtingen breken of een adempauze scheppen waarin meer
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diepgaande maatregelen kunnen voorbereid worden. Voor zover de prijzen echter de uitdrukking zijn van de relatieve schaarste der goederen, vertekent dit prijsbeleid de markttoestand en belet, indien te lang aangehouden, de efficiente allocatie van de produktiefactoren. Waar de prijzen daarentegen opgetrokken worden door de machtspositie van de producent kan
een prijsbeleid (eventueel in de vorm van maximum winstmarge) voor compensatie van deze machtspositie zorgen.
Prijsstijging is de uitdrukking van een onevenwicht (hetzij reeel, hetzij
voortvloeiend uit de machtspositie van de producent) tussen vraag en aanbod op de relevante markt. Gaat het om een reeel onevenwicht dan kan
men pogen ofwel de overdreven vraag in te krimpen, ofwel het onvoldoende aanbod op te voeren. Een verhoging van het aanbod vergt echter een
lange termijn. Invoer is slechts een oplossing voor zover de desbetreffende
schaarste zich niet tevens internationaal voordoet. De politiek van vraaginkrimping daarentegen kan sneller worden doorgevoerd.
Het monetaire beleid tot inflatiebeteugeling bestaat erin de koopkrachtige
vraag te drukken, door te ageren op de beschikbare koopkracht via manipulatie van het geldvolume en van de kredietverlening. Twee soorten ingrepen zijn hierbij mogelijk. Door rechtstreekse kredietbeperking (meestal
in de vorm van een lagere groeivoet van het kredietvolume opgelegd aan
de prive-banken) wordt de vraagexpansie geremd. Tevens kan, door het
invoeren van monetaire reservecoefficienten, een deel van de werkmiddelen van de banken bij de centrale bank gesteriliseerd worden. Onrechtstreekse kredietbeperking bekomt men door het duurder maken van de
kredieten, d.w.z. door de rentevoeten te verhogen.
Het beleid tot kredietbeperking ageert in principe ongedifferentieerd en
treft evengoed de financiering van produktieve investeringen als van consumptieve uitgaven. Vandaar dat de overheid het verbruikskrediet en het
hypothecair krediet vaak anders aanpakt dan de vele vormen van krediet
aan de bedrijven.
Een deel van de binnenlandse koopkracht resulteert soms uit een overschot op de betalingsbalans. Voor zover de buitenlandse vraag inflatoii
werkt op de binnenlandse markt kan een revaluatie een verlichting van de
inflatie teweeg brengen: zij maakt onze produkten in het buitenland duurder, waardoor hun afzet vermindert, en tegelijk worden de ingevoerde goederen goedkoper en verruimt het aanbod.
De of f icientie van het monetaire beleid wordt evenwel geremd door de internationalisatie van het kredietwezen (de eurodeviezenmarkt is niet onderhevig aan rationale controles). Tevens is de geld- en kredietvraag een
afgeleide vraag. Door kredietbeperking worden dus in feite de oorspronkelijke vraagstimulansen niet gemilderd. De beperking van het geldvolume
kan ook nog in zekere mate worden omzeild door een grotere omloopsnelheid van het geld. En van hoge rentevoeten gaat in een sterk inflatoir kli-
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maat nagenoeg geen remmend effect meer uit, vermits zij door de bedrijven
gewoon in de prijzen worden doorgerekend.
Het begrotingsbeleid grijpt rechtstreeks in op de overheidsvraag door het
manipuleren van de uitgaven en onrechtstreeks op de prive-vraag door te
ageren op de ontvangsten.
De uitgaveninkrimping is niet onbeperkt. De lopende uitgaven bestaan
hoof dzakelijk uit transferbetalingen en de wedden van ambtenaren. Voor
beide posten zal men hoogstens een beperking van het stijgingsritme kunnen
doorvoeren. Manipulatie van de investeringsuitgaven zal vooral de vorm
van een uitstel aannemen, gezien de grote vraag naar collectieve voorzieningen voor sociale, culturele en communicatie-infrastructuur.
Een actie op de ontvangsten werkt slechts inflatiemilderend voor zover de
afroming van de prive-vraag (via verhoogde belastingen, verplicht sparen,
het plaatsen van overheidspapier of het uitschrijven van leningen) zelf niet
aangewend wordt tot financiering van de overheidsvraag, m.a.w. wanneer
de opbrengst ervan door de overheid gesteriliseerd wordt. Bovendien is niet
elke belastingverhoging een doelmatige inflatiebeteugeling. Een verhoging
van de indirecte belastingen of van de vennootschapsbelasting wordt bij nietprijselastische produkten toch op de consument afgewenteld. Een belastingverlaging zou, indien verplicht doorgespeeld in de verkoopprijzen, wel
inflatiemilderend kunnen werken; maar de druk van de uitgaven laat aanzienlijke ontvangstverlagingen moeilijk toe. Het aangewezen terrein is dus
de directe belasting op fysieke personen: een politiek hachelijke onderneming. De globale filosofie van een cyclisch begrotingsbeleid is, dat in penodes van hoogconjunctuur en inflatie een begrotingssurplus wordt aangelegd.
Zowel het anti-inflatoire monetaire als begrotingsbeleid werd ontwikkeld
uit de omkering van de Keynesiaanse stimuleringsprincipes. Het blijkt nu
evenwel dat zij minder efficient de prijzen dan wel de economische activiteit afremmen. De kosteninflatie blijft, zelfs bij lagere activiteitsgraad, voortwoekeren. Dit blijkt o.m. uit het steeds hogere inflatiepercentage bij elke
nieuwe laagconjunctuur.
Het inkomensbeleid, zoals het tot nu toe sporadisch werd toegepast, slaagt
er evenmin in de kosteninflatie te beteugelen. Het vond vrijwel uitsluitend
een toepassing in pogingen om de lonen binnen de stijging van de sectorproduktiviteit te houden. Hierbij botst men evenwel op extra-economische
verweermechanismen die spoedig tot de opheffing van dergelijk beleid voeren. Een werkzame inkomenspolitiek moet in een permanente omkadering
voorzien en de endogeen-economische grenzen overschrijden. Bij de behandeling van de structurele inflatiebeteugeling wordt hier verder op ingegaan.
Tenslotte moeten we nog een onderscheid makers tussen beleidsingrepen
gericht op de inflatie zelf en deze bedoeld om de schadelijke gevolgen er-
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van te verlichten. De laatste zijn noodzakelijk om de economie leefbaar te
houden in een periode van hoge inflatie: indexering tot compensatie van
het koopkrachtverlies, aanpassingen in de belastingstructuur om de scheeftrekking van de inkomensverdeling te corrigeren, belemmering van de
vlucht van produktieve naar speculatieve investeringen enz. Het moeilijke
van de zaak is dat maatregelen en systemen, oorspronkelijk bedoeld om de
inflatiegevolgen op te vangen, kunnen uitgroeien tot mechanismen die deze
inflatie zelf gaan bestendigen of zelfs stimuleren.
Een milieu waarin de structurele inflatie niet kan geedijen

De al te endogene, mechanistische aanpak van de inflatie is tot mislukken
gedoemd indien, zoals wij veronderstellen, de inflatie slechts de economische uitdrukking is van een veel diepere maatschappelijke frustratie, die
zowel oorzaak als gevolg is van een ongebreidelde behoeftencreatie. Het
toepassen van een van de traditionele instrumenten tot aan zijn efficientiedrempel is onmogelijk geworden, omdat de gevolgen van zulk beleid grondig indruisen tegen de algemeen aanvaarde doelstellingen en waardenschalen en tegen de belangen en verworven rechten van zovele groepen. In feite
wil men wel van de inflatie af, maar dan zonder jets te veranderen aan datgene wat er de oorzaak van is: geforceerde groei, volledige tewerkstelling,
ongelijkheid, consumptiejacht ...
Het ligt buiten het bestek van dit artikel hier een gedetailleerde analyse te
maken van de expliciete en vooral impliciete doelstellingen en waardeschalen die onze huidige samenlevingen kenmerken (en van hun interne contradicties). Het moge volstaan te verwijzen naar het gelijktijdig optreden
van een aantal zeer ernstige problemen in de gehele wereld, en in de westerse industrielanden in het bijzonder: inflatie, milieuverontreiniging, dreigende schaarste aan voedsel, water en sommige grondstoffen, toenemende
politieke instabiliteit en corporatisme, maatschappelijke en individuele onvrede en zelfs de dreiging van militaire conflicten ingevolge de economische
belangentegenstellingen tussen noord en zuid. `Het cultiveren en het opvoeren van de behoeften is de antithese van de wijsheid (...), van vrijheid
en vrede. (...) Slechts door vermindering van de behoeften kan men een
werkelijke vermindering bevorderen van die spanningen die de diepste oorzaken zijn van twist en oorlog'. 2
Niet alleen leiden de huidige doelstellingen tot catastrof ale evoluties, sommige ervan zijn in hun concrete vormgeving al zinloos geworden. Zo is de
zinvolle doelstelling van welvaartsvermeerdering in feite versmald tot
markteconomische produktiegroei, vaak ten koste van de niet-marktecono2 E. F. Schumacher, Hou het klein; een economische studie waarbij de mens weer
ineetelt, Ambo, p. 31.
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mi schc en psychische aspecten van de welvaart. Het sociaal geinspireerde
streven naar volledige tewerkstelling (in feite een vertaling van een nog
dieper streven naar bestaanszekerheid) is uitgegroeid tot een mythe die de
meest oneconomische en welvaartsirrelevante activiteiten moet rechtvaardigen: `terwijl het gezond verstand zegt dat de economische activiteit er
moet op gericht zijn de menselijke behoeften te bevredigen, ziet men in
feite dat de menselijke behoeften er steeds meer op gericht worden de economische activiteit op peil te houden'. 3
Een structureel anti-inflatiebeleid moet erop gericht zijn een milieu te
scheppen waarin de inflatie niet kan gedijen. De voornaamste doelstellingen van algemeen beleid die zulk milieu kenmerken zijn:
— de optimale ontplooiing van de menselijke persoonlijkheid.
Ludieke, esthetische, morele, sportieve en zovele andere facetten van de
menselijke persoonlijkheid staan in een produktivistische maatschappij
laag gerangschikt op de sociale en individuele waardenschaal. Ze komen
zelfs nauwelijks aan bod in de zogenaamde vrijetijdsbesteding, die ook
steeds meer in de consumptieve sfeer betrokken wordt. De creativiteit,
voor zover aanwezig, wordt hoofdzakelijk op produktiecreatie toegespitst.
In het rijke westen, waar de fysieke overlevingsbehoefte ruimschoots
voldaan is, impliceert optimale persoonlijkheidsontplooiing dat het `economische' sterk gerelativeerd en de talrijke andere welzijnsaspecten geherwaardeerd moeten worden.
— de solidariteit tussen individuen, groepen, landen en generaties.
Dit druist sterk in tegen de huidige sfeer van prestatiedrang, concurrentie, prestige- en carrierestrijd, individualisme, corporatisme, uitbuiting
en profitariaat ... Het sluit o.m. in dat de meerbedeelden bereid zijn een
deel van hun welvaart of te staan, maar ook dat elkeen zijn verantwoordelijkheid t.o.v. de gemeenschap opneemt door de specifieke bijdrage te
leveren waartoe zijn weinige of vele talenten hem in staat stellen.
Beide basisdoelstellingen klinken nog te veel als holle dozen. Iets concreter
uitgedrukt houdt de optimale ontplooiing van de menselijke persoonlijkheid in dat de arbeid een totaal andere plaats zal innemen in een mensenleven dan momenteel het geval is, niet alleen kwantitatief (misschien minder; evenwichtiger verdeling tussen man en vrouw ...) maar vooral kwalitatief : `het werk zo organiseren, dat het zinloos, vervelend, geestdodend en
zenuwslopend wordt voor de arbeider is niet veel minder dan misdadig; het
wijst op een grotere bezorgdheid voor goederen dan voor mensen, een huiveringwekkend gebrek aan medelijden, en een verderfelijke mate van gehechtheid aan de meest primitieve kant van dit bestaan'. 4
3 Zie G. Eyskens e.a., Het land waarin wij werken, p. 144.
4 E. F. Schumacher, o.c., p. 52-53.
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De solidariteit betekent een ruimere aandacht voor inkomens- en vermogensverdeling, individueel, regionaal en internationaal. Tegelijkertijd wordt
de inkomenseis enigszins gerelativeerd in het licht van de nieuwe behoeften
en waardenschaal. Solidariteit betekent ook een leefbaarder aarde door
een verantwoorde milieu- en vredespolitiek.
Een en ander veronderstelt een sterke mentaliteitsverandering, die moeilijk als beleid kan worden geprogrammeerd. Het veronderstelt een langzaam rijpingsproces, want de traditionele waardenschaal zit diep verankerd. Dit blijkt eens te meer uit de veralgemeende recessie waarmee we heden geconfronteerd worden: milieupolitiek en ontwikkelingshulp, twee bekommernissen waarvoor op het eind van de `golden sixties' een zekere bewustwording werd geschapen, worden onmiddellijk weer in de vergeethoek
geduwd, zo gauw onze westerse welvaart wat in zijn groei wordt aangetast.
Wachten op de spontane verwezenlijking van deze hypothetische maatschappij om de inflatie te beteugelen is zoveel als wachten op Godot, en dus
zijn onmacht toegeven. In een overgangsstadium komt het er op aan een
aantal gedragingen en reacties die in de niet-inflatoire maatschappij vanzelfsprekend zullen zijn, nu reeds door overtuiging, dwang en sanctionering
te bevorderen. Door de wisselwerking van economische onderbouw en
maatschappelijke bovenbouw komt dan meteen het nagestreefde maatschappijbeeld sneller tot stand. Deze concrete actie moet zich in de eerste
plaats op twee doelen toespitsen: ingrijpen in de behoeftencreatie en planning van de inkomensrevolutie.
Afremmen van de behoeftencreatie

De mens heeft slechts een gering aantal basisbehoeften (gezondheid, vrijheid, communicatie, waardering ...), waarvan de concrete vervulling evenwel op een oneindig aantal manieren kan gestalte krijgen. In dit opzicht kan
men zeggen dat de (ook economische) behoeften van de mens potentieel
oneindig zijn. Zolang deze behoeften evenwel in de vage sfeer van het onderbewuste of van de ongedifferentieerde verlangens blijven, hebben zij
geen economische relevantie, en kunnen zij dus ook geen rol spelen in het
ontstaan van de inflatie. Economische behoeftencreatie is precies het klaar
tot het bewustzijn doordringen van de wenselijkheid, de realiseerbaarheid
en de dringendheid van een voorheen `potentiele' behoefte, zodat er een
bewust gemis ontstaat.
In vorige bij drage 5 wezen wij op een aantal factoren die dat proces van behoeftencreatie bevorderen. Ter opfrissing van het geheugen sommen wij
ze nog even op:
de euforische toekomstverwachtingen en de vooruitgangsmythe, het door5 Welvaartsinflatie, Welzijnsf rustratie, in: Streven, juni 1974, pp. 771-780.
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breken van de standenbarrieres bij ongelijk blijvende inkomens- en vermogensverdeling, de publiciteit, het individualisme en collectief egoisme, de
vervreemdende moderne levenswijze.
Om misverstanden te vermijden is het misschien nuttig te beklemtonen dat
er enig (hoewel moeilijk of te bakenen) onderscheid kan worden gemaakt
tussen spontane en artificiele behoeftencreatie. De eerste is van alle tijden,
en ontstaat uit de wisselwerking tussen potentiele behoeften, beschikbaar
inkomen en aangeboden goederenpakket. Kunstmatige behoeftencreatie is
er indien bepaalde factoren dit spontane proces stelselmatig gaan versnellen en amplifieren. Het is vooral deze vorm van behoeftencreatie die dient
te worden afgeremd.
Bij bovengenoemde factoren is er slechts een die vrij gemakkelijk manipuleerbaar is en dus eerst is aangewezen als politiek actieterrein: de handelspubliciteit. Basisfilosofie van elk beleid hieromtrent zou moeten zijn dat
publiciteit in de mate van het mogelijke beperkt zou moeten blijven tot objectieve informatie, en dat zij ook begrensd moet worden naar omvang en
naar te gebruiken media. Hier liggen heel wat actiemogelijkheden open:
-- Aanvulling van de huidige wetgeving m.b.t. de bedrieglijke reclame (wet
van 14/7/71, art. 19) met een verbod van reclame die argumenten gebruikt die vreemd zijn aan de intrinsieke gebruiksmogelijkheden of argumenten die desintegrerend werken op het individu-in-de-maatschappij
(status, macht, afgunst ...). Aldus zou enige controle kunnen worden
uitgeoefend op datgene wat samen met het produkt worth aangeprezen:
een gehele levensstijl waarin consumptie gelijk staat met jeugd, gezondheid, zorgeloosheid en vooral achting en prestige.
— Verbod van reclame voor tabak, geneesmiddelen en alcohol, evenals voor
reclame via radio, T.V., telefoon en openbare weg (behalve op verkoopsen produktiepunten). Men kan zelfs overgaan tot het verplicht samenbundelen van alle gedrukte reclame in erkende advertentiebladen, zodat
men daarbuiten geen ongevraagde reclame meer in de bus krijgt.
— Opstellen van een nieuwe reclamecode door een gemengde groep (W.O.
verbruikersorganisaties), met een eveneens gemengd sanctioneringsorgaan.
— Geen fiscale aftrekbaarheid (of slechts boven een bepaalde grens; eventueel gedeeltelijk en conjunctureel wijzigbaar) van reclamekosten.
In feite nog belangrijker dan deze verbiedende of beperkende maatregelen
zijn een aantal meer positief gerichte actiemogelijkheden:
— Subsidiering of andere steun (bvb. zendingstijd in radio en T.V.) aan officieel erkende verbruikersverenigingen.
— Antireclame, in de lijn van de `Mercator'-campagne, 6 maar dan wat min6 Een in Belgie, op initiatief van de regering, gevoerde campagne die de verbruiker
moest aanzetten tot kopen met overleg en tot zuinigheid.
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der schuchter. Deze antireclame moet er op gericht zijn geleidelijk aan
een maatschappelijk odium te verbinden met verspilling en overbodige
luxe, en een humanistische levensstijl te propageren waarin geluk, voldoening en genieten uit andere waarden voortspruiten dan kwantitatiefeconomische behoeftenbevrediging.
— Propagering en uitbouw van een goed net van collectieve voorzieningen,
waardoor een aantal behoeften in gemeenschap kunnen worden voldaan
(publieke zwembaden i.p.v. prive-zwemkommen; zuivere en visrijke waterlopen i.p.v. prive-visvijvers; parken enz....). Belangrijk hierbij is ook
te voorkomen dat een aantal voorzieningen, die tot nog toe tot het publieke domein behoorden, geruisloos worden gecommercialiseerd (`WaltDisney'-parken i.p.v. publieke recreatieterreinen; zitplaatsen aan het
strand ...).
De ruime plaats die hier wordt toebedeeld aan een beteugeling van de publiciteit spruit voort uit de fundamentele overtuiging dat het hier gaat om
een van de hoekstenen van de moderne consumptiemaatschappij.
De overige factoren die een onredelijke en ongebreidelde behoeftencreatie
in de hand werken, zijn veel moeilijker politiek te hanteren en vergen in
alle geval veel meer tijd. Dit belet niet dat geen aanvang kan worden gemaakt met een beleid waardoor de invloed van die factoren geleidelijk aan
kleiner wordt. Dergelijk beleid op lange termijn omvat twee aspecten, die
evenwel onafscheidelijk met elkaar moeten samengaan.
Inkomens- en vermogensverdeling

De sociale, politieke en culturele ontvoogding die de 20e eeuw heeft gebracht, o.m. door algemeen kiesrecht en democratisering van het onderwijs,
heeft aanleiding gegeven tot de psychologische doorbraak van de standenbarrieres. Deze evolutie ging evenwel weinig of niet gepaard met het afbreken van de economische standenverschillen. Vandaar spanningen en frustraties: het is cultureel gemeengoed geworden dat alle mensen gelijk zijn,
maar economisch (en op vele andere terreinen) blijft dit een manifeste onwaarheid. Wie A zegt, moet B zeggen: de democratisering van het onderwijs is in de westerse maatschappij een paard van Troje geweest, waarvan
de gevolgen onafwendbaar zijn in de zin van een grotere economische gelijkheid en economische democratie.
Herverdeling betekent vanzelfsprekend niet de volledige egalisatie van
inkomens of bezit: er kan ruimte zijn voor verschil in inzet, spaarzaamheid,
zelfs talent. (Hoewel in het ideaalbeeld van een niet vervreemdende maatschappij, geestelijk en fysisch talent dusdanige bevrediging in zich dragen
dat zij geen economische meer-beloning behoeven). Tevens mag de herverdeling geen nieuwe mythe worden die al te onrealistische verwachtingen
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schept. Zeus het volledig fiscaal afromen van alle inkomens boven 1 miljoen F heeft weinig denderende resultaten inzake stijging van de laagste inkomens.' Anderzijds is dit geen geldig motief om dan maar niets to doen,
omdat het sop de kool niet waard zou zijn: de functie van herverdeling ligt
niet zozeer in het optrekken van de lagere inkomens, dan wel in het wegwerken van als onbillijk aangevoelde ongelijkheid die oorzaak is van frustraties en behoeftencreatie.
Concreter kan op het vlak van de individuele inkomensherverdeling in de
huidige omstandigheden worden gestart met een plaf onnering van de loonindexering vanaf een bepaald niveau, en met een bevriezing van de tarieven
van de meeste vrije beroepen. Het afschaffen van beroepsorden (geneesheren, notarissen, architecten) en andere monopolistische aanbodspraktijken en privileges kan dan een volgende stap zijn.
Een bijzonder complex probleem is dat van de vermogensherverdeling, die
zowel objectief als psychologisch wellicht nog belangrijker is dan de inkomensherverdeling. Als leidraad zou hier kunnen gelden dat ongelijke vermogens kunnen bestaan in zover deze ongelijkheid is opgebouwd in de loop van
een generatie, maar dat de ongelijkheid niet (vaak cumulatief) mag worden
doorgegeven van generatie tot generatie. Praktisch betekent dat: 100%
successierechten, met mogelijk geplafonneerde uitzonderingen voor directe
afstammelingen. Ook vermogensbelasting kan worden doorgevoerd. Prioritair is in alle geval dat in Belgie eindelijk eens werk wordt gemaakt van
een ernstig grondbeleid, dat tot nog toe op mysterieuze wijze in ministeriele
schuiven verborgen bleef. Heel ingewikkeld wordt het evenwel wanneer
vermogen gebonden is aan macht: aandelenbezit dat een reele participatie
vertegenwoordigt. Hier kan voor grote bedrijven wellicht worden gedacht
in de richting van economische democratie (aandelen komen in handen van
werknemers, vakbonden en/of lokale gemeenschap), en voor kleine bedrijven in een of andere voorwaardelijke voortzetting van het huidige erfenisrecht.
Dat dit alles grote implicaties heeft en eveneens een bepaalde internationale
context vereist, hoeft geen betoog. Maar er moet toch eindelijk eens een begin worden gemaakt. De verdere evolutie hangt nauw samen met het tweede
aspect van dit lange termijn-beleid.
Mental iteitsveranderi ng
,

Een structurele anti-inflatiebestrijding is onmogelijk als de gehele mentaliteit van de moderne westerse mens zich niet geleidelijk aan wijzigt. Dit kan
(en zal, naar wij vrezen) gebeuren door een of andere catastrofe (grote economische crisis, oorlog) of door een dictatuur. Dit zou ook op een orga7 Zie G. Eyskens e.a., Het land waarin wij werken, p. 121.
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nische en democratische manier kunnen gebeuren door een efficient en
volgehouden opvoedingsprogramma, waarin politieke overheden, belangenorganisaties, opinievormende groeperingen en massamedia de intellectuele, emotionele en ethische volwassenwording van de westerse mens
trachten te versnellen.
Een goed systeem van permanente educatie (samen met een grondige herziening van het al te prestatiegerichte traditionele jeugdonderwijs) kan de
bevolking helpen ontdekken dat er andere en belangrijker waarden zijn dan
de economische. Centra voor volwassenenvorming moeten met alle mogelijke middelen worden gesteund. De reeds gedane suggesties m.b.t. antireclame liggen in dezelfde lijn. Binnen het economische moeten allerlei
processen van democratisering en reele participatie op gang worden gebracht, waardoor enerzijds de arbeid een minder vervreemdend karakter
krijgt, en anderzijds grotere economische bewustwording en verantwoordelijkheidszin kan groeien. Doelstelling van al deze vormingsprocessen moet
zijn de mens tot optimale zelfontplooiing aan te zetten, in een geest van
creativiteit, solidariteit en economische soberheid. Relativiteitszin t.o.v. het
economische is ook voorwaarde tot het realiseren, zonder al te grote weerstand en frustraties, van inkomens- en vermogensherverdeling. Zolang de
economische behoeftenbevrediging als prioritair en hoogstdringend wordt
ervaren, is zelfs elke vorm van redelijk inkomensbeleid utopisch.
Een permanente en solidaire prijs-inkomenspolitiek

Een niet-inflatoir inkomensbeleid vereist noodzakelijk een begeleidend
prijsbeleid, en wel om volgende redenen. Primo, voor de groep nietloontrekkenden wordt het inkomen rechtstreeks bepaald door de prijs van
de dien.sten die zij aanbieden. Secundo, zijn de nominale inkomens en de
prijzen de twee bestanddelen die de hoogte en de evolutie uitmaken van
het reele inkomen, waar het bij een welbegrepen inkomensbeleid uiteindelijk toch om te doen is.
Opdat een inkomenspolitiek enige kans tot slagen zou hebben, moet zij op
alle vormen van inkomen slaan. De vakbonden dulden geen unilaterale
loonpolitiek, de zelf standigen geen eenzij dige prij spolitiek.
In deze eis tot globale aanpak schuilt nu juist de grote moeilijkheid van het
inkomensbeleid. Enkel de prijzen en de looninkomens zijn gemakkelijk
meetbaar. Het gebrek aan nauwkeurige statistieken mag echter geen bezwaar vormen voor de aanvaarding van een inkomenspolitiek: het is niet
de statistiek die de politiek bepaalt, maar de politiek beslist welke statistieken prioritair zijn. Tegelijkertijd kan worden gestreefd naar een grotere
doorzichtigheid in de inkomens. Premies, dertiende en veertiende maanduitkeringen zijn alle uitwassen die tot hun ware gedaante moeten worden
teruggebracht: ofwel een verworven recht geincorporeerd in het loon, ofwel

14

J. Stokx en R. Vandermosten

een onzekere beloning in de vorm van een winstdeling.
Een tweede voorwaarde tot succes is dat het inkomensbeleid als een permanente omkadering opgevat wordt. Gebeurt dit niet, dan zou de opheffing van het inkomensbeleid onvermijdelijk weer gevolgd worden door inhaal- en herstelbewegingen op grond van de alsdan geldende machtsverhoudingen, die weinig of niet met de onderliggende economische voorwaarden rekening houden. De inflatie, een tij d lang in toom gehouden door
een verantwoord inkomensbeleid, zou dan weer exploderen.
Tenslotte moet het inkomensbeleid in solidair overleg tot stand komen.
Het moet de weerspiegeling zijn van de doelstellingen en de prioriteiten die
de maatschappij zich stelt. Een consensus omtrent deze doelstellingen moet
worden vertaald in een consensus omtrent de overeenstemmende inkomensontwikkeling, die de allocatie van de produktiefaktoren naar de prioritaire doelstellingen moet kanaliseren.
Centraal in een inkomensbeleid tot inflatiebeteugeling staat de norm dat de
gemiddelde produktiviteitsstijging in de rationale economie als richtsnoer
moet dienen voor de inkomensstijgingen in elke sector.
Hiermede wordt een van de fundamentele inflatiemechanismen sterk gemilderd. Inderdaad, de sectoren die in staat zijn de grootste produktiviteitsstijgingen te realiseren, maar deze in de vorm van loon- en winststijgingen
binnen de eigen branche houden, stimuleren, via het imitatie-effect, de prij sverhogingen in de overige sectoren. Door de meest progressieve sectoren te
dwingen althans een deel van hun produktiviteitsgroei aan geheel de economie ten goede te doen komen via prijsdalingen, wordt meteen ook de intensiteit van de loonstijgingen in de minder produktieve sectoren gemilderd. Deze
dubbele invloed op het algemeen prijspeil, nl. enerzijds prijsdalingen waar er
anders geen voorkomen en anderzijds prijsstijgingen die lager uitvallen dan
zonder algemeen beleid het geval zou zijn, kan niet anders dan de inflatie
aanzienlijk drukken.
De lagere nominale loonstijgingen vertegenwoordigen, wegens de mindere
inflatie, een vrijwel even hoge reele inkomensstijging.
Waar de toepassing van de gemiddelde produktiviteitsnorm in de regel
geen al te grote moeilijkheden moet opleveren, is dit anders gesteld met de
winst. Hoewel de winst voor een deel als vaste kostencomponent behandeld
wordt, blijft zij essentieel een residuvariabele, die bovendien sterk onderhevig is aan conjunctuurschommelingen. De winst in het inkomensbeleid
wordt best a posteriori aangepakt. Een gerealiseerde en overdreven geachte
winst kan in nationaal, sectoraal of bedrijfsoverleg gerealloceerd worden
hetzij via lagere prijzen voor het volgende verkoopsjaar, hetzij via een of
ander transfermechanisme om de reorganisatie van andere bedrijven en
sectoren mee te bewerkstelligen.
Een solidair prijs-inkomensbeleid is zeker moreel te verantwoorden vermits de produktiviteitsstijging voor een goed deel de resultante is van de
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exogeen agerende technische vooruitgang, waarvoor de sectoren naargelang hun aard in meerdere of mindere mate een vruchtbare toepassingsbodem zijn. Het kan natuurlijk niet geloochend worden dat de inspanning
en inventiviteit van de produktiefactoren uit de bepaalde sector, zelf ook
een bijdrage leveren tot de produktiviteitsgroei. Daarom mag de voorgestelde norm van de gemiddelde produktiviteitsstijging niet absoluut worden toegepast. We pleiten echter wel voor een gelijkmatiger, en daardoor
meteen minder inflatoire, verdeling van de vruchten van de technische
vooruitgang over alle agenten van de economie.
Van zodra er een consensus bestaat omtrent het realistisch toepassen van
het richtsnoer van de gemiddelde produktiviteitsgroei, is meteen ook de
bekommernishorizon van de economische subjecten verruimd. Vermits de
produktieve sectoren in feite en bewust de algemene inkomensgroei financieren, zal meteen de vraag worden gesteld naar de zin van een aantal 'parasitaire' sectoren, schakels en tussenpersonen in het economisch proces.
In het globale overleg, waarbinnen de prijs-inkomenspolitiek zal worden
gevormd, moet tegelijkertijd de functiewaardering van alle bedrijfstakken,
vrije beroepen en overheid aan bod komen. Tevens moet de inkomensgroei
worden geplaatst tegenover de andere economische doelstellingen van produktiegroei en tewerkstelling. Een produktiviteitsstijging kan bvb. ook
over geheel de economie worden gesmeerd in de vorm van gelijkblijvende
produktie, maar meer vrije tijd. In zover de behoeftencreatie en meteen ook
de permanente drang naar steeds hogere inkomens gemilderd zullen zijn,
kan dergelijke verruimde orientatie van de inkomenspolitiek steeds meer
aan bod komen.
Overige steunacties

Het steeds meer verdwijnen van de prijsconcurrentie uit het mededingingsarsenaal van de grote ondernemingen is op zichzelf een inflatiebevorderende factor. Van een mededingingsbeleid dat het misbruik van machtspositie
door ondernemingen sanctioneert, kan dan ook een mildering van de inflatie worden verwacht. Uit de ervaring met het E.G.-mededingingsbeleid
blijkt evenwel dat de armslag voor dergelijk beleid vrij beperkt is. Steeds
weer botst men op de vereiste van grootschalige produktie om internationaal competitief te kunnen zijn, d.w.z. om de nodige research en investeringen te kunnen financieren.
Men kan zich afvragen of het binnen de onderneming houden van research
en investeringsmiddelen uiteindelijk niet twee belangrijke groeivariabelen
aan de beslissingsmacht van de gemeenschap onttrekt, daar waar in het
raam van een herorientering van de groei naar een minder consumptivistisch-inflatoir patroon een maatschappelijke controle over beide variabelen
uiterst belangrijk is.
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Ook de overheidssector zelf moet betrokken worden in een structureel antiinflatiebeleid. Enerzijds is er de druk naar een steeds grotere toebedelingseconomie, anderzijds stuwt de lage produktiviteit, gecombineerd met loonstijgingen die zijn afgestemd op de prive-sector, de inflatie omhoog. Uitbreiding van de overheidssector is dan ook slechts verantwoord indien dit gepaard gaat met personeelsrationalisatie, verspillingsbestrijding en efficientieverhoging. Deze noodzakelijke mentaliteitsverandering is niet te baseren
op een 'kapitalistische' en produktivistische mentaliteit, maar gewoon op
verantwoordelijkheidszin en op solidariteit met de tewerkgestelden in de
prive-sector. Wellicht kan decentralisering tegelijk een betere dienstverlening en een efficienter toezicht vanwege de bevolking mogelijk maken. Economische democratie sluit immers o.i. de overheidssector in: ook (en in
zekere zin op de eerste plaats) daar heeft de bevolking recht op inspraak en
controle m.b.t. de concrete werking van de talrijke diensten die tot haar
welzijn zijn opgebouwd.
Besl u it
De huidige inflatie is, in haar structureel aspect, langzaam gegroeid. Het is
dan ook een valse verwachting te menen dat zij snel overwonnen zal kunnen worden. Het heeft in Europa 25 jaar geduurd vooraleer de consumptiemaatschappij in haar volle glorie was opgebouwd, met alle mentaliteitswijzigingen die daarvoor nodig waren. Zelfs met een grondige structurele aanpak in de hierbovengeschetste richting zal het nog minstens een decennium
duren vooraleer een milieu is gecreeerd waarin inflatie moeilijk kan gedijen. Zonder dergelijke aanpak kan het misschien vlugger gaan, maar dan
via een politieke, sociale, economische of militaire explosie van het systeem. Aan ons de keuze. Maar als wij ons lot zelf in handen willen nemen,
wordt het hoog tij d om met de ontwenningskuur te beginnen.

Theologie van het verhaal

Paul Bel ien

Er zijn mensen die hun news ophalen, wanneer zij vernemen dat de evangelies (misschien) `alleen maar' verhalen zouden zijn. Maar wat is een verhaal? En wat vermag een verhaal? Het is goed daar eerst even bij stil te
staan. 1

Verhalen
Wanneer wij alle woorden uit onze wereld weg zouden denken, zouden wij
niet veel overhouden, misschien we! niets. `In het begin was het woord en
zonder het woord is er niets geworden van hetgeen geworden is'. Er zijn
woorden en ze zijn niet weg te denken. Dank zij woorden kan de mens vertellen over alles wat zich voordoet en gebeurt, over alles wat hem ter harte
gaat en hem dierbaar is, wat hem benauwt en bezig houdt. Zonder woorden zou er voor de mens niets te zeggen zijn, maar wellicht ook niets te zien
en niets te doen.
Geen enkel woord is ooit alleen. Een woord is altijd een woord uit of in
een taal welke mens en ding omvat en ontsluit. Een vlechtwerk dat over de
aarde ligt uitgespreid. Want niemand van ons heeft de taal die hij spreekt
zelf gemaakt. Wanneer wij spreken spreken wij altijd taal van anderen.
Er ligt echter niet alleen een taalnet van woorden over de aarde uitgespreid
maar ook een kantwerk van verhalen, bestaande uit woorden, in taal. Er
wordt in die verhalen gesproken over een of meerdere personages, over
gebeurtenissen of situaties, van allerlei aard. Er zijn dan ook verschillende
soorten verhalen. Het gewone ware verhaal van `Jan van een paar huizen
verder' die liftend ... allerlei avonturen beleeft, zoals ieder mens op zijn
levensweg heel veel meemaakt, meestal te veel om op te noemen. En toch
kan ik mijn leven vertellen, mijn levensverhaal. Ieder mens vertelt over
zichzelf, uitdrukkelijk of in bedekte termen. In dit vertellen komt de mens
in zekere zin tot zichzelf. Het wordt hem duidelijk wie hij is. Hij her-innert
zich zijn levensloop en ontdekt een samenhang in al wat hem overkomen is.
1 We doen dit aan de hand van het artikel van S. IJsseling, Verhalenderwijs, in het
Leven met verhalen -nummer van het tijdschrift Schriftt 26 (april 1973), blz. 43-46.
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Over elke mens, ook over onszelf, bestaat er een verhaal dat wij zelf niet
vertellen. Deze verhalen van anderen over ons spelen ook een grote rol in
ons leven. We ontlenen eraan onze (goede of slechte) naam. Zij vormen de
achtergrond waartegen wij over onszelf en over anderen vertellen. We kennen dan ook vele verhalen over anderen, zelfs over mensen die we nooit
persoonlijk hebben ontmoet en die ons juist slechts bekend zijn uit die verhalen. We kennen ook verhalen over gebeurtenissen waar we zelf nooit bij
geweest zijn, of over situaties die ons enerzijds vreemd zijn maar anderzijds
ook vertrouwd omdat we er over hebben horen spreken. Zij zijn ons op het
lijf geschreven en spreken mee in elk verhaal dat wij zelf vertellen en zijn
bepalend voor de wijze waarop wij ons leven opvatten. In deze verhalen
zijn wij het niet die vertellen, maar die luisteren of lezen. Wij vertellen ze
na en geven ze door, zó dat ze ons helemaal vertrouwd worden. Dikwijls
worden ze onze eigen verhalen. Het is ermee als met de taal.
Er zijn tenslotte gebeurtenissen en personages waarover wel verteld wordt,
maar die niet 'echt' bestaan (hebben). Zij zijn slechts werkelijk in verhalen:
romans, sprookjes, legenden, mythen, dierenverhalen, enz., de zgn. echte
verhalen. Dergelijke verhalen handelen vaak over wat er eigenlijk omgaat
en zich afspeelt in en rondom ons, zij handelen vaak over onszelf.
In het beluisteren van verhalen die de ronde doen, krijgt de wereld vorm
en kleur. Het verhaal — wanneer het tenminste een goed verhaal is en wanneer het goed verteld wordt — nuanceert ons oordeel, maakt onze verlangens groter, breekt de ruimte om te leven open en opent een toekomst die
voordien gesloten was. Zonder woorden, zonder taal zou een mens geen
mens zijn. Zonder verhalen zou de mens niet als mens kunnen leven. De
mens moet vertellen om zichzelf te kunnen worden. In eerste instantie door
te luisteren naar de vele verhalen die de ronde doen, maar ook door te vertellen hoe men geworden is wie men is. Wij worden onszelf in en door hetgeen door en over en aan ons verteld wordt.
Ook over God doet een verhaal de ronde. God is allereerst een personage
uit een oud verhaal dat mensen sinds onheuglijke tijden aan elkaar vertellen. God is een verkondigde God. Niemand heeft hem ooit gezien en niemand weet wie hij is. God zelf kennen wij niet, we kennen slechts verhalen
over hem: hoe hij de wereld door zijn woord heeft geschapen, hoe hij zijn
yolk heeft bevrijd en is voorgegaan, hoe hij gesproken heeft door de profeten en hoe hij de mensen aanspreekt en aanspraak op hen maakt in hun
ontmoetingen met elkaar. Dat zijn verhalen over God. In het aan elkaar
vertellen van het verhaal van God komt de gemeenschap van gelovigen tot
stand en wordt de gelovige wat hij is: gelovige.
Het Jezusverhaal
Dat Jezus van Nazaret `echte' verhalen vertelde, hoeft ons niet te verwon-
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deren. De reden waarom wij zoveel verhalen van Jezus hebben overgehouden, hangt samen met het feit dat hij een spreker was — zoals Socrates — en
geen schrijver — zoals Paulus. Maar ook de omstandigheden brachten hem
ertoe verhalen te gebruiken om zijn boodschap mee te delen. Hij had jets
dringends te vertellen: de nabijheid van het `Rijk Gods', the tot directe
maatregelen — bekering en geloof — noopte. Bovendien stond hij vaak tegenover een wantrouwig en kwaadwillig publiek. In de communicatie tussen mensen kunnen verhalen een herkenning te weeg brengen die bij een
rechtstreeks verwijt uit zou blijven. Want 'echte', d.w.z. fictieve verhalen
— zoals parabels — zijn niet uit de lucht gegrepen. Ze zijn — zoals bijv. het
verhaal van de profeet Natan aan koning David (2 Sam. 12, 1-7) of van
Jesaja over de wijngaard van zijn vriend (Jes. 5, 1-7) en van Jezus over de
misdadige wijnbouwers (Mt. 21, 33-46) — uit het leven gegrepen en zij dagen uit tot nieuw leven.
Maar Jezus vertelde niet alleen (zulke) verhalen, hijzelf is ons in verhalen
overgeleverd — hij is zelf een verhaal.
De narratieve grondstructuur van de evangelies — Het oudste evangelie,
dat van Marcus, is primair een verhaal met als hoogtepunt de lijdensgeschiedenis (zodat — misschien enigszins overdreven — het Marcusevangelie wet eens `een lijdensverhaal met uitvoerige inleiding' (M. Kahler) genoemd is). Matteus en Lucas hebben deze verhaalstructuur bewaard. Want
alhoewel zij veel geput hebben uit andere overleveringen van spreuken en
verhalen van Jezus (de zgn. 'Logienquelle') blijft ook hun evangelie toch op
de eerste plaats een doorlopend verhaal. Men moet zelfs zeggen dat zij de
verhaalstructuur nog versterkt hebben door de lijdens- en verrijzenisverhalen uit te breiden en vooral door de bij Marcus vaak stroeve overgangen
tussen de verschillende pericopen te versoepelen en zo tot een waarachtiger
geheel te maken. En zelfs bij Johannes met zijn vele lange redevoeringen is
de verhalende samenhang niet verloren gegaan. Ook Johannes heeft een
evangelie geschreven in dezelfde zin als dat van Marcus: 2 ook in het vierde
evangelie gaat het om een gebeuren.
De narratieve kern van de nieuwtestamentische briefliteratuur — Bij de lezing van de oudste nieuwtestamentische geschriften — de brieven van Paulus — zou men op het eerste gezicht de indruk kunnen krijgen dat de eerste
generatie van christenen het enkele decennia zonder verhalen heeft moeten
stellen. De geschriften, die uit de eerste dertig jaar bewaard zijn gebleven,
2 `Das Werk, mit dem wir es zu tun haben, ist ein Evangelium, (...) ja es ist die
reifste Frucht der Evangelienproduktion and die volkommene Verkorperung dessen,
was "Evangelium" seinem inneren Gehalt nach sein will. (...) Dieser neu- and einzigartige Sinn einer literarischen Produktion schafft auch ein eigenes, wenn auch mit
anderen Erzeugnissen "von unten gewachsener" Literatur verwandtes genus litterarium,
das uns zuerst im Markusevangelium vorliegt.' R. R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, I, Freiburg 1965, pp. 2-3.
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bevatten namelijk geen verhalen. Paulus bijv. verwerkte in zijn brieven —
geschreven tussen 51 en 67 — wel allerlei andere vertrouwde teksten die
hem waren overgeleverd zoals geloofsbelijdenissen en kerkliederen, maar
je vindt in deze brieven geen enkel echt verhaal of toespeling daarop. 3
Dat we zelfs geen toespeling op een verhaal zouden vinden in de brieven
van Paulus moeten we bij nader toezien toch wel nuanceren. Ongetwijfeld
zijn `argumentatio' en `apellatio' 4 in de hele nieuwtestamentische briefliteratuur kwantitatief het sterkst vertegenwoordigd. Zo wordt bijv. de Brief
aan de Romeinen klassiek ingedeeld in twee grote delen. De hoofdstukken
1 tot 11 vormen het 'leerstellige deel', waarin de argumentatie ongetwijfeld
het sterkst vertegenwoordigd is. Het tweede 'vermanende deel' (12-16) is
een Lange `parenese' 5 , bemoedigende troostwoorden of vermaningen, waarin de oproep tot een bepaald ethisch handelen de plaats inneemt van de
redenering. Een nauwkeurige analyse van deze brief toont echter aan dat
vaak als argumenten in de redenering korte narratieve teksten opduiken:
zij vervullen, mag men zelfs zeggen, een sleutelfunctie. 6 Hetzelfde kan worden gezegd over vrijwel alle brieven in het Nieuwe Testament: De geloofsbelijdenis is de humus, waarin de theologische uiteenzettingen en de parenetische troostwoorden geworteld zijn. Deze belijdenis spreekt over een
gebeuren: Christus is in de wereld gezonden, Hij heeft geleden en is voor
ons gestorven, maar Hij is opgewekt en werd verhoogd. Dit betekent dat
de kern en steeds veronderstelde grond van de vroegchristelijke brieven niet
een argument noch een oproep is, maar narratio. 7
Dan stelt zich de vraag: waarom toch is het de schrijvers van de evangelies
op de eerste plaats om het gebeuren met Christus te doen? Waarom is de
`blijde boodschap' — in de vorm van een spreukenverzameling bijv., zoals
het Thomas-evangelie — niet op de voorgrond geplaatst?
Zoals uit de nieuwtestamentische briefliteratuur blijkt is de christelijke
boodschap van meet of aan een belijdenis van de heilsdaden van God in
Jezus Christus geweest: zijn leven, dood en verrijzenis. Trouwens de boodschap van Jezus zelf bevat geen algemeen religieuze waarheden, maar — zoals vooral in de parabels duidelijk wordt -- is het ook hem te doen om het
3 Bas van Iersel, Het verhaal van Jezus, in: Schrift 26 (april 1973), p. 62.
4 Zonder hiermee alle functies van de taal te willen beschrijven, onderscheiden we
hier de `argumentatio' (het 'redenerend' taalgebruik waar men overwegingen maakt,
ervaringen meedeelt, vergelijkingen gebruikt, oordeelt en gevolgtrekkingen maakt), de
`appellatio' (of `oproep' waarbij men zich zonder omwegen tot de luisteraar richt) en
de `narratio' (waarvan het `verhaal' — naast de kroniek, het bericht, het lied, enz. —
een vorm is).
5 Parenese volgens de 'definitie' van Schillebeeckx in de verklarende woordenlijst
van zijn Jezusboek.
6 Vgl. Rom. 3 , 21 .25. Andere narratieve teksten in de Romeinenbrief zijn: 1, 3-4;
4 , 25; 5 , 5-6.8.11; 6 , 4.9; 8 ,11 .34, enz. En elders: 1 Kor. 15 , 3-5 en de overgang
van narratio naar argumentatio in v. 12; Fil. 2 enz.
7 G. Lohfink, Erzahlung als Theologie, in: Stimmen der Zeit, aug. 1974, p. 525.
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gebeuren dat met zijn optreden samenhangt (samenvalt): `De tijd is vervuld
en het Rijk Gods is nabij' — een narratieve uitspraak waarop de oproep
steunt: 'Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap!' (Mc. 1 , 15). Dat
heeft Jezus zijn leerlingen ingeprent. En de ervaringen en gebeurtenissen
die volgden op zijn dood, hebben zo'n diepe overtuiging in hen gewekt, dat
zij niet over Jezus en zijn boodschap konden spreken zonder het verhaal te
vertellen van wat er met hem en met henzelf$ gebeurd was. Daar wortelt de
narratieve structuur van de evangelies en de oudste geloofsbelijdenissen.
Daarom is de christelijke verkondiging, in welke tijd ook, in haar kern een
verhaal, voor zij oproep of argumentatie kan zijn. Vandaar ook dat het
noodzakelijk redenerend nadenken van de theologie altijd opnieuw op een
grens zal stoten, waar zij het unieke, onvoorziene en onherleidbare handelen
van God treft. Hier aangekomen kan ook de theologie niet meer in redeneringen en met argumenten spreken, maar 'slechts' het verhaal vertellen over
Jezus van Nazareth, als het verhaal van God.
Dit is een `waar' en 'echt' verhaal. Het vertelt ons wat er met Jezus gebeurd
is, niet in afstandelijke, 'objectief'-historische berichten, maar in verhalen
die ons uitnodigen om door te dringen tot de diepte en de betekenis van de
feiten. Dit kon niet anders, ook al omdat zij ontstaan zijn in een tijd waarin
geschiedenis niet zozeer omwille van de informatie verteld en geschreven
werd dan wet om de luisteraar,/lezer tot een bepaalde ethische of religieuze
houding tegenover de werkelijkheid te brengen. In die context was het ook
helemaal niet ongebruikelijk dat iedere volgende verteller stukken van het
verhaal dat hem werd overgeleverd, bewerkte, er een nieuwe pointe aan
gaf, het vervolledigde of samensmolt met andere tradities en het uitbreidde
met zijn eigen ervaring en die van de gemeenschap waarin hij leefde en vertelde. Zo brengt ieder verhaal een oorspronkelijk gebeuren in een blijvend
levende traditie met de bedoeling het heden open te breken naar een nieuwe
toekomst.
Wij kunnen (en mogen) eerlijkheidshalve echter niet zomaar terugkeren tot
die `primitieve onschuld' van een voor-kritische cultuur. Het kritisch
verstand van de moderne mens tracht immers een zo scherp mogelijk onderscheid te maken tussen de historische gebeurtenissen en hun interpretatie. Daarom molten wij blijven zoeken naar `historisch gegarandeerde' antwoorden op de historische waarheidsvraag. Maar dit belet niet dat we ons
tegelijk bewust zouden zijn dat een historisch positivisme — dat het verle8 Zonder dit verder te kunnen uitwerken, willen we hier toch suggereren dat een
bijkomende oorzaak voor de verhalende structuur (en de werkdadige kracht) van de
evangelies wel eens zou kunnen zijn de bekering van de auteurs van de evangelies.
De evangelieverhalen zouden dan niet alleen het verhaal zijn van het gebeuren met
Jezus, maar tegelijk van het gebeuren dat Hij bij zijn leerlingen veroorzaakt en bewerkt
heeft. Beide ervaringen hebben zij in elkaar vervlochten en `noodzakelijk' verhalenderwijs (getuigend-herinnerend) doorgegeven. Cf. het verhaal van de rabbi over zijn
lamme grootvader dat wij verder aanhalen.
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den zgn. waardevrij zou (willen) reconstrueren — de overtuigingskracht mist
van de herinnerend-getuigende zingeving van het verhaal. Daarom kan wat
voor het strak redenerend verstand een steen des aanstoots is (geweest), in
de theologie en de verkondiging aan de basis liggen van een gelukkige wending. 9
Perspectieven
De theologie als wetenschap krijgt hier een kans om te verruimen tot de
levende geloofservaring. Tevens zien we hier een nieuwe bron aangeboord
voor christelijk geinspireerde (artistieke) creativiteit.
In enkele recente artikelen zoekt J. B. Metz 1° bijv. naar een 'theologische
overbrugging' tussen heil en (concrete) geschiedenis. Deze laatste wordt heel
in het algemeen, als lijdensgeschiedenis, pas in haar historisch karakter ernstig genomen (...) zonder dat deze (overbrugging) tot een steile, hoogvliegende en uiteindelijk zichzelf bedriegende speculatieve verzoening met deze
lijdensgeschiedenis komt of ook de heilsgeschiedenis zelf weer ten overstaan van deze lijdensgeschiedenis opschort. 11 Dergelijke brugtheologie kan,
zo meent hij, ontworpen worden op grond van een evenwichtige taakverdeling. Herinnerend vertellen en kritische argumentatie hoeven niet tegen elkaar te worden uitgespeeld. Wanneer het herinnerend vertellen zijn eigen
plaats (terug) krijgt zal het de bemiddelingsrol tussen het levende geloof (in
de verlossing van de geschiedenis en in de `nieuwe mens') en de menselijke
lijdensgeschiedenis opnieuw kunnen opnemen. De 'tweede onschuld', d.i.
het bewustzijn dat door de (historisch-)kritische reflectie is heengegaan, zal
dan immers opnieuw aansluiting kunnen vinden bij de `bijbelse didactiek' 12
waar de vertelling — die zelf reeds theologie is, omdat zij het vertelde in zijn
diepte duidt — crop gericht is de aandachtige luisteraar te betrekken in wat
er `in die dagen' gebeurde en hem tot 'dader van gevaarlijk-bevrijdende geschiedenissen' om te vormen. Zoals het gebeurde met de grootvader van
een rabbi — `Mijn grootvader was lam. Eens vroeg men hem een geschiedenis van zijn leraar — de grote Baalschem — te vertellen. Toen vertelde hij,
hoe de heilige Baalschem bij het bidden gewoon was te springen te te dansen.
Mijn grootvader stond op en vertelde; het verhaal sleepte hem zo mee dat
hij springend en dansend moest laten zien hoe de meester het gedaan had.
9 Van deze wending getuigen de titels alleen reeds van prof. E. Schillebeeckx' christologische werken: Christus, sacrament van de godsontmoeting (1957) en Jezus, het
verhaal van een levende (1974).
10 J. B. Metz, Erlosung and Emanzipation, in: Stimmen der Zeit, maart 1973, pp.
171-184. Idem, Kleine apologie van het verhaal, in: Concilium, mei 1973, pp. 58-73; en
zijn artikel 'Erinnerung' in: Handbuch Philosophischer Grundbegrif fe, I, Munchen
1973.
p. 66.
11 J. B. Metz, Kleine apologie
12 Naar de titel van het boek van I. Baldermann, Biblische Didaktik, Hamburg 19642.
...,
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Van dat ogenblik of was hij genezen. (Zo moet men vertellen.) 13 zo kan
ook vandaag, net als in de eerste christengemeente, iedere — hoe dan ook —
gebrekkige mens bevrijd opspringen en opnieuw het leven instappen bij het
horen vertellen van het `verhaal van Jezus'. 14 Dit belet echter niet dat het
systematische en kritische nadenken in de theologie zijn eigen (gerelativeerde) functie moet blijven vervullen `om de verhalende herinnering van
het heil in onze wetenschappelijke wereld in bescherming te nemen, deze
kritisch bij de onderbreking van de argumentatie op het spel te zetten en
toch telkens weer opnieuw tot een vertellen te brengen zonder hetwelk de
ervaring van het heil waardeloos zou blijven'. 15
Deze nieuwe stroming in de theologie loopt tenslotte rakelings langs het
onmetelijke veld van de artistieke creativiteit, dat sinds jaren grotendeels
braak ligt en waarvan de sporadisch begroeide plekken niet meer geoogst
worden. In een bredere context zien we hoe er een onverantwoorde kloof
bestaat tussen de wetenschappen enerzijds en de moraal, filosofie en kunst
anderzijds, en vooral hoe het christendom op deze gebieden schromelijk
afwezig is. `De wereld verwacht niet nog een fysicus of een socioloog meer,
maar een filosoof, een moralist en een kunstenaar'. 16 Zullen we, nu in de
Kerk en door haar theologen het reele belang van Freud, Marx ... ontdekt
is, weer eens te laat komen om de onvervangbare waarde van het symbolische denken en de noodzaak van de artistieke creativiteit — van schilderkunst tot film en televisie — te (h)erkennen? Het is immers niet voldoende
te hervormen. Er zijn (nieuwe) `poetische' scheppingen, (nieuwe) grondideeen in een sterke beeldentaal nodig om de hedendaagse christelijke spiritualiteit — in de tussentijd, tussen het evangelic en de terugkeer van Christus — tot uitdrukking te brengen en te inspireren. 17 Naast andere is de artistieke creatie een ongemeen kostbare en onvervangbare uitdrukkingsvorm
voor de geloofservaring en -communicatie. 18
—

13 M. Buber, Werke, III, Munchen 1963, p. 71, aangehaald door J. B. Metz, E. Schillebeeckx.
14 Vgl. Hand. 3-4, waar blijkt dat het niet overdreven is deze geschiedenissen 'gevaarlijk-bevrijdend' te noemen. Vgl. ook de vertellende interpretatie van het verhaal
van de genezing van een lamme (Mc. 2 , 1-12) in H. Oosterhuis, In het voorbijgaan,
Utrecht 1968, p. 34.
15 J. B. Metz, Kleine apologie ..., p. 70. De auteur voegt er nog aan toe dat deze
kritische theologie `de charismatisch-getuigende verkondiging kan behoeden voor een
terugval in een fideistische ononderscheidenheid tussen menselijke (lijdens)geschiedenis en goddelijke heilsgeschiedenis'. Op dit m.i. belangrijk aspect wens ik hier niet
verder in te gaan.
16 J. Danielou, Crise de l'Eglise et crise de la civilisation, in Le Monde, 28 aout 1971.
17 M. Carrouges, La liturgie a l'heure d'lonesco, in: Y. Congar (dir.), La Liturgie
apres Vatican II, (Unam Sanctam 66), Paris 1967, pp. 179-209, 208-209.
18 Omgekeerd en daardoor nog sterker besluit Rene Girard zijn studie over de roman:
`Si nos prejuges pro et contra n'erigeaient pas une cloison etanche entre 1'experience
esthetique et 1'experience religieuse, les problemes de la creation nous apparaitraient
dans une lumiere neuve. (...) nous comprendrions enfin que le symbolisme chretien
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Op het terrein van de (verhalende) literatuur, waarmee we rechtstreeks in
voeling komen met de theologie van het verhaal of het verhaal in de theologie, heeft de Duitse theologe Dorothee Solle in haar boek Realisation 19
een oorspronkelijk interpretatiemodel uitgewerkt om de theologische relevantie van literatuur sinds de Verlichting te achterhalen. Of omgekeerd: zij
tracht, o.m. steunend op de 'cultuurtheologie' van de Duits-Amerikaanse
theoloog Paul Tillich, een antwoord te geven op de vraag naar een `weltliche Interpretation theologischer/biblischer Begriffe'. 20 De kernidee van
haar theologische interesse voor literatuur vat zij aldus samen: `Die Funktion religioser Sprache besteht darin, weltlich zu realisieren, was die uberlieferte religiose Sprache verschlusselt aussprach. Realisation is die weltliche Konkretion dessen, was in der Sprache der Religion 'gegeben' oder
versprochen ist' (p. 29). Of nog: `Theologie and Literatur stehen hier im
Verhaltnis von Tradition and Konkretion, von Versprechen and Realisation' (p. 48). In onderscheid met en zelfs in tegenstelling tot het begrip
`secularisatie', dat samen met begrippen als 'ontmythologisering', `desacralisatie' ... uiteindelijk vaak op een verarming duidt, kan het begrip `Realisation' ons brengen tot een kritische maar tegelijk verrijkende interpretatie
van het religieuze en bijbelse spreken. Waar de Kerk zich in haar theologie
en cultus nog vaak vastklampt aan begrippen (en woorden) als zonde, genade, rechtvaardiging, verlossing, sterven, verrijzen ... tot de verstarring
toe — zoals een zakenman die zijn geld in een kluis zou opbergen —, kan de
literatuur ertoe bijdragen om deze hermetische en bijna dode taal opnieuw
in wereldse situaties en levensechte personages, en in een gebruikelijke taal
in omloop te brengen. Aan dit kritische moment ten opzichte van het theologische en kerkelijke spreken beantwoordt tegelijkertijd een aspect van
verrijking voor de literatuur zelf. Door aan de 'Gesinnung zur Totalitat'
(het criterium dat de marxistische filosoof Georg Lukacs in zijn literatuurtheorie voor de roman gebruikt) ..en aan het algemene verlangen naar zingeving in de mens het perspectief van God aan te bieden als `de diepste,
laatste grond, het uiteindelijke, onvoorwaardelijke' (P. Tillich) en een `God
van levenden', van Abraham, Isaak en Jacob, van Jozef, Mozes en Jezus
van Nazareth, kan de literatuur haar uitdrukkingsmogelijkheden verrijken.
est universel car it est seul capable d'informer 1'experience romanesque.' Mensonge
romantique et verite romanesque, Paris 1961, p. 309. R. Girard maakt hier echter een
fout, waarmee hij in een overdrijving vervalt, door twee duidelijk te onderscheiden
werkelijkheden te verwisselen, nl. door `chretien' en 'religieux' onderling te verwisselen.
19 D. Solle, Realisation. Studien zum Verhaltnis von Theologie and Dichtung, Luchterhand, Darmstadt 1973, 409 pp., DM 12,80.
20 Een vraag die reeds lang in de theologie leeft, maar die alombekend geworden is
sinds de 'ontdekking' van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer. Voor een samenvatting van zijn gedachten hieromtrent, zie: E. Bethge, Dietrich Bonhoef f er. Eine Biographie, Munchen 1967, pp. 976-986.
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D. Solle heeft met haar studie in het ontmoetingsveld tussen theologie en
literatuur een oorspronkelijke bijdrage geleverd in de bedoeling van en de
methode tot de herkenning van religieuze ervaring in literaire teksten. 21 Dat
de literatuur op haar beurt een bijdrage kan leveren in het proces van ons
gelovig zelfverstaan en van onze wereldbeschouwing en niet in het minst
tot de expressie en communicatie ervan spreekt vanzelf.
Literatuur en artistieke schepping in het algemeen kunnen inderdaad gepriviligeerde wegen zijn om wat de theologie begripsmatig tracht te verwoorden, levensecht te concretiseren in beelden, personages en situaties.
De literatuur (en wellicht nog sterker de film) is tevens een uitmuntend
medium om de bijbelse geloofsexpressie op een voor de moderne mens
sprekende wijze verder te schrijven. Hier ligt wellicht een weg open om
voor de moderne mens de werkzame traditie van de oerchristelijke vertelgemeenschap in een postnarratieve cultuur opnieuw op te nemen.

21 Ook wel omdat zij dit eigenlijk niet behandelt, gaat D. Solle (te weinig) in op de
vele problemen die het begrip `christelijke literatuur' o.m. op literair-theoretisch gebied stelt. Zie hiervoor de recente artikelen bijv. van: E. J. Krzywon, Was konstituiert
christliche Literatur? en Literaturwissenschaft and Theologie, in: Stimmen der Zeit,
okt. 1973, pp. 672-680, febr. 1975, pp. 108-116, maart 1975, pp. 199-204.

Afsluiting van de Veiligheidsconferentie
in Helsinki`

L. L. S. Bartalits

De Conferentie over Europese Veiligheid en Samenwerking werd van 30 juli
t/m 1 augustus 1975 in Helsinki afgesloten met een topconferentie waaraan
werd deelgenomen door delegaties uit 35 Europese en Noordamerikaanse
staten. Deze staten waren elk vertegenwoordigd door de politiek eerst verantwoordelijke persoon. Voor de westelijke landen was dat het staatshoofd
of de ministerpresident; voor de Oosteuropese socialistische staten was dat
de partijleider.
De vertegenwoordigers van de 35 deelnemende landen ondertekenden op
1 augustus 1975 een verklaring waarin zij de politiek-geografische status
quo in Europa erkenden en aanvaardden en waarin zij zich vastlegden op
* Enkele opmerkingen naar aanleiding van de publikaties:
Hans Herzfeld, Berlin in der Weltpolitik 1945-1970. Mit einem Geleitwort von Klaus
Schutz Regierender Burgermeister von Berlin. Walter de Gruyter-Verlag, Berlin 1973,
DM 118. Hans-Peter Schwarz (Hrsg), Handbuch der deutschen Aussenpolitik. R. Piper
and Co Verlag, Munchen 1975, 849 pp. Annaliese Poppinga, Konrad Adenauer. Geschichtsverstandnis, Weltanschauung and politische Praxis. Deutsche Verlags-Anstalt,
Stuttgart 1975, DM 36, 296 pp. Die Rote Armee (Zusammengestelt and bearbeitet von
Capitain B. H. Liddel Hart). Verlag WEU/Offene Worte, Bonn, DM 29, 485 pp. Michel Gardner, Die Geschichte der Sowjetarmee. Verlag E. S. Mittler and Sohn GmbH,
Frankfurt/Main 1968, DM 24, 240 pp. Otmar Franz (Hrsg.), Die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland. Seewald Verlag, Stuttgart 1975, DM 24, 213 pp. Egbert Jahn/
Volker Rittberger (Hrsg.), Die Ostpolitik der BRD. Triebkrafte, Widerstande, Konsequenzen. Westdeutscher Verlag, Opladen 1974, DM 35, 287 pp. Gunther Schmid,
Politik des Ausverkaufs? Die Deutschlandpolitik der Regierung Brandt/Scheel. Tuduv
Verlagsgesellschaft, Munchen 1975, DM 28, 313 pp. Wolfgang Diepenthal, Drei Volksdemokratien. Ein Konzept kommunistischer Machtstabilisierung and seine Verwirklichung in Polen, der Tschechoslowakei and der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 1944-1948. Verlag Wissenschaft and Politik, Köln 1974, DM 35, 229 pp. HansGert Pottering, Adenauers Sicherheitspolitik 1955-1963. Ein Beitrag zum deutschamerikanischen Verhaltnis. Mit einem Vorwort von Hans-Adolf Jacobsen. Droste
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een aantal voornemens, beloften en beginselen, die voor de onderlinge betrekkingen van de Europese staten bepalend moeten zijn.
De door de staatshoofden, ministerpresidenten en partijleiders van de 35
deelnemende landen in Helsinki ondertekende verklaring heeft geen volkenrechtelij ke betekenis en is niet een verdrag. In feite is het slechts een
intentieverklaring, die hoogstens moreel bindend is. Niettemin is de verklaring vooral voor de Sovjet-Unie van eminent politieke betekenis, omdat
nu de handtekening van de Europese en Noordamerikaanse leiders staat
onder een document waarin de bestaande grenzen in Europa worden erkend. 1
Veiligheid in Europa

Dertig jaar geleden hadden de overwinnaars op de conferenties van Yalta
en Potsdam de kaart van Europa beslissend in Russisch voordeel gewijzigd.
Onder andere: de Duitsers kregen een kleiner gebied toegewezen, de Finnen
verloren de Karelische landengte, de Baltische landen Estland, Letland en
Litouwen -- reeds door de Sovjet-Unie ingelijfd — werden maar vergeten.
Anno 1975 is het nog altij d een eerste prioriteit van de Sovj etdiplomatie in
Europa om een bevestigende goedkeuring door 35 Europese en Noordamerikaanse landen in de wacht to slepen van de onrechtvaardigheden van
Yalta.
De zgn. Yalta-grenzen waren onrechtvaardig voor vele landen, zij waren
willekeurig en het resultaat van een bijna toevallige afspraak tussen Stalin,
Roosevelt en Churchill. Het akkoord van Yalta deelde Europa op, net zoals
met het in 1885 gesloten verdrag van Berlijn Afrika was opgedeeld.
De tijdens en na de Tweede Wereldoorlog op aandringen van de SovjetUnie vastgestelde grenzen in Europa bleken duurzamer dan die welke bij de
verdragen van Versailles, Trianon en Saint-Germain waren bepaald, en
waarvan er sommige door Adolf Hitler al minder dan twintig jaar later geschonden werden. De Yalta-grenzen hebben standgehouden wegens het
machtsevenwicht tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten.
De afspraak van Yalta heeft de vrede in Europa helpen handhaven gedurende dertig jaren. Opmerkelijk is dat de Sovjet-Unie steeds bij de letter
en de geest van die afspraak zweert. Andere verdragen en afspraken met de
Westelijke mogendheden hadden de Kremlinleiders min of meer als vodjes
papier behandeld. Aan de afspraak van Yalta hielden zij vast: de Russen
legden hun wil zonder pardon op aan de Oosteuropese landen, maar zij zetten niet aan tot subversie aan de westelijke zijde van het zgn. IJzeren Gordijn.
1 Over deze problematiek zie ook het artikel `Under Leonid's eyes' in The Economist
9/15 augustus 1975, pp. 12-14.
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Een van de meest fundamentele verschilpunten welke de achtergrond vormde van veel meningsverschillen over details op de Conferentie over Europese
Veiligheid en Samenwerking was dat over de aard van de veiligheid.
Van het begin of wensten de Russen zowel de politieke als de ideologische
grenzen door de CEVS te laten fixeren. Bij de aanvang maakte minister van
buitenlandse zaken Gromyko duidelijk dat de Sovjet-Unie vreedzame coexistentie wenste tussen twee maatschappelijke stelsels, gescheiden door een
duidelijk zichtbare grens. Wanneer de Sovjet-Unie sprak over soevereiniteit
en niet-inmenging, dan sloeg dit op de onaantastbaarheid van de Russische
invloedssfeer en bijvoorbeeld niet op de soevereiniteit van Tsjechoslowakije
ten opzichte van Russische interventie.
Van de westelijke regeringen werd gevraagd de Russische hegemonie over
Oost-Europa te accepteren als zijnde een belangrijk element van de Europese veiligheid. Dit konden de westelijke landen niet onvoorwaardelijk
doen; het zou een schending vormen van hun politieke principes om een in
feite koloniale situatie te accepteren.
Er was een tweede reden waarom de westelijke landen de Russische opvatting over veiligheid niet konden aanvaarden. Een internationaal veiligheidsstelsel dat niet duidelijk de steun van de bevolking geniet, kan enige tijd
blijven bestaan; het is echter altijd zwakker dan een stelsel dat wel de steun
van het yolk heeft. Sinds de Tweede Wereldoorlog waren er verschillende
opstanden en revoluties in Oost-Europa geweest. Natuurlijk hadden de
regeringen van de Sovjet-Unie en die van de andere Oosteuropese landen
ervan geleerd, zodat zij thans en in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid
beter tegen verzet opgewassen zijn. In Oost-Europa schenkt men iets meer
aandacht aan de wensen van de bevolking, maar de uiteindelijke machtsfactor vormt nog steeds het Russische leger.
Daarom heeft het Westen er juist aan gedaan om de veiligheid van Europa
niet alleen te laten afhangen van de onaantastbaarheid van bestaande grenzen, maar ook van vrijer verkeer van ideeen en personen, waar algemeen
naar verlangd wordt. Een Europa waarin families verdeeld zijn, waar mensen niet mogen reizen of van objectieve berichtgeving verstoken zijn, mag
dan in Russische ogen veilig zijn, voor het Westen is dit niet het geval. Het
fundamentele meningsverschil tussen Oost en West blijft: de Russen stellen
vrijheid gelijk met onveiligheid, het Westen beschouwt daarentegen vrijheid
als veiligheid. De Conferentie over Europese Veiligheid en Samenwerking
heeft deze opvattingen niet veranderd of dichter bij elkaar gebracht. 2
Voorgeschiedenis van CEVS

ende het houden van een Europese VeiligheidsHet eerste initiatief betreffende
2 Cf. The Times, 7 juli 1975.
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conferentie dateert uit januari 1954, toen de Russische minister van buitenlandse zaken Molotov op een ministeriele conferentie van de grote vier over
de toekomst van Duitsland en Berlijn voorstelde een Europese veiligheidsalliantie af te sluiten. Het plan-Molotov, dat de bedoeling had zowel de
NATO als de Europese Defensiegemeenschap overbodig te maken en op
die manier de Amerikaanse invloed in West-Europa terug te dringen, vond
geen gehoor bij zijn collegae J. F. Dulles, Eden en Bidault. De Russen waren
echter daardoor niet ontmoedigd. Bij herhaling werd de idee van een Europese Veiligheidsconferentie ter sprake gebracht. Eerst vanaf het begin van
de zeventiger jaren reageerden de NATO-landen positief op de Russische
voorstellen. Dit hield onder meer verband met het door landen als Finland,
Roemenie en Joegoslavie geuite verlangen naar veiligheid. Beide laatste
landen waren door de Russische bezetting van Tsjechoslowakije in augustus
1968 in een benarde positie geraakt, omdat gevreesd werd dat zij het lot van
Tsjechoslowakije zouden moeten delen. Oorzaak van deze angst was de
Brezjnev-doctrine van beperkte soevereiniteit, volgens welke de Kremlinleiders zich het recht zouden toeeigenen om Oosteuropese socialistische
landen tot de orde te roepen die zich niet aan de door de Sovjet-Unie bepaalde voorwaarden houden. Ofschoon de Russen het bestaan van deze
doctrine ontkennen, droeg de onzekerheid waarin Roemenie en Joegoslavie
sinds augustus 1968 leven, wel degelijk er toe bij dat de NATO-landen de
waarde van een Europese Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking
gingen inzien. 3 De NATO-landen stelden echter van hun kant een aantal
voorwaarden. De twee belangrijkste waren:
1) Parallel met de Conferentie over Europese Veiligheid en Samenwerking
moesten er besprekingen worden gevoerd over vermindering van de troepen
en bewapening in Centraal-Europa. Vanaf 30 oktober 1973 vinden over
dit vraagstuk in Wenen besprekingen plaats, die na overleg met de Warschaupakt-staten officieel de naam gekregen hadden van 'Conferentie over
wederzijdse vermindering van strijdkrachten en bewapening, alsmede bijbehorende maatregelen, in Centraal-Europa'.
2) Er moest een bevredigende oplossing gevonden worden voor de kwestie
Berlijn; op 3 september 1971 sloten de ambassadeurs van Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten in de Bondsrepubliek en de ambassadeur van
de Sovjet-Unie in de DDR een viermogendhedenakkoord over Berlijn af,
waarin de positie van met name West-Berlijn op een voor het Westen min
of meer bevredigende wijze werd geregeld. Een akkoord tussen de Bondsrepubliek en de DDR, waarin het viermogendhedenakkoord technisch werd
uitgewerkt, werd op 11 december 1971 afgesloten.
Van belang voor het totstandkomen van de Conferentie over Europese
3 Zie ook het artikel `After Helsinki: Balkan Jitters' in Time, 18 augustus 1975, pp.
8-9.
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Veiligheid en Samenwerking was verder dat in de Bondsrepubliek de regering Brandt-Scheel sinds 1969 met succes streefde naar normalisering van
de betrekkingen met de Oosteuropese socialistische landen. Dit streven
kwam onder meer tot uiting in het afsluiten van niet-aanvalsverdragen met
de Sovjet-Unie en Polen.
In het voorjaar van 1970 maakte echter de regering-Brandt-Scheel onder
druk van de CDU/CSU-oppositie ratificering door de Bondsdag van deze
twee verdragen afhankelijk van het bereiken van een bevredigende regeling
van de kwestie West-Berlijn tussen de Bondsrepubliek en de DDR, waarop
de Sovjet-Unie reageerde met to stellen dat zij het van kracht worden van
de viermogendhedenovereenkomst inzake Berlijn zou uitstellen tot na de
ratificatie van het verdrag van Moskou.
Op 2 juni 1972 werden tussen de Bondsrepubliek en de Sovjet-Unie de ratificatieoorkonden bij het verdrag van Moskou uitgewisseld, waarna op 3 juni
1972 de vier ministers van buitenlandse zaken van de grote mogendheden
de viermogendhedenovereenkomst inzake Berlijn in werking deden treden.
Toen bovendien op 6 november 1972 de onderhandelingen over het basisverdrag tussen de Bondsrepubliek en de DDR werden afgesloten, stond niets
het beleggen van de Conferentie over Europese Veiligheid en Samenwerking
in de weg.
Overzicht van aanbevelingen

De Conferentie over Europese Veiligheid en Samenwerking begon op 22
november 1972 met een voorbereidende conferentie in Helsinki van de
aldaar geaccrediteerde ambassadeurs van de deelnemende landen. Deze
voorbereidende vergadering werd afgesloten op 8 juni 1.973 met het formuleren van de aanbevelingen voor de conferentie.
Vervolgens vond, wederom in Helsinki, de eerste fase van de Conferentie
over Europese Veiligheid en Samenwerking plaats van 3 t/m 7 juli 1973
met een bijeenkomst van de ministers van buitenlandse zaken van de 35
deelnemende landen. Bijna alle aanwezige bewindslieden gingen uitvoerig
op genoemde beginselen in en stelden een prioriteitenschema op, waarbij
het afzien van geweld, onschendbaarheid van de grenzen en territoriale
integriteit op de voorgrond stonden. Met betrekking tot de onschendbaarheid van de grenzen wilden de Russen de bestaande grenzen in Europa voor
altijd vastleggen en territoriale aanspraken uitsluiten, terwijl de Westelijke
landen alleen een formule wilden accepteren waarbij de mogelijkheid tot
grenswijziging na gemeenschappelijk overleg wordt voorbehouden. De toenmalige minister van buitenlandse zaken van de Bondsrepubliek, Walter
Scheel, was hiervan op grond van de volgende twee factoren voorstander:
a) de mogelijke totstandkoming van een Europese Unie tussen de EEGlanden;
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b) een eventuele hereniging van Duitsland die door vrije zelfbeschikking
tot stand wordt gebracht.
Met betrekking tot de vreedzame regeling van geschillen mag worden opgemerkt dat enige kleine landen zoals Zwitserland, Oostenrijk, Zweden
alsmede Ierland en Cyprus gaarne wilden zien dat dit beginsel geconcretiseerd werd door de schepping van een mechanisme waardoor eenzijdige
interpretaties vermeden zouden worden en ten aanzien van geschillen op
onpartijdige wijze zou worden beslist.
Met betrekking tot die militair-politieke maatregelen die de ontspanning
konden bevorderen, werd in de aanbevelingen melding gemaakt van een
aankondiging vooraf van grote militaire manoeuvres en de uitwisseling van
waarnemers, terwijl de kwestie of ook grote troepenverplaatsingen vooraf
aangekondigd dienden te worden nog nader moest worden onderzocht.
Voor wat de MBFR betreft viel uit de aanbevelingen op te maken dat de
Conferentie over Europese Veiligheid en Samenwerking, op verzoek van
haar deelnemers, op de hoogte zal worden gehouden van de ontwikkelingen
in de MBFR-onderhandelingen in Wenen.
In tegenstelling tot de meningsverschillen over de ontspanningsmaterie, die
op het eerste niveau gelegen waren, gelukte het met de toverf ormule in de
derde alinea van de preambule van de aanbevelingen: `wederzijds voordeel
en verplichtingen die voortvloeien uit de verschillen in de economische en
sociale systemen' het ijs op het tweede niveau van de besprekingen te
breken. Het beginsel van de economische samenwerking tussen Oost en
West kon daarmede geformuleerd worden.
Er werden in de tweede f ase van de Conferentie over Europese Veiligheid
en Samenwerking, die op 18 september 1973 op ambtelijk niveau in Geneve
begon, wat betreft de economische samenwerking tussen Oost en West
aanbevelingen voor concrete maatregelen tot ontwikkeling van de samenwerking gedaan inzake:
a) handel; b) industriele samenwerking; c) wetenschap en technologie; d)
milieubescherming; e) en andere gebieden.
Hoofdstuk drie van de aanbevelingen droeg de ietwat verrassende titel
`samenwerking op humanitair en ander gebied' en was in feite een compromis van het laatste uur, dat het meningsverschil tussen Oost en West,
of in casu de verbeterde culturele uitwisseling of de verbetering van de menselijke contacten op de eerste plaats kwam, overbrugde.
Met betrekking tot de menselijke contacten en de uitwisseling van informaties werden door de Westelijke ministers van buitenlandse zaken niet minder dan 16 tekstvoorstellen ingediend, hetgeen erop wees dat het Westen
van de Conferentie over Europese Veiligheid en Samenwerking veel gedetailleerder besluiten verwachtte dan waarin het Bulgaars-Poolse ontwerp
had voorzien. De desbetreffende subcommissie moest daarom voor wat de
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menselijke contacten betreft speciale aandacht besteden aan:
a. regelmatige contacten tussen familieleden en huwelijkssluitingen tussen
onderdanen van verschillende staten;
b. het heen en weer reizen uit hoofde van persoonlijke of beroepsoverwegingen en uitbreiding van het wederzijdse toerisme;
C. uitbreiding van jeugdcontacten en sportmanifestaties.
Ook moest de subcommissie voorstellen formuleren voor uitbreiding van
de uitwisseling van informatie en wel in het bijzonder ten aanzien van
1. verbeterde toegang tot mondeling of visueel te verschaf f en informatie en
uitbreiding van de uitwisseling daarvan;
2. bevordering van de samenwerking op deze gebieden door middel van
overeenkomsten op korte of lange termijn;
3. verbetering van de voorwaarden waaronder journalisten hun beroep in
een land van het andere blok kunnen uitoefenen. 4
Tweede fase van de CEVS
Tijdens de op 18 september 1973 in Geneve begonnen tweede fase van de
Conferentie over Europese Veiligheid en Samenwerking werd de kern van
het meningsverschil blootgelegd; de Sovj et-Unie wenste verstarring van alle
grenzen in Europa en het Westen wilde vrijer verkeer van personen en
ideeen. Voornamelijk bij de NATO-landen heerste de opvatting namelijk
dat het reeds jaren bestaande verlangen van de Sovjet-Unie om een Europese Veiligheidsconferentie te houden het Westen de kans gaf om meer
burgerrechten te vorderen voor de Oosteuropeanen. 5
De in november 1972 opgestelde aanbevelingen van de ministers van buitenlandse zaken vormden in Geneve voor de experts de grondslag en zij
waren met de uitwerking in concreto begonnen. Dat men in januari 1974
met de eindredactie begon, waarbij de confrontatiefase achter de rug werd
gelaten, achtten optimisten in Geneve een vooruitgang.
Overeenstemming over de slotverklaring
De Sovjet-Unie en de Oosteuropese landen drongen echter aan op grate
voortvarendheid bij de werkzaamheden van de Conferentie over Europese
Veiligheid en Samenwerking en een zo snel mogelijk opstellen van de slotverklaring. Tegelijkertijd waren er uit de Oosteuropese hoofdsteden voortdurend optimistische geluiden te horen over de in Geneve gemaakte vooruitgang en werd aangedrongen op een spoedig bijeenroepen van de slot4 Cf. G. von Groll, Die Aussenminister in Helsinki, in Aussenpolitik, 3 kw. 1973,
pp. 2.
5 Cf. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16 februari 1974.
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bijeenkomst.
Van Westeuropese zijde liet men zich in het algemeen veel sceptischer uit.
Hieruit bleek onder meer dat de voortgang op het gebied van economie,
wetenschap, technologie en het milieu (mand 2) niets te wensen overliet.
Het enige moeilijke punt bier was het Oosteuropese voorstel tot een algemene toepassing van het meestbegunstigings-principe. Algemeen gesproken
bleek het Oostblok ter zake van `mand 2' niet al tij d als een front op te treden, dit in tegenstelling tot de 'manden' een en drie. De reden daarvan was
te zoeken bij de economische afhankelijkheid van sommige Oostbloklanden ten aanzien van het Westen, maar dat mocht volgens de Russen niet in
de papieren van de Conferentie over Europese Veiligheid en Samenwerking
tot uitdrukking komen. 6
Veel minder soepel was de gang van zaken bij het formuleren van politieke
principes van veiligheid (mand 1), met name bij het opstellen van de tien
principes die voor de betrekkingen tussen de staten bepalend zijn. Van Russische zijde verzette men zich lang tegen het opnemen van een zinsnede die
grenswijzigingen op vreedzame wijze mogelijk zou maken. Ter zake van het
afzien van geweld moest Roemenie een stap terug doen ten opzichte van
de Russen. Boekarest eiste een verbod van het stationeren van buitenlandse
troepen, voorzover daarom niet was gevraagd. Op verzoek van de Russen
was men niet verder gegaan dan een invasieverbod volgens het handvest
van de Verenigde Naties.
Zeer traag was de voortgang bij het vaststellen van de inhoud betreffende
`samenwerking op humanitair gebied, menselijk contact, informatie en culturele uitwisseling' (mand 3). Met een beroep op de beginselen van soevereiniteit en niet-inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van een
ander land verzetten de communistische staten zich tegen ails wat een
liberalisering van hun binnenlandse toestand zou kunnen betekenen. Concessies op dit gebied kwamen pas los na maart 1975 toen duidelijk werd
dat vooral de Russen groot belang hechtten aan een spoedige afsluiting van
de Conferentie over Europese Veiligheid en Samenwerking met een topbijeenkomst in de afgelopen zomer.'
De lange tijd die nodig was om een enigszins aanvaardbaar compromis
tussen Oost en West te bereiken bewijst hoe ingewikkeld de problemen zijri
welke Europa reeds ruim dertig jaar lang verdeeld houden. Duidelijk is
geworden dat de Oosteuropese gedelegeerden op de Conferentie over Europese Veiligheid en Samenwerking de hardheid van het Westen hadden onderschat. En in het Westen kregen de sceptici totnogtoe gelijk met hun stelling dat een wezenlijke liberalisatie van het Sovjet-systeem niet is te verwachten.
6 Idem, 12 maart 1975.
7 Zie ook artikel `On the Road to Helsinki' in Newsweek, 23 juni 1975, pp. 7-8.
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Helsinki was geen eindstation

Meer dan twintig jaar stuurden de Russen aan op een Europese Veiligheidsconferentie. Deze vasthoudendheid bewijst het belang van het Kremlin bij grote Europese congressen. Het is daarom niet voldoende te evalueren wat drie jaar onderhandelingen in Helsinki en Geneve hebben opgeleverd. Want wat de Sovjet-Unie tot nu toe niet bereikt heeft, zal zij waarschijnlijk op het programma van de volgende veiligheidsconferentie in 1977
te Belgrado zetten. Voor haar was Helsinki geen eindstation.
Het belangrijkste van de zaak komt in beeld wanneer men realiseert dat de
Russen het Westen uberhaupt hebben kunnen bewegen tot een veiligheidsconferentie. In tegenstelling tot de verwachtingen in de fase 1963-1968 berustte namelijk de ontspanningsfase 1969-1975 alleen op de aanvaarding
van de bestaande organisaties en regimes, wat voor Oost-Europa neerkwam
op de stilzwijgende aanvaarding van het beginsel 'cujus regio, ejus religio'.
Daarom zag het Westen van het begin of geen voordeel in een Europese
Veiligheidsconferentie, aanvaardde haar echter met tegenzin vanwege de
verbinding met wapenbeheersingsprojecten, en poogde haar tevergeefs om
te zetten in een discussie over de opening van de gesloten maatschappij in
Oost-Europa. Indien de Westelijke regeringen zich thans genoodzaakt voelen te spreken alsof de 'ontspanning' ingetreden is, zullen zij zich later genoodzaakt voelen voortzetting van de veiligheidsconferentie te aanvaarden.
De Sovjet-Unie streeft drie doeleinden na:
a. ten eerste de sanctionering van haar machtsgebied in Europa tot aan de
Elbe;
b. ten tweede de verdringing van Amerika uit Europa; en
C. ten derde de verdwijning van West-Europa's veiligheidsbehoefte, de ontbinding van de 'blokken' en de politieke associatie van geheel Europa aan
het Russische Rijk.
Het eerste doe!, reeds grotendeels bereikt door de verdragen met de Bondsrepubliek, werd door de Conferentie over Europese Veiligheid en Samenwerking multilateraal bevestigd, al blijven voorbehouden van de NATOlanden — in het bijzonder de Bondsrepubliek — gehandhaafd. Aan beide
andere doeleinden droeg de Conferentie over Europese Veiligheid en Samenwerking niets bij. De onrust in Europa over de bedoelingen van de
Kremlinleiders is zelf s toegenomen, maar economische, politieke en sociale
moeilijkheden in het Westen hadden de macht van de Sovjet-Unie in de
laatste jaren relatief doen toenemen.
Hoe staat het met de Westelijke balans? Volgens Gunther Gillessen wilde
het Westen tijdens de Conferentie over Europese Veiligheid en Samenwerking in hoofdzaak twee dingen bereiken: de Sovjet-Unie door verwikkeling
in een permanente dialoog op een weg brengen waarop het steeds moeilijker
zou worden een politiek van geweld te bedrijven, met name tegenover de
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Oosteuropese landen, en ten tweede te pogen de grenzen van het vrije verkeer van mensen, meningen en informatie te openen om op die manier de
communistische maatschappij te humaniseren.
Beide pogingen mislukten nagenoeg volledig. De Russische kazernediscipline in Oost-Europa is even effectief als vijf jaar geleden. De interventiedreiging is voor sommige Oosteuropese landen gevaarlijk gebleven en van
de humaniseringspogingen is slechts vergemakkelijking bij familiehereniging
overgebleven. De 'derde mand' is leeg gebleven, afgezien van een paar niet
verbindende, altijd te herroepen intentieverklaringen. 8
Moet dit spel zo verder worden gespeeld? De Conferentie over Europese
Veiligheid en Samenwerking functioneerde als dialoog met de Sovjet-Unie
niet anders dan de viermogendhedenonderhandelingen over Berlijn. Om het
gesprek niet direct of te breken, deed het Westen concessies, waartegenover
de Sovjet-Unie beloften van toekomstige tegenprestaties plaatste. De Russische onderhandelingsstrategie legde zich toe op het openhouden van politieke conflicten die niet geheel in eigen voordeel opgelost konden worden.
Zij stuurde dan aan op compromisformules vol tegenstri jdigheden, waarover later interpretatietwisten zouden kunnen uitbreken. Zo ontstonden
situaties waarin de Westelijke partner telkens opnieuw concessies aanbood
voor de beloften van Russische welwillendheid. De in september 1971 gesloten viermogendhedenovereenkomst inzake Berlijn en de op 1 augustus
jl. in Helsinki door 35 regeringsleiders ondertekende slotverklaring van de
Conferentie over Europese Veiligheid en Samenwerking vormen het modelvoorbeeld ervan.
Een speciaal nadeel tijdens de lange onderhandelingen over de Europese
Veiligheid en Samenwerking was dat er in het Westen altijd weer ongeduldige mensen opstonden die meenden dat men niet juist of lang genoeg met
de Sovjet-Unie onderhandeld had. Deze politieke schijnlogica liet zich, naar
mag worden aangenomen, niet door de ervaring beinvloeden. Dat de Russische ontspannings- en coexistentiebegrippen niet op het streven naar een
compromis, maar op een overwinningsstrategie gegrond waren (en zijn), viel
zulke lieden niet op. Daarom kunnen de Kremlinleiders van een ontspanningscampagne in het Westen altijd iets verwachten.
Toch liggen niet alle methodische voordelen van de Conferentie over Europese Veiligheid en Samenwerking bij de Russen. De Westelijke bondgenoten zagen zich genoopt tot coordinatie van hun politiek ten opzichte van
de Sovjet-Unie. Bovendien was (en is) het Westelijke publiek door de lange
onderhandelingen met de Oostbloklanden nuchterder geworden. Leonid
Brezjnev kon van de slotfase van de Conferentie over Europese Veiligheid
en Samenwerking in Helsinki geen vredespropagandashow meer maken.

8 Cf. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21 juli 1975.
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Moesten de vertegenwoordigers van de NATO-landen uberhaupt naar Helsinki? Het resultaat van de onderhandelingen sinds 1972 op de Conferentie
over Europese Veiligheid en Samenwerking rechtvaardigde de bijeenkomst
met de topleiders van de communistische landen in Helsinki niet. Een belangrijk voordeel was echter dat de westelijke landen gezamenlijk optraden
en inzagen een lijn te moeten trekken.
Daarom moet de kritiek in het Westen op het onderhandelingsresultaat van
de Conferentie over Europese Veiligheid en Samenwerking gematigd blijven. Vooral de CDU/CSU-oppositie in Bonn behoort de bondsregering niet
te dwingen resultaten te prijzen waarin zij zelf niet gelooft. West-Europa
kan slechts een werkelijke ontspanning bevorderen wanneer het zich aaneensluit, zich versterkt en voor een voldoende evenwicht van krachten zorgt.
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In september 1925 kwam ik op de vijfde gym en daarmee in de Akademie en
daarmee in de lezerskring van de Portefeuille: daarin zat `Studien'.
De school was het Sint-Willebrordcollege te Katwijk aan de Rijn, het 'Rolduc
benoorden de Moerdijk', zoals een objectief heoordelaar het zou kunnen noemen; het `Stoneyhurst van Nederland', zoals de paters Jezu'ieten het wel heetten;
maar voor de bewoners zelf ten enenmale onveigelijkbaar en `Katwijk' zonder
meer. De school, een internaat van ongeveer 200 leerlingen, bezat de twee afdelingen, Gymnasium en HBS en beide hadden voor hun twee hoogste klassen
een `Akademie', een wekelijkse samenkomst, begonnen met een improvisatie
over eer. 'n paar uur tevoren opgegeven onderwerp, een scriptie of academiestuk met kritiek erop, en een voorlezing van pater moderator uit een beroemd
boek der wereldlitteratuur.
Dat men met het betreden van de voorlaatste klasse van yel f in de Academie
kwam, is eigenlijk onjuist gezegd: want deze instelling was een 'sectie' van de
Mariacongregatie en dus alleen toegankelijk voor haar leden. Nu waren dat de
meeste jongens wel, maar toch gaf deze bepaling regelmatig moeilijkheden.
Wanneer een voortref felijk academielid wegens wangedrag uit de Congregatie
gegooid of geschorst werd, moest hem dan ook de toegang tot de Academie
ontzegd worden? Ik meen, dat tenslotte deze bepaling alleen voor de bestuursleden geurgeerd werd en voor de gewone leden niet meer 7o.
De Academieleden kregen dus een Leesportefeuille rondgestuurd, te gebruiken
alleen onder de `Vrije studie', het half uur elke avond, en op zondag. Wat er
allemaal inzat weet ik niet meer, maar de voornaamste inhoud werd gevormd
door het tijdschrift `Studien'. En dit was dan tegelijk een geprivilegeerd tijdschri f t, dit mocht men ook onder de `Hoo f dstudie' inzien, nadat men de surveillant bewezen had dat men klaar was met zijn schoolwerk. Daar viel ik dus
iedere maand op aan: eindelijk grotemensenlectuur en jets om van voren tot
achter te lezen. En dat heb ik nu 50 jaar praktisch ononderbroken voortgezet,
zij het dat ik het tegenwoordig eerder van achter naar voren lees: eerst kijken,
f en, dan de kleine inzendingen en
welke boeken men misschien aan moet schaffen,
de grote artikelen als de delicatesse voor het laatst.
Ik heb het voornemen gehad, dit jaar tijdens mijn vakantie in Nederland heel
die vij f tigjarige lectuur (dus honderd boekdelen!) nog eens door te nemen, om
vast te stellen welke artikelen op mu de meeste indruk hadden gemaakt en
daarvan in deze bijdrage een samenvatting te geven. Daar is niets van terecht
gekomen! Doch het moeten op de eerste plaats die artikelen geweest zijn die
het meest bijdroegen tot de 'algemene ontwikkeling en de verstandsvorming':
want dat waren in mijn Katwijkse opleiding de slagwoorden en `een vaas behoudt die geur enige tijd waarmee zij het eerst gevuld is geivorden'.
`Algemene ontwikkeling': daarmee werd zeker ook bedoeld, dat het overheersende intellectualisme een weinig tegenwicht zou krijgen in koor, orkest, tonedl
en sport; maar toch hoofdzakelijk, dat men van al het wetenswaardige tenminste de beginselen zou kennen. Ik geloof, dat de `Homo universalis' van de
renaissance toch eigenlijk het ideaal was van onze hoofdleraar, pater De Jonge
(de Pius). En omdat het om die beginselen ging, niet om het bijbrengen van
allerlei weetjes waardoor men al direct in de salons zou kunnen meepraten,
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viel deze algemene ontwikkeling grotendeels samen met de `verstandsvorming'
waartoe onze tweede pedagoog, pater Van Luyk (de Peut) zijn duchtige en geduchte bijdragen leverde. Ook van de moderne talen leerde men vooral de
declinaties en conjugaties, maar hij spande toch de kroon door `zijn hele kleine
woordjes met hun ontzettend vele betekenissen'. Ik denk, dat ik van deze opvoeding heb overgehouden, dat ik Studien/Streven ook wel om zijn inhoud lees,
maar haast voornamelijk om van iedere schrijver de gedachtengang te kunnen
volgen en de logica te waarderen.
Beide paters waren het oneens, over hoe vertaald moest worden: de eerste wilde
goed Nederlands, de tweede `heel letterlijk'. Eens waren zij het in de opvatting
dat de opvoeding niet praktisch hoefde te zijn. Hoe onpraktischer, des te beter.
Ik herinner mij de uitval van pater De Jonge op de openlijk gestelde vraag van
een jongen, wat we nu eigenlijk aan heel dit gymnasium hadden: 'Wees blij dat
je er niets aan hebt. Jullie komen nog vroeg genoeg voor de eisen van de maatschappij te staan, voor de nuttigheid en de noodzaak om geld te verdienen'.
Ik heb me later van deze overweging toch grondig afgezet. Het kwam mij voor,
dat ook bij een idealistische vorming het nuttigheidsaspect niet mocht ontbreken. In de renaissance bezat het latijn dit toch ook. Beter leek het mij, het
humanistische ideaal thans met de klassieke zeventiende-eeuwse moderne talen
te verwerkelijken, waardoor men tegelijk een beetje praktische talenkennis zou
opdoen; latijn en grieks moest men als 'bronnenstudie' voor de Universiteit
reserveren. Dit was het eerste artikel dat ik ooit geschreven en naar Studien ter
opname heb toegestuurd. Het werd niet opgenomen: 'omdat het vele oude paters
leed zou doen'.
Maar in diezelfde jaren dat ik kritiek ging krijgen op mijn Katwijkse opleiding,
barstte in de Nederlandse Jezu'ietenprovincie de kritiek los op Studien. Dit was
veel te wereldvreemd. Terwijl overal in Europa (in de jaren dertig) de wereld
in rep en roer was, kon men niet meer met bleke `studien' voor de dag komen.
Het tijdschri f t moest actueler worden. Daar werd serieus aan gewerkt en zijn
bekroning vond deze wending in het be/aamde artikel, iuni 1944, van Beys
Regout over de beperkte rechten van een bezetter. Het kwam schrijver en tijdschri f t duur te staan. — Na de oorlog zette men deze lijn door en ik lees immer
met de grootste aandacht de uitstekende politieke bijdragen. Men ging nog
een stap verder, verzocht de dynamische V lamingen aan de redactie deel te
nemen en nam de naam van hun tijdschri f t over: Streven. Zo was ook Katwijk
langzaam overgegaan in De Breul.
Nog een tweede kritiek, wel van andere aard, was in de jaren dertig over het
tijdschri f t gekomen: het was niet aesthetisch genoeg, de mensheid verlangde
ook een beetje schoonheid in het leven. Met dit verlangen werd ook enigszins,
hoewel veel minder, rekening gehouden: enige gedichten in KCT, enige mooie
platen een paar jaar lang en thans dan de vignetten. Het is beslist niet veel, maar
ik geef alle kunst cadeau, mits maar alle artikelen in behoorlijk en liefst fraai
Nederlands geschreven worden.
Wat heb ik tenslotte gehad aan 50 jaar lezen van Studien/Streven? Enige ontspanning in min tijden van vakstudie, enige inspanning nu ik minder studeer.
Het is een geestelijk plankier, waarop men misschien slechts weinige genieen
ontmoet, maar toch heel behoorlijke verstanden. Men leeftt er met zijn medelezers op een bepaald niveau en vleit zich zo de Nederlandse beschaving op
peil te houden. Daarom dank ik bij deze gelegenheid alle redacteuren, schrijvers en uitgevers voor hun ook aan mij bestede halve eeuw arbeid!
Dr. Cl. Beukers SJ
Pf arrgasse 3
Feldbach, Oostenrijk

From Haiti with love

Hans Hermans

Anders dan de leden van die priestercongregaties die in de loop van de
negentiende eeuw werden opgericht met als hoofddoel de geloof sverkondiging in wat men thans de 'derde wereld' noemt, kwamen de Salesianen van
Don Bosco min of meer toevallig in de 'missielanden' terecht. Hun stichter,
bewogen door materiele en morele ellende van de opgroeiende mannelijke
jeugd in de grootsteden van Europa zelf, dacht er aanvankelijk helemaal
niet aan leden van zijn congregatie to onttrekken aan het werk onder deze
jeugd ten behoeve van wat zijn sentimentele tijdgenoten de `heidenkindertjes' noemden. `Heidenkindertjes' groeiden naar zijn mening op het asfalt
van de grote Europese steden en in groter getale dan in welk oerwoud ter
wereld ook. Zijn enige zorg gold hen.
Toevallige omstandigheden dreven de Salesianen echter toch de oceaan
over. De omstandigheid namelijk, dat een groot aantal jongelui die hij,
toen zij van het land naar de stad kwamen, in zijn tehuizen had opgevangen, naar de landarbeid terugkeerden en dan in het winterseizoen overstaken naar Argentinie, waar dan de zomer werk voor vele handen gaf. Die
Italiaanse pendelaars moesten begeleid worden en Don Bosco wees daarvoor enkele van zijn priesters aan. Deze Salesianen pendelden niet met hun
jonge landgenoten mee been en weer tussen Italie en Zuid-Amerika; zij
bleven werken onder de Italiaanse achterblijvers en vanuit Argentinie
zwermden de Salesianen geleidelijk uit over het hele Latijnsamerikaanse
land.
Zo kwamen zij ook in Haiti terecht, het eerste Latijnsamerikaanse land
dat zich had losgemaakt van een koloniaal Rijk, van Frankrijk, dat kort
na de opstand van de Britse kolonien in Noord-Amerika in de wervelstorm
van zijn eigen Grote Revolutie Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap beloofde aan alien die tot de onderdanen van de Bourbons hadden behoord.
De slavernij werd afgeschaft — bijna drie kwart eeuw voordat Noord-Amerika daartoe overging en Nederland hetzelfde deed in zijn kolonien. De
negerslaven, veruit de overgrote meerderheid van de Haitiaanse bevolking,
werden nu vrije burgers en wat de vrije burgers van Parijs met de Franse
adel hadden gedaan, deden de vrije burgers van Haiti nu met de Franse
`adel' van hun land: de plantagehouders, de blanken. Haiti werd de eerste
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en enige Staat in het hele Amerikaanse continent die geheel in handen lag
van negers en waar geen blanke meer iets te vertellen had.
In die unieke positie verkeert het land thans nog. Maar het verkeert bok
in de unieke positie van het armste land in heel Latijns-Amerika. De statistieken spreken op dit punt duidelijke taal. Het inkomen per hoofd van
de bevolking beloopt 80 Amerikaanse dollars per jaar — circa 200 Nederlandse guldens. Dit is nauwelijks meer dan 3 % van het gemiddelde inkomen in de Verenigde Staten. Rekent men daarbij de grote verschillen in
inkomen tussen de brede laag van het yolk dat over het hele land verspreid
woont — nergens in Haiti is men eenzaam; overal is men omringd door
mensen — en de beter gesitueerde bovenlaag, dan komt men voor de Haitiaanse 'kleine man' op nog niet de helft van die miserabele 80 dollar per
jaar.
Haiti is nog steeds een Frans-sprekend land en de eerste Salesianen die er
zich vestigden, waren dan ook Fransen, die er in 1936 de Ecole Nationale
des Arts et Metiers oprichtten. Later volgden hen Nederlandse en Belgische
medebroeders met het gevolg dat de helft van het totale aantal in Haiti
werkzame Salesianen van huis uit Nederlands of Vlaams spreekt.
Een van deze Salesianen is de Nederlander, pater Quirinus Muth. Deze
bezocht Haiti voor het eerst in 1968, toen hij nog als Provinciaal aan het
hoofd stond van de Nederlandse Salesianen. Dezen hadden het Colombiaanse melaatsenkamp Agua de Dios onder hun bescherming genomen
en pater Muth ging daarheen om zich ter plaatse op de hoogte te stellen
van de noden die er heersten. Onderweg deed hij Haiti aan, niet omdat hij
iets over de daar werkzame Nederlandse Salesianen te zeggen had, maar
alleen uit belangstelling voor het werk van de Nederlanders daar. Haiti
had hem meteen in zijn greep. Een jaar later beeindigde hij zijn provincialaat en toog hij wederom naar Haiti. Ditmaal om er zich voorgoed te
wijden aan het werk onder de armsten der armen.
Een paar vragen.
Wat greep U zozeer bij Uw eerste bezoek aan Haiti. Het gezicht van de
armoede?
Mag ik die eerst met een wedervraag beantwoorden? Wat is nu eigenlijk
`het gezicht van de armoede'? Dank zij de camera-ploegen van de televisie
hebben de Europeanen daar een heel bepaald beeld van. Het beeld van
uitgehongerde en uitgeteerde mensen met kromgetrokken ledematen en met
ogen waardoor je als door een venster de ellende binnenkijkt. Zulke armen zijn er ongetwijfeld. Niet alleen in Haiti maar overal in de ontwikkelingslanden. Maar dat dit `het' beeld van de armoede zou zijn: nee. Kijk
maar naar deze foto's van een paar jonge kerels die tot mijn onmiddellijke
medewerkers behoren. Zij vertonen geen spoor van overeenkomst met de
gebroken en verkreukelde mensen die Europa nodig schijnt te hebben om
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het gezicht van de armoede te herkennen en meedogen te kunnen opbrengen. Dit zijn redelijk gezonde jonge mannen met een onbezorgde en
vrije oogopslag. Toch komen zij alien uit de armste krotten van de stad en
de armste hutjes van het platteland, waar zij zijn opgegroeid met een
maaltijd van rijst of mals en bonen per dag.
Vormen die schamele maaltijden dan `het gezicht van de armoede'?
U kunt het beter andersom stellen. Het is het `gezicht van de armoede'
waaruit die schamele maaltijden voortkomen. Niet de armoede van de
individuele mensen maar de armoede van het land. Haiti is arm. Slechts
een betrekkelijk klein deel van het land leent zich voor bebouwing en van
wat dat kleine gedeelte opbrengt moeten 43/i miljoen mensen leven. Dat
neemt men tenminste aan. Met zekerheid kent men het aantal inwoners
niet. Een bevolkingsregister bestaat er nu eenmaal niet; dat cijfer van 43/a
miljoen berust op woningtelling en schatting van het gemiddeld aantal gezinsleden. Maar hoe dan ook, het land brengt te weinig voort om al deze
mensen ruim van voedsel te voorzien, zodat er voor dieren, voor vee, nauwelijks iets overblijft. Het is wel zo dat op het platteland vele boeren of
een koe of een varken houden en daar met veel moeite wat extra voedsel
voor uit de grond krabben, maar die dieren houden zij niet voor de eigen
consumptie. De kinderen in Nederland hebben stenen varkentjes als spaarpotjes; deze mensen levende varkens. Dat zijn inderdaad hun spaarpotjes.
Hebben zij onverhoeds wat geld nodig, dan kunnen zij zo'n koe of zo'n
varken verkopen aan de vleesfabriek in de stad, die voornamelijk voor de
export naar Amerika werkt. Behalve die rijst of mals en die bonen krijgen
de mensen zelf alleen in de zomermaanden, als de mangos, de papayas en
de bananen rijpen, kans op wat vitamine-rijk voedsel.
Maar hoe vertoont zich dan voor U wel het gezicht van de armoede?
Het gezicht van de armoede is, geloof ik, veel meer het gezicht van de
angst; de vrees voor de onzekerheid. Die onzekerheid is het meest pijnlijke, het meest schrijnende aspect van de armoede. Wat gebeurt er als ik
ziek word? Zal ik een dokter vinden die ik kan betalen? Zal ik medicijnen
kunnen kopen voor mijn kind of mijn vrouw? Zal ik eens per half jaar voldoende geld bijeen hebben om de huur van mijn huis te betalen? Dat
scheelt de helft in de huursom vergeleken bij een maandelijkse betaling;
maar kan ik dat niet betalen, dan sta ik op straat. Die afschuwelijke onzekerheid — dat is armoede.
Staat dat nu in verband met praktijken die in een land als Haiti nog veelvuldig voorkomen: de voodoo?
Ongetwijfeld bestaat daar verband tussen. Op de bodem van de voodoo
ligt de overtuiging, dat het menselijk lot wordt bepaald door goede en kwa-
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de geesten, die beiden gelijke macht bezitten. De voodoo-ceremonieen,
als U ze zo wilt noemen, zijn erop gericht beiden, de goede zowel als de
kwade, te vriend te houden. Het is allemaal erg primitief; vaak ook stuitend, vooral voor een buitenstaander. Maar denk niet dat alleen de primitieMten onder de bevolking voodoo bedrijven. Ook in de Haitiaan die het
verder heeft gebracht, die academisch onderwijs heeft genoten, schuilt diezelfde onzekerheid. Zij zullen er niet over praten, maar diep in hun hart
leven zij toch in onzekerheid over die goede en die kwade geesten. Je kunt
tbch niet weten.
Maakt dit het werk van de kerk niet moeilijk?

In beginsel zou dat niet zo moeten zijn. De boodschap van het Evangelie
is een boodschap van bevrij ding uit de onzekerheid. Maar hoeveel is daar
in de praktijk vaak van terecht gekomen. De kerk, die uitblonk door haar
talloze voorschriften, haar talloze plichten, ligt nog niet zo ver achter ons,
zelfs in Nederland. Wat verwacht U dan in een land als Haiti, waar de
kerk nog met vele banden vastzit aan de Franse traditie: streng en onvermurwbaar. Die Franse traditie — ik zou bijna zeggen: verstarring — wordt
nog versterkt door de omstandigheid dat Haiti met het Vaticaan een Concordaat heeft gesloten dat de President medezeggenschap geeft in de aanwijzing van de bisschoppen. De vorige President, papa Doc Duvalier, die
de voodoo officieel goedkeurde en deze praktijken, waar hij zelf in geloofde, in bescherming nam tegen de aanvallen van de kerk, zag niet graag
bisschoppen die daar tegen in gingen. Zijn zoon, Jean-Claude Duvalier,
door hemzelf nog tot President voor het leven benoemd, staat heel wat
cooperatiever tegenover de kerk en bevordert naar best vermogen vooral
haar educatieve werk. De nieuwe President probeert een eerlijk sociaal
gericht beleid te voeren en heeft ook een eind gemaakt aan de macht die
de lijfwachten van zijn vader uitoefenden. Die lijfwacht bestaat nog wel
maar wordt thans overkoepeld door een uit veel betere kringen gerecruteerde groep, die als een soort edelgarde optreedt en daartegen hebben de
vroegere lijfwachten, die nogal eens ruw konden optreden en daar ook berucht om waren, niets meer in te brengen. D-at element van onzekerheid
over de veiligheid begint nu geleidelijk te wijken. Van de andere kant is de
kerk meer begrijpend gaan staan tegenover de voodoo. Zij heeft oog gekregen voor de christelijke elementen, die er hier en daar in verscholen liggen en probeert zich aan te passen in haar eigen ritueel.

Uw educatief werk komt het land ten goede?
Ja en nee. Natuurlijk komen de kinderen die zelfs maar lagere school doorlopen, verder dan de anderen. 80 % van de bevolking is volkomen ongeletterd, heeft nooit op een school gezeten en van de overige 20 % maakt
niet meer dan 5 % de lagere school af. Met de lagere school alleen staan
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deze kinderen dus al een klein stukje boven de overgrote meerderheid van
de bevolking. Volgen zij een hogere opleiding — een vakopleiding bijvoorbeeld — dan steken zij al ver uit boven 99 % van de bevolking. Maar dan
rijst de moeilijkheid dat hun eigen land hen nog onvoldoende mogelijkheden kan bieden om het voile profijt te trekken van hun betere vorming.
Velen van hen trekken weg — naar de Dominicaanse Republiek (de andere
helft van hetzelfde eiland), naar Puerto Rico, dat onder Amerikaanse bescherming op enige of stand de welvaart van de Verenigde Staten volgt, of
naar de Verenigde Staten zelf. Van alle meisjes bijvoorbeeld die tot verpleegster werden opgeleid, werkt er een op de twee — de helft dus van het
totale aantal — elders. Helemaal verloren voor Haiti zijn zij dan weliswaar
nog niet, omdat zij hun familiebanden zorgvuldig aanhouden en regelmatig jets van hun verdiende geld opsturen. Dat mag dan niet veel zijn — een
dollar of tien in de maand misschien — maar het helpt. Met minder dan
tien dollar in de maand kan de huishuur worden betaald.

Maar heeft het onderwijs dan veel zin?
— Natuurlijk heeft het dat. Kijk: er zit een zekere stroom in de bevolking.
Interne migratie heet dat. Op de bergen en de berghellingen neemt de
vruchtbaarheid van de grond door erosie steeds meer af. Met het gevolg
dat de mensen die daar wonen, naar beneden trekken. Degenen die aan de
voet van de bergen wonen, trekken verder op en zo steeds dichter naar de
stad, waar zich geleidelij k meer mensen samentrekken. De meesten leefden
daar van de straathandel en de tussenhandel. Industrie is er maar weinig.
Maar dat komt nu langzaamaan door het beleid van Jean-Claude Duvalier.
Kleine industrietjes komen nu op en verschaf f en werkgelegenheid. Uiteraard het eerst aan degenen die tenminste enige elementaire scholing hebben gehad. Hoe meer wij die elementaire vorming kunnen uitbreiden, des
te meer vastigheid geven wij de economische bodem van het land en houden wij de erosie van het arbeidsbestand tegen.
U hebt dus scholen nodig?

Als U bedoelt schoolgebouwen: neen. Ik weet wel: de donorlanden van
de ontwikkelingshulp zijn lange tijd zeer gesteld geweest op alles wat bouwwerk meebrengt. Op scholen, ziekenhuizen en zo meer. Dat tobnde zo aardig op foto's en in jaarverslagen; zo'n keurig nette school in een wijk van
slums. De ontwikkelingslanden zelf hebben dat nog. Die bewondering voor
een mooi gebouw. Doodarme Haitiaanse zusters moeten met alle geweld
net zo'n mooie kerk hebben als de Franse zusters ook al heeft Haiti kerken te over. Maar landen in de tropen en sub-tropen, landen zoals Haiti,
zitten in werkelijkheid niet op zulke gebouwen te wachten. De kinderen
kunnen daar net zo goed les krij gen onder een afdakje, dat hen tegen zon
en regen beschermt of in de schaduw van een grote boom. Veel dringerder
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is de behoefte van deze landen aan leerkrachten. Onderwijzers zijn er veel
te weinig. Toch proberen wij zoveel mogelijk kinderen te bereiken om ze
althans de meest elementaire beginselen van lezen, schrijven en rekenen
bij te brengen. Wij hebben zelf in Port au Prince een school van enkele
honderden leerlingen, maar de jongens van twaalf, dertien jaar, die in de
hogere klassen van deze school zitten, zwermen uit door de hele wijk en in
de wijde omtrek van de stad, waar zij overal aan kleine groepjes kinderen
leren lezen en schrijven. Zoals ik al zei: onder een afdakje of in de schaduw van een grote boom. Iedere dag komen die 120 jongens met hun pupillen naar de school, waar wij een soort gaarkeuken aan verbonden hebben, die iedere dag voor 4000 maaltijden zorgt. Het is allemaal geen
onderwijs naar westerse maatstaven, maar het spreidt wel als de kringen
om een steen die je in het water gooit. Wij moeten roeien met de riemen
die wij hebben en die riemen zijn kort.
U blij f t kampen met gebrek aan middelen?
Ja. Maar wij proberen wat wij kunnen om dat gebrek te verlichten. Wij
hebben nu een nieuw project opgezet; een `tele-adoptie'-plan. Mensen in
Nederland of elders kunnen een HaItiaanse jongen of meisje `op afstand
adopteren', dat wil zeggen betalen voor zijn onderhoud en zijn onderwijs.
Dat is zegge en schrijve vijftien dollar in de maand; nog geen veertig gulden. Als zij dat vier jaar volhouden, kan zo'n jongen of zo'n meisje een
volledige beroepsopleiding hebben genoten. Men vraagt mij wel eens: hoeveel kinderen zouden van zo'n plan kunnen profiteren. Duizend? Waarom
niet. Maar als U zegt driehonderdduizend — oak. Het analfabetisme, dat
met de armoede gekoppeld gaat, is onvoorstelbaar groot.
Al deze dingen zijn duidelijk genoeg, maar een belangrijke vraag blijftt nog
hangen. U hebt de armoede uit verschillende gezichtshoeken bekeken, maar
Uw besluit om na het neerleggen van Uw functie als provinciaal in Haiti
te gaan werken, werd door geen van deze aspecten van de armoede ingegeven. Waardoor dan wel?
Niet door enig aspect van de armoede zelf. . Veel meer door de levensinstelling van de HaItiaan. Wat mij het diepst trof was de blijheid waarmee
de HaItiaan de omstandigheden waaronder hij moet leven, aanvaardt. Dat
ligt overigens helemaal in de aard van de neger. U kunt gerust stellen dat
de blijheid de bijdrage bij uitstek is die de neger heeft geleverd en nog
steeds levert aan de westerse cultuur. Denk maar eens aan de muziek. Blijheid, die samenhangt met een soort speelse onbezorgdheid. Zorgen maakt de
HaItiaan zich op het moment dat zij er zijn. Zolang zij er niet zijn, denkt hij
er zo weinig mogelijk aan. Anders dan de blanke westerling, die zich al min
of meer van jongs of aan zorgen maakt voor zijn toekomst, zijn carriere,
zijn spaargeld, zijn verzekering. De HaItiaan zet zorgen zoveel hij kan van
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zich af en leeft zich uit in blij heid, waarin hij een compensatie zoekt voor
zijn onzekerheid. Als ik hier in Europa en vooral in Nederland rondkijk,
denk ik wel eens: zo gelukkig en onbezorgd als de Haltiaan leeft ondanks
zijn armoede, zo ongelukkig en bezorgd leeft men hier ondanks de welvaart. Dat is wat mij het meest raakte, toen ik in 1968 voor het eerst in
Haiti kwam. De homo ludens. De spelende mens, die het Leven nog aanvaardt zo als het valt en die nog graag zich voor een ander inzet ook al
is hij nog zo arm. Met en voor deze mensen te mogen werken geeft een
gevoel van bevrijding. Wij zaten toen, in 1968, danig in een crisis; niet de
Salesianen in het bijzonder, maar de hele Nederlandse kerk. Priesters liepen in hun frustraties te wroeten en verlieten het ambt omdat zij de problemen niet meer aan konden. In Haiti zag je met eigen ogen de relatieve betekenis van die problemen. Hier was werk aan de winkel en dankbaar
werk. Hier vielen al die problemen van twijfel van je af. Je leerde net zo
probleemloos leven als de Haitiaan zelf.
Beschouwt U het als Uw taak deze mensen westerse levenswaarden, een
westers levenspatroon te brengen?
Beslist niet. Dat is wel lang zo geweest. Ik herinner mij, dat ik met een van
mijn Haitiaanse confraters hier in Nederland een winkel binnenging om
een grammofoonplaat met Haitiaanse muziek te halen, die ik had besteld.
Een prachtige plaat, maar toen ik ze hem voorspeelde, toonde hij zich
maar matig enthousiast. Ik vroeg hem waarom. Hij antwoordde: omdat ik
dit enthousiasme niet begrijp in Europa, van waaruit men ons altijd heeft
voorgehouden dat wij deze muziek moesten afzweren als wij ooit tot cultuur wilden komen.
Dat is mij altijd bijgebleven. Dat wij deze volken helpen in het overwinnen
van de armoede — best, maar in hemelsnaam niet ten koste van wat zij aan
goeds — vooral aan blijheid — in hun eigen cultuur bezitten. Wij kunnen
hun veel leren maar wij kunnen ook van hen leren. Gelukkig te zijn!

Leren leven met Robberechts
'Praag schrijven'

Leo Geerts

`Ade is juist luciede genoeg om dit als een eindeloos gesprek te ervaren,
met Daniel Robberechts bijvoorbeeld, of met Leo Geerts, of met een of
andere contestant, die altijd zo precies vragen stellen dat men zich in staat
van beschuldiging gaat voelen'. 2 Met deze zin — hier verkort om niet in bijzaken te verzeilen — verwoordt Veydt (G. Ade) ten opzichte van Daniel
Robberechts een gevoel, dat ook mij niet vreemd is, ook at wordt ik door
Veydt meteen aan Daniel Robberechts, en Daniel Robberechts aan de eerste de beste contestant gelijkgesteld. Daar moeten we toch eens eventjes
verder op ingaan.
Robberechts, een inquisiteur?

Wat heeft Daniel Robberechts gemeen met ' een of andere contestant'?
Volgens Veydt: dat hij 'zo precies vragen stelt dat men zich in staat van
beschuldiging gaat voelen'. Dat is juist en niet juist tegelijk; er zijn weinig
mensen die van zo veel beminnenswaardige nederigheid en menselijke toegeeflijkheid blijk geven als Robberechts. Ook in zijn manier van schrijven
heeft hij nets van een groot-inquisiteur, alles evenwel van een voorzichtige
peuteraar die zich drie dagen ongelukkig voelt om een gemiste nuance.
Maar dat betekent nog niet, dat hij geen precieze vragen zou stellen, integendeel. En daar zit het hem: zijn stijl is exact gelijk aan zijn pietepeuterigklein, maar onverdraaglijk leesbaar handschrift (te bewonderen op de omslag van De Grote Schaamlippen). Het weerspiegelt een pijnlijke nauwkeurigheid; hij zelf heeft jets def initief s. Daarom wordt je wel even afgeschrikt.
En toch. Ik herlees wat Robberechts in Tegen het Personage over het
schrijven zegt:
`We schrijven: Hij ging zitten — en jij gaat zitten. We schrijven: Ze stond
op — en je bent een vrouwen je staat op. We schrijven: Minuten lang bleef
ze voor de spiegel turen op haar verwelkt gelaat — en het blijkt dat je gelaat verwelkt is, en voor de spiegel blijf je er minuten lang op staren. We
1 Daniel Robberechts, Praag Schrijven, De Bezige Bij, Amsterdam, 1975.
2 Vlaanderen Vandaag, p. 249.
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schrijven: zij verlangde — en jij verlangt al, ongeacht wat, daar zullen de
door ons gekozen woorden over beslissen'. (p. 7) Wie zo doordenkt over
een reeks woorden (Hij ging zitten. Ze stond op. Minuten lang bleef ze voor
de spiegel turen op haar verwelkt gelaat.), moet wel veel moeite hebben om
nog een woord op papier te krijgen. Het definitieve bij Robberechts ligt
niet in een of andere contestataire zelfzekerheid, maar in het ontzag voor
het definitieve van elk neergeschreven woord. Er zijn weinig schrijvers die
niet die angst in een of andere vorm hebben leren kennen; er zijn er echter
nog minder die met evenveel scrupules als Robberechts aan het neerschrijven van woorden beginnen. De titel Praag Schrijven — die direct herinnert
aan Aankomen in Avignon — bedoelt dan ook wat hij zegt: Daniel Robberechts SCHRIJFT Praag. Hij kept het niet, is er nooit geweest, BEschrijft
de stad dus niet. Hij zet een pen op papier en die pen schrijft kriebelig leesbaar tekentjes veer, die het woord PRAAG vormen. Dat is al een hele onderneming. Nog erger is, dat het woord Praag een ruime symboliek in zich
draagt: niet alleen de herinneringen van degenen die er wonen of er ooit
geweest zijn, maar ook de romantiek van de Praagse lente van 1968. Om
aan al die implicaties te ontsnappen wit Robberechts Praag alleen maar
SCHRIJVEN.
Het is dus met een bang hart dat ik aan een ontleding begin: al wat ik
schrijf wordt immers uiterst nauwgezet bekeken, gewogen en al a priori te
licht bevonden. Het enige wat ik dan nog kan proberen is: Robberechts
Schrijven, i.e. het woord 'robberechts' neerschrijven en dan voorzichtig
uiten wat dat woord voor mij inhoudt. Hierbij denk ik aan de zachtzinnige,
ietwat naieve jongeman (maar wat is een jongeman? Daniel is iets te oud
voor die betiteling, al kan ik hem niet anders noemen, omdat het woord
`jongeman' juist die zachtzinnige naiveteit weergeeft die ik in hem ervaar;
dat kan echter ook een vergissing van mijn kant zijn: Daniel Robberechts
zou evengoed een uiterst cynische, wereldwijze man kunnen zijn, die ik bijgevolg ten onrechte als `naief' en 'zachtzinnig' waarneem) die (de zin gaat
voort; dwars doorheen alle bedenkingen die ik nodig heb om nog maar een
woord op papier te krijgen en het te ontdoen van enkele uiterst primaire misverstanden aangaande een zo objectief gegeven als de `leeftijd' van Robberechts, maar ik kan toch moeilijk ook nog een verhandeling over dat
heerlijke woord `leeftijd' gaan opzetten) aan zijn schrijftafel gaat zitten
(misschien schrijft hij op een plankje, zoals Ernest Claes tijdens zijn legerdienst; misschien zit hij aan een keukentafel, of voor een schrijfmachine,
misschien betekent schrijven iets heel anders voor hem) om met eindeloos
geduld (geduld is nooit eindeloos, het is net zo lang als het doel waaraan
het ondergeschikt is; wat is het doel van Daniel Robberechts?) en omzichtigheid (maar wat ziet Robberechts als hij om zich heen kijkt? wat is zijn
omzichtigheid? hoever gaat zijn blik? wat ontsnapt eraan dat ik dan weer
zie?) woorden op papier te brengen, erger nog: Praag te schrijven.
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Op deze manier heb je drie-vier nummers van Streven nodig om een stukje
over Praag Schrijven te schrijven. En dan ben je nog niet eens aan het
Robberechts Schrijven toe, dat daaraan vooraf zou moeten gaan. Daarom
is het praktischer dat we met Robberechts leren leven zonder meteen zijn
ascetische schrijfhouding over te nemen.
Zijn experimenten met lezers

Sinds enkele jaren verzorgt Robberechts een gestencilde uitgave Schri f t,
waarin hij 'materialen voor een eigentijdse praktijk van het schrijven' verzamelt, ordent; het is een soort theorie van zijn eigen schrijven, gebaseerd
op een marxistische cultuuropvatting. Deze uitgave alleen al — waardoor
Robberechts een heel eigen publiek van enkele honderden mensen bereikt,
die als het ware zijn evolutie meemaken — is een merkwaardig experiment.
Het blad is buiten de commerciele context gehouden; het zoekt bewust
naar contact met de lezers; het is een mogelijkheid om het schrijven te richten tot een welbepaalde groep abonnees. Hoe bewust Robberechts de dubieuze situatie van de auteur beleeft, hoe weinig het hem te doen is om een
gecultiveerd imago, blijkt uit de volgende anekdote. Van op een Nederlands adres bood hij onder het pseudoniem Boerman een van zijn teksten
aan het Nieuw Vlaams Tijdschriftt (dat normaal niets van hem zou weigeren) en aan Raam aan (dat nog nooit iets van hem goed genoeg vond). Eindresultaat: het NVT wees Boermans tekst af, Raam nam het op. De beschouwingen daarover zal Robberechts in het najaar laten verschijnen, mogelijk gelijktijdig met deze tekst. Ook dit experimentje typeert een auteur
die de relatie schrijver-lezer (in dit geval: literair tijdschrift) au serieux
neemt, die verwacht en afdwingt dat men een tekst graateerlijk beoordeelt,
als tekst, en niet als een verward gegeven van kliekvorming, ideologische
verstarring, gewoontedenken, oncontroleerbade beinvloeding door persoonlijke bekendheid met de auteur en wat al niet meer.
Robberechts vbbr Praag

Wie het werk van Robberechts achteraf overschouwt, zal merken dat de
theoretische bezinning en de illusieloze kijk op de eigen situatie als schrijver weerspiegeld worden in een uitpuring van de schrijf akt. De Labiele
Stilte bevatte nog de tegenstelling tussen een kleinburgerlijke puber vol
angsten en twijfels (een autobiografisch gegeven) en een ietwat ruwere,
hardere puber uit een arbeidersmilieu (een fictief gegeven); dit leidde tot
de ontdekking dat de zelfverzekerdheid van de meer authentieke knaap
even dubieus was als die van de minder authentieke, meer 'echte', in de zin
van 'autobiografische'.
Aankomen in Avignon was een omkringende beweging omheen de erva-
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ring van de jonge Robberechts in Avignon; het was nog geen `Avignon
Schrijven' pur; het bevatte nog alle elementen van de eigen autobiografie.
Het toonde echter duidelijk, dat Robberechts weigerde nog te schrijven
over wat hij niet zelf kende, over iets anders dan de eigen realiteit. De fictie
had voor hem afgedaan.
De Grote Schaamlippen werd helemaal een dagboek-achtige tekst, waarin
het dagelijks leven, de eigen bedenkingen, en vaak het triviale (bv. de moeilijkheden bij het opknappen van een oud huis) op de voorgrond kwamen.
Het was een minder bevredigend boek, omdat de chaos zelf er als vormprincipe fungeerde, zodat het geheel rommelig, onsamenhangend, onartistiek, oninteressant aandeed. Dat kan een bedoeling zijn, maar ze stootte de
lezer van zichzelf weg, ergerde, d.w.z. vestigde de aandacht op de verkeerde dingen. Wie een beetje de geschiedenis kent van grote dagboeken uit de
literatuur — Anais Nin, Thomas Mann —, weet tot welke monsterachtige
vormeloosheden zulke geschriften kunnen uitdijen. Ze zijn zo vormeloos,
dat zelfs de literair-kritische machinerie de schaar moet hanteren, moet bijsnoeien, kortom: vormgeven. Bovendien: waar blijft het criterium op basis
waarvan je, als auteur, selecteert? Met totale willekeur is er niets te bereiken, want noodgedwongen maak je toch een keuze — je kan niet alles noteren —, maar je selectie vervalst, trekt scheef, is erger dan een opgedrongen vorm zoals die van de fictieroman.
Praag schrijven gaat nog een stap verder. Het wil niets anders meer zijn
dan wat elk boek is: een reeks geordende woorden, zinnen, paragrafen,
hoofdstukken. Het wil letterlijk Praag schrijven, en alleen maar schrijven.
Daarom koos de auteur bewust een stad die hem onbekend was — in tegenstelling tot Avignon — en een realiteit die hem alleen door woorden aanwaaide — in tegenstelling tot De Grote Schaamlippen (bekentenisliteratuur).
Structuur van een schrijfavontuur

Praag Schrijven is een boeiende compositie geworden, een taalschepping
die je muzikaal zou kunnen noemen. Hiermee bedoel ik dan dat het werk
niet-episch is, niet-literair-vormgevend, niet geschreven volgens klassieke
compositiestramientjes. Natuurlijk is dit een uiterst literaire manier van
doen, maar niet dat literaire is van belang; het is iets heel anders dan bv. de
Wagneriaanse compositie van Thomas Manns Buddenbrooks, waarin —
naar analogie met de opera's van Wagner — elk personage een of ander
leitmotiv meekrijgt, zodat je, — net als in de Wagner-opera's — al kan raden welk personage plotseling zal opduiken, nog voor het op de scene verschijnt. Het 'muzikale' bij Robberechts is alleen een vergelijking — omnis
comparatio claudicat — die wil blootleggen, hoe de structuur vanzelf voortvloeit uit de benaderingswijze, zoals een Bachstructuur niets te maken heeft
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met van buiten opgelegde criteria, maar uit de wiskundige constructie van
de notenleer zelf voortvloeit. Dat maakt een structurele analyse uiterst
moeilijk, maar tegelijk onvermijdelijk. Bovendien Bien je deze structuur
niet als structuur te lezen: ze draagt ook Naar eigen boodschap in zich, alweer niet als een opgeplakte 'bedoeling', maar als iets inherents.
Hoe gaat Robberechts nu te werk? Hij begint met een dagboekachtige notitie, gedateerd november 1967: de sfeer van de herfst, 'ernstig als een orgasme' (p. 5), `een onvruchtbaar en gratuit orgasme, lekker maar tragisch
ook' (p. 5). Er is een nieuw element in Robberechts' stijl binnengetreden,
nl. de trefzekerheid van de verwoording, waarin bv. `herfst' en `orgasme'
worden verenigd in een uiterst geladen formule, een (schrift)teken. Deze
vereniging komt niet tot stand door een of andere vergelijking, maar door
een direct aanvoelen en identificeren van beide schijnbaar onverwachte fenomenen.
Vanuit die sfeerschepping — een herfst — volgt een atmosferische benadering: 'Zeker is dat deze mist tot werken aanspoort, tot schrijven: laat de
wereld buiten doezelen, nu is het tijd om zich binnenskamers op een ontcijfering toe te leggen, geduldig, met zwarte lettertekens duidelijk afgetekend op wit papier' (p. 6). Het orgasme wordt een gratuite, onvruchtbare,
maar ook lekkere en tragische schrijf akt.
Meteen volgt ook de of lijning van het `onderwerp' : `Praag, dus? Wel — Praag
zelf is wellicht niet zo belangrijk, zeker niet zo onvervangbaar als bijvoorbeeld Avignon of je geboortestad. Belangrijk is dat er een voorwerp bestaat waaraan je woorden kan besteden, een plaats waarmee je een zoals
van hertzkabels onzichtbare verbinding kan aanleggen vanuit dit door mist
en stilte belegerde huis, een woord dat jij met woorden kan bestoken zoals
anderen een atoomkern met protonen of neutronen. Het voorwerp praag,
de stad Praag, het woord Praag, samenvatting van zo wonderlijk veel menselijke woorden. Wel een weinig meer dan een voorwendsel: een aanleiding'
(p. 7). Toch heeft het kiezen van juist Praag ook zijn reden. `Toch niet omdat deze stad oostwaarts even ver verwijderd is als zuidwaarts Avignon?'
Of `omdat Praag net zoals je geboortstad meertalig is?' `Of gewoon omdat
je nooit in Praag bent geweest?' (p. 7). Zo zijn er talloze andere steden:
Washington, Shangal, Rome, Brasilia, maar die zeggen de auteur niets. Er
zijn er andere die hem wel iets zeggen, die teruggrijpen naar jeugdervaringen of historische confrontaties waarbij de auteur zich betrokken voelt:
Warszawa `(onbehaaglijk, zinloos geschipper, gevit en getreiter tussen marxisme en aftands sentimenteel katolicisme)' (p. 8) of Chattanooga (Tennessee), Kopenhagen, Londen, Wenen, Berlijn ... Er is een verschil — juister:
er was toen in november 1967 nog een verschil — `maar Praag alleen is
blank, onbekend, nog nooit gedacht, te bereiken' (p. 8).
Vanuit die gegevens begint het schrijf avontuur. Praag blijkt immers niet
zo blank, zoals ook Kopenhagen of Londen niet blank genoeg waren, zelfs
-
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Chattanooga niet. Er zijn bindtekens: Kafka, Rilke, een refs van zijn eigen
vader, maar `geen enkel bewust totaalbeeld en geen enkel voor-oordeel,
alles moet vanaf de karige gegevens met woorden opgeroepen, opgebouwd
worden' (p. 9).
Ondertussen gaat de atmosferische beschrijving verder: er komt sneeuw.
Enkele vage beelden — een gezagsdrager in een dromerig moment, een
scoutsleider in een erotisch-dromerige bui — doorbreken de rechtlijnigheid. Erger nog: er begint een kroniek. `In januari negentienhonderd zevenenzestig worden een niet-rendabele kolenmijn en twee cokesovens gesloten.
Binnen de Tsjechoslowaokse communistische partij en in de industrie bestaat er verschil van mening over de economische hervorming' (p. 16). Dit
wordt een nauwkeurige kroniek, telkens weer aangevuld met berichten over
wat er in Praag aan het gebeuren is, over de lange aanloop tot de Praagse
Lente van 1968 en de nasleep ervan. Deze kroniek staat naast het omkringend benaderen van 'het voorwerp praag, het woord Praag'. Ze breekt hierin binnen. De taal van de nieuwsmedia wordt een onontkoombare indringer, een vergiftigende parasiet. Die parasiet begint te woekeren als een
kankergezwel: onbegrijpelijke, ondoorgrondelijke berichten verdringen elkaar, zodat een lawine aan informatie ontstaat die weinig of geen bruikbaar
inzicht oplevert, omdat er geen duiding in zit.
Ondertussen gaat het Praag Schrijven, vanuit de atmosferische benadering
verder; ze bereikt het punt waarop met oude prentkaarten en aardrijkskundig-historische beschrijvingen de stad geschetst wordt. Daar laat Robberechts een bladzijde open. Waarom? Een beetje geergerd geeft hij als antwoord: 'Omdat ik vermoed dat de lezer een kaartje wil tekenen. Had ik er
een potlood bij moeten leveren?'
Objectieve kroniek en subjectief verhaal

Op een bepaald moment wordt ook de objectieve kroniek, dat vreemde,
van buiten-af opgedrongen lichaam, persoonlijk. `(Op achtentwintig mei
bezetten allerlei kunstenaars het paleis voor schone kunsten te Brussel)'
(p. 44): de teksten tussen haakjes betreffen feiten die verband houden met
de Praagse Lente, maar die zich buiten Tsjechoslovakije afspelen. Bij die
paleisbezetting was Robberechts aanwezig: vanuit zijn subjectieve benadering van Praag botst hij op een objectieve kroniek, waarin hij evenwel ook
zelf opduikt.
`En alsof dit niet volstond brak toen de Parijse revolte uit, en via de universiteit van mijn geboortestad sloeg jets van die revolte over naar de kunstenaars van hier. Het was louter toeval dat ik daar bij betrokken raakte, maar
spoedig (een zestal weken geleden) bleek het onmogelijk om terug te keren
naar het eenzame werk' (p. 47). Robberechts overdrijft zijn aandeel niet in
wat hij noemt `de mutatie die deze wereld doormaakt' (p. 47), maar hij

52

Leo Geerts

weert de binnenlandse stortvloed ook niet af: `in de tweede plaats omdat de
terugkeer naar Praag, dank zij de Praagse gebeurtenissen toch geen teruggang binnen het eigen wereldje kon zijn, maar wel het bewustzijn kan verruimen en verdiepen van de mutatie die deze wereld doormaakt' (p. 47).
Meteen komt ook Avignon weer op de proppen, als om te bevestigen dat
Praag overal is, dat het geen willekeurig gekozen woord is, maar opgedrongen wend door de realiteit: `Nu is voor enkele dagen ook het festival van
Avignon door 'contestatie' aangetast' (p. 47).
Het grootse van dit boek is niet, dat het principe van de structuur bevestigd wordt door het domme toeval — Praag 1968 —; elk dom toeval — Chattanooga 1968 bijvoorbeeld — had dat evengoed kunnen doen. Belangrijk is
dat de auteur een vorm gevonden heeft, waarin dat domme toeval een zinnige plaats kon vinden.
Zodra gebleken is, dat Robberechts zelf opgenomen wordt in de mediakroniek omtrent Praag, dat zijn subjectiviteit aanwezig is in de objectieve
wereld om hem keen, stelt hij een belangrijke vraag: `en de vraag is dan, of
je de andere niet miskent en vervreemdt door hem een taal voor te stellen
die niet uit zijn eigen leven is gegroeid. Maar blijkbaar bestaat hier geen
niemandsland, geen niemandstaal die ook organisch door een werkelijk leven is gevoed, en is een antwoord niet volwaardig dan met de woorden van
een andere' (p. 53).
De 'andere', wiens woorden midden in de kroniek belanden, is een gevluchte Tsjech, die in Parijs de consumptiemaatschappij leert kennen en
daarover een stuk publiceert in Le Nouvel Observateur. Zijn het echter wel
de ware woorden van Illia X? Robberechts beschikt over twee bronnen: de
Franse tekst en een Nederlandse vertaling in het literair magazine Soma.
Hij voegt er een derde tekst aan toe: zijn eigen vertaling uit het Frans.
Daarin toont hij, hoe essentiele punten uit de Franse tekst verwrongen,
weggelaten, vervalst voorkwamen in de Nederlandse. Het meest krasse
voorbeeld is de weglating in de Nederlandse vertaling van: `geld bestaat er
niet meer' over Cuba (p. 76).
Het merkwaardige is, dat men de Nederlandse vertaler niet eens veel verwijten kan waken; de man baseerde zich op een Engelse versie en voert zijn
`vervalsingen' terug op dat feit. Wat er ook van zij, het staat vast dat de
`ware' woorden van Illia X niet tot ons doordringen. Zit er al een vervalsing in de stroom informatie vanuit de nieuwsmedia, al was het maar door
het gebrek aan duiding, er zit ook een vervalsing in dit subjectief getuigenis,
al was het maar door de vertaling-vervalsing of door onze onbekendheid met
`het eigen leven waaruit de taal van Illia X gegroeid is'. Alles is vervalst,
niets is nog echt. Of omgekeerd? Is het dan niet nuttiger te gaan mijmeren,
dagdromen, bijvoorbeeld over een mogelijke ontmoeting van Franz K. met
vader Robberechts tijdens diens reisje naar Praag? 'Argeloos jets beschrijven wat deze beide mannen raakt' (p. 124). En inderdaad, dit mijmeren
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onthult, argeloos, veel: over mode (de bolhoed van K. en van vader Robberechts, allebei op dezelfde manier gedragen; eenzelfde hoge boord en eenzelfde stropdas), over de situatie van een Jood in Praag en die van een Vlaming in Brussel, kortom over een hele époque. Dagdromen over foto's
wordt zoiets als geschiedenis schrijven: niets is subjectief of objectief; de
mens is geen eiland; wereld en individu gaan ongemerkt in mekaar over.
Nostalgie
Tussen haakjes een korte beschouwing over de nostalgie van het neo-realisme of neo-romantisme: zelden krijgt dit melancholisch gemijmer over de
jaren dertig zo direct zin voor het heden. Zelden ontmoet je een boek dat
zo schroomvallig, maar tegelijk zo trefzeker de krachtlijnen aangeeft die
ooze jaren zeventig verbinden met de jaren voor de Tweede Wereldoorlog.
De nostalgie naar toen is duidelijk meer dan een artificiele mode, het is dezelf de angstige en absurde sfeer rond een toekomst die bol staat van dreiging, die als onvatbaar fatum op ons wacht, waarop we geen greep krijgen.
`Praag nu is Praag is wat Praag wordt met wat Praag is geweest. Draden
van het heden dienen gelijk met draden van het verleden gehaspeld'. (p.
117)
Hij voegt daaraan nog toe, dat ook zijn vader niets vermoedde, toen die
indertijd in Praag op plezierreis was. `Aileen van doctor K. zou je kunnen
vermoeden dat hij toen ergens iets van wist, dat hij brandlucht had geroken
— maar wat moest hij aanvangen met zo'n buitenissige wetenschap?' (p.
246).
Het opgenomen zijn van het individu in de stroom van de geschiedenis is
dus geen simpele aangelegenheid. Voor Robberechts brengt de revolte van
1968 de belangrijke bevrijding uit de `spijt' mee: 'Waar bij anderen het
schrijven als een middel was of een voorwendsel om zich of te sluiten, daar
was ik spontaan ingegaan op de openheid die elk geschrift potentieel bevat?
[? sic] Dat er geen afgunst meer was, misschien toonde het wel dat ik op
eigen krachten, langs de zonderlinge queeste van het schrijven, eindelijk
toch de vitale drempel had bereikt waar elke boreling zijn levensreis behoort te beginners, waar het leven draaglijk en wenselijk is. Hoe anders was
het alles ineens. Er was geen afgunst meer, dit was een glimlachend of scheid'. (p. 226)
-

Ondergang
Dit afscheid van de veelbelovende, nieuwe jeugd valt midden de ondergang van de Praagse Lente en wordt gevoigd door de pijnlijke dood van
Jan-Emmanuel Robberechts, de vader. Tegenover de feestroes van de geschiedenis, tegenover het verlost zijn uit de `spijt', staat deze absurd-pijn-
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lijke dood: `En niet verlost, niet bevrijd, de pijn had dit lichaam alleen
maar opgebruikt tot op het bot. Toegetakeld was hij, gekneusd, dit graatmagere lichaam kon net zo goed uit een concentratiekamp voortkomen.
En het was onrechtvaardig. Nu was zijn mond gesloten, maar met weemoed
en bitterheid'. (p. 229)
Maar ook in de wereld zelf leeft alweer de twijfel. De Dam-zitters en -liggers en -zangers en -slapers kunnen best 's avonds het park intrekken of
met pa en ma in een grote Mercedes naar de villa in Wassenaar terugrijden.
Het bevrijdingsmoment is voorbij. Ook in Praag. De ontleding van wat er
fout liep kan beginnen.
`Kortom ik kan moeilijk het gevoelen van me afzetten dat jullie lente ook
voor een deel gekleurd is door mensen met mogelijk de beste bedoelingen,
maar die door gunstige uitzonderingsposities, door eigen contact met informatiebronnen, door buitenlandse ervaringen, feitelijk afgezonderd waren van het `klootjesvolk'. (p. 239) Dit is niet de enige verklaring die Robberechts geeft; ik haal ze alleen maar aan om te wijzen hoe de draden door
mekaar worden gevlochten, hoe waarschijnlijk dezelfde kloof als bij ons
bestond tussen de Praagse intelligentsia en de Praagse jeugd enerzijds en
de gewone man anderzij ds.
Slechts met deze bittersmakende, maar met veel weemoed en voorzichtigheid geformuleerde analyse-achteraf, is de cirkel road. De structuur is uitgedeind, onverwachts opgezwollen tot een wereidgebeuren; nu slinkt ze
weer weg in een `roman', een verhaal over wat vroeger gebeurde. Het dagboek is fictief geworden, de fictie geschiedschrijving, de schrijver een romanfiguur, zwemmend in de realiteit.
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RuTnes als kunstwerk

C. J. Boschheurne

Over het algemeen hebben bouwvallen niet veel aantrekkelijks. Niemand
zal als toerist de ingestorte huizen in de negentiende-eeuwse wijken van
Amsterdam gaan bezichtigen, of het moet dan een zogenaamde alternatieve tourist zijn. De redenen van diens bezoek zijn echter niet van esthetische
aard. Een bepaalde groep bouwvallen trekt echter wel om esthetische redenen. Over het algemeen gaat het daarbij om resten van kerken, kloosters en kastelen, het zijn vooral die bouwvallen die wij aanduiden met het
woord runes en waar we het hier over zullen hebben.
Gombrich is het vooral geweest die heeft aangetoond dat de mens het landschap is gaan waarderen doordat hij het in de kunst te zien kreeg. De
mens uit de oudheid en de middeleeuwen had voor het landschap geen
waardering.x Als Dante de hel beschrijft, gebruikt hij daarvoor beelden
uit de Dolomieten, die met hun grillige vormen bij de renaissance-meesters
juist model staan. Tot die tijd golden zee, bergen en maan-overgoten
landschappen als schrikwekkend; vanaf die tijd gaat men ze eerst afbeelden, vooral om het eigene te kunnen bewijzen en dan ook bewonderen.
Een schilderachtig laantje is een laantje zoals dat sindsdien geschilderd is.
Om nu te begrijpen hoe de ruine in het schilderij terecht gekomen is, moet
men inzien dat de renaissance-schilder zich steeds heeft ingespannen om
aan te tonen dat hij minstens even geleerd was als de schrijver. Ook hij
voelde zich erudiet en wenste dat aan te tonen. Hij to-onde te pas en te onpas zijn bekendheid met de klassieke mythologie en de klassieke vormen.
Een zuil, een fries, was toch wel het minst wat men op een schilderij mocht
verwachten. Een mooi voorbeeld daar van is de 'Barmhartige Samaritaan'
uit de school van Jan van Scorel (afb. 1). De ruine op de achtergrond is
feitelijk volkomen overbodig, toont hoogstens aan dat het verhaal zich in
de oudheid en in een ver land afspeelt. Ruines van het soort dat men hier
aantreft, vindt men bij de noordelijke renaissance-schilders telkens terug.
Ook de kunstenaars die naar het verre en vreemde Italie trokken, moesten
1 Er komen in de middeleeuwen natuurlijk in miniaturen wel enkele afbeeldingen
van het landschap voor, maar dan is het landschap als het ware instrumentaal. Men
beeldt het of als vruchtbaar, inkomsten gevend.

56

C. J. Boschheurne

ter plaatse natuurlijk de klassieke ruines schilderen. Maar dan zien we jets
merkwaardigs gebeuren. We weten bij deze schilderijen dat het om klassieke ruines gaat, maar op het eerste gezicht kunnen we dat niet zien. Het
als afbeelding 2 vertoonde werk is ons ook bekend als een afbeelding van
een klassieke ruine, maar het had er even goed een in eigen land kunnen
zijn. Bij P. Bril en andere Italianisanten vinden we vele dergelijke afbeeldingen. De vorm van onze rufne bleek dus goed genoeg om afgebeeld te
worden.
En dat was maar gelukkig ook, want in de noordelijke Nederlanden wemelde het van ruines. Men mag niet vergeten dat op het ogenblik van de hervorming het bisdom Utrecht 477 kloosters telde, vele met uithoven en andere dependances. 2 Een schilder als Jan Lievens (afb. 3), die zich met
topografie bezig hield, kan al niet vermij den dergelij ke klooster-ruines te
schilderen. Mogelijkerwijze heeft in deze tijd zo kort na de hervorming het
vertonen van deze kloosterruines ook nog een zekere religieus-politieke
betekenis gehad. Vrij snel na de hervorming moeten deze gebouwen buiten de steden tot rulnes vervallen zijn. In de steden werden ze veelal voor
andere doeleinden ingericht. Snel moet het verval gegaan zijn, waarbij
men er rekening mee moet houden dat de staat van onderhoud toen ze
verlaten werden, waarschijnlijk al vrij slecht was. Uit het bekijken van afbeeldingen krijgt men trouwens vaak de indruk dat de toestand van vele
gebouwen in vroegere jaren vaak zeer slecht was. Bekijkt men bijvoorbeeld
de catalogus van de Goethe-tekeningen, dan zal men daarin maar enkele
gebouwen vinden die ruine genoemd worden. Maar praktisch op geen enkele ervan vindt men gebouwen die niet in meest verwaarloosde toestand
zijn, zoals de hier afgebeelde grenspoort tussen de kerkelijke staat en het
koninkrijk Napels (afb. 4).
Naast de kloosters waren er natuurlijk overal in het land nog burchten en
in onbruik geraakte wachttorens. Alleen als daarvoor een politieke reden
was, zoals bij de Vredenburgh in Utrecht, werden ze gesloopt. Anders liet
men ze aan het verval over. Geld en of technische hulpmiddelen voor de
sloop zullen hebben ontbroken. Men liet ze staan zoals men nu ook rondom
Amsterdam nog de bunkers uit de tweede wereldoorlog laat staan. Sommige afbeeldingen uit de zeventiende eeuw laten ons zien dat deze bouwvallen soms 'gekraakt' werden, doordat boeren er een schuur of hun hele
bedrijf in vestigden.
Hoe dat zij, het moet in het land van Rembrandt van ruines gewemeld
hebben. En dat was voor de Hollandse landschapsschilder niet onaangenaam. Hij kon nu tegelijk met zijn vaardigheid in het landschap-schilderen
ook aantonen dat hij de kunst van het architectuur-afbeelden meester was.
2 Dr R. R. Post, Kerkelijke Verhoudingen in Nederland voor de Reformatie van
± 1500 — ± 1580, b1z. 146 e.v.

1 School Jan van Scorel, De Barmhartige Samaritaan, volgens sommigen een werk
van Cornelis Buys 1537.
2 Pieter van Groenewegen, Romeinse Ruinen; men lette vooral op de ruines aan
de rechterkant. Die aan de linkerzijde zijn van dezelfde aard als die bij de vorige
afbeelding.

3 Jan Lievens, De abdij in Egmond.
4 Goethe, Poort tussen de Kerkelijke Staat en het Koninkrijk Napels, begin juni
1787.

5 Albert Cuyp. Op dit schilderij staan liefst vier runes. Ze komen ook voor op de
schetstekening die voor dit werk gemaakt is.

W. J. J. Nuyen 1813-1839, Ru'ine, Gemeente Museum den Haag.
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Hij kon zelfs als het ware hetzelfde gebouw van binnen en van buiten tegelij kertij d schilderen. De combinatie was een gewaagde opgave, omdat
de toch nog betrekkelijk jonge kunst van het perspectief-tekenen er op
verschillende wijze bij moest worden toegepast. Is voor de meeste schilders, zoals voor Albert Cuyp, de ruine nog gewoon een feit in het landschap (op afb. 5 staan liefst 4 rulnes) een enkeling, zoals Ruysdael, neemt
de uitdaging ten voile aan en gaat rulnes als rulnes schilderen. Het Jodenkerkhof te Ouderkerk 3 (met op de achtergrond de rest van het kasteel van
de heren van Amstel?) en het landschap met ruine in de National Galery
in Londen zijn daarvan de bekendste voorbeelden. Ruysdael schilderde
overigens deze onderwerpen tussen afbeeldingen van nog bestaande burchten door; men denke aan Wijk bij Duurstede en het slot te Bentheim.
Toch zijn juist deze werken van Ruysdael zeer belangrijk geworden. Hij
was immers een van de grote 'meesters' die navolging verdienden. Zijn benadering van de ruin blijft tot in de negentiende eeuw, zoals bij Nuyen
(afb. 6), navolging vinden, om pas bij de Haagse school te verdwijnen.
Maar dan is de ruine ook geheel uit het beeld verdwenen. Toen had het
publiek echter aan de hand van deze werken de ruine ontdekt.
Men heeft Ruysdael, juist ook om zijn kastelen en ruines, wel eens een
proto-romanticus genoemd. Trouwens bij al de grootsten van de Hollandse zeventiende eeuw, ook Rembrandt, heeft men dergelijke karaktertrekken
menen te ontdekken. Misschien is dat ook wel de reden waarom men hen
als de grootsten is gaan beschouwen. En inderdaad in de historische schilderingen, zoals een Claudius Civilis, zit een zeker romantisch element.
Voor het overige moet men daar erg mee oppassen. De godsdienstige werken zullen zeker ook bedoeld zijn geweest om te stichten; zijn trouwens
anders dan uit een nog steeds bestaande traditie in deze protestante tijd
onbegrijpelijk. Zeker mag men er geen nieuwe tendens in de kunst in trachten te vinden. Schuttersstukken zijn verzamelportretten waarbij de opdrachtgevers twee eisen stelden: ten eerste moest de sociale rangorde van
de heren goed tot zijn recht komen en ten tweede moesten de portretten
goed lijken. Het waren dus realistische werken. Oak de landschappen waren realistisch enerzijds en virtuoos anderzijds. We moeten bij het zien
van deze werken nooit vergeten dat we tot op een zekere hoogte nog in de
rederijkerstijd seven. Deze virtuositeit toonde zich dan vooral in het wer3 J. Ruysdael, Het Jodenkerkhof (Dresden). Het werk stelt het joodse kerkhof in
Ouderkerk aan de Amstel voor. Dit was gevestigd op een stuk grond waarop waarschijnlijk het slot van de heren van Amstel was geweest. Bij de koop stond er volgens de akte `een stenen kamer' op. Vergelijking met een andere tekening van hetzelfde onderwerp in het Teylersmuseum in Haarlem, dat van precies de andere kant
of gezien is, maakt het waarschijnlijk dat dit deze kamer is.
Helaas was het technisch niet mogelijk de door de auteur van het artikel bedoelde
afbeelding hier op te nemen. (Redactie).
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ken door het perspectief. Dat ziet men ook duidelijk in Ruysdaels Jodenkerkhof dat het perspectief in dit werk, zoals zo vaak bij deze schilder, tot stand komt door een systeem van stroken die horizontaal het doek
verdelen en daardoor de indruk wekken van achter elkaar te liggen. Midden daarin is nu de rulne volgens het verdwijnpunt-systeem in perspectief
gebracht. In vele andere werken suggereert Ruysdael dan buitendien nog
diepte door blauwwerking in de verst afliggende laag. Ruysdaels rulnes
zijn evenmin romantisch als Saenredams nuchtere kerkinterieurs, maar beide schilders zullen in hun tijd gewaardeerd zijn omdat ze zo knap schilderen konden.
Maar als we bij Nuyen uitgekomen zijn, heeft de romantiek zich van het ruinebeeld meester gemaakt. Bij hem mogen wij buitendien vertekeningen aannemen. Een rulne moest er nu eenmaal zo en zo, en we! zoals Ruysdael
die geschilderd had, uitzien.
Ondertussen had het kunstwerk ook ethische betekenis gekregen. Sir Joshua Reynolds drukt dat ten aanzien van kastelen zeer duidelijk uit: `as we
have naturally a veneration for antiquity, whatever building brings to our
remembrance ancient customs and manners, such as the Castles of the
Barons of ancient Chivalry, is sure to give this delight. Hence it is that
towers and battlements are so often selected by the painter and the poet to
make part of the composition of their ideal Landskip' (Disc. on Art XIII
410-415). Waarbij dan bij de dichter mogelijk aan Milton, maar meer
waarschijnlijk aan de in zijn tijd in Engeland heersende Gothic Romance
wordt gedacht. In ieder geval keert de schrijver naar mijn mening de zaak
om. Nu men het kasteel en de rulne van de afbeelding heeft leren kennen,
gaat men ze ook in natura zien en gaat er nu romantisch mee te werk.
Men moet daarbij bedenken dat een kunstwerk alleen dan doel treft, indien de toeschouwer daarbij een herscheppende taak toebedeeld kan krijgen. De toeschouwer moet met het werk wat doen. Al was het alleen maar
er lichamelijk positie tegenover bepalen. Dat geldt met name voor de
architectuur. Een gebouw kan men alleen leren kennen al lopende; men
moet er om heen en als het kan er in. Foto's en andere afbeeldingen, hoe
belangrijk plattegronden ook kunnen zijn, geven nooit een werkelijk beeld
van de architecturale prestatie. Inderdaad geeft deze kunst de sterke stimulans tot menselijke bezigheid. Dat is . des te belangrijker, omdat de
architectuur ook de kunst is die waarschijnlijk de oudste is en ook degene
die het meeste ingrijpt. Een gebied zonder gebouwen is leeg voor ons
gevoel.
Nu moet men goed inzien dat ieder gebouw eigenlijk al direct na zijn voltooiing mine begint te worden. Door de schepping van een gebouw wordt
immers de bestaande ruimte in twee nieuwe delen verdeeld. De inhoud
van het nieuwe gebouw, de binnenruimte, en de omgeving zoals die er
uit gaat zien nu het nieuwe gebouw er staat, de nieuwe buitenruimte. Voor-
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al die buitenruimte ontsnapt al van het begin af aan aan de controle van
de architect. De bomen er omheen groeien of de aangrenzende gebouwen
worden door andere vervangen en in ieder geval zullen na korte tijd de
mensen die in en uit lopen anders gekleed zijn dan de architect ze gedacht
heeft. Wil men dus een bouwwerk in zijn bedoeling leren kennen, dan zal
daarvoor altijd ook een denkakt nodig zijn.
De mine is nu populair geworden en trekt nog steeds duizenden touristen
omdat het vereiste geestelijke werk gemakkelijk is, dat althans lijkt. Iedere
bezoeker zal er toekomen om de bouwval aan te vullen met zalen, torens
en muren, maar ook met de mensen die er gewoond en liefst ook gevochten hebben. In feite zou dat natuurlijk een werkzaamheid moeten zijn die
iemand met wanhoop moet vervullen. Men mag immers wel met zekerheid
zeggen dat er niets zo moeilijk is als ons onze voorouders voor te stellen.
Doen we dat, dan denken we hen als varieteiten van ons zelf. Anders gekleed en bewapend, maar denkend en doend als wij. Van hun ruwheid en
onontwikkelheid, bij de besten zelfs, kunnen we ons nauwelijks een voorstelling maken. De vuilheid en de armoede zijn voor ons vrijwel ondenkbaar en van hun houding ten opzichte van leven, dood en liefde kunnen
we wel wat uit boeken te weten komen, meevoelen is voor ons onmogelijk
geworden.
Maar Reynolds heeft gelijk. De kastelen herinneren ons aan de ridderlijkheid van de oude baronnen en daarvan hebben wij een keurige, stereotype
voorstelling. De geest van de middeleeuwen is eerst door de romantiek en
toen door het daardoor beinvloede onderwijs in een stel keurige cliches
vastgelegd: eenvoudige uitspraken over ridders en jonkvrouwen, trouwe
vazallen en boosaardige roofridders. Alles ontleend aan zeer late populariseringen van de ridderromans. Met dit soort wezens bevolkt men nu de
ruine. Er is sprake van een zeer eenvoudige intellectuele bezigheid. Feitelijk met een soort invullen. Daarmee vertelt men zich zelf dan een verhaal. Door de gaten aan te vullen, is men daarbij in gedachten architecturaal bezig.
Dat houdt natuurlijk niet in dat men de rulne ook niet anders kan bekijken.
Om te beginners kan men natuurlijk inderdaad een poging doen te achterhalen wat in de bedoeling van de bouwer heeft gelegen. Dat vraagt natuuren
lij k nog al wat historische kennis. Vooral echter zal men moeten beseffen
dat het gebouw, voor het rulne werd, zeker als het om een groter werk
gaat, een hele geschiedenis heeft gehad. Eigenlijk werd het vanaf de eerste
dag al ruine, zoals gezegd. Zeker rulne van het werk van de oorspronkelijke bouwmeester. Juist deze utiliteitsgebouwen zijn van het begin af aan
van binnen en van buiten vertimmerd om ze telkens aan te passen aan de
eisen van de dag. Wil men dus de bedoeling van de bouwheer achterhalen,
dan moet men zich afvragen welke bouwheer men bedoelt, de eerste of de
laatste of welke andere dan ook.
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Feitelijk is er eigenlijk niets zotters dan een 'gerestaureerde' ruine. Het
zand dat het bouwwerk began te bedekken is weggegraven, bomen en andere planters die zich met hun wortels een weg baanden tussen metsel- en
ander voegwerk zijn verwijderd, delen die dreigden in te storten zijn weer
vastgemetseld, ergens is weer een deur ingezet, een enkel muurtje boogje
of trapje is in zijn `oorspronkelijke' vorm hersteld. Welke oorspronkelijke
vorm? Herstelt men de rulne van wat de eerste bouwheer wilde bouwen of
die van een latere? Iedereen zal inzien dat de vraag al een dwaasheid is en
dat ze voor geen enkel antwoord vatbaar is. Men moet daarbij dan nog
bedenken dat men, enkele uitzonderingen daargelaten, nooit het gebouw in
zijn oorspronkelijke staat herstelt. 4 Men laat het gebouw een rulne en
maakt er niet weer een slot of een klooster van. Men doet bij deze restauraties half werk. Men kan ook zeggen dat men door deze restauraties
en de conserveringswerken aan de rulne een proces halverwege onderbreekt.
Een ruine is een gebouw in een bepaalde fase van een proces. De zijnsvorm van de mine kunnen we misschien het best aan de hand van Popper's drie werelden begrijpen. Naast de wereld van het denken, van de
geest, die bij Hegel terecht bekend staat als de wereld van de vrijheid, en
de wereld van de natuur, van de causale processen, bij Hegel die van de
noodzakelij kheid, kent hij nog een derde wereld. Dat is de wereld van de
dingen die door mensen gemaakt zijn, maar niet meer tot de wereld van de
geest behoren, omdat ze een van de mens onafhankelijk leven zijn gaan
leiden. Als voorbeeld noemt hij de logaritme-tafel. Bedacht door de mens,
maar in geen enkele menselijke geest meer aanwezig. Tot deze derde wereld
kan men feitelijk heel veel rekenen. De wereld wordt steeds meer bedekt
door menselijke bedenksels die onafhankelijk van de menselijke geest blijven bestaan. Zeker horen tot deze wereld ook alle bouwkundige prestaties.
Zo ontstond ook dat wat nu rulne is, eerst in de menselijke geest als ontwerp. Toen het gebouw klaar was, ging het op een gegeven ogenblik een
eigen leven leiden. Essentieel voor dit gebouw was zelfs dat het niet meer
in de menselijke geest aanwezig was, zodat de mens er niet meer in vrijheid
mee handelde. Maar op dat ogenblik werd het overgeleverd aan de krachten van de natuur, des te sterker natuurlijk indien de mens, vrij handelend,
eerst al vernielingen had aangebracht. De constructie was weer aan de
krachten van de natuur overgeleverd. Noodzakelijkerwijs moet het vervallen. Noodzakelijkerwijs moet dat vernal ook steeds doorgaan.
Aan dat proces maakt de mens nu een eind. Hij houdt de constructie in
een bepaalde toestand in stand om er zijn gedachten-spel mee te kunnen
4 De enige voorbeelden uit recente tijden zijn die van steden die door oorlogsomstandigheden vrijwel geheel vernietigd waren en weer in de oorspronkelijke vorm zijn
opgebouwd. Een enkel gebouw (Coventry) laat men dan soms als ruine staan.
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spelen. Door het natuurlijke proces stop te zetten maakt hij van de resten
van het gebouw een kunstwerk dat feitelijk geheel onafhankelijk is van
wat de oorspronkelijke architect gedacht heeft. Het is een negentiende- of
twintigste-eeuwse schepping die in feite weinig verschilt van de kunstmatige ruines die sommige rijke Engelsen eind 18e en begin 19e eeuw in de
parken van hun buitens lieten bouwen. Hooguit kan men zeggen dat doordat we weten dat deze ruines 'echt' zijn, wij ons spel er beter mee kunnen
spelen. De fantasie krij gt makkelij ker spel.
Van de ruine maken we een spel. Bij een afgebrand huis staan we toch
altijd met een zekere schrik of of grij zen of angst te kijken. Voordat de kunst
zich meester gemaakt heeft van de rulne was het gebouw in vele gevallen
ook een door oorogs- of ander geweld afgebrande constructie geweest. In
die vorm werd het maar zelden geschilderd. 5 De zeventiende-eeuwse
schilderkunst maakte zich van de rulne meester en maakte voor het eind
van de achttiende eeuw van de ruine zelf een kunstwerk. Toen liet de
schilderkunst de rulne varen. Bij de school van Barbizon en in de Haagse
school vinden we de ruine niet meer.
Maar bij deze scholen zien we, zij het vaak maar gedeeltelij k en op de
achtergrond, de onderkomen, verarmde boerderij. Het is een deel van het
terug naar de natuur, in de tijd van de industriele revolutie, dat kenmerkend was voor deze scholen. De natuurlijkheid van het landleven wordt
verheerlij kt tegenover het leven in de stad. Gogol geeft zelfs een verheerlijking van een vervallen landgoed in zijn `bode zielen' die heel dicht bij
een esthetica van het lelijke komt. Maar aan de hand van deze landschappen leren we het boerderijtje kennen en willen we het dan ook hebben.
Maar we willen het niet hebben in zijn oorspronkelijke vorm, maar als
tweede huis. We bouwen er een wenteltrap en een open haard in en scheppen opnieuw jets van deze tijd. Ook met het boerderijtje spelen we weer
een spel.

5 Een bekend voorbeeld van een schilderij van een afgebrand landhuis is Jan ten
Compe, Huis Berkenrode na de brand, 1747, te zien in het Rijksmuseum.

Toeschouwer in de nieuwe
(antim)theaterarchitectuur

Eric De Kuyper

'Au theatre, au cinema, dans la litterature traditionnelle, les
choses sont toujours vues de quelque part, c'est le fondement
geometrique de la representation: it faut un sujet fetichiste
pour decouper ce tableau. Ce lieu d'origine est toujours la Loi:
loi de la societe, loi de la lutte, loi du seas.' (R. Barthes: Diderot, Brecht, Eisenstein.)

`Nur Kunstwerke die als Verhaltensweise zu spuren sind,
haben ihre raison d'être.' (Adorno: Aesthetische Theorie.)

Onder het dubbele voorwendsel dat er zich een belangrijk links avant-gardistisch theaterevenement zou afspelen en dat een Griekse tragedie op een
nog ongeziene wijze zou worden opgevoerd, werden de toeschouwers verleid tot het opgeven van de zekerheid der stadskern-schouwburgen om naar
de buitenwijken te trekkers. Wat kan er niet allemaal aan theatrale vernieuwing gebeuren in een anonieme tentoonstellingshal? Daar aangekomen
werd het publiek op ongemakkelijke zit-balken gedrumd (zoveel ongemak
dient te worden beloond!), in zandkuilen gedrongen zoals personnages van
Beckett, verjaagd van de ene uithoek van de ruimte naar de andere, verdeeld in mannelijke en vrouwelijke toeschouwers en, tenslotte, (ritueel) gedreven door een spleet om dan in een nevenruimte een Promethesche monoloog te aanhoren. 's Anderendaags kreeg deze initiatieritus een vervolg
van ongeveer vier uur: de toeschouwers waren nu rijp om een Euripides in
moderne denkgewaden van op koele afstand te onderzoeken.
We hebben het bier over het Antikenprojekt van de Berlijnse Schaubühne
am Halleschen Ufer, dat verleden jaar 'gespeeld' werd in een regie van
Peter Stein en Klaus Michael Gruber. In een vorig nummer van Streven
hebben we dit behandeld. 1 Verplaatst men enkele elementen en vervangt
men enkele details, dan blijft een stramien over van een theatergebeurtenis,
zoals die zich de jongste jaren met wisselend succes in verschillende landen
heeft herhaald. Men zou ze `ambulatorisch' kunnen noemen, niet (alleen)
omdat het theater zich verplaatst (van de stadskern naar de buitenwijk of
randstad), maar meer nog omdat de toeschouwer zijn vaste plaats als toe1 Kanttekeningen bij enkele recente Duitse Theaterensceneringen, in Streven, aug.sept. 1974, blz. 1107-1117.
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schouwer moet opgeven, en verzocht wordt om voor zichzelf een andere
plaats in het theatergebeuren te zoeken of te verwerven. De ruimte-architectuur waarin dit zich afspeelt is erg belangrijk in deze nieuwe verhouding van
de toeschouwer tot het theater. De dwang van de oude, klassieke theateropstelling werd vervangen door een nieuwe dwangmatigheid. Deze lijkt mij
veel verraderlijker te zijn, omdat de ambivalentie ervan genegeerd wordt,
althans in de meeste opvoeringen waarover hier — vanuit dit standpunt —
geschreven zal worden. 2
Peter Brook

Les Bou f f es du Nord is de naam van de schouwburg die Peter Brook van
de Franse regering ten geschenke heeft gekregen om er zijn recente theaterexperimenten (die hij in de Derde Wereld was gaan uittesten) vaste vorm te
geven voor het Parijse publiek. Het ligt in een buurt (vIak achter de Gare
du Nord) waar sedert een eeuwigheid geen theater meer gespeeld wordt. Het
gebouw, een typische kleine negentiende-eeuwse boulevardzaal, draagt de
littekens van deze onttakeling. Brook en zijn scenografen hebben deze tekens
van verval 'aangedikt': al het goud werd, voor zover het er nog was, weggewreven, het karmijnrood werd verwijderd, de pluche zetels, het gordijn, de
muurbekleding werden niet vervangen, maar hun afwezigheid werd integendeel 'tentoongesteld': de architectuur van een schouwburg uit de vorige
eeuw als een geraamte. Van de hele scenebouw blijft niets anders over dan
een achterwand in ruw beton, met enkele metalen staven, een loopbrug en
de (dit seizoen!) alomtegenwoordige nadrukkelijke opstelling van de projektoren. Kortom, de naaktheid van wat eens het symbool was van rijkdom
en luxe, het doodshoofd van de burgerlijkheid in een uitdagende grimas!
Beeldspraak duikt op, want de concreetheid van dit aanwezig-afwezig
theater, de materialiteit van de ontmaskerde maskerade zonder meer, schijnen iets te willen bewijzen, schijnen om een vervulling te vragen. Alleen
door die architectuur gebeurt hier reeds zoveel, dat de twintigste-eeuwse
toeschouwer verwacht dat er `nog' meer zal gebeuren: dat `het' zal gebeuren.
Waarschijnlijk zou het dus — paradox! — voldoende zijn geweest er gewoonweg niets te laten gebeuren: de toeschouwer gedurende een tijdje in
de zaal op te sluiten, en over te laten aan de stilte van de theaterarcheologie.
Of als er dan toch iets moest gebeuren, dan ware het meest efficiente wel2 Voor de volledigheid had ik er Les Iks van Peter Brook en Faust-Salpetriere door
Klaus Michael Gruber kunnen bij betrekken. Beide opvoeringen heb ik niet zelf gezien, maar uit wat ik erover vernomen heb, besluit ik dat de ene Brook-opvoering een
duplicaat is van de andere die hier wel besproken wordt, en dat de regie van Klaus
Michael Gruber voor Goethe's Faust ook een soort verlengstuk is van zijn medewerking aan het Antikenprojekt dat hier nog eens kort gesitueerd wordt.

64

Eric De Kuyper

licht nog geweest daar de letterlijkheid van dit theater als theatraal gebeuren te doen opvoeren: Offenbach b.v., traditioneel, kitscherig, als de
vervulling van een brok historie. In verschillende gradaties, van de `archeologie' van het bouwwerk tot de 'actualiteit' van de muzikale opvoering.
Voor de toeschouwer niet als een gesloten schouwspel, ook niet met een
decor (de schouwburg) dat ten dienste staat van een opvoering, maar als
de bezichtiging van een reeks historische lagen. Als de vervulling van een
brok historie: verplaatst, misplaatst, en uiteindelijk op haar plaats in deze
historische ruimte.
Misschien heeft Brook daar allemaal aan gedacht -- hij heeft tenslotte die
zaal gewild en 'verbouwd' tot wat ze nu is — maar al bij al heeft hij dan toch
maar een uiterst ongeinspireerde reflex gehad: hij voert er een theaterstuk
in op, nl. Shakespeare's Thimon van Athene! Waarom ook niet! Wel zijn
er een paar goede redenen te vinden waarom dit bepaalde stuk hier (en nu)
niet misplaatst is: er is een hele parafraserende gedachtengang mogelijk met
de `armoede' als leitmotiv, gekoppeld aan het begrip `luxe' en, naar het mij
voorkomt, onvermijdelijk belandend bij de slotbeoordeling `modieus'. Maar
daar is het mij hier niet om te doen. Wat ik in deze context wel van belang
vied is, dat de opvoering niet tegen de ruimte op kan. Door allerlei theatergeintjes wordt de ruimte wel bespeeld en de architectuur gedeeltelijk betrokken in de opvoering, maar voor het grootste en belangrijkste deel worden beide genegeerd! Nu is dat bouwwerk in zijn onttakelingstoestand de
hele avond door zo constant present, dat we onvermijdelijk terechtkomen in
de ambivalentie die ook heel wat openlucht-festivalvoorstellingen kenmerkt, met dit verschil evenwel, dat daar de historische ruimte of architectuur accidenteel gekozen wordt. De Bouffes
es du Nord daarentegen werd zo
opgebouwd, bewust en gewild, maar Brook doet er niets meer mee dan een
modieuze decorateur doet met een plattelandshoeve: hij bespeelt de luxe
van de armoede — een verkwisting van de poverheid. Bovendien benadert
Brook de schouwburg als gebouw van binnenin (Hollmann te Bazel, zoals
ik zal proberen aan te toners, doet dat van buitenaf): het lijkt allemaal zo
maar toevallig te zijn, dat deze opvoering van Shakespeare's Thimon van
A thene zich daar 'afspeelt', in deze schouwburg, die op de koop toe in die
precieze buurt van Parijs gesitueerd is. Toevallig, modieus en artificieel,
nergens bindend. Theater, waarom ook niet? En waarom niet een keer in
kopstand?
Han Hollmann
In Bazel werden dit voorbije seizoen Die Letzten Tage der Menschheit, van
Karl Kraus, over twee avonden gespreid. De opvoering vond plaats niet
in de oude schouwburgzaal, maar in het foyer van het nog in aanbouw zijnde
theatercomplex.
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Nu dient men te weten dat dit gebouw, en het Bazelse stadstheater als dusdanig, de jongste jaren het onderwerp geweest zijn van een lokale hetze,
waar cultuur tegen sociale voorzorg, links tegen rechts, prestige tegen nuttigheid werden uitgespeeld. 3 De nieuwe schouwburg staat er ondertussen,
half afgewerkt, maar zal toch volgend seizoen ingespeeld worden. Regisseur Hans Hollmann is op de idee gekomen om het 'onopvoerbare' leesdrama van Karl Kraus op te voeren in een ruimte, die van meet af aan ongeschikt lijkt voor theater: de grote trap van het foyer, de verschillende
gangen en wandelgangen, die alien — van boven tot onder de grond — de
toegang vormen tot de verschillende schouwburgzalen. In het voorgeborgte
van het theater dus. De toeschouwers zelf komen de reuzetrap af, worden
als `acteurs' opgevangen in een bundel licht; de andere toeschouwers zitten
reeds in een stuk decor — een reconstitutie van een Weens cafe. De tientallen
sketches worden voor het grootste deel op de trap of temidden van de
toeschouwers opgevoerd. Maar geregeld ook worden de toeschouwers uitgenodigd om een stukje theater van naderbij — op een andere plaats van het
foyer — te gaan bekijken. Ondertussen hebben echte acteurs plaatsgenomen in het Weense cafe-decor en spelen er een andere scene uit de tragische operette van Kraus. Dit 'ambulatorisch' theater speelt zich af in een
wel getekende ruimte: de architectuur van het foyer blijft herkenbaar; de
`toegang tot' wordt voortdurend door zowel acteurs als toeschouwers benut en bespeeld. Het wordt allemaal met een soort charmerende aisance
door Hollmann geensceneerd, zowel het stuk van Kraus als de twee avonden in de architectonische ruimte. Men voelt zich geenszins gemanipuleerd
(en dit niet alleen omdat Hollmanns methode steunt op traditionalisme —
de opvoering is wel subversief, doch niet agressief — of omdat ze vertrekt
van vriendelijkheid: burgers worden niet graag tot kritiek gedwongen!).
Doorgaans, wanneer elders de traditionele opstelling toeschouwers/acteurs
wordt opgeheven voor meer 'dynamische' verhoudingen, sluipt er, schijnbaar onvermijdelijk, Aug een manipulatorisch element in de nieuwe verhouding. Alsof de regisseur vreest dat de nieuwe, niet-bindende ruimte
waarin hij zijn opvoering brengt, de aandacht van de toeschouwer te veel
zal opslorpen. Dat kan gaan van het avant-gardistische demagogische dat
ik ervaren heb bij Peter Steins Antikenprojekt tot een ander extreem: de
negatie van de ruimte door ze enkel te beschouwen als modieus decor; zo
was het bij Peter Brooks Thimon van A thene. Hans Hollmann daarentegen
schakelt de architectuur niet uit; zij blijft integendeel twee avonden lang
aanwezig als evenwaardige partner van een gebeuren waarvan de opvoering
slechts een deel is. De toeschouwers hebben voortdurend het gevoel dat ze
3 Deze algemene aanduiding van een lokale problematiek moge hier volstaan. Er
weze echter nog aan toegevoegd dat twee theaterdirecteurs er nun ambt door verloren, en vooral dat Hans Hollmann, na zijn succesrijke enscenering van Die letzten
Tage der Menschheit, tot nieuw theaterdirecteur werd aangesteld!
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op de architectuur kunnen terugvallen als zij, om een of andere reden, wensen afstand te nemen van die opvoering. Ze zijn ook meer_ dan alleen maar
toeschouwer: ze worden gestimuleerd om de ruimte te gaan exploreren in
al haar geledingen, iets wat ze doorgaans niet kunnen doen, noch als toeschouwer, noch als niet-gespecialiseerde architectuur-consument. Analytisch en fysisch kunnen ze een trap beklimmen, afdalen, bewonderen, ontleden, keuren enz.... Een test-case die ze wel graag zouden uitbouwen tot
de rest van het gebouw, dat momenteel gesloten blijft. Doch het omgekeerde
is ook waar: deze ruimte wordt hen niet opgedrongen — doorheen, of naar
aanleiding van die opvoering. Het is een ruimtelijke uitnodiging, en wil de
toeschouwer er iets mee doen, dan kan hij dat. En hij kan het ook echt, het
is geen illusie zoals bij het Antikenprojekt, waar je bv. acteurs geschminkt
zag worden achter een ruit. Of niet zoals bij Ariane Mnouchkine (zie verder) waar de toeschouwers ongezellig-ongemakkelijk hun plaats artificieel
moesten opzoeken, zonder die ooit te vinden, want die was niet voorzien
in Mnouchkine's mise-en-scene. Bij Hollmann zit de toeschouwer aan een
Weens cafe-tafeltje, met koffie en een kraut, zoals de acteurs-personnages
van Karl Kraus, of hij loopt door de gangen, zoals de acteurs van het stuk.
Kortom, hij staat op eenzelfde niveau. Er is echter nog een bijkomend aspect, nauw verbonden met de lokale gebeurtenissen in en om het Bazelse
theater. Hollmann heeft heel handig het traumatisch abces dat dit theater
geworden was, doen barsten door de toeschouwers (de Bazelse bevolking)
vooraf in de nieuwbouw te introduceren. Hij heeft de mensen, twee avonden
lang, met de architectuur — en, als ik het zo mag zeggen: met de architectuur
van het theater — opnieuw vertrouwd gemaakt. Hij heeft hen geschetst wat
theater (een zaal, een opvoering, een politiek) kan zijn. Theater kan een
`spontane' (een ietwat geimproviseerde) ontmoeting zijn; een concrete,
doch daarom nog niet een theoretische uiteenzetting met een problematiek.
(Het toeval wou bier natuurlijk dat het om een specifieke `theaterproblematiek' ging. Dit gebeurt niet zo vaak. Of mag men zeggen dat de problematiek
van het theater zelf al te dikwijls uit de weg wordt gegaan?) Aangetoond
werd: het `ding' staat er, en er kan iets in gebeuren dat iets te maken heeft
met de mensen van de stad zelf.
Een aanwijzing voor de continuiteit: in zo'n gesloten milieu als Bazel kan
theater om te beginners best inspelen op de lokale verwachtingen, die uiteraard traditioneel zijn ('Wenen!' operette! opera! spektakel!). Of nog: culinair theater sluit kritisch theater niet uit; het is er integendeel een basisconstituent van, wil men niet verstarren tot de intellectualistische pose die
criticisme heet.
Ariane Mnouchkine
Oppervlakkig beschouwd zijn er overeenkomsten tussen wat Hans Holl-
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mann te Bazel gedaan heeft met Kraus' Letzten Tage der Menschheit en wat
Ariane Mnouchkine te Parijs presteerde met l'Age d'Or, een stuk dat ze met
de leden van haar Theatre du Soleil zelf heeft gebrouwen. Ook hier ambulatorisch theater; ook hier werden de toeschouwers verzocht zich te bewegen in een (prachtige) ruimte, de Cartoucherie te Vincennes, en telkens
weer vanuit een ander standpunt de verschillende tijdkritische sketches te
bekijken, die Mnouchkine en haar groep uitgedacht hebben (themata: gastarbeiders, grondspeculatie, vrouwenemancipatie enz....) 4 Maar hoe mooi
dit heuvellandschap met zijn vier grote speel-kuilen onder de oude gewelven van die fabriekshal ook is, de toeschouwer voelt zich er misplaatst en
een beetje overbodig. Is het toeval dat aan de ingang een bordje hangt waarop te lezen staat dat het verboden is om broodjes en flessen die aan de
ingang verkocht worden (in kermissfeer), (het heilige van) de theaterzaal
binnen te smokkelen? Het duidt op een ambivalentie: `mag' de toeschouwer
nu, of `mag' hij niet? Er wordt van de toeschouwers van dit soort theater
verwacht dat ze mee zouden helpen werken aan de emancipatie van het
theater. Vooraf echter worden de grenzen reeds bepaald. In feite wordt zijn
(mogellike?) bijdrage helemaal niet gewaardeerd; men heeft de toeschouwer enkel en alleen nodig als `toeschouwer'. Zoals vroeger! Dat deze ambivalenties en contradicties er zijn, en de hele avond door blijven bestaan, is
op zichzelf niet zo bezwaarlijk. Wel dat de theaterlui zelf niets weten aan
te vangen met deze ambivalenties, ze niet weten te duiden, er zich blijkbaar
niet eens bewust van zijn dat ze bestaan, en daardoor hun kritische arbeid
tenslotte in het gedrang brengen.
De toeschouwer stelt vragen, maar krijgt geen antwoord. Bij Peter Stein en
Klaus Michael Gruber vraagt hij wat hij kan aanvangen met het kritische
ongenoegen dat zij bij hem stimuleren. Bij Peter Brook stelt hij de elementaire vraag: waarom deze opvoering in deze schouwburg te Parijs? Bij
Ariane Mnouchkine kon hij niet anders dan verbaasd zijn over de schraalheid van de theatertaal (tenslotte is l'Age d'Or niet meer dan een ongelijkmatige aaneenrijging van cabaret-sketches, met veel fysieke lenigheid en
stilistische souplesse vertolkt) en het indrukwekkende van de omgeving,
waarvoor hij met metro en bus, na een tocht over een grote modderpoel,
heeft moeten reizen.
Alleen bij Hollmann stelt hij niet enkel vragen, maar wordt de rijke en
gediversifieerde matiere, twee avonden lang, op hem afgevuurd in een reeks
vragen en tegenvragen. Niet alles wordt er gecentreerd rond de opvoering
(en het theater!). Er wordt vrij chaotisch — maar naar het mij voorkwam
met een systematische anarchic, zoals bij Peter Zadek te Bochum ook ge4 Het `stuk' is opgevat als een historische flash-back; gezien vanuit het jaar 2000
wordt de situatie geschetst in het Frankrijk van 1975 en dit in commedia del'arte-stijl.
Een mengeling van drie ideeen, waarvan er op z'n minst telkens een uit de pas loopt.
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beurt de jongste seizoenen — gedemonstreerd dat een opvoering jets is dat
zich afspeelt in een ruimte, die meestal gelegen is (= bepaald wordt door)
een maatschappelijke kern, die men stad heet. Dat het hier dus gaat om
stadstheater. En dat elk term van belang is, niet alleen voor diegenen die het
doen, maar ook voor diegenen die ernaar komen kijken, en bijgevolg meedoen.

Politiek overzicht

juli-augustus

• Internationale samenwerking
De Veiligheidsconferentie

Rhodesie

De veiligheidsconferentie is in Helsinki
bijeen geweest en heeft daar spijkers met
koppen geslagen — tenminste voor de Russen, die nu voor het eerst na de Tweede
Wereldoorlog bij internationaal verdrag
de sedert 1945 bestaande grenzen in Europa erkend en beschermd zagen.
Brezjnev liepen de tranen over de wangen
toen hij getekend had. Hij heeft weliswaar
van zijn kant ook eerbiediging van de
binnenlandse verhoudingen moeten beloven, maar ach, er wordt zoveel beloofd.
Uitvoerige beschouwingen over deze conferentie vindt men elders in dit nummer
in een bijdrage van dr. Bartalits.

Onder auspicien van twee presidenten van
omringende landen heeft Ian Smith van
Rhodesie besprekingen gevoerd met vertegenwoordigers van de Afrikaanse meerderheid in zijn land. Zij hebben nog niets
uitgehaald.

De Verenigde Naties
Van de zijde der Arabische landen en van
enkele Afrikaanse staten wordt gepoogd
Israel uit de Verenigde Naties te zetten.
De Verenigde Staten van Amerika hebben te kennen gegeven, dit niet te zullen
toestaan. Een votum van de Assemblee
kunnen zij weliswaar niet tegengaan omdat daar hun vetorecht niet geldt maar
zij hebben wel doers verstaan, dat zij eventueel aan de zijde van Israel de Verenigde
Naties zullen verlaten en of de vijanden
van Israel dat aandurven is de vraag.

Midden-Oosten
Kissinger heeft zijn pogingen om vrede
te stichten in het Midden-Oosten door een
bilaterale overeenkomst te bewerkstelligen tussen Israel enerzijds en Egypte anderzijds, met frisse moed heropgevat. Hij
is weer aan het pendelen geslagen tussen
de beide hoofdsteden, tussen zijn beide
vrienden, mag men wel zeggen, en ditmaal
met succes. Israel heeft na veel delibereren en na uiterst gunstige voorwaarden
te hebben bedongen van de Verenigde
Staten tenslotte bewilligd in een verdere
terugtrekking van zijn troepen uit de onmiddellijke omgeving van het Suezkanaal.
Hoe dit alles diplomatiek gaat uitwerken
binnen de gemeenschap der Arabische
landen, in het bijzonder in de verhouding
van Egypte tot de Palestijnen en in de
wereldgemeenschap, met name in de verhouding van de Verenigde Staten tot Rusland, is nog niet duidelijk. Of nu de Conferentie van Geneve verder kan en meer
kans maakt op vruchtbaar resultaat moet
ook nog in de komende maanden blijken.
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• Nationale politiek
Verenigde Staten van Amerika

De presidentsverkiezingen van het volgend jaar beginnen hun schaduwen vooruit te werpen.
Niet alleen in die zin dat er allerlei speculaties de ronde doen over het opdagen
van kandidaten voor het Witte Huis en
over hun kansen, maar ook in veel wijder verband. President Ford heeft al verklaard, dat hij zich zeker kandidaat zal
stellen en dat betekent dat zijn hele beleid nu meer dan een jaar long gericht
gaat worden op de verkiezingen. Een tijd
lang heeft Ford gemeend dat hij zijn
bedje voldoende warm kon krijgen door
de boer op te trekken en meer op allerlei
vergaderingen overal in het land en aan
allerlei koffietafels te verschijnen en te
spreken, zoals hij dat altijd had gedaan
toen hij nog in het Congres zat. De opiniepeilingen maken hem echter gaandeweg duidelijk, dat hij er zo niet komt.
Zijn populariteit daalt zienderogen. Het
Amerikaanse publiek kijkt tegen de presidentsverkiezingen aan als het Nederlandse publiek tegen een voetbalmatch.
Het vraagt 66k 'geen woorden maar
daahaaden!' En voor het vervullen van
die wens heeft de president nog maar
weinig wisselgeld. Veel heeft hij bepaald
nog niet tot stand gebracht — om niet te
zeggen niets. En waar hij een actieve rol
speelde, in het tot stand brengen van een
detente met Rusland, wordt hem dat lang
niet door iedereen in dank afgenomen.
Veel Amerikanen vinden dat hij te ver is
gegaan in het tegemoetkomen van de Sovjet-Unie. Goed, het zag er allemaal mooi
en lief uit toen die twee ruimtevaartuigen
elkaar ontmoetten, maar het ontging de
Amerikanen niet dat toen 'toevallig' de
Russische camera, die het Amerikaanse
projectiel had moeten filmen en dus had
moeten onthullen hoeveel groter dit was
dan het Russiche, stuk bleek. Zelfs een
hand hadden de Amerikaanse en Russische ruimtevaarders elkaar nog niet
kunnen geven zonder dat er achterdocht
en huichelarij aan te pas kwam. Nee: die
detente, daar geloven de Amerikanen
nog niet zo hard aan. Daarom moest er
wel een stevig optreden van de president
komen, dat de Amerikanen bevestigde in

hun overtuiging dat Amerika nog steeds
niet met zich liet sollen.
Waarschijnlijk ligt daar de verklaring
van de scherpe toon die Ford eensklaps
tegen Rusland aansloeg over de veronderstelde inmenging van de Sovjets in de
of f afire Portugal. Het zag er even dreigend uit, maar aangezien het geheel
hoofdzakelijk bedoeld was voor binnenlands gebruik, liep het met een sisser af.
Intussen is de beruchte vakbondleider
Hoffa zoek geraakt. Men vermoedt dat
hij door een soort vakbond-maffia is vermoord. Een koekje van eigen deeg heeft
gekregen dus.

Portugal
In Portugal hebben de ontwikkelingen
gedurende de maanden juli en augustus
een dramatische keer genomen.
Dat begon tegen midden juli, toen de
socialisten onder leiding van Soares uit
de regering traden. Later volgden de andere democratische partijen, zodat premier Gonsalves alleen bleef zitten met
zijn communistische vrienden. Hij gaf
duidelijk te kennen niet van zins te zijn
af te treden of op een of andere manier
zoete broodjes te bakken met de socialisten en de andere partijen, die samen
de overweldigende meerderheid van de
kiezers achter zich kregen. Hij en de president da Costa Gomez, lapten de democratie aan hun militaire laarzen. Hetgeen
zij ook weer niet ongestraft konden doen.
De socialisten lieten zich niet zo maar
uitrangeren. Vooral in het noorden van
het land, waar de communisten nooit
veel voet aan de grond kregen, laaide het
verzet op tegen de communisten. Partijbureaus werden bestormd, het meubilair
en de archieven naar buiten gegooid en
verbrand, de gebouwen in brand gestoken en bij dat alles bleef geweld van
mens tot mens niet uit. Ettelijke doden
en talrijke gewonden vielen. Het leger
greep af en toe in, maar bepaald efficient
de orde handhaven kon het niet. Kennelijk verkeerde het ook in tweespalt. Een
minderheid, die achter de communistische generaals stond, bleek bereid in te
grijpen als de communistische vriendjes

Politiek overzicht

71

in gevaar raakten; een meerderheid, die
niets voor het communisme voelde, keek
liever een andere kant uit en kwam alleen
in beweging als de sociaiisten gevaar liepen.
Na het aftreden van Soares hebben de
militaire machthebbers van alles geprobeerd om weer enige orde in het staatsbestel te brengen; de moeilijkheid was
echter, dat de leden van het driemanschap, dat uiteindelijk de touwtjes in handen kreeg, ieder een andere kant op wilden. De ene generaal wilde het communisme onverdund, de tweede een soort
Radenrepubliek, enigszins bijgesneden
naar westerse verhoudingen, de derde
zat op de wip tussen de beide anderen
en tenslotte pleitte nog een belangrijke
groep officieren voor een democratie
waarin plaats zou zijn voor meerdere
partijen. Deze groep werd echter snel uit
de militaire raad gegooid, die officieel
nog steeds het land 'bestuurt'. Gonsalves
probeerde verschillende malen een nieuwe en enigszins voor ieder aanvaardbare
regering te vormen, doch de socialisten
en hun medestanders hielden voet bij
stuk en tegen het einde van de maand
was het dan toch eindelijk zo ver, dat de
communistische premier het veld moest
ruimen. De president benoemde hem tot
chef van de generale staf en wees een
andere opperofficier aan als eerste minister, generaal Azevedo. Deze staat weliswaar niet afwijzend tegenover de communisten maar hij is een rustige en intelligente man en dat kon men van zijn
voorganger niet bepaald zeggen.
Met revolutionaire bewegingen gaat het
echter in de regel zo, dat het afbrokkelingsproces met een ogenschijnlijk onbetekenende concessie begint. De militairen hebben, hoe weinig er in beginsel
ook veranderd is, op een klein punt toegegeven aan de druk van de socialistische meerderheid in het land. Prompt
kwamen er uit het leger verzetsstemmen
tegen de benoeming van de afgetreden
premier tot chef-staf van het leger en
de president kon er niet onderuit te laten
verklaren, dat Gonsalves daarmee niet
alle legereenheden onder zijn bevel
kreeg. Met name in de hoofdstad staan
de meeste legereenheden onder de veiligheidsdienst, die weer onder bevel staat
van het derde lid van het generaals-driemanschap, dat de leiding van het land

in handen houdt. Weer een concessie, die
terstond wordt uitgelegd als een teken
van zwakheid. Wat het ook is. Men mag
hopen, dat dit de eerste tekenen zijn van
een afbrokkeling der dictatuur van de
communisten.
En alsof het thuis nog geen sores genoeg heeft zit Portugal bovendien nog
met ellende in zijn voormalige kolonien,
die weliswaar met grote voortvarendheid
nationale onafhankelijkheid hebben verworven, maar die blijkbaar nog niet allemaal in staat zijn orde op eigen zaken
te stellen. In Angola betwisten maar
liefst drie bevrijdingsbewegingen elkaar
het bestuur van het land; van deze drie
draagt een een enigszins regionaal karakter; de tweede is min of meer communistisch georienteerd en de derde wil
samenwerking met bet westerse kaapitalisme. Zij raakten in de loop van de
maanden juli en augustus in een verbeten strijd om de macht verwikkeld. Een
strijd, die in een volledige burgeroorlog
ontaardde en die Portugal dwingt het
gezag in zijn voormalige kolonie weer op
zich te nemen.
In het Portugese deel van Timor, dat pas
in een verder verschiet zelfstandigheid
toegezegd kreeg, is intussen de hel ook
losgebarsten. Hoe ernstig de situatie daar
is, laat zich aan het einde van de maand
augustus nog niet overzien, maar dat
ook daar, evenals in Angola, vele doden
zijn gevallen, staat wel vast.

Engeland
Nog steeds worstelt de Britse regering
met de inflatie en de werkloosheid, die
langzamerhand catastrofale vormen gaat
aannemen — de 'traumatische' een-miljoen-grens is al gepasseerd. Die worsteling wordt in hoofdzaak uitgevochten
met de vakbonden. Premier Wilson,
waarvan iedereen zich langzamerhand
afvraagt of hij nu een pure Machiavellist
is of alleen maar een soort Houdini, die
iedere keer weer een konijntje uit zijn
hoed tovert — voelt er niets voor om onder de dictatuur van de vakbeweging
door te gaan, vooral omdat dit in feite
neerkomt op de dictatuur van een betrekkelijk kleine groep binnen de arbeidende bevolking: de mijnwerkers. Zijn
minister van Financien, Healy, heeft de
arbeiders de wacht aangezegd: niet meer
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dan 10% loonsverhoging en maximaal
6 pond per week. Voor Wilson is de aanvaarding van dit ultimatum een kwestie
van `to be or not to be'. Zouden de vakbonden het verwerpen, dan zou hij de
economic alleen nog kunnen redden met
scherpe dwangmaatregelen en precies dit
soort maatregelen heeft Heath de politieke kop gekost. Wilson heeft die dwangmaatregelen al klaar liggen, maar ze nog
niet hoeven te gebruiken omdat de bonden tenslotte in meerderheid toch met
Healy's voorstel akkoord zijn gegaan.

Juan Peron met de doelstellingen der arbeiders en zij mist nog meer zijn charismatische binding met de massa in het
algemeen, die alleen Evita Peron met
hem decide. Zij heeft al gedreigd `tijdelijk' te zullen aftreden, maar ieder keer
veert zij weer op met een soort hysterische vastberadenheid de teugels grijpend voor een nieuwe politieke blunder.
De toenemende armoede van haar land
dwingt haar echter steeds weer tot ingrijpen om vooral de boot van de handel
met de rest van de wereld niet te missen.

India

Omwentelingen

Premier Indira Gandhi heeft haar positie in India versterkt met middelen die
in de westerse wereld nogal kritiek hebben uitgelokt. Nadat die positie in gevaar
was geraakt doordat de rechterlijke
macht haar schuldig verklaarde aan corrupte praktijken bij de verkiezingen in
een der Indiase deelstaten, liet zij de leiders van de oppositie arresteren en diende zij een wetsvoorstel in waardoor achteraf de door haar toegepaste praktijken
werden gewettigd. Bovendien bevorderde zij amendementen op de Grondwet,
waarbij de macht van de rechtspraak
aanzienlijk werd verzwakt. Beide huizen
van het Parlement aanvaardden haar
wetten en aanvaardden de afkondiging
van de noodtoestand, door de premier
gemotiveerd met het voornemen van
haar tegenstanders om de in India nog
steeds beleden democratic uit te hollen.
Zij redeneerde blijkbaar in dezelfde geest
als wijlen president Lincoln van de Verenigde Staten in de tijd van de Burgeroorlog: ik lap de Constitutie aan mijn
laars om de Constitutie te redden.

Of het iets te maken heeft met de hete
zomer van dit jaar weet niemand maar
op verschillende plaatsen in de wereld
hebben omwentelingen een eind gemaakt
aan het bestaande regime of zijn pogingen tot het ondernemen van dergelijke
omwentelingen in het werk gesteld.
Eind juli begon het in Nigeria, waar generaal Gowon, een algemeen, zowel in
Afrika als daarbuiten geacht staatshoofd,
werd afgezet door zijn eigen garde. De
president beyond zich op dat moment in
Oeganda, waar hij een bijeenkomst der
Afrikaanse staatshoofden bijwoonde. Hij
nam te midden van de verslagenheid, die
het bericht van de omwenteling onder de
deelnemers aan de conferentie veroorzaakte, het allemanl nogal lakoniek op.
Zijn vrouw en kinderen waren al vooruit
in veiligheid gebracht in Engeland. Als
staatshoofd van Nigeria werd hij opgevolgd door kolonel Josef Namban Gardba.
Midden augustus was Bangladesj aan de
beurt. Als een donderslag bij heldere hemel kwam daarvandaan het bericht dat
de vader van deze republiek, president
Mujibur Rahman was gedood bij een
greep naar de macht door een van zijn
naaste medewerkers, Khondakar Moustaque Ahmed, minister van binnen- en
buitenlandse handel. Pakistan was er als
de kippen bij om het nieuwe regime te
erkennen; India toonde zich alleen maar
`geschokt' over de dood van Mujibur.
Eind augustus volgde Peru, waar president Velasco Alvaredo, die sinds 1968
aan het (militair) bewind was, werd afgezet door een van zijn medegeneraals,
die het blijkbaar tijd achtte om nu ook
eens een tij dj a aan de ruif te gaan zitten.

Argentinie
Isabel Peron heeft bepaald geen gelukkige hand van regeren. Van evenwichtigheid in haar beleid is geen sprake. Het
ene ogenblik doet zij alles om duidelijk
te maken, dat zij nog steeds, net als wijlen haar echtgenoot in zijn glorietijd,
steunt op de arbeidersmassa; het andere
ogenblik keert zij die arbeidersmassa resoluut de rug toe met maatregelen die
schoksgewijs de prijzen omhoog jagen en
de lonen zowat halveren. Zij mist volkomen de oude ideologische binding van
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En tenslotte Ecuador, waar eveneens
twee generaals met elkaar overhoop kwamen te liggen. Het stond echter aan het
eind van de maand nog niet vast of de
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omwenteling daar slaagde of onderging
in een herovering van het presidentiele
paleis in Quito door de zittende president.

• Nederland
Het kabinet Den UyI
Er gaat nu bijna geen maand meer voorbij
of een der bewindslieden uit het kabinet
Den Uyl rijdt weer eens een scheve
schaats. Deze twee maanden kwamen de
heren Van Doorn en Van Hulten, respectievelijk minister van Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk werk en staatssecretaris van Verkeer, beiden vertegenwoordigers van de Politieke Partij Radicalen
in het Kabinet, onder het vuur van de
publiciteit te liggen. Minister Van Doorn
eerst met zijn nota over het beleid ten
aanzien van de publiciteitsmedia en
daarna door de benoeming van de heer
Jurgens tot voorzitter van de Nederlandse Omroep Stichting, de NOS, het centrale orgaan in het wereldje van radio en
televisie. Staatssecretaris Van Hulten
door zijn wetsvoorstel tot intrekking van
de evenredige vrachtverdeling voor de
binnenscheepvaart en door zijn starre
houding jegens de binnenschippers, die
uit wanhoop over zijn beleid de Nederlandse waterwegen blokkeerden. Beide
bewindslieden trof tweeledige kritiek.
Kritiek in de eerste plaats op de inhoud
van hun beleid en kritiek in de tweede
plaats op de wijze waarop zij dat beleid uitvoeren. Over de inhoud van
de Media-nota waren de media zelf
helemaal niet te spreken. Dat er jets
gedaan kan worden om de pers te
steunen, daar ging iedereen wel mee akkoord, maar in tegenstelling tot de minister, die de vraag wie voor steun in aanmerking kwam, zelf eigenmachtig wilde
beoordelen, wilde men in de kring der
publiciteit en met name van de pers het
antwoord op die vraag zoeken in algemeen geldende normen. Daar echter,
waar de nota algemeen geldende normen
voorstelt, werken deze juist averechts:
bij de invoering van de BTW voor kranten. Daarmee worden er, naar de media
vrezen, ettelijke weer teruggestoten in de

financiele labiliteit, waaruit zij zich de
laatste jaren met veel moeite hebben weten te redden. Ook het in de nota uitgestippelde beleid ten aanzien van de tijdschriften ondervond ernstige weerstand.
De ophef f ing van de evenredige vrachtverdeling in de binnenscheepvaart, zoals
voorzien in het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Hulten vond niet alleen
geen genade in het oog van de betrokkenen, maar — en dat wist de bewindsman van te voren — evenmin bij de
Tweede Kamer der Staten Generaal. Zijn
voorstel zou daar onherroepelijk schipbreuk lijden en dat zou de tweede keer
zijn dat hij in het parlement een zware
nederlaag te incasseren kreeg.
Maar nog helemaal afgezien van de inhoud van de maatregelen waartegen de
bezwaren rezen, het werd bovenal een
hoogst merkwaardige zaak gevonden, dat
beide bewindslieden, hoewel stammend
uit die partij die zich het meest van alle
politieke partijen in Nederland inzette
voor overleg en inspraak bij het nemen
van politieke beslissingen, hun beslissingen hadden genomen zonder enig spoor
van dergelijke inspraak. Bij het vaststellen van de Media-nota werden betrokkenen niet gehoord. De benoeming van Mr.
Jurgens bij de NOS kwam voor de ondernemingsraad van de NOS volkomen
onverwachts; de minister had alle kandidaten waarover hij het advies van de
betrokkenen had gevraagd, een voor een
laten afvloeien en tenslotte maar een
partijgenoot benoemd zonder dat diens
naam of f icieel ter kennis van de NOS
was gebracht. Men had de naam van Jurgens wel Koren noemen, maar de minister had met de meeste stelligheid ontkend dat hij hem ooit eerder had laten
vallen dan nadat alle andere kandidaten
waren afgevallen — een uitspraak die hij
evenwel naderhand moest herroepen.
Van Hulten dito dito. Hij vertikte het
eenvoudig om met de verontwaardigde
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schippers te praten. Eerst moesten zij
zich a priori neerleggen bij de beslissing
van de Tweede Kamer over zijn ontwerp;
eerst moest de blokkade worden opgeheven en dan kon er worden gepraat!
Beide heren kregen er dan ook geducht
van langs. Zowel in de Tweede Kamer
als op hun eigen partijcongres, waar hun
voor de voeten werd geworpen dat zij de
beginselen van hun bloedeigen partij
hadden verloochend met een optreden,
meer autoritair dan dat van enig ander
bewindsman. De grote broers van het
kabinet — drie ministers maar liefst —
moesten aan het overleg met de schippers
te pas komen om de huid van Van Hulten te redden. De Tweede Kamer, die
hem inderdaad zijn tweede nederlaag
toebracht — de man heeft nog geen enkel succesje geoogst! — eiste een soort
commissie van onderzoek, bemiddeling
en goede diensten — maar wel onder een
neutrale voorzitter. Ook dat ervoer Van
Hulten — terecht! — als een aantasting
van zijn prestige. Hij moest en zou voorzitter worden! Den Uyl, die door deze
plakker aan zijn zetel ook in de nesters
is gewerkt, liet een beetje slapjes weten
dat hij het in principe wel eens was met
de eis van de Kamer, maar het was duidelijk dat hij er weinig voor voelt omwille van die plakker het kabinet in gevaar
te brengen.
Alles samen een droevige zaak.
De Christen-Democraten

Nog steeds is het probleem van de Christen-Democratische samenwerking niet
opgelost. In de loop van de maand augustus zou er een constituerende vergadering van het CDA plaatsvinden als een
soort triomf antelij ke afsluiting op de onderhandelingen, die nu langzamerhand
al enkele jaren lopen. Het is er niet van
gekomen. De vergadering had plaats, dat
wel, maar de gewenste eenheid bleek
daar nog afwezig. De heer Aantjes, voorzitter van de Anti-Revolutionaire kamerfractie, verzette zich tegen het beginsel
van een `open partij', dat door alle anderen wel werd aanvaard, met Bien verstande dat het CDA principieel zou steunen op de beginselen van het Evangelic
en het Evangelic als inspiratiebron zou
erkennen, maar dat het lidmaatschap van
deze groepering ook zou openstaan voor
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niet-belijdende Christenen en dat dergelijke leden ook het CDA zouden kunnen
vertegenwoordigen in wetgevende lichamen op elk niveau. Dit laatste nu wilde
Aantjes beslist niet. Alleen belijdende
Christenen mogen, volgens hem, het
CDA in vertegenwoordigende lichamen
representeren, anders is die Evangelische
grondslag waardeloos. Aantjes kreeg
nauwelijks enige steun op de vergadering; zelfs zijn eigen partijbestuur liet
hem nagenoeg alleen staan zodat het leek
alsof Aantjes in zijn eigen groep was uitgespeeld. Zijn val werd al vlijtig voorspeld. Te vroeg echter. Na enkele dagen
bleek, dat de oude getrouwen, de mannenbroeders van de Anti-Revolutionaire
partij het meer met Aantjes eens waren
dan met hun partijbestuur. Aantjes' positie leek eerder versterkt dan verzwakt.
Het partijbestuur moest tenslotte ook bijdraaien en verklaarde zich nu voor het
standpunt van de fractieleider. Er moet
verder worden gepraat, meenden de opperste mannenbroeders.
Het wordt zo wel een lijdensgeschiedenis.
De economische toestand

Als een soort veertiendaagse koorts voorspellen de economen steeds weer om de
paar weken, dat er verbetering komt in
de economische toestand van de wereld;
telkens opnieuw zien zij, net als wijlen
president Hoover in de dertiger jaren,
het herstel `om de hock' opdagen; maar
even telkens komen die voorspellingen
niet uit. Het blijft maar huilen met de
lamp op. De werkloosheidscijfers stijgen
welhaast met de dag en er gaat bijna
geen week voorbij of een of ander groot
bedrijf sluit zijn poorten, ontslaat een
deel van zijn werknemersbestand of
vraagt werktijdverkorting aan voor zijn
personeel.
Navenant groeiden ook de zorgen van de
regering.
Zij staat nu voor de grote moeilijkheid,
waar kort na de oorlog de Londense
`Economist' in een geruchtmakend artikel op wees: zij moet de moed opbrengen om niet langer te praten over prioriteiten maar ook posterioriteiten te stellen. Van wat er in deze maanden is uitgelekt over haar plannen met de begroting voor het volgend jaar, blijkt nog niet
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veel van die moed. Er schijnen allerlei
dure plannen op tafel te zullen komen
voor onderwijsvernieuwing — een kwart
van de begroting gaat al aan onderwijs
weg — voor uitbreiding van de sociale
verzekeringen met een algemene ziekteverzekering, voor huursubsidies en woningbouw speciaal voor alleenstaanden,
voor ontwikkelingshulp voor het bergen
van de geleidelijk tot 100.000 in aantal
gegroeide Surinamers, die voor de onafhankelijkheid van hun land op de vlucht
slaan en last but not least voor economische injecties, maar van posterioriteiten hoort niemand.
Eerst tegen het einde van de maand
augustus kwamen er uit de kring der regering opmerkingen die, gekoppeld aan
de jeremiades over de economische toestand, lets in de richting van posterioriteiten schijnen te bevatten. Niemand minder dan staatssecretaris Mertens, exNKV-er — waarschuwde tegen verdere
uitbreiding van de sociale lasten, die hij
voor een aanzienlijk deel verantwoordelijk stelde voor het slechte economische
klimaat. Den Uyl hief nog diezelfde dag
het bekende dreigende vingertje op tegen
degenen die alsmaar meer sociale voorzieningen wensen. Het zou wel eens kunnen zijn, verklaarde hij, dat het werkende deel van het Nederlandse yolk het vertikt om maar steeds meer werk te verzetten voor de in aantal steeds maar
groeiende menigte niet-werkers. Hij had
schoon gelijk, maar wat er nu precies
gaat gebeuren om paal en perk te stellen
aan de overheidsuitgaven is nog niet duidelijk. Het zal wel weer op hogere belastingen uitdraaien. Alsof de economie
char beter van wordt.

Suriname
Naarmate de streefdatum voor de onafhankelijkheid van Suriname -- 25 november -- nadert, stijgt de spanning in
dit deel van het Koninkrijk.
Spanning vooral bij de Hindustaanse en
Javaanse minderheden. Twee Statenleden, die ethnisch tot deze minderheden
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behoren maar zich politiek hadden aangesloten bij de regerende Creolenclub,
hebben zich nu veiligheidshalve daarvan
losgemaakt. Daarmee ontviel de regering
Arron de meerderheid in de Staten,
maar, zo verzekerden de twee dissidenten, zij zouden de regering wel blijven
steunen.
Daar is echter nog weinig van gebleken.
Integendeel. Een van hen heeft nu al een
paar maal de zijde van de oppositie gekozen en de tweede is er vandoor, naar
Amerika, en laat zich niet bewegen terug te keren om deel te nemen aan de
discussies rondom de onafhankelijkheid
en de Grondwet.
Daar moet echter hard aan gewerkt worden, wil een wetsontwerp, regelend de
nieuwe status van Suriname, tijdig het
Nederlandse parlement passeren — het
Koninkrijksparlement om precies te zijn;
dat is het Nederlandse parlement, aangevuld met enkele leden uit de overzeese
Statencolleges. De delegatie uit die Statencolleges moet door de Staten zelf worden aangewezen, maar de oppositie in
Suriname stelt zich op het standpunt, dat
over de onafhankelijkheid niet in Nederland gediscuteerd kan worden zolang
niet vast staat wat voor Grondwet Suriname krijgt. Eerst de Grondwet en dan
pas de onafhankelijkheid. Een redelijk
standpunt! De oppositie saboteert nu de
Statenvergaderingen door niet te verschijnen en kan die sabotage doorvoeren omdat de regeringspartij niet over een meerderheid meer beschikt. De Statenvoorzitter krijgt zijn quorum niet meer bijeen.
Voorzitter Vondeling van de Nederlandse Tweede Kamer heeft al dringend gevraagd om de aanwijzing van een delegatie, opdat de behandeling van het wetsontwerp tijdig kan beginners, maar tevergeefs.
Komt er nu een impasse?
Welnee, zegt Den Uyl. Die onafhankelijkheid gaat in ieder geval op de vastgestelde datum door. Of dat staatsrechtelijk wel allemaal in orde is en of er
moord en doodslag van komt tegen de
Hindustanen en Javanen is van later zorg.
Hans Hermans
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• Belgie (juni - juli - auglustus)
Ofschoon een milde juni-zon er velen toe
noopte de nakende zomervakantie voor
te bereiden, zat men in politieke kringen
duidelijk nog boordevol energie. Van
een dolce far niente was toen inderdaad
nog geen sprake. Naar jaarlijkse gewoonte wachtten een aantal ontwerpen op een
vlugge goedkeuring, maar toch zouden er
bij het parlementair reces nog heel wat
problemen hangende blijven. In elk geval werden de zware teksten op het bankstatuut en de echtscheiding er nog in allerijl doorgejaagd. De besprekingen omtrent de bekrachtiging van het Internationale Energieprogramma moeten echter na de vakantie worden hernomen.
Ook de onderwijsministers De Croo en
Humblet kwamen niet klaar met hun wet
op de financiering en de controle op de
universitaire instellingen. Maar dat laat
zich toch enigszins begrijpen. Want, al
gaat ieder ermee akkoord dat in het
raam van de regeringspolitiek, die een
betere beheersing van de overheidsuitgaven beoogt, de financiele middelen op
een rationelere wijze moeten aangewend
worden, toch is het ontwerp een doorn
in het oog van de rectoren, het academisch, wetenschappelijk en administratief
personeel en de studenten. De vrije universiteiten vrezen dat met het invoeren
van een waarborgstelsel de gelijke be
handeling van alle instellingen wordt verbroken in het voordeel van de Rijksuniversiteiten. De kleine of onvolledige instellingen, die sinds de expansiewet nog
te weinig tijd hadden om zich terdege
waar te maken, voelen zich beknot of
worden zelfs beroerd door de gedachte
hun deuren te moeten sluiten. Bovendien
bekruipt velen de angst dat de universitaire expansie in Vlaanderen, die in 1971
zo beloftevol van start ging, nu in het
gedrang komt. Uiteraard kan verondersteld worden dat het de ministers er niet
om te doen is de bestaande inrichtingen
zonder meer op te doeken, maar slechts
om op energieke wijze een rationalisatie
door te voeren, die de overtollige uitgaven zou afremmen en het niet leefbare
zou doen verdwijnen. Toch schuilt er een
addertje onder het gras. Het gevaar is
uiteraard niet denkbeeldig dat een te weinig genuanceerde wet maatregelen zou

voorschrijven die het voor bloeiende instellingen onmogelijk zouden maken hun
essentiele opdrachten verder uit te voeren. De kans is groot dat de kleine en
onvolledige inrichtingen door de strakkere omkaderingscoef f icienten zwaar getroffen worden en met de vrijkomende
personeelskosten de eigenlijke werkingsonkosten moeten veref f enen. Dat is op
zijn minst toch een reden om enkele pathetische noodkreten te laten horen. We
wachten of hoe de besprekingen zullen
evolueren na de vakantie. Intussen werd
reeds gestaakt en betoogd, maar dergelijke manifestaties wuift onderwijsminister De Croo met de glimlach weg ...
Niet alleen het universiteitspersoneel
wordt ontevreden. Er zijn nog groepen
die zich in een of ander opzicht bedreigd
voelen. De winkeliers wilden het twaalfvoudig eisenpakket van hun Gemeenschappelijk Middenstandsfront kracht
bijzetten en sloten op 11 juni hun deur.
Op zichzelf beschouwd was dit een
merkwaardige gebeurtenis, want voorheen hadden de winkeliers nog nooit
zo'n solidaire groep gevormd. De slager
had tot dan toe ternauwernood belangstelling opgebracht voor de problema'tiek
van de zuivelhandelaar of het kruideniertje naast zijn deur. We konden evenwel
aanstippen dat de slagers die door toedoen van minister Oleffe de toelating gekregen hadden om hun prijzen op te trekken op basis van de gestegen aankoopprijzen van ingevoerd rund- en varkensvlees — en die daarmee voorlopig geen
reden tot klagen hadden -- toch resoluut
op 11 juni hun rolluik neerlieten en zich
mee achter het eisenpakket van de middenstanders schaarden, een eisenpakket
dat zich laat samenvatten in een duidelijke vraag naar protectie tegen de grote
massaconsumptiebedrijven, en naar een
statuut dat steeds meer gaat aanleunen
bij dat van de loontrekkenden. Het eisenprogramma is nog niet ingewilligd.
De voortzetting van de prijzenstop die bij
ministerieel besluit van 3 juli weer voor
drie maanden verlengd werd, was uiteraard weer koren op de klaagmolen van
de kleine winkelier, die zich alsmaar
meer in de hoek gedrongen voelt.
Ook het boerenfront bleek er niet ge-
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lukkig mee. Hun onbehagen had vooral
betrekking op de blokkering van de prijs
van vroege aardappelen. En ja, die
vroege aardappelen hebben dit jaar wel
heel wat voeten in de aarde gehad! Gewoonlijk komen zij in juni op de markt,
maar de diensten van Economische Zaken steunen voor de berekening van de
index der kleinhandelsprijzen van die
maand normaliter nog op de prijs van de
oude aardappelen. Pas in juli als de prijs
van de nieuwe oogst al over zijn hoogtepunt heen is en goed aansluit bij de gemiddelde aardappelprijs wordt hij in de
indexberekeningen opgenomen. Dit jaar
evenwel zou de uitgesproken late oogst
van de vroege aardappelen en hun
hoge prijs het indexcijfer in juli zomaar
eventjes 2 punters omhoog gejaagd hebben en daarmee de hele economie op hol
hebben doen slaan.
De regering besloot de index af te remmen en de juni-prijs ook voor juli te laten
gelden. Dergelijke poging tot rechtstreekse ingreep op het indexcijfer genoot vooral in vakbondskringen geen bijval, hoewel ze vrij logisch en wellicht zelfs noodzakelijk was. Meteen kwam duidelijk aan
het licht dat er aan de indexregeling in
ons land heel wat schort. Reeds geruime
tijd werkt een speciale indexcommissie
aan de broodnodige hervorming ervan,
die minister Oleffe tegen het begin van
volgend jaar hoopte te kunnen doorvoeren. Helaas zal hij dat niet meer beleven.
Op 18 augustus j.l. overleed deze vastberaden man, die met doorzicht en stuwende kracht en tevens met sociale zin,
de portefeuille van Economische Zaken
beheerde, welke niemand hem benijdde.
Zijn opvolger, de extra-parlementair
Herman, krijgt een niet gemakkelijke
taak op de schouders.
Het lijkt wel een speling van het lot dat
gedurende deze heerlijke zomermaanden
precies een aantal politici verdween,
door zijn sociale bewogenheid en zijn
streven naar sociale lotsverbetering een
stempel drukte op het politieke leven
van ons land. Op 7 juli 1975 overleed
staatsminister Leon Servais, die als
Christen-democraat tussen 1958 en 1968
de ministeries van Arbeid en Tewerkstelling en van Sociale Voorzorg leidde.
Nauwelijks drie dagen later werd de
goedlachse oud-Kamervoorzitter en
voormalig Eerste Minister Achiel Van
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Acker uit het leven weggerukt. Bijna drie
decennia lang speelde hij een belangrijke
rol in het politieke leven in Belgie Zijn
naam is vooral verbonden aan de totstandkoming van een sterk uitgebouwde
sociale wetgeving.
De klok van het staatsleven lijkt bij dergelijke gebeurtenissen wel stil te staan.
Niets is echter minder waar. Zo is er nog
steeds heel wat te doen omtrent de fusieplannen van minister Michel die alsmaar
door kwaad bloed zetten. Vooral de fusies in Brabant lokten al heel wat discussies uit. Omdat ze niet opgevat werden zoals Franstalige ministers en politici het graag gewild hadden, bekwamen
die als compensatie de afschaffing op I
januari 1977 van de federaties van gemeenten in Vlaams-Brabant. De vijf federaties rond Brussel hebben in hun
kortstondig bestaan alleszins de verdienste gehad door een kordaat gevoerde politiek van ruimtelijke ordening de grondspeculatie aan banden te leggen en daardoor de uitbreiding van de Brusselse olievlek te beletten. Door hun Vlaams-bewust beleid vormden zij een goed tegenwicht tegen de toenemende invloed van
Franstaligen in sommige Vlaams-Brabantse gemeentebesturen.
Gelukkig zijn er ook af en toe nog lichtpunten voor de Vlamingen in Brussel.
Zeer positief was immers het congres
van de Brusselse Vlamingen dat op 14
juni in het Congrespaleis plaats vond.
Het was grondig voorbereid en getuigde
van een klare visie op de Brusselse problematiek. Met kennis van zaken werden
onderwijsproblemen aangesneden, werd
de sociaal-economische toestand van
Brussel belicht en werd beklemtoond
welke politieke structuur voor een Brusselse Vlaming gewenst is. Zonder twijfel
was het een historisch congres, waaraan
actief deelgenomen werd door afgevaardigden uit alle geledingen, behorend tot
alle strekkingen. De Brusselse Vlamingen willen inspraak, gewaarborgd medebeheer, maar zonder van Brussel een
derde gewest te maken. Ze voelen zich
een integrerend deel van de totale Nederlandse Kultuurgemeenschap en dringen
er met klem op aan dat alle Vlamingen
in dit land aan een zeel zouden trekken.
Dat de Vlaamse Beweging nog leeft
bleek weer eens op de IJzerbedevaart,
die op 30 juni weer duizenden Vlamin-
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gen naar Diksmuide trok. De opkomst
was massaal en vredelievend en er heerste een intense bezieling op de IJzervlakte. Na achtenveertig keren bleek deze
plechtigheid nog niets aan vitaliteit te
hebben ingeboet.
Een historische gebeurtenis van de jongste maanden was wellicht ook het vonnis dat geveld werd in de zaak van de
heer Germain Baudrin, de administrateur-generaal van de RTT. Hij werd beschuldigd van corruptie, niet op grond
van zijn precieze handelingen, maar op
grond van zijn onverklaarbare en zelfs
onvoorstelbare verrijking. Hiervoor
kreeg hij een gevangenisstraf van vier
jaar zonder uitstel en een geldboete opgelegd. Tevens zal de verbeurdverklaring
van zijn corruptiegeld, zegge drieendertig miljoen Belgische frank, ten goede
komen aan de Commissie van de Openbare Onderstand van Schaarbeek! Corruptio optimi pessima ... vandaar ook
de vrij zware straf!
Tenslotte viel ook het doek over de wel
eindeloos lijkende vliegtuigaffaire. Belgie heeft nu uiteindelijk ook voor het
Amerikaanse vliegtuig geopteerd, een
keuze die door Premier Tindemans verantwoord werd met politieke en technische argumenten. Parijs reageerde bijzonder onheus en in eigen land stelde
het Rassemblement Walton zich erg mokkend aan. Deze jonge en nogal onsamenhangende partij onder leiding van de
heer Gendebien gaf uiteindelijk schoorvoetend toe en verklaarde zich akkoord
met de F 16-keuze, echter niet zonder
compensaties te vragen aan de Vlaamse
gemeenschap. Het is toch wel een eigenaardige bedoening in dit land. Terwijl de
FN-fabrieken van Herstal at door de
Amerikaanse aankoop bevoordeeld worden, geven de Walen nog maar eens
uiting aan hun separatistische mentaliteit door zelfs een prijs te bedingen voor
het water dat ze aan het Vlaamse land
leveren. 0 tempora! 0 mores! Door de
natuur met waterlopen begiftigd is het
toch nogal voor de hand liggend dat Walionie van die rijkdom an Vlaanderen
meedeelt, net zoals Antwerpen zijn havendiensten laat functioneren ten voordele van heel het land, zonder in die toe-
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vallige voordelen handelsprodukten te
zien waarvoor nog eens extra betaald
moet worden! Vermoedelijk steekt achter
deze 'Waalse arrogantie' wel meer dan
de doorsnee burger van dit land vermoedt, zodat wat naar koehandel zweemt
wellicht nog ergens een (politieke) logica
bergt, al lijkt die dan soms wel erg ver
te zoeken!
Vermoedelijk gingen ook de begrotingsbesprekingen boven het petje van de
doorsnee burger. De zwellende rijksbegroting van 1976 heeft een milj ardendeficit. De ministers vragen elk voor hun
eigen departement uitgaven aan, die in
totaal zevenhonderdtachtig miljard belopen, terwijl de Minister van Financien
rekent op inkomsten ten belope van zevenhonderd miljard voor het jaar 1976.
Het Hakbijlcomite bestaande uit de ministers Tindemans, De Clercq en Geens,
heeft nu de tack om de tering naar de
nering te zetten en wit de uitgaven met
liefst zestig miljard inkrimpen. Het tekort zou dan nog maar twintig miljard
zijn. Voorlopig wordt nog niet gedacht
aan nieuwe belastingen, tenzij aan forse
verhogingen van de accijnsrechten op wijnen en alcohol. Er is evenwel sprake van
een herverdeling der fiscale lasten. Thans
is het inderdaad zo dat bij gelijk inkomen
de economisch-actieve wel en de werkloze geen belasting betaalt. Op 30 juli
besliste de regering reeds om de ongelijkheid tussen belastingen op beroepsinkomsten en op vervangingsinkomsten
weg te werken. De opheffing van de totale fiscale vrijstelling voor werklozenvergoedingen en andere sociale toelagen
werd daarbij overwogen. De meerinkomsten die uit die maatregel zouden voortspruiten zouden dan aan de Minister van
Financien toelaten het effect van de cumulatie der inkomsten van de echtgenoten tot op zekere hoogte ongedaan te maken.
In de herfst moet de rijksbegroting aan
het Parlement worden voorgelegd, zodat
ze voor het begin van het nieuwe jaar
kan worden goedgekeurd. Vermoedelijk
wordt dit weer het uur der waarheid voor
de regering Tindemans.
Helma Houtman-De Smedt
30 augustus 1975
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Spaans-Amerikaanse revoluties
Het is niet eenvoudig om in negen jaar
tijd twee standaardwerken te schrijven.
Desondanks heeft John Lynch, oorspronkelijk `Reader in Hispanic and
Latin American History' en sinds 1970
hoogleraar in de geschiedenis van Latijns Amerika aan de Universiteit van
Londen, dit gepresteerd. In 1965 gaf hij
samen met een andere specialist op
laatstgenoemd gebied, professor R. A.
Humphreys, eveneens van University
College van de Universiteit van Londen,
een verzameling essays van diverse auteurs uit bij Alfred A. Knopf, New
York, onder de titel The origins of the
Latin American Revolutions 1808-1826,

dat een aantal aspecten belicht die leidden tot de onafhankelijkheidsstrijd van
de Spaanse kolonien en waarin zijn eigen bijdrage getiteld was `The crisis of
colonial administration'. Een j aar tevoren echter was van zijn hand verschenen het eerste deel van Spain under the
Habsburgs, dat als ondertitel droeg
Empire and absolutism 1516-1598

(Basil Blackwell, Londen) ; in 1969 verscheen hiervan het tweede deel, dat de
relatie behandelde tussen Spain and
America 1598-1700 (ondertitel) . Na dit
unaniem geroemde werk, dat een beslissende periode behandelt in de geschiedenis van Europa — `Tous les historiens
contemporains sont avertis de 1'importance de l'histoire de la peninsule iberique au XVIe siècle comme cle de l'histoire europeenne des temps modernes', zei
Bartolome Bennassar in zijn befaamde

studie van Valladolid au siècle d'or. Une
ville de Castille et sa campagne au
XVIe siècle (Mouton, Den Haag, 1967)

—, verscheen in 1973 een al even belangrijke studie, waarin Lynch aansluit
op een al eerder door hem bestudeerde
en kart aan de onafhankelijkheid voorafgaande periode, Spanish Colonial Administration 1782-1810: The Intendant
System in the Viceroyalty of the Rio
de la Plata (1958) , anderzijds dieper in-

gaat op het tijdperk dat behandeld wordt
in de door hem en Humphreys uitgegeven en ingeleide bundel essays.
The Spanish American Revolutions
1808-1826 1 maakt deel uit van de serie

`Revolutions in the Modern World', een
serie `devoted to the joint goals of
bringing the findings of these many
specialized studies together into new
and original syntheses and providing
readable and authoritative accounts of
the most important revolutions'. Leesbaar is het bo-ek in zo hoge mate dat
men makkelijk geneigd zal zijn daardoor te vergeten welke enorme hoeveelheid onderzoek achter de tekst zit, of
het nu gaat om cijfers over de mijnbouw in Mexico, de herkomst van de
officieren in genoemd land rond het
midden van de 19e eeuw, om bevolkingscijfers in de verschillende onderkoninkrijken of de geografische herkomst van de onderkoningen tot 1813,
om een greep te doen. Men vindt geen
tabel of curve, maar het statistisch materiaal vormt de ruggegraat van het
werk.
Een sterk accent valt op de economische

1 John Lynch, The Spanish American Revolutions 1808-1826. Weidenfeld & Nicolson, London 1973, 433 pp, £ 6.75
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geschiedenis van het gebied en op de
trekken die daarbinnen de verschillende
deelregio's dif f erentieerden en die maakten dat het moeilijk is deze onderling te
vergelijken of wel ze en bloc tegenove^
het moederland als vergelijkingsfactor
te gebruiken.
Uitgangspunt is dat Lynch de onafhankelijkheidsbewegingen veeleer beschouwt
als oorsprong van nieuwe staten dan als
ontbindende krachten van het Spaanse
Imperium, en tevens dat hij zijn aandacht concentreert meer op de `interne'
geschiedenis van de onafhankelijkheid
dan op de internationale samenhangen. Sterk op de voorgrond dringt zich
het feit dat Spanje in de nadagen van
het Imperium niet minder, maar integendeel sterker imperialistisch werd, terwijl de militaire kracht achter deze
uiterlijke machtsontplooiing onvoldoende was: het systeem van de `intendentes'
dateerde vanaf de Bourbons, in 1776
werd nog een nieuw onderkoninkrijk gesticht (La Plata) en de economische
controle werd steeds krachtiger. Peru
had een eigen handelsvloot gecreeerd
en besteedde het grootste deel van de
eigen inkomsten aan defensie en salarissen, terwijl een steeds kleiner deel naar
het moederland ging; in Mexico was
midden 17e eeuw weliswaar de eerste
mijnbouwcyclus tot een einde gekomen,
maar de opbouw van leger en vloot uit
eigen middelen riep talrijke neven-in -

dustrieen in het leven. Deze toenemende mate waarin de kolonien materieel
onafhankelijk begonnen te worden
trachtte het moederland in toom te houden o.a. door een steeds sterker wordende belastingdruk. De groeiende behoefte
van de 'criollos' tot het bezetten van
posten in het bestuur; de grotere expansie die men in het verschiet zag als
gevolg van de opheffing van de handelsmonopolies van Spanj a in het Caraibisch gebied, terwijl tegelijkertijd de
Spanjaarden zelf de touwtjes in handen
hielden van deze z.g. 'comercio libre'; de
reflectie van de in 1767 uitgedreven
Jezuieten (zo'n 2500 uit de kolonien)
over het verloren geboorteland en de
spanningen die deze uitdrijving van familieleden bij een deel van de bevolking achterliet; een leger in opkomst
dat zich uiteindelijk tegen het moederland zou keren, — dit waren de factoren
die lagen aan de basis van de onafhan-
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kelijkheidsbewegingen. Bewegingen die
door de genoemde verschillen een sterk
verschillend verloop hadden.
In acht hoofdstukken, een algemene inleiding en een balans behandelt professor Lynch deze materie. Een lijst van
belangrijke personen met beknopte gegevens; een lijst van veel gebruikte

Spaanse termen, noten, een `bibliographical essay' van groot belang en
een index vormen de rest van het werk.
J. Lechner
De Bondsrepubliek dertig jaar
na de ineenstorting
van het G rootd u itse ri j k
Na de ondergang van het Derde Rijk waren in West-Duitsland alle voorwaarden
aanwezig voor heropleving van een nationalistisch extremisme. De drie westerse bezettingszones moesten in 1945 en
1946 immers onderdak bieden aan ruim
tien miljoen vluchtelingen die afkomstig
waren uit voormalige Duitse gebieden in
Oost-Europa. De meeste van deze vluchtelingen, publicistisch bijgestaan door
auteurs van Duits-nationale signatuur,
hadden nog steeds niet helemaal begrepen en verwerkt dat het tijdperk van het
Duits-nationalistisch extremisme, onder
meer als gevolg van de internationale politieke ontwikkeling na 1945, voorbij was.
Het moet dan ook als een prestatie van
de Bondsrepubliek worden gezien dat
men gedurende de afgelopen dertig jaren
er in is geslaagd deze ontwortelde en min
of meer gedemoraliseerde massa van
vluchtelingen te integreren. Dat deze ontwikkeling zo gunstig is verlopen, was
voor een belangrijk deel te danken aan
de drie bondsdagpartijen, de CDU/CSU,
de FDP en de SPD. Hoewel deze partijen
in het verleden bij herhaling probeerden
de ontheemden uit de voormalige Duitse
gebieden in Oost-Europa voor hun wagentje te spannen, waren de meeste poli-

tici van de Bondsrepubliek er zich toch
steeds van bewust dat zij op die manier
met vuur speelden.
Maar ondanks deze voorspoedige ontwikkeling zit de Bondsrepubliek, naar mag
worden aangenomen, nog altijd met een
forse erfenis uit het Derde Rijk. Dit komt
echter mede omdat een aantal auteurs —
zoals onder andere David L. Hoggan,
Annalies von Ribbentrop, Erich Kern,
Heinrich Hartle, Georg Franz-Willing,
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Gerhard Krause, Karl Balzer, Dr. Friedrich Grim, John W. Eppler en Dr. Rudolf Hinze - die met elkaar een soort publicistisch Harzburger Front zijn aangegaan, het doen voorkomen alsof dit verleden alleen een deel van de Westduitsers, te weten de gewezen en huidige politieke machthebbers, aangaat en zij pro-

Forum

beren de wandaden van het Derde Rijk,
de manier van Duitse oorlogsvoering gedurende de Tweede Wereldoorlog en de
nazistische politieke praktijken op niet altijd even verantwoorde wijze goed te praten.
L. L. S. Bartalits

* Enkele aantekeningen en opmerkingen naar aanleiding van de publikaties: Deutsche Annalen 1975. Jahrbuch des Nationalgeschehens. Druffel-Verlag, Leoni am
Starnberger See, 1975, DM. 23, pp. 215. Annelies von Ribbentrop, Die Kriegsschuld
des Widerstandes. Aus Britischen Geheimdokumenten 1938/39. Deutsche Argumente
Band 2. Druffel-Verlag, Leoni am Starnberger See, 1974, DM. 29,80, pp. 416. Hess Weder Recht noch Menschlichkeit. Das Urteil von Nurnberg - Die Rache in Spandau.
Eine Dokumentation. Herausgegeben von Wolf Rudiger Hess, Druffel-Verlag, Leoni
am Starnberger See, 1974, DM. 9,80, pp. 192. David L. Hoggan, Der unnotige Krieg
1939-45 `Germany must perish', Grabert-Verlag, Tubingen, 1974, DM. 45, pp. 628.
Golo Mann, Von Weimar nach Bonn. 50 Jahre Deutsche Republik. Verlag A. Fromm,
Osnabruck, 1970, DM. 6, pp. 27. Erich Kern, Verrat an Deutschland. Spione and
Saboteure gegen das eigene Vaterland. Verlag K. W. SchUtz KG, Preussisch Oldendorf, 1972, DM. 28, pp. 318. Heinrich Hartle, Amerikas Krieg gegen Deutschland.
Wilson gegen Wilhelm II - Roosevelt gegen Hitler. Verlag K. W. Schutz, Gottingen,
1968, DM. 28, pp. 322. Erich Kern, Verbrechen am deutschen Volk. Eine Dokumentation alliierter Grausamkeiten. Verlag K. W. SchUtz KG, Pr. Oldendorf, 1964, DM
28, pp. 336. Georg Franz-Willing, Ursprung der Hitlerbewegung 1919-1922, Verlag
K. W. Schutz KG, Pr. Oldendorf, 1974, D.M. 29,80, pp. 391. Georg Franz-Willing,
Krisenjahre der Hitlerbewegung. Verlag K. W. Schutz, Pr. Oldendorf, 1975, DM. 32,
pp. 408. Gerhard Krause, Die Schuld am deutschen Schicksal. Wahrheit als Waffe
gegen Luge and Verleumdung. Verlag K. W. Schutz KG, Pr. Oldendorf, 1973, DM.
32, pp. 533. Karl Balzer, Sabotage gegen Deutschland. Der heimtuckische Kampf
gegen die deutschen Frontsoldaten. Verlag K. W. Schutz KG, Pr. Oldendorf, 1974,
DM. 29,80, pp. 336. Erich Kern, Von Versailles nach Nurnberg. Der Opfergang des
deutschen Volkes. Verlag K. W. Schutz KG, Pr. Oldendorf, 1971, DM. 32, pp. 514.
Erich Kern, Adolf Hitler and seine Bewegung. Der Parteifuhrer. Verlag K. W. Schutz
KG, Gottingen and Pr. Oldendorf, 1970, DM. 29,89, pp. 390. Erich Kern, Adolf
Hitler and das Dritte Reich. Der Staatsmann. Verlag K. W. Schutz KG, Pr. Oldendorf, 1974, DM. 29,80, pp. 466. Erich Kern, Adolf Hitler and der Krieg. Der Feldherr. Verlag K. W. Schutz, Pr. Oldendorf, 1971, DM. 29,80, pp. 462. Prof. Dr.
Friedrich Grim, Politische Justiz die Krankheit unserer Zeit. Verlag K. W. Schutz
KG, 1974, DM. 22,80, pp. 184. John W. Eppler, Geheimagent im Zweiten Weltkrieg.
Verlag K. W. Schutz KG, Pr. Oldendorf, 1974, DM. 38, pp. 374. Dr. Rudolf Hinze,
Plenni dawai. Nachkriegsdrama hinter Stacheldraht. Ein Dokumentarbericht. Verlag
K. W. Schutz, Pr. Oldendorf, 1974, DM. 35, pp. 431.
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Sociale wetenschappen
Arbeid - een aflopende zaak?

Katernen 2000, Amersfoort, 3/1975, 23
blz., f 3,Colson, F. (e.a.), Computer en privacy
Acco, Leuven 1975, 103 pp., BF 165
Franzmann, Bodo, Arbeitsf eld Buch
(ab) Aspekte Verlag, 1972, 132 pp.
Franzmann, Bodo & W. Zitzelsberger,
Arbeitsf eld Presse and Oef f entlichkeit

(ab) Aspekte Verlag, 1974, 175 pp.
Geef ons de ruimte terug

Katernen 2000, Amersfoort 1975, 23 blz.,
f 3,Hartwig, Helmut & K. Riha, Politische
Aesthetik and Oef f entlichkeit

Anabas Verlag, 1974, 228 pp., DM 26,80
Heldring, J. L., Het verschil met anderen
G. A. van Oorschot, Amsterdam, z.j., 215
blz., f 22,50
Katholiek wetenschappelijk theologisch
onderwijs in Nederland 1964-1974

De Horstink, Amersfoort 1975, 132 blz.,
f 15,90
Kernvraag 53, Arbeid, arbeidsethos, inkomensverdeling

Geestelijke Verzorging Krijgsmacht, Den
Haag, juli 1975, 37 blz., gratis
Mann, Michael, Klassebewustzijn en revolutionair perspectief

Boom, Meppel 1975, 84 blz., f 10,50
Nederlandse grenzen van de groei

Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen
1975, 174 blz.
Nielsen, Uwe & J. Koch, Arbeitsfeld
Funk and Fernsehen

(ab) Aspekte Verlag, 1973, 165 pp., DM
9,80
Raimbault, Ginette, Artsen, kinderen,
ouders

Ambo, Bilthoven 1975, 248 blz., f 22,50
Rand, Ayn, Kapitalisme. Het onbegrepen

ideaal

Novapres, Laren 1962, 400 blz., f 24,90
Roscam Abbing, P. J., red., Conflict en
harmonie

Boom, Meppel 1975, 152 blz., f 18,50
Yu, Cheung-Lieh, Der Doppelcharacter
des Sozialismus

Klaus Wagenbach, Berlin 1975, 92 pp.,
DM 5,50
Zimmerman, Marie, RIC 1, Documentation, Computer and Christian Communities

Cerdic-Publications, Strassbourg 1974,
416 pp.
L. Rademaker en E. Petersma, Hoof df iguren uit de sociologie I en II

(Aula) Spectrum, Utrecht/Antwerpen
1974, 276 en 291 blz, per deel f 9,50
Het bundelen van 28 artikelen, die verschenen zijn in het weekblad Intermediair,
levert vanzelfsprekend een in aanpak en
beklemtoning gevarieerd beeld, als er 22
schrijvers bij betrokken zijn. Dit is niet
zozeer toevallig als wel inherent aan de
sociologie-beoefening. Vandaar ook komen steeds opnieuw methodologische
problemen naar voren, even goed bij de
als sociologen besproken filosofen. Naast
biografische en bibliografische gegevens
over zo'n 26 'hoofdfiguren', vormt bijna
elk artikel wel een ingang om een indruk
to krijgen van de in de sociologie zo belangrijke methodendiscussie. Door de
brede selectie van besproken kopstukken,
wordt terecht niet de indruk van een sociologie maar van sociologieen gewekt op
een boeiender wijze dan de conventionele presentatie middels scholen of groepen van sociologen doen kan.
De 22 schrijvers zijn van zeer verschillende komaf. Daardoor raken de verhoudin-
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gen tussen de essays onderling wel eens
wat zoek. Een probleem, dat niet opgelost
wordt door de als voegmiddel bedoelde
inleiding en afsluiting noch gesignaleerd
wordt door het oubollige voorwoordje.
Persoonlijke voorkeur: Beerling over
Simmel, Den Hollander over Veblen,
Gevers over Etzioni, Van Nieuwstadt
over Habermas. Ieder zal natuurlijk wel
zijn eigen selectie van kopstukken kunnen
maken en daarom wel deze of gene missen: waarom niet Lipset? Waarom niet
Dahrendorf? Enz. Als ik Veblen en Weber tegenkom, zou ik daar graag J. R.
Commons aan toe willen voegen; of denk
ik dan te veel aan hen als institutionele
economisten i.p.v. als sociologen? Niettemin loont het, deze beide boeken aan te
schaffen, omdat ze een waardevolle kennismaking met de sociologie kunnen vormen voor de niet-socioloog.
Eduard Kimman

Mildred Stevens, Diep zwakzinnig kindzijn; over de onderwijsbehoeften van
diepzwakzinnige kinderen. Uit het Engels (1971) .
Boom, Meppel 1974, 130 blz., f 13,50
Een zeer enthousiaste en vindingrijke
B.O. onderwijzers vertelt voorbeelden
van kinderen en technieken.
Het is kennelijk voor haar collega's geschreven, maar ook bijvoorbeeld sociale
werkers, ouders en artsen kunnen er van
leren.
Het is geen theoretisch verhaal, geen fenomenologie van het zo-zijn, geen protest
tegen te lage subsidie en geen politiek
van de schuld geven, maar praktisch en
helder. Een aardig boekje.
J. H. van Meurs

Herwig Blankertz, Didactiek, theorieen
en modellen

Gedragswetenschappen
Hendriks, Zef en Rob Verstegen, Gedragsproblemen in de klas

Dekker & v. d. Vegt, Nijmegen/Van Gorcum, Assen 1975, 93 blz., f 14,90
Oakley, Ann, Op gelijke voet. Vermeende
verschillen tussen man en vrouw

Nelissen, Bloemendaal 1975, 180 blz.,
f 19,90
Oppitz, Michael, Notwendige Beziehungen. Abriss der strukturalen Anthropologie

Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1975, 430
pp., DM 14,Peeters, H. F. M., Kind en jeugdige in het
begin van de moderne tijd ca. 1500 - ca.
1650
Boom, Meppel 1975, 359 blz, f 24,50
Remmerswaal, Jan, Inleiding tot de
groepsdynamika (Proces-materiaal)

Nelissen, Bloemendaal 1975, 201 blz.,
f 24,90
Robert, Charles, L'homme manipule
Cerdic Publications, Strassbourg 1974,
243 pp.
Tournier, Paul, Geborgenheit. Sehnsucht
des Menschen

Herderbiicherei, Freiburg 1975, 238 pp.,
DM 4,90

Aula, Spectrum Utrecht/Antwerpen
1973, 198 blz, f 6,50, BF 106
Bezinnig op aard, doelstellingen en op
methodieken van onderwijs werd gestimuleerd vanuit het verplichte ombuigen
van het Duitse onderwijs, en de Verenigde Staten droegen bij vanuit machtspolitieke overwegingen, gebaseerd op vreedzame concurrentie met het Sovjetrussische politieke systeem.
De desintegratieverschijnselen in de gehele Westerse wereld na 1965, ook wel
democratiseringsverschijnselen genoemd,
die de voorboden bleken van de huidige
crisis in het kapitalistische stelsel, fungeerden als sociaal-economische basis
van waaruit de veranderingsimpulsen
krachtig ondersteund werden. De huidige
ontwikkelingen binnen het onderwijs wijzen op een onderstreping van een door
Herwig Blankertz gesignaleerd conflict
tussen twee stromingen of richtingen.
Binnen de ene stroming wordt gezocht
naar de `juiste' onderwijsfilosofie, waarbij de vraag naar de waarden en doeleinden van het onderwijs centraal staat; de
andere, de 'technische' stroming, keert
zich van de ideologische discussies of en
zoekt naar het ontwikkelen van optimale
technieken binnen het onderwijs.
Algemene didactiek en onderwijskunde
hebben in deze discussie tot taak te verhelderen en de te nemen beslissingen
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binnen het onderwijs te verantwoorden.
Blankertz probeert in de genoemde discussie een middenpositie in te nemen,
waarbij hij de onderwijstechnologische
ontwikkelingen probeert te koppelen aan
een doorzichtig maken van onderwijsdoelstellingen en ideologische stellingnamen.
De Nederlandse vertaling van het bock
van Blankertz brengt zijn vrijwel volledige overzicht van de didactische en leertheoretische stromingen bij een breder
publiek.
F. Nieuwenhof

Centrum voor Staatkundige Vorming, Dr.
Abraham Kuyperstichting, Jhr. mr. A. F.
de Savornin Lohmanstichting, Den Haag,
1975, 35 blz., f 3,90.
Rodney, Walter, A f rika. Die Geschichte
einer Unterentwicklung

Klaus Wagenbach, Berlin 1975, 236 pp.,
DM 12,50
Strauss, Franz Josef, Deutschland. Deine
Zukun f t

Seewald Verlag, Stuttgart, 1975, 116 pp.,
DM 9,80
Weinstock, Nathan, Das Ende Israels?
Klaus Wagenbach, Berlin, 1975, 272 pp.,
DM 13,50.

Politiek
Dietrich Muller-Romer: Die neue Ver-

Agnoli, Johannes, Ueberlegungen zum

fassung der DDR.

biurgerlichen Staat

Wissenschaft and Politik, Köln 1974, 112
pp., DM. 10,—

Klaus Wagenbach, Berlin 1975, 139 pp.,
DM 6,50
Bossle, Lothar, Allende and der europaische Sozialismus

Seewald Verlag, Stuttgart 1975, 146 pp.,
DM 14,80
Crijnen, A. J., De Baader-Meinhof groep
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1975, 125
blz., f 12,50
Delfgaauw, Prof. Dr. B., Vietnam. Zijn
verdragen vodjes papier?

Wereldvenster, Baarn, 1975, 128 blz.,
f 8,90
Graubard, Prof. Stephen Richards, Kissinger, de onmisbare

Forum boekerij, Ad M. C. Stok, ZuidHoll. Uitg. Mij, Den Haag, 1975, 394 blz.
Horlacher, Wolfgang, Mit Strauss in China

Seewald Verlag, Stuttgart, 1975, 173 pp.,
48 Abb., 1 Karte, DM 20,Kaltenbrunner, Gerd-Klaus, Hrsg., Der
uberforderte schwache Staat

Herderbiicherei Initiative 7, Herder, Freiburg 1975, 190 pp., DM 8,90, abonn.
DM 6,90
Michelman, Cherry, The Black Sash of
South Africa

Published for the Institute of Race Relations, by Oxford University Press, London 1975, 208 pp., £ 6,50
Pachman, Ludek, Nu kan ik spreken. Van
Benes tot Dubcek

Wereldvenster, Baarn/Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1975, 397 blz., f 27,50
Plichten en perspectieven. Aanzet voor
een pro f ielschets van het CDA

Onderhavig werk geeft in essentie de inhoud weer van de nieuwe grondwet van
de DDR, die op 7 oktober 1974 van
kracht werd in Oost-Duitsland. Natuurlijk heeft de auteur deze grondwet ingedeeld in een aantal rubrieken, die op
zichzelf genomen reeds een aanduiding
zijn voor de maatschappelijke ordening
van een socialistische staat. Achtereenvolgens worden dus behandeld:
de grondslagen van de socialistische, de
maatschappelijke en de staatsorde; de
burgers en de gemeenschapsorganismen
(zoals bedrijven, gemeenten, steden en
vakbewegingen en socialistische produktiecooperatieven) in het kader van de
socialistische maatschappij; de staatsorganen en het staatsbestuur; de socialistische rechtsorde en rechtspleging, tenslotte enkele slotbeschouwingen, bv. over
de veranderingen van de grondwet.
De uitgever heeft echter gemeend dit
werk te moeten vervolledigen met een
korte studie over de inhoud van de
grondwet, de filosofische en ideologische
grondslagen die aan de basis ervan liggen, en over de evolutie van het staatsrecht in de DDR. Als dusdanig kan het
werkje dan ook het best omschreven
worden als een kort overzicht van de
staatsleer en de staatsinrichting van de
DDR.
Hier kan nog worden vermeld dat de
auteur bij dezelfde uitgeverij een werk
uitgaf onder de titel: DDR-Gesetze,
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waarin de belangrijkste wetboeken van
de DDR werden overgenomen.
Zowel het besproken werk als het hierboven aangehaalde werk zijn zeer belangrijk en horen thuis in de bibliotheek
van elke rechtsgeleerde, van elke student
in het vergelijkend staatsrecht, en van
ieder die geinteresseerd is in de maatschappelijke inrichtingen van de landen
van het oostblok.
A. Van Peteghem
Gerhard Konzelmann, Die Reichen aus
dem Morgenland. Wirtschaf tsmacht Arabien

Desch, Munchen, 1975, 198 pp., DM.
24,—
In de economische en politieke geschiedenis staan we voor wat we in het Duits
een 'Einmaligkeit' zouden kunnen noemen, d.i. een uitzonderlijke en zich eenmaal voordoende toestand. De Arabische
petroleumlanden trekken zo'n kapitalen
naar zich toe, dat ze zelf niet meer precies weten hoe rijk ze zijn en wat ze met
dat geld moeten doen. De petrodollars
hebben de economische verhoudingen in
de wereld dan ook grondig gewijzigd.
Het is niet onze bedoeling hier een opsomming to geven van de talloze boeken
en artikels die reeds aan dit petroleumvraagstuk werden gewijd. In deze lange
reeks vormt onderhavig boek evenwel
een verdienstelijke aanvulling.
Volgende thema's worden er in behandeld: de enorme accumulatie van kapitalen in de petroleumstaten; de tussenkomst van de oliestaten in het westen en
in bepaalde ontwikkelingslanden; de interne toestand van de Arabische landen;
de onderlinge verhoudingen tussen de
Arabische landen, die zeer verdeeld reageren op bepaalde maatschappelijke vragen. Dit laatste is m.i. wel het belangrijkste deel van het werk, omdat het zowel de zwakke punters van het systeem
als de maatschappelijke opties van de
verschillende staten weergeeft.
Het deel over de accumulatie en de uiteindelijke bestemming van de kapitalen
is het meest spektakulaire.
Het boek is vlot geschreven en men leest
het in een adem uit. Als dusdanig is het
een goed voorbeeki van uitstekende journalistiek. Alleen moet vanuit wetenschap-

pelijk standpunt de vraag worden gesteld
naar de bronnen waarop dit boek steunt.
Niettegenstaande deze reserve is het een
boeiend werk, dat heel wat problemen
aan het licht brengt en ons tevens bruusk
voor de nieuwe eisen van de maatschappelijke verhoudingen plaatst.
A. van Peteghem

Geschiedenis
Chouraqui, Andre, Die Hebraer. Geschichte and Kultur zur Zeit der Konige
and Propheten
Reclam, Stuttgart, 1975, 278 pp., DM
24,80.
Mee, Charles, Potsdam, de verloren vrede
Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1974, 288
blz., f 17,50.
Ploetz, Dr. Karl, Kalendarium der Wereldgeschiedenis

(Prisma) Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1975, 207 blz., f 5,—.
Poe'i, 1k was keizer van China
In den Toren, Baarn, 1975, 398 blz.,
f 32,50.

Schmidt, Alex P., Churchills privater
Krieg

Atlantis Verlag, Zurich, 1974, 389 pp.,
DM 44,—, SF. 48.
Sternberger, Dolf, Gerechtigkeit fur das
neunzehnte Jahrhundert (st. 244)
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1975, 190
pp., DM 6,—.
Taylor, A. J. P., The Second World War.
An Illustrated History

Hamish Hamilton, London 1975, 240 pp.,
ill., £ 5.95.
Yigal Yadin, Hazor
Weidenfeld and Nicolson, Londen/Jerusalem 1975, 280 pp., £ 5.25
Yigal Yadin, professor in de archeologie
aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem, auteur van de inmiddels gerenom
meerde werken `Masada' en `Bar Kochba', heeft in de zomers van de jaren
1955-1958 met 220 medewerkers venerverende opgravingen verricht in Hazor,
gelegen ten noord-westen van het meer
van Genesareth. Hazor was een van de
grootste citadels van het oude Israel,
mogelijkerwijs zelfs van het gebied van
de vruchtbare halve maan, dat zich uit-
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strekt van Mesopotamia tot Egypte. Uit
deze beide culturen zijn verschillende
vondsten gedaan die banden met Hazor
aannemelijk maken.
In het Oude Testament wordt Hazor verscheidene malen genoemd en enkele berichten hiervan heeft Yadin tot uitgangspunt voor zijn opgravingen gekozen (o.a.
Joz. 11 : 10-13; 1 Kon. 9 : 15; 2 Kon.
15 : 29) . De expeditie is enorm geslaagd
te noemen; men vond aanwijzingen van
de welvarende periode onder koning
Jerobeam II (789-748 v.C.) , sporen van
een grote verwoesting door de Assyrische
koning Tiglat Pileser III in 732. Op het
eind van de archeologische missie vond
men een groot waterreservoir dat gebouwd moet zijn tijdens de regering van
koning Achab (874-853 v.C.) , dat net
zoals de tunnel van Siloa onder koning
Hizkia (715-686) in Jeruzalem en de
bekkens in Megiddo uiterst geraffineerde
opslagplaatsen voor water waren tijdens
een beleg.
Analoog aan vondsten in Megiddo en
Gezer trof men bewijzen aan voor de
bouwactiviteit van koning Salomo. Naar
de mening van Yadin is het van het
grootste belang sporen van Salomo te
ontdekken om aldus uiteindelijk to komen tot het grote ideaal: de reconstructie
van de tempel van Salomo in Jeruzalem.
Verder terug in de tijd ontdekte men aanwijzingen voor de verovering door Jozua
van de stad en uit de 13e eeuw een voor die tijd - groot tempelcomplex, dat
waarschijnlijk was toegewijd aan de
storm- of weergod Hadad. Volgens Yadin heeft de tempel van Hadad model
gestaan voor de tempel van Salomo, die
ongeveer drie eeuwen later werd gebouwd.
Bij het lezen van dit bijzonder fraai uitgevoerde fotoboek moest ik steeds meer
denken aan de roman `The Source' van
de Amerikaan James Michener. En inderdaad treft men op p. 233 een beschrijving aan van de ontmoeting tussen Yadin
en Michener. Een vergelijking tussen
beide boeken doet in het oog springen
hoe Yadin toch niet duidelijk chronologisch te werk is gegaan; hij maakt de
lezer in de war met zijn boeiende verteltrant. Aan de andere kant is de vreugde over de vondsten in Hazor begrijpelijk; het betekent dat het yolk van Israel
zeer concreet gestoten is op verschillen-

de basisfeiten uit zijn historie. Intrigerend
is tenslotte de opmerking van Yadin dat
voor het blootleggen van heel Hazor nog
ca. 500 jaar nodig is wanneer men met
dezelfde mankracht en in hetzelfde tempo zou doorgaan.
Panc Beentjes
Wijsbegeerte
Dr. A. E. Loen, De Geschiedenis, haar
plaats, zin en kenbaarheid

Van Gorcum, Assen 1973, 217 blz.
f 41,—
Wie meent uit de titel van dit boek te
mogen concluderen, dat de S. spreekt
over de geschiedeniswetenschap, zal pas
op de laatste blz. gelijk krijgen. De auteur
behandelt nl. eerst uitvoerig de 'plaatsbepaling', een situeren van de vraag wat
geschiedenis is, met haar bijbelse veronderstelling, dan over geschiedenis als `gebeuren', om op blz. 184 een hoofdstuk
to beginnen 'Geschiedeniswetenschap'.
Maar dat gaat eigenlijk over de idee wat
de wetenschap der geschiedenis moet zijn
en op blz. 215 zegt de S. enthousiast: het
komt uit. M.a.w. de filosofische theologie
of theologische filosofie van Loen gaat
zeer deductief te werk en het betoog is
eigenlijk pas te volgen, als men zijn andere boek `De Vaste Grond' heeft gelezen en begrepen. Dit is ook bijna het enige boek dat de S. citeert, al toont hij op
de hoogte te zijn van de problematiek uit
andere literatuur die hij echter niet het
citeren waard acht. Zijn houding is dat
de lezer naar hem moet luisteren. Nu is
Loen inderdaad een belangrijk denker,
maar zijn speciale houding omtrent de
prioriteit van Gods Woord en zijn moeilijke betoogtrant maken een dialoog bijna
onmogelijk en men kan slechts hopen, dat
vaklieden zich toch de moeite zullen geven het boek te bestuderen. Het is de extra inspanning waard.
J. H. Nota
R. F. Beerling, Wittgenstein geef t te denken

Boom, Meppel, 1974, 176 blz.
Royal Institute of Philosophy Lectures
Volume 7 1972/'3, Understanding Wittgenstein
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MacMillan, London, 1974, 285 pp.,
£ 4.95, paperback £ 2.50
Wittgenstein is uit de mode. Ondanks dat
blijft er een stroom boeken over hem verschijnen. Men staat alleen anders tegenover de denker. Vroeger probeerde men
te achterhalen wat er precies bedoeld was
en had men ruzie over de interpretatie,
maar in ieder geval moest er een zinvolle
interpretatie uit komen. Nu kan men
openlijk zeggen dat de meester nonsens
heeft gezegd of dat een betoog verward
en onsamenhangend is.
Beerling geeft zesentwintig commentaren
die goed en duidelijk geschreven zijn.
Ook voor lezers die het werk van Wittgenstein niet kennen, is dit een bruikbaar
werk. De schrijver acht vrijwel niets bekend. leder commentaar geeft duidelijk
aan op welke tekst ze betrekking heeft.
De tweede bundel vraagt deskundigheid.
De hoofdvraag er in is of de Tractatus
en de Untersuchungen wel zo met elkaar
in tegenspraak zijn als altijd is aangenomen. Tot een duidelijke conclusie komen
de schrijvers, die elkaar trouwens onderling bestrijden, niet. Wil men dit werk
lezen dan heeft men wel de originele
werken van Wittgenstein daarbij nodig,
waarbij men dan nogal eens op moeilijkheden zal stuiten naar aanleiding van de
Engelse vertaling daarvan.
C. J. Boschheurne
Joachim Perels and Jurgen Peters, Ernst
Bloch zum 90 Geburtsjahr — Es musz
nicht immer Marmor sein
Klaus Wagenbach, Berlin 1975, 96 pp,
DM 6,50
Een knap boekje waarin verschillende
auteurs zeer kort de hoofdpunten van
Blochs werk samenvatten. Met name het
tweede opstel, waaraan de titel van de
bundel is ontleend, van de hand van Jurgen Peters, geeft een zeer knappe samenvatting van de esthetica van Bloch. De bedoeling van het werkje is te laten zien dat
Bloch wel degelijk een goed Marxist is.
Dat lukt in zo verre men laat zien dat
deze denker inderdaad de leer van Marx
consequent heeft doorgedacht. Of het
boekje nu werkelijk aanleiding zal zijn
tot actie betwijfel ik. Dat ook al om de
eeuwige fout van de `Deutsche Linke':

hun schrikwekkend taalgebruik. Geen zin
mag korter dan minstens acht regels zijn
en zinnen van een bladzijde lang zijn geen
uitzondering. De Duitse taal schijnt buitendien niet goed genoeg om deze gedachten uit te drukken, zodat het wemelt van
vreemde woorden. Het doet wat negentiende-eeuws aan.
C. J. Boschheurne

Theologie
Boeke, Enno, Rondom het paradijsverhaal

Servire, Wassenaar 1974, 168 blz., f 12,90
Koch, Gunter u. Joseph Pretscher, Rechter Glaube Rechtes Handeln (Theologie
im Fernsehen)
Herder, Freiburg/Basel/Wien 1975, 94
pp., DM 10,80
Lehmann, Karl, A u f erweckt am dritten
Tage nach der Schri f t (Quaestiones Disputatae)
Herder, Freiburg/Basel/Wien 1969, 376
pp., DM 35,-

Merwe, D. C. S. van der, Elke Sondag
nagtmaal?

Pro Rege, Potchefstroom 1975, 61 blz.
Probst, Manfred u. Klemens Richter,
Hrsg., Heilssorge fur die Kranken
Herder, Freiburg 1975, 158 pp., DM 19,50
Seters, John van, Abraham in History and
Tradition

Yale Univ. Press, London 1975, 335 pp.,
£ 8.25
Urs von Balthasar u. Joseph Ratzinger,
2 Plddoyers

Kosel Verlag, Munchen 1971 2 , 76 pp.,
DM 7,80
Jos Lescrauwaet e.a., Leven uit de geest.
Theologische peilingen aangeboden aan
Edward Schillebeeckx.
Gooi en Sticht, Hilversum 1974, 227 blz.
Dit is een bundel opstellen over de heilige Geest, die aan Schillebeeckx werd
aangeboden bij gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
Lescrauwaet omschrijft de plaats van
Schillebeeckx in het geheel van de theologie, maar ook welke zijn theologische
vindplaatsen zijn. Hij typeert zijn wijze
van denken en laat zien, hoe hij kritisch
dialogeert in het hart van de levende
kerkgemeenschap, ten dienste waarvan
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hij zijn theologie wil beoefenen. Dat is
trouwens ook de plaats waar de geest
zich ervaren laat. En theologie kan niet
zonder het luisteren naar wat de geest te
zeggen heeft.
De lijst van schrijvers bevat verder bekende namen uit de theologen-wereld
van het moment. Zij behandelen niet alten hetzelfde thema van de geest, maar
nemen centrale thema's uit de theologie
onder de loupe vanuit het gezichtspunt
van de heilige Geest. Dat blijkt zeer
goed mogelijk.
Christologie (Van Bavel) , eccl'esiologie
(Kasper) , sacramenten (Kung en Siman) , eschatologie (Berkhof) en antropologie (Lonergan) kunnen nieuwe impulsen krijgen als de Geest meer daarin
wordt betrokken dan tot nu toe het geval was, en niet alleen in de exegese
(Congar). In theorie is de behoefte aan
een verdere uitwerking van de pneumatologische dimensie in de theologie wel
steeds duidelijker geworden, maar misschien zal dit pas daadwerkelijk gebeuren als de aandacht voor de Geest in het
Leven van de kerk nog meer op de voorgrond komt: orthopraxie ook als vindplaats van de Geest (Chenu) . Dat dit
aan het gebeuren is, lijkt onmiskenbaar.
Het doopsel met de heilige Geest (Schoonenberg) , ervaring van de Geest en texistentiele beslissing (Rahner) en de Geest
als kracht tot hell en geestelijke gezondhheid (Vergote) zijn thema's die steeds
vaker terug komen. In deze bundel blijkt
dat de Geest alles raakt en dat het de
theologie verder kan helpen, als zij dat
ook meer aan het woord laat komen
(Jossua). Als de Geest het hart is van de
dialoog, kan de levende waarheid ontdekt worden (Gilkey) . Een grotere plaats
van de Geest in de theologie zou deze
wel eens tot een meer levende theologie
kunnen maken, meer vanuit de levende
ervaring van God die Geest is. Van de
andere kant zou de theologie dan ook
beter haar noodzakelijke kritische functie
t.a.v. geestesbewegingen in de kerk kunnen uitoefenen, meet meer recht van
spreken.
De opstellen zijn kort en op een enkele
uitzondering na ook helder. Ze wijzen
eerder de vele mogelijkheden voor een
theologie van de Geest aan dan dat deze
ook al worden uitgewerkt.
Hans van Leeuwen

In het spoor van Arminius

Uitgeverij Heuff, Nieuwkoop, 1975, 231
blz., f 21,50
Ter gelegenheid van de 65e verjaardag
van Prof. dr. G. J. Hoenderdaal, hoogleraar van het Seminarium der Remonstranten te Leiden, hebben een aantal van
zijn vrienden hem een feestbundel aangeboden met artikelen die alle cirkelen om
de geschiedenis en de theologie van de
Remonstrantse Broederschap. Als geheel
is de bundel uiterst lezenswaardig terwijl
enkele bijdragen in het bijzonder de moeite van het lezen waard zijn; o.a. het artikel van J. G. Gaarlandt over P. A. de
Genestet, de bijdrage van E. B. A. Poortman over Karel Hendrik Roessingh. Een
werk dat men zeker eens moet opslaan.
Panc Beentjes

Godsdienst
Die Feier der Krankensakramente

Herder, Freiburg/Benziger, Einsiedeln
1975, 93 pp., DM 4,50
Evangelisch leven: illusie of uitdaging?

Diepgangcentrum, Hazerswoude 1975,
f 6,50
Gods Woord bindt ons alien

Diepgangcentrum, Hazerswoude/K.B.S.,
Boxtel 1975, 64 biz., f 5,75
Hemert, Guus van, Lieve Hemel
Ambo, Bilthoven 1975, 175 biz., f 17,50
Lehmann, Karl, Jesus Christus ist au f erstanden. Meditationen

Herder, Freiburg, Basel/Wien 1975, 94
pp., DM 9,80
Lubkoll, Hans-Georg u. Eugen Wiesnet,
Wie liest man die Bibel?

Kosel Verlag, Munchen 1974, 408 pp.,
DM 18,Rijnsdorp, Dr. C., Gefascineerd door het
laatste bijbelboek (Oekumene)
Bosch & Keuning, Baarn 1975, 109 biz.,
f 8,90
Stinissen, Guido (e.a.), De vlam in het
hout. De mystiek van Sint-Jan van het
Kruis

Carmelitana, Gent 1975, 271 pp., BF 215
Trungpa, Chogyam, Geestelijk materialisme

J. H. Gottmer, Haarlem 1975, 204 biz.,
f 14,90, BF 247
Zin in het Leven

Diepgangcentrum, Hazerswoude 1975
f 7,—
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Zielfelder
elder Unterrichtswerk fur den katholischen Religionsunterricht in der
Sekundarstuf e, 5.16. Schuljahr

Kosel-Verlag, MUnchen, 1975, 224 pp.
ill., DM. 12,80
In de herfst van 1973 legden de Duitse
bisschoppen een nieuw leerplan voor het
katholieke godsdienstonderwijs ter tafel,
waarvan thans het eerste leerboek verschenen is. Er is een enorme hoeveelheid
tekst, fotomateriaal en informatie bijeengebracht door een uiterst deskundig team
van katecheten, theologen en onderwijsdeskundigen. 'Problemskizzen' is de titel
van het eerste deel van het boek, een fotocollage van ruim 60 pagina's over zaken die jongeren veelal weinig zullen zeggen; het tweede deel, 'Stichworte' is mijns
inziens uitstekend, een soort woordenboek waarmee men de leerlingen zeif aan
het werk kan zetten om bepaalde zaken
te bestuderen en vragen te beantwoorden.
Het derde deel `Materialteil', bestaande
uit 113 korte opstellen, liederen en uitstekende reprodukties, moet volgens de samenstellers een verdere verdieping zijn
van het eerste deel van het boek. Samenvattend kan gesteld warden dat het eerste
deel heel druk aandoet, terwijl de beide
andere secties de moeite van het verwerken zeer zeker waard zijn.
Panc Beentjes
Karl Rahner, Was sollen wir jetzt tun?
Vier Meditationen

Verlag Herder, Freiburg i. Br., 1974, 60
pp., DM. 7,20
Vier Adventspreken (C-cyclus) , waarin
de gerijpte theoloog en zielzorger de
evangelieteksten midden in leven en wereld van deze tijd plaatst. Goed leesbare
overwegingen voor de Adventstijd.
S. Trooster
Heinrich Schlier, Der Herr ist nahe. Adventsbetrachtungen

Verlag Herder, Freiburg-Basel-Wien,
1975, 112 pp., DM. 9,80
Drie overwegingen over resp. de vraag,
de vreugde en de leer van de Advent. De
beroemde exegeet sluit nauw aan bij de
teksten uit het N.T. die hij behandelt.

Daarom mist men een beetje de actualisering van deze teksten. Niettemin goede
lectuur tot bezinning tijdens de Adventstijd.
S. Trooster
Walter Dirks, Weihnachts-Konsequenzen
Chr. Kaiser Verlag, Munchen, 1974, 75
pp., DM. 6,80
De bekende kritisch katholieke publicist
bundelt bier enige beschouwingen bij het
kerstfeest, die hij in verschillende jaren
in periodieken en voor de radio gepubliceerd heeft. Men kan ervan op aan dat
hij het kerstfeest kritisch weet te actualiseren. Omdat de auteur toch mild en genuanceerd blijft in zijn kritiek, zijn deze
beschouwingen de moeite van het lezen
en overwegen beslist waard. Men zal er
heel wat verfrissende gedachten in kunnen vinden.
S. Trooster

Literatuur
Boon, Louis Paul, Memoires van de Heer
Daegeman

Arbeiderspers/Em. Querido, Amsterdam,
1975, 149 blz., f 14,50.

Bruyn, Gunter de, Tristan and Isolde
Verlag Neues Leben, Berlin, 1975, 135
pp., ill., M 12,Geerk, Frank, Notwehr. 77 Gedichte
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1975, 104
pp., DM 10,—.
Hantsch, Ingrid, Semiotik des Erzahlens
(MUS 5) Wilhelm Fink, MUnchen, 1975,
407 pp.

Hasek, Jaroslav, De lotgevallen van de
brave soldaat Svejk. Aan het front
Pegasus, Amsterdam, 1975, 317 blz.
Kuin, J. W. M., Eliot's Aswoensdag 1975, 267 blz.
Lauterbach, H. 0., Die schone Marion
Verlag Neues Leben, Berlin, 1975, 440

pp., M 8,50
Lepidis, Clement, Der Seemann von Lesbos

Verlag Neues Leben, Berlin, 1975, 174
pp., M 5,50
Link, Jurgen, Die Struktuur des literarischen Symbols

(Kritische Information 24) Wilhelm Fink,
Miinchen, 1975, 136 pp.
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Loest, Erich, Etappe Rom. Zehn Geschichten

(Podium) Verlag Neues Leben, Berlin,
1975, 303 pp., M 6,50
Marquez, Gabriel Garcia, Laubsturm
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1975, 190
pp., DM 19,80.
Pasternack, Gerhard, Theoriebildung in
der Literaturwissenschaft

(UTB 426) Wilhelm Fink, Munchen
1975, 303 pp., DM 24,Poesiealbum 91, Jaroslav Smeljakow

Verlag Neues Leben, Berlin, 1975, 32 pp.,
90 Pf.
Poesiealbum 92, Wyston Hugh Auden

Verlag Neues Leben, Berlin, 1975, 32 pp.,
90 Pf.
Poesiealbum 93, Hans Marchwitza

Verlag Neues Leben, Berlin, 1975, 32 pp.,
90 Pf.
Poesiealbum 94, Bulat Ohudshawa

Verlag Neues Leben, Berlin, 1975, 32 pp.,
90 Pf.
Reventlow, Else, Franziska Grafin zu
Reventlow. Briefe 1890-1917

Langen-Muller, Munchen, 1975, 589 pp.,
DM 36,—.
Santen, J. P. van, L'essence du mal dans
l'oeuvre de Bernanos

Universitaire Pers, Leiden, 1975, 234 blz.,
f 43,70.

Turk, Horst, Dialektischer Dialog
Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen,
1975, 267 pp., DM 48,—.
Warning, Rainer, Rezeptionsasthetik
(UTB 303) Wilhelm Fink, Munchen,
1975, 504 pp., DM 19,80.
Wolkers, Jan, Turkische Fruchte
Kiepenheuer & Witsch, Köln 1975, 279
pp., DM 28,—.
Richard Alewyn, Probleme and Gestalten. Essays
Insel, Frankfurt 1974, 403 pp, DM 36,Wat in zijn grondiger studies geen geschikte plaats heeft gevonden, wordt
door de bejaarde germanist (° 1902)
bedachtzaam en met ingehouden geestdrift gebundeld. Deze literatuurhistoricus van ouden huize benadert het verschijnsel literatuur (meer dan alleen de
Duitse) met een intuitief-sociologisch inzicht; letterkunde is uiteraard een f enomeen sui genesis maar tegelijk heeft ze
de kracht om de behoeften, de gedach-

ten en de angsten van de mens in zijn
tijd uit te drukken. De combinatie van
esthetische expressie en vakkundige
structuuranalyse is bij deze auteur in
staat de wetmatigheid van de geestelijke
evolutie van de mens te attesteren. Dat
gebeurt via sterke essays (met tonnen
eruditie die met erg spaarzame voetnoten de achtergrond uitmaken) die
zelf met voorbeeldig-literaire kunstigheid zijn uitgeschreven; dat gebeurt echter eveneens met accurate vakkennis
waarin de dosering van objectinzicht en
cultuurinterpretatie telkens een stag betekent naar het (h) erkennen van een
proces. De interesse gaat daarbij opvallend uit naar grensfiguren, in de zin dat
zijn literaire thema's op de snijlijn van
periodes te vinden zijn. De herkomst en
de nawerking treft hij dan gekristalliseerd aan bij een auteur of bij een verschijnsel, bv. Goldoni, de opera, de
ruimte in de lyriek, Grillparzer, de
angstsyndromen, de detectiveroman. Het
is nergens luchtige lectuur, het is nergens
zwaar op de hand; het gaat overal om
constanten binnen de labiliteit en het
eindigt steeds met verwijzingen naar de
toekomst vanuit inzicht in het verleden.
Een testament bij het leven.
C. Tindemans

Theater
Mennemeier, Franz Norbert, Modernes
deutsches Drama 2

(UTB 425) Wilhelm Fink, Munchen,
1975, 410 pp., DM 19,80.
Paris, Jean, Univers Paralleles.1-Theatre
Seuil, Paris, 1975, 189 pp.
Siegfried Melchinger, Das Theater der
Tragodie. Aischylos, Sophokles,
Euripides auf der Biihne ihrer Zeit

C. H. Beck, Munchen, 1974, 326 pp, 34 f.,
DM. 75,—
Jan Kott, The Eating of the Gods. An
Interpretation of Greek Tragedy

Eyre Methuen, London, 1974, 334 pp.,
£ 3,75

Als voorstadium tot een nieuwe interpretatie van de 3 grote Grieken (om hun
speelbaarheid voor de hedendaagse scene
te testen met actuele criteria) brengt Mel-
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chinger een indrukwekkend goede studie
over een thematiek die al decennia lang
archeologen en filologen in hevige discussie heeft gehouden. Zijn oorspronkelijk standpunt is dat van de theaterman
(methodisch niet strikt theaterwetenschappelijk te achten) die zijn kennis van
en vertrouwdheid met de empirische scene
als stevige maatstaf hanteert en daarmee
tot verrassende resultaten komt. Eerst
brengt hij een portret van de materiele en
artistieke voorwaarden van het Dionysostheater (Athene) waarbij hij voortdurend
oog heeft voor de constanten in een ontwikkeling en de labiliteit in de conventie;
hij plaatst alle autoriteiten, van Wilamowitz tot Webster, op een rijtje, weegt hun
verdiensten en vergissingen gewetensvol
af, achterhaalt de grond van hun opvattingen en bekrompenheden en formuleert
telkens zijn eigen versies die systematisch
alle vitale onderdelen van de scenische
voorwaarden omvatten. Naast vele incidentele correcties, is vooral zijn stelling
van de oost-west-as, de diagonaliteit bij
de enscering van de eerste stukken van
belang omdat hij daarna een verantwoording weet te brengen van het feit dat de
klassieke code die de 3 auteurs kenmerkt,
een verlegging van deze speldynamiek inhoudt naar de centrale as. Daaruit komen
dan alle ons bekende scenische tradities
voort. In een tweede deel wordt een omstandige interpretatie (documenten bij de
hand) gegeven van alle deelaspecten die
in de eerste globale synopsis werden verzameld en die het hele pakket van de scenische problemen van de 5e eeuw uitmaken, van koor, pagos, zee- en zon-functie,
skene, paraskeinia, skenografie tot kopha
(figuranten), machines en masker, afsluitend met een indrukwekkende behandeling van het ritme van dit muziektheater
(waarin de mimesis met de constanten van
akoe en opsis fundamenteel worden doorgepraat in een omvattende theorievorming). Zo blijft het resultaat niet zomaar
een gelegenheidssynthese, maar is het een
erg geslaagde poging om de ingeroeste
begrippen nieuw en onbevangen stout
weer daar te plaatsen waar ze ook thuishoren: in het theater.
J. Kott daarentegen brengt kosmischmythisch-theologische dimensies roddelend en voor zich uit filosoferend in kortademige epigrammen terug tot politieke
beslissingen en conjuncturele grillen (by

Prometheus als revolutiefiguur die het
compromis afwijst). Hij gooit alles in een
grote pot bij elkaar; het kiassieke hellenisme is identiek aan de essenties van
christendom, socialisme en existentialisme. Opgewonden associeert Kott maar
door, haalt hij wat vormelijk en inhoudelijk uit elkaar ligt bij elkaar, waagt hij
filosofie-pretenderende volzinnen die als
stuifmeel het bock bevlekken. Deze verzameting interpretaties wordt een groot
wishful thinking dat veel zegt over de behoefte van Kott in zijn ambitieus panfilosofisme de eeuwen en culturen met een
modieuze strik bij elkaar te binden maar
dat hem telkens ook in de woordcascades
verhindert de intrinsieke en fundamentele
eigenheid van zowel de tragedie als de
specifieke opstelling van de grote drie,
collectief en afzonderlijk, uit te tekenen
en te interpreteren. Kott weet het allemaal at van tevoren en dan grist hij de
citaten (uit de complete wereldliteratuur
trouwens) wel bijeen die deze formule-redenering weet te staven. Zijn eruditie, belezenheid, kennis en (des)interpretatievermogen staan boven alle twijfel; trouw aan
originele betekenis en respect voor de context (materieel en ideeel) ontbreken. Verwarrende expeditie in een anthropologiezonder-eigen-centrum, een collectiedrang
van vage en fragmentaire oordelen markeren deze poespas als een wanhopig gevecht met beschaving en geschiedenis;
daar heeft ieder interpretator wel zijn
eigen problemen mee maar zelden worden ze op zulke doorzichtige wijze uitgeschakeld om een ijle actualistische gelijkhebberij via erudiet gedaas te doen
poseren als geldig voor een generatie.
C. Tindemans

Bredow, Wilfried von & Rolf Zurek, Film
and Gesellschaft in Deutschland

(Reader) Hoffmann and Campe, Hamburg, 1975, 391 pp., DM 36,Hinkel, Hermann, Zur Funktion des Bildes im deutschen Faschismus

Anabas Verlag, 1975, 144 pp., DM
16,80.
Leiser, Erwin, Nazi Cinema
Secker & Warburg, London, 1975, 179
pp., £ 3,75.
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Jean Mitry, Le Cinema Experimental.
Histoire et Perspectives
Segers, Cinema 2000, Paris 1974, 309
pp., geill.
Deze studie van de Franse fimhistoricus
Mitry, gewijd aan de `experimentele
film', valt eerder ontgoochelend uit. Het
blijkt zeer Aug dat wat hij uit de film
avant-garde van de jaren twintig en dertig naar voren haalt, moeilijk, zo niet
onmogelijk vastgeknoopt kan worden
aan de Amerikaanse underground-beweging uit de jaren dertig. Met andere
woorden, Mitry weet vanuit zijn historische feitenbenadering geen esthetiek
van een 'specifieke beweging' te puren
en waar hij dat toch doet raakt hij niet
verder dan het ophangen van een esthetische thheorie waaraan iedere maatschappelijke fundering ontbreekt. Incoherenties en vooral een totaal verwrongen
perspectief voor wat de recentste evolutie
betreft (die erg oppervlakkig en aan de
hand van secundaire informatie bestudeerd wordt) zijn hier het gevolg van.
Het komt ons voor dat de geschiedenis
van de experimentele film enkel geschreven kan worden vanuit een bepaalde geschiedkundige context, als de extreme en radicale (of subversief bedoelde) variatie op het totaal-beeld van een
bepaalde periode, en niet als een gesloten
geheel, dat in de geschiedenis van de film
evolueert en zich onafhankelijk en parallel naast de 'andere' geschiedenis van
de film ontwikkeld zou hebben.
Eric De Kuyper

Miscellanea
Abdalla, Kalanga, Die Gotter and der
Dschungel

(Podium) Verlag Neues Leben, Berlin
1975, 269 pp., M 6,30
Drew, David (Hrsg.) Ueber Kort Weill
(St. 237) Suhrkamp Verlag, Frankfurt,
1975, 220 pp., DM 6,—.
Grimme, Ernst Gunther, Belgien. Spiegelbild Europas

(DuMont Kunst-Reisefiihrer) DuMont,
Köln, 1975, 223 pp., DM 22,80.
Kolnuzew, Fjodor, Plddoyer f iir die Liebe
Verlag Neues Leben, Berlin, 1975, 300
pp., DM 7,50.
Macintyre, Alasdair, Geschiedenis van de
ethiek. 25 eeuwen moraal f iloso f ie in kort
bestek

Boom, Meppel, 1974, 286 blz.
Smythe, R. H., Vision in the animal world
MacMillan, London, 1975, 165 pp., £ 6,95.
Walter, Joachim, Ich bin nun mal kein
Yogi

(Podium) Verlag Neues Leben, Berlin,
1975, 165 pp., M 5,50
Fieke en Ton Oostveen, Kroniek '74
Gooi en Sticht, Hilversum 1975, 169 blz,
f 25,—
Zowel degene die geinteresseerd is in het
'wel en wee van katholiek Nederland in
1974' (de ondertitel) als degene die een
objectief beeld wil krijgen van deze roerige kerkprovincie, mag dit boek niet ongelezen laten. In twaalf thema's worden
de feiten van 1974 geordend en van analyses voorzien door de uitstekend schrijvende en goed geinformeerde journalist
Ton Oostveen. Het boek is voorzien van
een drietal registers (data, zaken, personen) en bevat voorts alle bisschoppelijke
brieven en beleidsbesluiten uit 1974. Het
is werkelijk te hopen dat dit initiatief
zich in de komende jaren zal herhalen.
Panc Beentjes

Personalia

Dr. L. L. S. Bartalits, geboren 1933. Studeerde sociale wetenschappen aan de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg en promoveerde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht in 1968 op 'Ungarn und
der Anschluss'. Is thans verbonden aan
het John F. Kennedy Institute te Tilburg.
Adres: Hogeschoollaan 225, Tilburg.
Paul Belicn, geboren 1947. Student theologie aan de Universiteit Leuven.
Adres: Bogaardenstraat 64, 3000 Leuven.
Dr. Ct. Bcukers S.I., geboren 1909. Studeerde klassieken aan de Universiteit te
Nijmegen en theologie te Leuven. Publiceerde verschillende godsdienstwetenschappelijke bijdragen. Is thans werkzaam
in een ziekenhuis en cen parochie in Feldbach, Oostenrijk.
Adres: Pfarrgasse 3, A-8330 Feldbach,
Oostenrijk.

C. J. Boschheurne, pseudoniem van een
jurist, filosoof, kunsthistoricus en leraar.
Adres: redactie.
Leo Geerts, geboren 1935. Licentiaat Germaanse filologie, medewerker aan 'De
Nieuwe', 'Dietse Warande en Beltort', 'De
Vlaamse Gids'. Leraar.
Adres: Waalhofstraat 51, 2100 Deurne.
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 tegeI ijk lector in de dagbladwetenschappen aan de Universiteit te Nijmegen. Daarna zestien jaar Nederlands
Cornmissaris voor Algemene Voorlich-

ting op Curacao. Hij is lid van het DB
van de N ederlandse Gezinsraad.
Adres: Vlaskamp 614, Den Haag.
Helma Houtman-De Smedt, geboren
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Erratum
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Pierre Cardon de Lichtbuer, De veiligheid van de kernreactoren (I); kernenergie in principe en in de praktijk
Hoe kan het publiek — bij definitie leek in het vak — zich nog een opinie'
vormen, wanneer de gezaghebbende stemmen van de specialisten staken?
Het moet zich dan wel de moeite getroosten op de zaak zelf in te gaan. In
een eerste bijdrage bericht de auteur hoe kernenergie er in theorie en in
praktijk uitziet en welke de thans vigerende veiligheidsvoorzieningen zijn.

A. Thiadens, De patient als collega van arts en
verpleegkundige
De crisis waarin hulpvrager en hulpbieder zich bevinden, is symptomatisch
voor de gehele gezondheidszorg. Deze crisis expliciteert de overgangsfase
van een passieve gezondheidszorg naar een actieve gezondheidszorg. Deze
analyse poogt zowel patient als hulpbieder meer bewust te maken van de
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een toekomstige gezondheidszorg
die ons alien als mens toekomt.

J. Donceel, Van colored people naar Black Power; een
onstuitbaar bewustwordingsproces
Hoe komt het dat de eens zo gedweee negroes in de U.S.A., thans zo zelfbewust en vaak agressief, niet eens meer vrede nemen met de officieel erkende en wettelijk gesanctioneerde gelijkheid met de blanken? De auteur,
die zelf al meer dan 30 jaar in de Verenigde Staten woont, probeert enkele
elementen van het huidige conflict ten minste begrijpelijk te maken.

Jan van Aerschot, Een jaar détente in zuidelijk Afrika
De Portugese coup van april 1974 dwingt blijkbaar alle blanken in zuidelijk
Afrika om hun (machts-)positie te herzien. De auteur geeft een overzicht van
de reeds ondernomen détente-pogingen, en onderzoekt ook de motieven die
zelfs bepaalde 'zwarte' staten hebben om met blanke minderheidsregeringen te willen onderhandelen.

Panc Beentjes, Willibrordvertaling compleet;
kanttekeningen bij een nieuwe Katholieke Bijbelvertaling
De auteur wil, al bladerend in de nieuwe vertaling, hier en daar zijn eerste
reacties en kanttekeningen plaatsen bij een vertaling van de Heilige Schrift

waarbij — volgens het Ten Geleide van de kardinalen Alfrink en Suenens —
niet alleen rekening is gehouden met de ontwikkeling van de bijbelwetenschap maar ook met de ontwikkelingen in de Nederlandse taal.

C. J. Boschheurne, Over de waarheid
Hoewel towel Popper als Wittgenstein, elk op eigen wijze, het thema `waarheid' behandeld heeft, heeft geen van beiden feitelijk een definitie van waarheid geformuleerd.
Beide denkers hebben weinig oog gehad voor de context van de taal, de
wereld waartoe een ware/onware stelling behoort. Deze context bepaalt
mede het waarheidsgehalte van de stelling. Men voert daarmee echter ononontkoombaar de relativiteit van de waarheid in. Nemen wij de relativiteit
van de waarheid en dus de pluraliteit daarvan aan, dan kan de vraag naar
verificatie en falsificatie tot een veel beter omschreven terrein worden teruggebracht.

Paul Claes, De betekenis-economie van A. J. Greimas
De betekenis-economie van Greimas is een van de meest doordachte pogingen om een wetenschap van de betekenis, voornamelijk in de taal te funderen. Het marxiaanse onderscheid tussen de gebruiks- en de ruilwaarde
van de materiele waren kan verhelderen wat er aan de hand is met het gebruik of misbruik van betekenissen in de maatschappelijke lectuur van een
tekst.

Frans Kurris SJ, Nieuw toneel in Frankrijk
In het eerste gedeelte van dit, in een komend nummer te vervolgen, artikel
wordt het 'nieuwe toneel' in het Frankrijk van voor 1968 besproken, bij
wijze van orientatie op een hedendaags verschijnsel dat wel algemeen wordt
waargenomen maar nauwelijks is omschreven.

De veiligheid van de kernreactoren 1
Kernenergie in principe en in de praktijk

Pierre Cardon de Lichtbuer

Sinds enkele jaren gaat er haast geen week voorbij of de pers bericht, in grote oplagen, over de gevaren verbonden aan het gebruik van kernenergie
voor vreedzame doeleinden. De titels liegen er niet om: Kerncentrales zijn
niet veilig, Hoe gevaarlijk is kernenergie?, en dergelijke meer. In tegenstelling tot de conventionele energiebronnen zoals steenkool en aardolie, is de
atoomenergie nog een onbekende voor het publiek. Het enige gebruik ervan dat iedereen enigszins uit 'ervaring' kent, is de atoombom. Toch zijn er
andere toepassingsvormen van kernenergie: sinds meer dan 20 jaar zijn in
onze wereld kernreactoren in gebruik, en nog nooit is een van die catastrofen
voorgekomen waarover wel vaker wordt geschreven.
In dit artikel willen we enige aspecten van de atoomenergieproduktie bespreken, en meer bepaald de veiligheid van de kerncentrales. Dit is een gewichtige zaak, aangezien nieuwe kerncentrales in gebruik genomen worden.
Nu, in 1975, zijn er al ongeveer 150 grote centrales in werking over de hele
wereld.' Het is duidelijk dat de veiligheid van deze installaties een belangrijke aangelegenheid is geworden. De laatste jaren werden er dan ook verscheidene heel uitgebreide en diepgaande studies aan gewijd. Reeds in 1957
was er, in opdracht van de U.S. Atomic Energy Commission,' het rapport
WASH-740, Theoretical Possibilities and Consequences of Major Accidents
in Large Nuclear Plants. 3 Vrij recent zijn twee belangrijke studies, het zogenaamde rapport Rasmussen, Reactor Safety Study: An Assessment of Accident Risks in U.S. Commercial Nuclear Power Plants, 4 eveneens in op* Aspirant bij het N.F.W.O.
1 To The Point, 1975, Vol. 2, No. 14, p. 16.

2 De Atomic Energy Commission (AEC) is sindsdien opgesplitst in twee instellingen,
de Energy Research and Development Administration (ERDA), belast met het onderzoek en de ontwikkeling van de kernenergie, en de Nuclear Regulatory Commission
(NRC), die instaat voor het opstellen en ontwikkelen van de veiligheidsnormen en de
controle van de kerninstallaties.
3 AEC, rapport WASH-740, 1957.
4 AEC, rapport WASH-1400, 1974 (Draft). Dit is een voorlopig rapport van ongeveer 3.000 bladzijden, het resultaat van 2 jaar onderzoek uitgevoerd door tientallen
experts en wetenschapslui van de AEC en van de Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.). Het doel van de studie was: `to try to reach some meaningful conclusions about the risks of nuclear accidents using current technology'.
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dracht van de U.S. AtomicEnergy Commission, en het Report to The
American Physical Society by the study group on light-water reactor saf ety. 5
Deze laatste studie, een opdracht van de Amerikaanse Natuurkunde-Vereniging (APS), werd uitgevoerd door een groep van 12 competente geleerden die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de `kernindustrie'; het resultaat
van dit jaar werk werd dan onderzocht en gesanctioneerd door 3 bekende
fysici, Hans Bethe, W. K. P anof sky en Victor F. Weisskopf.
In een eerste artikel willen we het Principe van kernreactie, de nu reeds bestaande verschillende reactortypen, en de gevolgde strategic van de veiligheidsvoorzieningen bespreken. In een tweede artikel gaan wij nader in op
de (wetenschappelijke) evaluatie van de mogelijke ongelukken en risico's,
om daaraan tenslotte enkele conclusies te verbinden omtrent de redelijke
veiligheid van een bepaald reactortype.
Kernenergie

Zeventig jaar geleden schreef Albert Einstein zijn beroemde relatie E = mc 2
Sindsdien hebben talloze onderzoekers getracht haar in economisch renderende installaties om te zetten. De Einstein-relatie drukt uit dat massa
equivalent is aan energie, met als evenredigheidsfactor het kwadraat van de
lichtsnelheid. Maar hoe kan de massa concreet worden omgezet in energie?
En hoe wordt energie omgezet in massa? Dit zijn immers de beide mogelijkheden die de Einstein-relatie insluit.
Op laboratoriumschaal zijn beide processen gemakkelijk te verwezenlijken. 6
Inderdaad, energie wordt in massa omgezet in de 'paarcreatie'-processen,
waarin fotonen (elektro-magnetische stralingsquanten) van hoge energie
omgezet worden in elektron-positron paren (een positron is een positief
elektron); dit proces is op overtuigende wijze w aargenomen in de bellenkamers. 7 De omgekeerde omzetting van massa in energie in sommige radioactieve stralingsprocessen en in de kernfissie (of -splijting). Bij alfa- of betastraling verliest het oorspronkelijk atoom respectievelijk twee protonen en
twee neutronen, of een elektron; vergelijkt men het gewicht van al de eindprodukten met dat van het oorspronkelijk atoom, dan blijkt een weinig
massa verdwenen te zijn; dit massaverschil werd in energie omgezet. In een
fissieproces wordt de zware kern in twee stukken van vergelijkbare grootte
gesplitst; ook bier wordt een deel van de massa omgezet in energie. Spontane kernsplitsing is in de natuur een zeldzaam fenomeen. De meest ge.

5 Rev. Mod. Phys., 1975, Vol. 47, suppl. 1 (123 pp.).
6 R. A. Howard. Nuclear Physics, Wasdworth, 1963.

7 Het spoor van de uiterst snelle elementaire deeltjes wordt (f otograf isch) zichtbaar
gemaakt, doordat deze deeltjes in een oververhitte vloeistof een reeks (gas-)bellen doen
ontstaan.
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bruikte methode om een kern te splitsen is deze instabiel te maken door
hem met neutronen (niet-geladen deeltjes met standaard-massa een) te beschieten. Neutronfissie is aldus mogelijk voor alle elementen met een atoomnummer groter dan 72 (uranium heeft het atoomnummer 92).
Op het eerste gezicht is het principe van de kettingreactie eenvoudig te verstaan. 8 Om uranium 235 te splitsen volstaat het een neutron op de kern te
schieten; elke splitsing produceert gemiddeld 2,5 neutron. Doordat voor elk
geabsorbeerd neutron meer dan twee neutronen 'geboren' worden, ziet
men de mogelijkheid een kettingreactie te verwekken. Wordt het proces zo
geregeld dat na elke fissie ten minste een neutron uit de reactie een nieuwe
fissie veroorzaakt, dan heeft men een proces dat zich onbepaald voortzet,
een kettingreactie. Indien bij elke stap van het proces meer dan een van de
vrijgekomen neutronen een nieuwe fissie veroorzaken, dan stijgt zelfs het
aantal kernsplitsingen exponentieel, en heeft men een divergerende kettingreactie; dit is het principe van de atoombom. Maar indien slechts een neutron van elke fissie een nieuwe fissie veroorzaakt, dan blijft de reactie onder
controle; dit gebeurt in de kernreactor. Als ongeladen deeltje beweegt het
neutron zich vrij doorheen de kernreactor. Drie processen kunnen zich hier
voordoen: een elastische botsing, een absorptieproces (capture) of een fissieproces. De elastische botsing is vergelijkbaar met het botsen van twee biljartballen; dit proces is heel nuttig voor het vertragen van de neutronen. In
het absorptieproces wordt het neutron opgeslorpt door een atoom: sommige
elementen in de natuur absorberen heel gemakkelijk en zullen dienen om
neutronen `uit de koers te nemen' in de reactor en aldus de kettingreactie
te controleren. In kerncentrales gebruikt men bij voorbeeld Cadmium en
Boor. In het fissieproces dringt het neutron door tot in de kern van het
atoom, zo dat dit instabiel wordt en zich in twee stukken splitst. Voor uranium 235 bestaat er ongeveer een 40-tal kernsplitsingsreacties, bij voorbeeld:
1 235 236 147 87 1
n+ U—} U—± La+ Br-I-2n
0 92 92 57 35 0
De energie die vrijkomt in deze kernsplitsingsreactie is belangrijk. In een
fissie wordt 200 miljoen elektronvolt vrijgelaten; vergelijk dit met de verbranding van een atoom koolstof (C -I- 02 -^ Co e ) waar 4,1 elektronvolt
vrijkomt. Om een vermogen van een watt te produceren, heeft men toch
30 miljard fissies per seconde nodig. De volledige splitsing van een gram
uranium 235 produceert ongeveer 24.000 kilowattuur thermische energie.
8 Alonso-Finn, Fundamental University Physics III, Addison-Wesley, 1969.
9 Het bovenste cijfer bij elk van de symbolen geeft telkens de (atoom-)massa aan,
het onderste het atoomnummer en dus ook het aantal protonen in de kern (en de
elektronen in de atoommantel, waarvan de perifere vnl. het chemisch karakter van
een element bepalen).
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In een grote kerncentrale (1.000 megawatt) heeft men ongeveer 10 20 kernsplitsingen per seconde! De energie die vrijkomt verschijnt voor het grootste deel in de snelheid waarmee de brokstukken van de kern van elkaar
wegvliegen; dit veroorzaakt de thermische agitatie of warmte.
De zaken liggen echter niet zo eenvoudig. Inderdaad, alleen uranium 235
ondergaat vrij gemakkelijk de fissiereactie. Het uranium dat in de natuur
wordt gevonden, bevat 140 delen van het uranium isotoop 238 voor een
deel van het isotoop 235. Uranium 238 absorbeert echter gemakkelijk neutronen, wat niet bevorderlijk is voor het in stand houden van de kettingreactie. Op het ogenblik van de kernsplitsing wordt het neutron uitgezonden
met een snelheid van ongeveer 20.000 km/sec.: dit zijn snelle neutronen. De
waarschijnlijkheid van een kernsplitsing is sterk afhankelijk van de snelheid van de neutronen. Snelle neutronen veroorzaken zeer gemakkelijk de
absorptiereactie met uranium 238, terwijl trage neutronen (2 km/sec.) de
fissiereactie veroorzaken. Om een reactor met natuurlijk uranium te doen
branden vertraagt men dus de neutronen. Dit gebeurt door de neutronen
herhaaldelijk (gemiddeld 18 keer) te doen botsen op een moderator; de
moderator is een stof van hoge dichtheid, die uit lichte kernen bestaat welke
de neutronen heel moeilijk absorberen. De eerste kernreactor, door Enrico
Fermi in 1942 gebouwd, gebruikte grafiet als moderator; zwaar water en
gewoon water zijn ook geschikte stoffen.
De meeste commerciele kerncentrales gebruiken gewoon water als moderator, vandaar de naam: Light Water Reaction (LWR). De energie die in
de kernreactor wordt geproduceerd moet dan nog worden afgevoerd; dit
gebeurt door een koelvloeistof (coolant); in de LWR zijn de moderator en
de koelvloeistof identiek.
Uit het voorgaande kan men al besluiten dat het fysisch onmogelijk is dat
een reactor zou ontploffen als een atoombom. De kettingreactie in de LWR
berust immers op de neutronen die door de fissieprodukten worden uitgezonden; dit uitzenden gebeurt niet onmiddellijk bij de splitsing maar met
een paar seconden vertraging. Er is dus een door de natuur ingebouwde
vertraging tussen de absorptie van een neutron dat de fissie veroorzaakt en
de uitzending van de neutronen die de reactie verderzetten. Veronderstel
dat door een ongeluk moderator en koelvloeistof wegvallen (de zogenaamde
LOCA, cfr. verder), dan worden de neutronen niet meer vertraagd en de
reactie stopt vanzelf. Mocht om een of andere reden de kettingreactie exponentieel gaan toenemen, aldus een oververhitting van de reactor veroorzakend, dan moet de reactiviteit van de reactor vanzelf verminderen, want een
toename van de reactiviteit verhoogt de temperatuur, wat cen verlaging van
de dichtheid van het koelwater teweeg brengt. Dit vermindert de moderatoreigenschappen van het water: de neutronen worden minder vertraagd en
hebben dus een kleinere kans om een verdere splitsing teweeg te brengen.
Zowel in een kerncentrale als in een conventionele thermische centrale
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heeft men hetzelfde basisprincipe om de geproduceerde warmte-energie in
nuttige energie om te zetten: om elektriciteit te produceren, produceert men
stoom die een turbine, gekoppeld aan een stroomgenerator, aandrijft. De
twee systemen verschillen essentieel door de wijze waarop de stoom wordt
geproduceerd. De klassieke centrales verbranden steenkool of aardolie,
terwijl de kerncentrales uranium `verbranden'. Onder invloed van de kettingreactie raakt het uranium opgewarmd; deze warmte wordt door een
koelvloeistof afgevoerd naar een warmtewisselaar waar stoom geproduceerd wordt, en deze stoom drijft de turbine aan.
Soorten kernreactoren
De kernreactoren die water als moderator en als koelmiddel gebruiken zijn
praktisch alle van twee typen: 10 de reactor met water onder hoge druk, de
PWR (pressurized-water reactor), en de reactor met kokend water, de
BWR (boiling-water reactor). 11
Gezien de hoge druk van het water in de PWR, ongeveer 150 kg/cm 2 , kookt
het water nog niet op de werkingstemperatuur van ongeveer 320°C; het
water circuleert in een gesloten buizensysteem (het primaire circuit) en voert
aldus de warmte van de kernreactor af. In een warmtewisselaar wordt een
tweede circuit (het secundaire) verwarmd; het water dat in het secundaire
circuit onder minder hoge druk staat wordt tot stoom omgevormd en drijft
de turbines aan van de stroomgeneratoren. In de BWR is de druk veel lager,
ongeveer 70 kg/cm2 , het water kookt op de werkingstemperatuur van ongeveer 300°C; de aldus gevormde stoom drijft hier onmiddellijk de turbines
aan. In deze reactoren bestaat de brandstof uit verrijkt uranium, 12 in de
vorm van uraniumdioxidepastillen (UO 2 ) die geborgen zijn in buisvormige
metalen omhulsels. Voor een kerncentrale die 1.100 megawatt elektriciteit
produceert zijn de volgende gegevens typisch: het hart van de reactor bevat
ongeveer 90 ton uranium voor de PWR en ongeveer 150 ton uranium voor
de BWR.
De uraniumdioxide-pastillen zijn geborgen in ongeveer 40.000 metalen
cilinders van ongeveer 1 cm (PWR) of 1,5 cm (BWR) doorsnede en 3,5 m
lengte. Elk jaar moet een deel van de brandstof worden vernieuwd: 1/3
voor de PWR en 1/4 voor de BWR.
10 Ref. 4.
11 In het rapport WASH-1400 werd een kerncentrale van elk type als model genomen, namelijk de Surry Power Station, unit 1, te Williamsburg, Va. (PWR, 788 megawatt) en de Peach Bottom Atomic Power Station, unit 2, in York Co., Pa. (PWR, 1.065
megawatt). Beide kerncentrales werden in 1966 ontworpen en zijn reeds enkele jaren
in gebruik.
12 Natuurlijk gewonnen uranium bestaat uit 99,3% uranium 238 en 0,7% uranium
235. Opdat minder neutronen geabsorbeerd zouden worden door uranium 238, `verrijkt' men het uranium: men vermeerdert de proportie uranium 235 tot 2 a 4%.
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De kern van de reactor wordt dus gevormd door een buizenstelsel waartussen het koelwater stroomt. De brandstofbuizen tegelijk met het koelwater
en de cadmiumcontrole-elementen zijn gevat in een zware metalen ketel
met grote toevoeren en afvoeren. Het koelwater wordt door een pompsysteem naar de warmtewisselaar of naar de turbine gedreven. Bij het uitvallen van de pompen zal de natuurlijke convectie van het water voldoende
warmte afvoeren om de reactor te koelen, voor zover de kettingreactie is
stilgelegd; bier hebben we dus een natuurlijke beveiliging tegen bepaalde
ongelukken. De reactorketel samen met de primaire koeling (in de PWR)
en het speciale beveiligings-koelsysteem (ECCS, cfr. verder) zijn opgesloten in een zeer dik omhulsel van gewapend beton (containment building)
die alle radioactieve splijtstof gevangen moet houden voor het geval er een
zware ramp met de reactorketel of met het koelsysteem gebeurt. Dit betonnen omhulsel is daarom ook gebouwd om hoge drukken en hoge temperaturen te weerstaan.
Het hoofdverschil tussen de twee typen kernreactoren ligt in de overdracht
van energie naar de turbines. In de PWR heeft men een primair en secundair circuit die volledig van elkaar gescheiden zijn; de warmtewisselaar
zorgt voor de energieoverdracht tussen beide circuits. De reactorketel en het
primair circuit zijn dus volledig opgesloten in het betonnen omhulsel; geen
enkel gecontamineerd produkt verlaat die ruimte. Wegens de grote dimensies van de warmtewisselaar zal de betonnen hail wel grote afmetingen aannemen, bij voorbeeld 70 m hoog en 40 m breed voor een 1.000 megawatt
PWR.
Bij de BWR daarentegen komt een deel van het koelwater van de reactor
buiten bet betonnen omhulsel om direct, zonder warmtewisselaar, de turbines aan te drijven. De radioactieve produkten kunnen hier dus gemakkelijker verspreid raken.
De PWR worden sinds 1953 op de atoomonderzeeers gebruikt. Ze worden
hoofdzakelijk door de firma Westinghouse geconstrueerd, in mindere mate
door de firma's Babcok et Wilcox en Combustion Engineering. De BWR
worden door General Electric gebouwd. De VS heeft van elk type ongeveer
evenveel kerncentrales. 13
Behalve de PWR en de BWR bestaan nog een paar typen kernreactoren die
reeds commercieel in gebruik zijn, namelijk de grafiet-gas-reactoren en de
zwaar-waterreactoren. 14
De grafiet-gasreactoren zijn hoofdzakelijk ontwikkeld in Frankrijk en Engeland. Het voordeel van dit type is het gebruik van weinig kostbare materialen, natuurlijk uranium als brandstof, grafiet als moderator en CO 2 als koelmiddel; daarenboven produceert dit type plutonium, dat zelf een splijtstof
13 M. Barrere, La Recherche, 1975, Vol. 6, p. 305.
14 J. C. Soum, Science et Avenir, 1968, No. special.
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is. De nadelen zijn de grote hoeveelheden materiaal en de grote dimensies
van de constructie. Een reactor van 480 megawatt (EDF 3) heeft ongeveer
2.500 ton grafiet en 400 ton uranium nodig. De brandstof is ingebed in het
grafiet; het koelgas brengt de energie in een warmtewisselaar waar stoom
wordt gegenereerd in een secundair circuit dat de stoomturbines aandrijft.
Wordt de brandstof lichtjes verrijkt, dan verhoogt tegelijk het rendement
van de centrale. Natuurlijk uranium heeft een vermogen van 3.000 a 4.000
megawatt per dag per ton; met 2,5% verrijkt uranium stijgt dit tot 18.000
megawatt per dag per ton.
Zowel de licht-waterreactoren (LWR) als de grafiet-gasreactoren hebben
grote nadelen: een weinig efficient verbruik van de brandstof, een lage vermogensdensiteit en grote afmetingen. Men zou een of f icienter verbruik hebben indien meer natuurlijk uranium zou worden omgezet in plutonium. Een
zwaar-waterreactor 15 is een poging tot verbetering in die richting. Het voordeel van het gebruik van zwaar water in plaats van gewoon water is dat de
neutronen door zwaar water veel vlugger worden vertraagd en tegelijk 600
maal minder sterk worden geabsorbeerd. Dit heeft als gevolg dat men natuurlijk uranium als brandstof kan gebruiken en dat men veel minder brandstof nodig heeft. Inderdaad, veel minder neutronen worden door de moderator gevangen; ze kunnen dan dienen om uranium 238 om te zetten in plutonium, dat ter plaatse uiteenvalt en energie vrijgeeft. De brandstof zal dan
ook veel langer in de reactor kunnen blijven. Dit type zwaar-waterkernreactor werd hoofdzakelijk in Canada ontwikkeld. Op de wereldmarkt zijn
ze evenwel niet goed doorgebroken en wel om verschillende redenen, waaronder de schaarste van het zwaar water en de ti ersplintering van de firma's
die de reactoren produceren.
Een paar kernreactoren, namelijk de gasgekoelde reactoren op hoge temperaturen, werken volgens een heel andere techniek. De brandstof hier is verrijkt met thorium onder de vorm van kleine deeltjes in grafiet gevat. Het grafiet dient dus tegelijk als omhulsel en als moderator. De koeling gebeurt
door circulatie van heliumgas op hoge temperatuur (ca. 700°C); dit gas
drijft de gasturbines aan. De voordelen zijn: efficient gebruik van brandstof
en hoge temperaturen, die ook voor andere industriele doeleinden gebruikt
kunnen worden. De afinetingen van deze reactor zijn ook kleiner dan de
LWR en de gas-grafiet reactoren.
Waar in alle voorgaande reactortypen de neutronen dienden vertraagd te
worden door een moderator, daar werken de breeder-reactoren (kweekreactoren) zonder moderatoren, met snelle neutronen. We weten dat snelle
neutronen door uranium 238 zeer sterk worden geabsorbeerd. In deze
reactie gebeurt de omzetting van uranium 238 in plutonium 239 in verschil15 Zwaar-water: water waarin de gewone waterstof (kern met een proton) vervangen
is door het zogeheten deuterium (waterstof met een proton en een neutron in de kern).
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lende stappen, onder het uitzenden van beta- en gamma-straling:
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Op deze wijze is nieuwe splijtstof geproduceerd; plutonium ondergaat immers even gemakkelijk kernsplitsing als uranium 235. Deze kweekreactoren zijn zo gebouwd dat het centrale deel van de kern plutonium of sterk
verrijkt uranium bevat (tot 25% uranium 235). Daaromheen heeft men
een dikke laag natuurlijk uranium dat na verloop van tijd omgezet wordt in
plutonium. De centrale kern zorgt dus voor de kettingreactie, terwijl de
mantel dient als kweekplaats voor nieuwe brandstof. Dc koelstof is hier
bijvoorbeeld vloeibare natrium. Het voordeel van dit reactortype is tweevoudig: 1) de reactor produceert meer splijtbare stof (plutonium) dan hij
verbruikt, en dit op zeer efficiente wijze; de meest optimistische voorspellingen geven aan dat men tot 30 maal meer energie zou halen uit uranium.
2) de vermogensdensiteit van dit type is zeer hoog. De omvang van de kern
van een breeder van 60 megawatt is slechts 6 m 3 , vergeleken bij 2300 m3
voor een grafiet-gasreactor. In verschillende landen wordt dit type kernreactor experimenteel ontwikkeld, maar de technologische moeilijkheden
zijn enorm. De compactheid van de reactor brengt mee dat de onderdelen
onder extreme fysische condities moeten werken. Toch bestond de hoop dat
die reactoren binnen afzienbare tijd een deel van de energieproblemen zouden oplossen. Ondertussen heeft de NCR bekendgemaakt tot in 1978 te
zullen wachten alvorens te beslissen of zij in kerncentrales geproduceerd
plutonium zal laten recycleren om het als brandstof voor kerncentrales opnieuw bruikbaar te maken. Verder onderzoek moet eerst gebeuren omtrent
de veiligheid (b.v. bescherming tegen diefstal), de gezondheid en de economische implicaties (de onderneming blijkt duurder te zijn dan verwacht).
Deze beslissing zal het probleem van het opslaan van de 'afval' van kerncentrales acuut stellen. Tevens zal dit waarschijnlijk een vertraging meebrengen in de ontwikkeling van de kweekreactoren. Deze laatste blijken
immers toch niet zo efficient te zijn als oorspronkelijk was verwacht. 1 °
In de rest van dit artikel beperken we ons tot de LWR, het enige type dat
commercieel gebruikt wordt in B elgie. i'
De strategic van de veiligheidsvoorzieningen

Het gevaar, verbonden aan een grote kerncentrale, ligt in het feit dat belangrijke hoeveelheden radioactief materiaal in de omgeving vrijgelaten
16 Phys. Today, 1975, Vol. 28, 8, p. 61.
17 De kerncentrale te Chooz, type PWR, 260 megawatt. De kerncentrale te Tihange,
type PWR, 800 megawatt. De kerncentrale te Doel, type PWR, 2 x 400 megawatt.
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zouden kunnen worden. Er bestaan heel wat onafhankelijke beveiligingssystemen ter voorkoming van een dergelijke ramp. Hieraan werden ook
verscheidene theoretische modellenstudies gewijd; 18 tevens is men nu een
experiment op schaal aan het opbouwen, dat de ergste ramp die een kerncentrale kan overkomen op een gecontroleerde wijze zal laten gebeuren
(LOFT). 19
Bij het bepalen van de parameters en de specificaties voor de bouw van een
kernreactor beschouwt men een ernstig referentieongeluk (DBA: design
basic accident). 2 ° Het mogelijke verloop van zo'n ongeluk wordt dan bestudeerd en hieruit worden de parameters voor de bouw bepaald, zodat het
ongeluk door de constructie zelf wordt voorkomen. Voor de PWR is de
DBA de zogenaamde LOCA (loss of coolant accident), waar door een breuk
in de koelwaterleiding (b.v. volledige breuk van de grootste toevoer), het
koelwater niet meer circuleert en de kern van de reactor niet meer of gekoeld wordt. De omgeving wordt a-priori beschermd tegen de of f ecten van
een dergelij k DBA.
Het tweede basisbegrip voor de veiligheid is de `waarschijnlijkheid van een
ongeluk', een begrip voorgesteld in 1966 door de Engelsman Farmer. Het
rapport Rasmussen21 gebruikt die waarschijnlijkheidsmethode systematisch
voor de evaluatie van de kans op verschillende mogelijke ongelukken in
kerncentrales. Na de studie van de DBA analyseert men immers ook de
voorzienbare sequentiele stappen die voortkomen uit eender welk ongeluk,
en de mogelijkheid dat bij die stappen radioactiviteit vrijkomt in de omgeving.
De analyse van zo'n ongeluk gebeurt met de techniek van de boom van de
opeenvolgende gebeurtenissen (evenementen) (Eventtree) en de boom van
defecten (Faulttree); dit last toe de mogelijke verschillende evoluties van
een initieel ongeluk te exploreren, tegelijk met de waarschijnlijkheid van
de verschillende consequenties.
Met de 'eventtree'-methode exploreert men alle mogelijke consequenties
van een bepaald gebeuren (b.v. het uitvallen van de elektriciteit), en van
al die rogelijke gevolgen bestudeert men alle mogelijke consequenties, en
zo verder, vandaar de boomstructuur. Met de 'faulttree'--methode bepaalt
men de kans van een gekozen defect (b.v. een breuk in een waterleiding).
Men klimt nu op naar de oorzaak van dit bepaald effect en men identificeert
de verschillende combinaties en opeenvolgingen van evenementen en defecten die tot het actueel bestudeerde defect kunnen voeren. Hierdoor is het
mogelijk de probabiliteit van een welbepaald evenement te berekenen. 29
18 Ref. 4 en 5. In ons volgend artikel komen wij daarop terug.
19 Ref. 5 en Phys. Today, 1975, Vol. 28, 7, p. 38.
20 Ref. 3.
21 Ref. 4
22 Ref. 4 heel hoofdstuk 4.
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De totale hoeveelheid radioactiviteit in een nucieaire reactor varieert met de
tijd en met de energieproduktie. Nieuwe brandstof (3% verrijkt uranium)
is slechts licht radioactief. Gedurende de werking van de reactor produceert de kettingreactie enorme hoeveelheden radioactiviteit. In een kerncentrale op voile kracht vermeerdert de radioactiviteit gedurende het eerste
werkjaar 100 miljoen maal. Het grootste deel van deze radioactiviteit komt
van de splijtingsprodukten; een ander deel komt van de zogenaamde activatieprodukten (b.v. plutonium). Een kleine hoeveelheid van de radioactiviteit is te vinden in de instrumentele onderdelen van de reactor, zoals
het koelwater, de mechanische structuur, enz. Wanneer de reactor stopgezet
wordt, houdt de produktie van radioactiviteit op. In het begin vermindert
de hoeveelheid radioactiviteit in de reactor heel vlug: tot een vierde op een
dag. Op tien dagen tijd is de radioactiviteit met een factor 10 gedaald en op
honderd dagen is de radioactiviteit veertig maal zo klein.
De warmte in de kernreactor geproduceerd vermindert ook heel snel: tot
5% in 10 seconden bij het stopzetten van de kettingreactie. Op een dag is
de warmteproduktie 200 maal gedaald.
Praktisch alle radioactiviteit (meer dan 98%) is opgesloten in de metalen
omhulsels die de uraniumdioxide bevatten. Deze buizen zitten in de reactorketel die op zijn beurt in het betonnen omhulsel geplaatst is. Een belangrijke hoeveelheid van die radioactiviteit kan slechts vrijkomen indien de
uraniumdioxidebrandstof sterk wordt oververhit en smelt. Deze oververhitting gebeurt slechts als warmte vlugger wordt gegenereerd dan afgevoerd.
Het is dus belangrijk er voor te zorgen dat het koelsysteem 100% veilig
werkt. Vandaar het belang van de studies en experimenten gewijd aan de
LOCA en van de beveiligingen. Om te voorkomen dat de reactorkern zou
smelten bij een LOCA is een ECCS (emergency core cooling system) voorzien, een `nood-kern-koeling-systeem'. Dit beveiligingssysteem werd sterk
ontwikkeld en uitvoerig bestudeerd; men verwacht immers dat indien de
reactor veilig reageert op de ergste mogelijke ramp (LOCA), hij ook veilig
zal werken bij kleinere ongelukken of defecten.
Bij het stilleggen van de kettingreactie vermindert de geproduceerde warmte
zeer vlug, maar die warmte moet toch verder worden afgevoerd om te
voorkomen dat de brandstof zou smelten. De ECCS is bedoeld om de kern
van de reactor van voldoende koeling te voorzien voor het geval een breuk
in het primaire circuit het koelwater uit de kern van de reactor zou laten
wegvloeien. De ECCS bestaat uit onafhankelijke subsystemen die elk
redundant zijn, zodat de slechte werking van enkele componenten de totale
werking van de beveiliging niet zou verhinderen. De ECS bestaat hoofdzakelijk uit een stel grote reservoirs met boorwater onder dezelfde druk als
het koelwater van de reactor. Wanneer een breuk ontstaat in het primaire
circuit, daalt de druk in de reactor en het water van de ECCS wordt automatisch door de overdruk in de reactor gestuwd. Boor wordt aan dit water
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toegevoegd om de neutronen die de kettingreactie zouden kunnen verderzetten op to slorpen. De ECCS bestaat bovendien uit pompsystemen die de
reactor verder van water voorzien op het ogenblik dat de hogedruk-reservoirs leeggelopen zijn. Men heeft dus verschillende koelwaterinjectiesystemen die onafhankelijk en volgens verschillende principes werken.
Behalve de ECCS is de integriteit van het prilnair systeem van kapitaal belang. Het ergste evenement zou zijn dat de reactorketel breekt onder het
niveau van de brandstof. Dit zou onvermij delij k het smelten van de brandstof tot gevolg hebben, omdat het koelwatersysteem en de ECCS dan niet
meer voldoende kunnen functioneren. De reactorketel is een stalen ketel
met de volgende typische afmetingen: 15 a 30 cm dik, 4 m diameter en 12
a 15 m hoog. Gezien de belangrijkheid wordt de ketel met uiterste zorg
vervaardigd en onderzocht. De vorming en de groei van kleine barsten in
zware ketels werden grondig bestudeerd. De keuze van de legering wordt zo
bepaald dat men een maximum sterkte en warmtegeleidbaarheid heeft bij
de gewone werkingstemperatuur. Kritisch is daarom de opwarmingsperiode van de reactor; wegens de minder goede geleidbaarheid op lagere temperaturen moet men voorkomen dat de ketel onder ongewenste spanningen
wordt gebracht. Gedurende en na de fabricatie zijn de ketels onderworpen
aan ultrasonore en radiografische testen om alle gebreken en barsten op to
sporen die later tot een catastrofe zouden kunnen leiden. Gedurende heel
het leven van een kernreactor moet de kwaliteit van de ketel worden nagegaan. De legering is ook zo gekozen dat er gedurende de normale levensduur van een reactor (40 jaar) een minimum aan veroudering komt vanwege
de intensieve straling. Tot nu toe zijn er geen ernstige problemen gerezen
met het primaire systeem, en dit gedurende het equivalent van ongeveer
tweeduizend reactorjaren. Wel waren er al heel wat kleinere problemen
met het buizensysteem van de warmtewisselaar waar corrosie ontstaat, en
met de omhulsels van de brandstof. Grote ongelukken zijn hier echter niet
uit voortgekomen.
Bij het op punt stellen van de veiligheidsinstallaties van de reactor worden
nog heel wat andere moeilijkheden voorzien, zoals een verandering van het
regime door een onoplettende wegname van de cadmiumcontrole staven,
een defect in de uitrusting (in een pomp of een turbine b.v.), het uitvallen
van de elektriciteit, brand enz. Het controlesysteem van de reactor zal zich
normaal automatisch aanpassen aan deze veranderingen; soms zal de kettingreactie om veiligheidsredenen automatisch stopgezet worden door de
zogeheten SRCAM-procedure.
In een volgende bijdrage zullen wij lets meer zeggen over het ernstigste
(voorziene) ongeluk (LOCA), over de berekenbare kans op een ernstig
nucleair ongeluk (in vergelijking met andere), en zullen wij enkele voorlopige conclusies formuleren.

De patient als college van arts en
verpleegkundige

A. Thiadens

De manier waarop in China de patienten in ziekenhuizen en gezondheidscentra behandeld worden, wijkt essentieel of van de westerse benadering.
Centraal staat de teambenadering. De relatie tussen patient, de behandelend geneesheer en de verpleegkundige is gebaseerd op gelijkheid en wederzijds respect. Het is de taak van de medische staf de patient te dienen. Deze wordt gestimuleerd vragen te stellen over zijn ziektegeval, waarop door
de medische staf uitgebreid wordt ingegaan. De patient is hierdoor nauw
betrokken bij zijn genezingsproces.
Omgekeerd wordt van de patient verwacht dat hij zich positief opstelt
t. a.v. de behandeling en dat, wanner hij reeds herstellende is en in staat
is eenvoudige handelingen te verrichten, hij zich inzet voor zijn medepatienten. De lopende patienten zijn actief ingeschakeld bij de zorg voor de
bedlegerigen. Ze lezen ze de krant voor, doen eenvoudige huishoudelij ke
karweitjes, houden hen gezelschap en raken zo vertrouwd met de sociale
en medische problemen van bedlegerigen. Op deze wijze kunnen zij vaak
adviseren aan het behandelende medische team. Moet de patient geopereerd worden, dan vertellen chirurg en verplegend personeel hem precies
wat hem te wachten staat. Met de patient wordt overlegd wat de beste
methode van opereren voor hem is en hij kan zelf kiezen tussen verdoving
door middel van narcose of door middel van acupunctuur. De vertrouwensrelatie die op deze wijze wordt gecreeerd, heeft een positieve uitwerking op
het genezingsproces en kan als integraal onderdeel van de Chinese geneesmethode gezien worden.
Op de verpleegafdelingen heerst een informele sfeer van saamhorigheid.
De patienten kiezen vertegenwoordigers uit hun midden om de meningen
en suggesties over te brengen bij de afdelingsleiding. Elke ochtend is er
cen werkbespreking van de medische leiding of de medische teams om het
werkprogramma van die dag met patienten en verpleegkundigen vast te
stellen.
In deze beschrijving van een situatie in een ziekenhuis in China anno 1973
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blijkt de patient collega te zijn van arts en verpleegkundigen. In West-Europa schijnen ze zich passief mee te laten slepen op de stroom van medischtechnische ontwikkelingen. Als de stroom zich vernauwt in de bedding
van het ziekenhuis, blijkt pas hoe stuurloos zij verder drijven langs elkaar
heen. De onderlinge afstand wordt steeds groter. Arts en verpleegkundige
zijn traditioneel hulpbieders, de patient de hulpvrager.
De vergaande specialisatie in de geneeskunde en verpleegkunde maakt de
afstand tot de hulpvrager steeds groter. Steeds meer medische en niet-medische specialisten zijn betrokken bij het onderzoek en bij het wegnemen
van de stoornis. Behandeling van ziekte en de begeleiding van de zieke
geschieden steeds meer in teamverband. Maar de persoonlijke contactrelatie met de patient verschraalt. De patient wordt als hulpvrager de ondeskundige bij uitstek. Vrager en hulpbieder verkeren in een ernstige crisissituatie. Deze crisissituatie is symptomatisch voor de gehele gezondheidszorg.
Kunnen hulpvrager en hulpbieder nog uit deze crisissituatie geraken? Kunnen zij elkaars collega worden? Kan de totale gezondheidszorg in onze
westerse landen nog genezen worden?
Een antwoord op deze vragen is naar mijn mening slechts mogelijk, indien
wij de huidige situatie in een historisch perspectief durven te analyseren.
Wijst de huidige crisis niet op een kentering? Bevinden wij ons niet in een
overgangsfase?
De gezondheidszorg die onder kritiek staat, kan men definieren als een
passieve gezondheidszorg. Aarzelend zijn wij, hulpvragers en hulpbieders,
op weg naar een actieve gezondheidszorg. Wat zijn nu de karakteristieken
van deze passieve en actieve gezondheidszorg? En wat heeft dit voor consequenties voor de ontmoeting van hulpvrager en hulpbieder?
Passieve gezo'nd'h ei dsz.org
,

In de passieve gezondheidszorg wordt de patient primair beschouwd als
hulpbehoevend, hulpeisend en hulpvragend. In het ziekenhuis domineert
de reparatieve zorg. Een lichamelijke stoornis wordt gerepareerd. De ziekte wordt behandeld. De patient wordt als individu losgemaakt van zijn
menselij ke relaties.
De patient in de passieve gezondheidszorg

De geneeskunde zoals die op het ogenblik op veel plaatsen nog werkt, isoleert het fysiologisch aspect uit het totale menszijn. Zij is erop gericht gebrekkig functionerende onderdelen van het organisme te repareren. De patient wordt hierdoor van mens gedegradeerd tot ding, nl. object van de
behandeling. In de praktijk van de behandeling wordt vergeten dat de
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mens behalve een aantal fysiologische processen ook onderhevig is aan
psychische en sociale f actoren en dat hij op zijn eigen manier op zijn ziekte
reageert. Het is wel bekend dat veel aandoeningen psycho- of socio-somatisch zijn, maar in het behandelingsplan wordt daar nauwelijks rekening
mee gehouden. In feite worden slechts de symptomen bestreden.
In die gevallen waarin men de psycho-sociale factoren wel als realiteit
onderkent, worden deze vaak bestempeld als hysterie, aanstellerij of labiliteit. Voor de patient betekent dit dat hij vaak onpersoonlijk behandeld
wordt. Wie of wat hij is, doet niet ter zake. Er mankeert klaarblijkelijk iets
aan zijn organisme. Daar moet lets aan gedaan worden. Van persoon wordt
hij gedegradeerd tot individu. Dit individu is niet ziek, maar heeft een
ziekte. Hij verliest zijn identiteit en wordt een ziekte-verslag: een medische
status; een dubbele curve op milimeter-papier; een rood, een blauw. Hij
wordt aspectueel benaderd en verandert van een zieke in een ziekte. Door
het monotone karakter van de geneeskunde en doordat ziekte de enige
legale en maatschappelijk getolereerde manier is om zich te onttrekken
aan zijn verplichtingen, wordt men ook gedwongen om zijn gevoelens van
onbehagen te somatiseren en te uiten in de vorm van lichamelijke klachten.
De zieke die min of meer noodgedwongen zijn intrede in het ziekenhuis
doet, komt vanuit zijn vertrouwde wereld in een totaal vreemde omgeving.
Het ziekenhuis blijkt moeilijk bewoonbaar te zijn. De patient kan zich
slechts een zeer klein territoir toeeigenen, in het ergste geval slechts een
bed en een nachtkastje. Men wordt inderdaad uit het bestaande en vertrouwde geworpen, waarmee dan het modewoord existentieel (existeren)
meteen actueel wordt. Zij n leefwereld wordt ruimtelij k verengd, maar ook
sociaal gelsoleerd. Het ziekenhuisgebied buiten de kamer waar hij ligt,
blijft net zo onbekend en mysterieus als voor een buitenstaander. De buitenwereld is helemaal uitgebannen en wordt slechts of en toe vertegenwoordigd door het bezoek dat voorzichtig gedoseerd wordt toegelaten.
Als hulpbehoevend object van behandeling, ontheven van sociale verplichtingen, wordt hij losgemaakt van zijn menselijke relaties met wie en door
wie hij normaliter ook probeert mens te worden. Als onmondige en ondeskundige bij uitstek is hij patient: de mens die het ondergaat. Er bestaat een
sterke scheiding tussen zieken en gezonden. Dit houdt het gevaar in, dat
de ene groep de andere vertekend gaat zien. Hoe groter de splitsing tussen
beide categorieen is, hoe meer kans op polarisering van opvattingen in
vooroordelen.
Ongetwijfeld zal een scherpe scheiding tussen zieken en gezonden ook een
rolverharding van beide kanten tengevolge hebben.
Van de kant van de zieke heeft dit gevoel van isolering behalve met bepaalde kenmerken van de ziekenrol (het recht op ontheffing van een aanaantal sociale verplichtingen, de plicht om hulp te aanvaarden, de plicht
om de ziekte als iets onaangenaams te ervaren), waarschijnlijk te maken
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met gevoelens van angst en onzekerheid, die ziekte als een existentiele
bedreiging met zich meebrengt. Ziek zijn krijgt als algemeen kenmerk: vereenzaming.
Van de kant van de gezonden (maatschappij, f amilieleden, artsen, verpleegkundigen, etc) wordt het isolement versterkt, doordat zij zich als beterwetenden, hulpverleners opstellen en doordat zij zich te weinig kunnen inleven in die gevoelens van angst en onzekerheid van de zieke.
Het ziekenhuis infantiliseert de patient, dwingt hem tot sterotiepe reactiepatronen, beknot hem in zijn vrijheid, biedt hem geen keuzemogelijkheden,
neemt hem alle verantwoordelijkheid uit harden en geeft hem geen kans
om over zijn eigen lichaam mee te beslissen.
De patient van nu in de passieve gezondsheidszorg schijnt iemand te zijn
die vraagt om een autoriteit om zijn problemen voor hem op te lossen. Volkomen gewend aan een of hankelij ke patientenrol eist hij geen zelf beslissingsrecht. Hij schijnt er zich niet eens van bewust te zijn dat de positie
die hij als patient inneemt, soms in schrille tegenspraak is met zijn andere
posities in de maatschappij, waarin hij wel verantwoordelijkheid draagt.
Het is alsof het hoort bij het patient-zijn. Samenvattend: de patient in de
passieve gezondheidszorg is primair hulpvragend en hulpeisend, object
van behandeling, heeft een ziekte, is onmondig, ondergaat reparatieve zorg
en wordt als individu aspectueel benaderd.
De patient in de passieve gezondheidszorg ervaart het ziekenhuis als een
orgaanwerkplaats. Het is meer een bedrijf dan een tehuis van en voor zieken. Het is meer een werkgemeenschap dan een woongemeenschap. Het
staat geisoleerd in onze samenleving. Het heeft meer het karakter van een
internaat dan van een hotel en binnen dit internaat draagt ieder zijn eigen
uniform. Hij ervaart zijn pyjama als gevangeniskleding. Het is als het ware
een wit reservaat. Als je het verlaat, ben je gedesorienteerd, je moet weer
wennen aan het leven. Je hebt geen enkele orientatie meer. Het lijkt alsof
je op een donkere weg rijdt, waar plotseling de markeringsstrepen verdwenen zijn. Het is alsof het lichaam dat je hebt, niet gelij ktij dig j ezelf is.
Arts en verpleegkundige in de passieve gezondheidszorg

De arts vertoont veelal een autoritair gedragspatroon. Het is echter nog
geen motief om de verpleegkundige als een `trained incapacity' te beschouwen.
De artsen geven geen of onvoldoende uitleg aan de verpleegkundige omtrent de aard van de ziekte, de diagnose en de eventuele therapie. Het is
nog steeds ongebruikelijk dat de arts rekening houdt met de verpleegkundige organisatie binnen het ziekenhuis. Hij komt op de tijd die hem schikt
en niet op de tijd dat het beste uitkomt binnen de verpleegkundige organisatie van de afdeling.
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Er is nog steeds in deze passieve gezondheidszorg een groot status-verschil
tussen artsen en verpleegkundigen en dus ook een groot hierarchisch verschil. Artsen en verpleegkundigen werken samen, maar het werken van de
verpleegkundige is meestal een werken voor de arts in plaats van werken
met de arts. Men denkt in claims. Dit is het terrein van de arts en dat is
het terrein van de verpleegkundige, waarbij de laatste in de kaste-achtige
structuur van het ziekenhuis ondergeschikt is aan de eerste. In een vergaande specialisatie binnen de verpleegkunde dreigt inhoudelijk de professie
van de verpleegkundige nog verder uitgehold te worden. Ik denk echter dat
het beter is dat een verpleegkundige zelf vanuit haar eigen professie aangeeft waar de knelpunten liggen in passieve en actieve gezondheidszorg om
te komen tot een collegiale samenwerking met arts en patient.
T.a.v. de arts kan nog opgemerkt worden dat juist binnen het ziekenhuis
zijn mensbenadering typisch aspectueel is. Zijn aandacht is voornamelijk
gericht op het behandelen van een orgaanstoornis. Hij is als arts degene
die weet wat de ontregeling is en dan ook meent er iets aan te moeten doen.
M.a.w. hij is gegroeid als specialist tot orgaan-specialist. De orgaanspecialisten zullen moeten erkennen dat zij bijna niet meer horizontaal kunnen
functioneren. Zij geraken in een permanent tijdsgebrek door o.a. de snelle
ontwikkeling van de technische geneeskunde, de noodzaak tot bijhouden
van vakliteratuur en de teambesprekingen met andere orgaan-specialisten.
Dit dwingt hen in een richting waar de patient als mens steeds minder tot
zijn recht komt. Deze overwegingen onderstrepen de noodzaak om horizontale specialismen zoals maatschappelijk werk en pastoraat in te schakelen om dit manco op te heffen. Helaas moet geconstateerd worden dat vele specialisten in de passieve gezondheidszorg zowel in hun opleiding als in
hun specialistisch functioneren volledig ziekenhuis-gebonden zijn.
Dit zou een reden kunnen zijn, dat een problematiek als bv. re-socialisatie
door hen onvoldoende onderkend wordt.
Symptomatisch voor de macht der medici en de ontwikkeling van steeds
meer medische specialismen is het pleidooi van Dr. William Poe, hoogleraar in de sociale geneeskunde aan de Duke University, die pleit voor een
nieuwe discipline in de medische faculteit, nl. de marantologie (van het
Griekse marantos dat 'verdord, verbruikt' betekent). Marantologen zouden
de zorg krijgen voor wie niemand meer wil, de ouden, de incontinenten
en de ongeneeslijken, zij die de zonde bedreven hebben in leven te blijven,
maar niet reageren op onze manipulaties.
De artsen vormen als beroepsgroep nog een elitaire gesloten eenheid. Bepaalde codes, sterke onderlinge solidariteit en geheimhouding en het hanteren van bepaalde statussymbolen (het elkaar aanspreken met collega) dragen bij tot de exclusiviteit.
De arts bevindt zich in een machtspositie tegenover de patient, omdat hij
uits.iuitend zou beschikken over kennis van ziekte en genezing.
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Samengevat: de arts en verpleegkundige presenteren zich in de passieve
gezondheidszorg als hulpbieder en als deskundige. De artsen behandelen
ziekte als orgaanreparateurs. De nadruk ligt op de lichamelijke ontregeling
die ter hand genomen wordt en waarbij de patient als object van behandeling dient. Zij zijn alles-weters wat betreft ziekte en gezondheid.

Overgan g sfase
Ook vanuit de samenleving zijn signalen waar te nemen dat hulpvrager
en hulpbieder elkaar gaan ontmoeten in een ander type gezondheidszorg.
Langzamerhand acht men het economisch niet meer verantwoord ad
infinitum maximale zorg voor iedereen ter beschikking te stellen. Men wit
paal en perk stellen aan de wildgroei van super-specialismen.
Men kan ook een onbehagen constateren over de steeds zieker wordende
mens in onze samenleving ondanks alle voorzieningen en vooruitgang van
de medische wetenschap. Een verschuivend morbiditeitspatroon vraagt om
een grotere aandacht voor de psycho-sociale ziekten en in het bijzonder
voor onze langdurige chronische zieken.
De mondig wordende burger accepteert het niet langer als patient geetiketteerd te worden, als mens die alles moet ondergaan, in het bijzonder om
gedegradeerd te worden tot postbesteller van verwijsbrief jes tussen huisarts
en specialist.
Maar ook vanuit de groep van traditionele hulpbieders, de artsen, komen
twijfels naar boven. Meer en meer artsen komen tot het inzicht dat hun
handelen fundamenteel dubbelzinnig is geworden. Dat ziekte op een ander
vlak gezondheid betekent. Dat de dood bestrij den soms wreed en dam is.
Dat het wegnemen van lijden, niet van pijn, verkeerd kan zijn. Dat symptoombestrijding kortzichtig kan zijn.
De spreekuren van huisartsen worden overstroomd met klachten van
psycho-somatische aard. Deze arisen komen tot de conclusie dat zij als
individuele arts niet veel kunnen doen aan het micro-milieu van de individuele patient en nog veel minder aan het macro-milieu. Zij voelen hoe
medische macht veelal onmacht betekent.
Ook binnen de groep van verpleegkundigen komt kritiek op de passieve
gezondheidszorg. De beroepsrealiteit beantwoordt niet aan de beroepsverwachting. Met zorg constateert men de vlucht, deels om dezelfde redenen
als bij de artsen, naar specialisatie. Er is een groot verloop onder de verpleegkundigen. De patienten als traditionele hulpvragers worden zich meer
en meer bewust ook kritisch consument te zijn. Zij komen tot het besef
dat het gaat om hun eigen lichaam, dat zij zelf zijn. Ook zij constateren
dat veel traditionele hulpbieders in deze crisissituatie marchanderen door
symptoomonderdrukking en vlucht naar valium. Zij verenigen zich terecht
in patientenraden en consumentenbonden, althans in Nederland.
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Zijn er flu in deze overgangsf ase enige aanwijzingen hoe deze actieve gezondheidszorg eruit zal zien, waarheen we aarzelend op weg zijn? Wat
verstaan we onder een actieve gezondheidszorg en wat betekent dit voor
de identiteitscrisis van hulpvrager: de patient en hulpbieder: arts en verpleegkundige?
Actieve gezondheidszorg

In deze actieve gezondheidszorg is de patient niet langer hulpvragend,
hulpeisend en hulpbehoevend, maar medewerker, medehelper, medebehandelaar en medebestuurder van de gezondheidszorg. Niet langer ligt de
nadruk op een lichamelijke stoornis, maar is de aandacht gericht op de integratie van het lichamelijke, sociale en psychische niveau waarop een ontregeling kan plaats vinden. Niet langer domineert de behandeling van ziekte de begeleiding van de zieke. In de actieve gezondheidszorg zijn behandeling van ziekte en begeleiding van de zieke geintegreerd.
De patient wordt niet langer gedegradeerd tot individu losgemaakt van zijn
menselijke relaties, maar is continu existentieel verbonden met het netwerk
van menselijke relaties met wie hij probeert mens te worden.
Wat heeft dit voor consequenties voor hulpvrager en hulpbieder?
De patient in de actieve gezondheidszorg

Niet alleen vanuit een therapeutisch oogpunt is de patient van de toekomst
mondig. Er moet ook een principiele keuze gemaakt worden voor het recht
van iedereen om in vrijheid zijn leven op zijn manier in te richten voor zover het sociaal gezien acceptabel is.
Iedereen heeft in een actieve gezondheidszorg recht op de kans om de tendens van het gezonder worden in zijn leven te kunnen realiseren. Hij moet
daarom uit het isolement kunnen treden, kunnen communiceren, participeren en relaties aangaan. Hij moet de mogelijkheid krijgen creatief te
zijn en in staat gesteld te worden een keuze te makers uit een aantal reele
alternatieven. In een actieve gezondheidszorg is men zich bewust dat een
ieder een toekomst heeft; ook de ouder wordende mens, de invalide, de
zieke kunnen zich bij een beperkte of beperkt wordende levensmogelijkheid ontplooien.
In zelfzorg zou men tesamen met zijn eigen familie, vrienden en gezin zorgen zo optimaal mogelijk aan een ieder levensontplooiing te schenken. Het
profiel van de patient in de actieve gezondheidszorg zou dan vooral gekarakteriseerd kunnen worden door het feit dat hij een medewerker, medehelper en medebehandelaar is. Als object van behandeling is hij gelijktijdig
subject. Niet langer domineert het feit een ziekte te hebben, maar de ervaring ziek te zijn. Als mondig patient accepteert hij nog alleen integrale
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zorg. Deze integrale zorg respecteert hem als menselijk persoon in verwevenheid met zijn sociosfeer.
Daarom zal ook de patient in de actieve gezondheidszorg het ziekenhuis
primair ervaren als een huis van en voor zieken, waar patienten en medewerkers aan elkaar gelijkwaardig zijn. In dit huis wordt ieders behoefte
aan privacy gerespecteerd. Behandeling en begeleiding zijn geintegreerd.
Patienten werken actief mee aan hun eigen en elkaars genezing. Zij kunnen
hun leefpatroon zoveel mogelijk voortzetten. Bezoekers zijn dan ook in
principe altijd welkom. De bezoekers zijn mede verantwoordelijk voor het
welzijn van de patient. Tussen alle medewerkers bestaat een collegiale
band. De woon- en werkfunctie van alle ruimten zijn geintegreerd. Het
ziekenhuis vertoont een menselijke schaal. Het is ingepast in de gebouwde
omgeving. Het komt mede tot stand in overleg met de regio. Aan een
werkelijke stervensbegeleiding en crisisverwerking zal de patient in de actieve gezondheidszorg kunnen aflezen in hoeverre de behandeling van ziekte geintegreerd is met de begeleiding.
Arts en verpleegkundige in de actieve gezondheidszorg

In de actieve gezondheidszorg spreken arts en verpleegkundige de taal van
de patient en ze zijn zich bewust slechts deelweters te zijn omtrent het proces van zieker en gezonder worden. Emotionele reacties en psychische
spanningen zullen niet langer gekarakteriseerd worden als hysterie en aanstellerij . De verpleegkundige is niet langer het verlengstuk van de arts of
de representant van de onmondige patient. De verpleegkundige zal als begeleidingsdeskundige de totale begeleiding van de patient coordineren.
Naar aard, intensiteit en duur van de zorg die de patient behoeft, zal de
verpleegkundige op eigen gezag andere begeleidingsdeskundigen in consult kunnen roepen.
De verpleegkundige als coliega van de arts en de arts als collega van de
verpieegkundige zullen de behandeling van ziekte en de begeleiding van
de zieke trachten te integreren. In dit samenspei zal de patient als medebehandelaar, mede-verantwoordelijke geaccepteerd worden.
M.a.w. er ontstaat in de ziekenhuizen in de actieve gezondheidszorg een
therapeutisch klimaat, waarbij meer en meer de roilen van hulpvragen en
hulpbieden zullen alterneren. M.a.w. er ontstaat een therapeutische driehoeksverhouding: patient — arts en verpleegkundige. De strenge hierarchie
verdwijnt. Er ontstaat een gelijkwaardigheid op basis van eigen inbreng.
Er is ook ruimte om zijn emoties te uiten.
Samengevat: De arts en verpleegkundige als hulpbieder in de actieve gezondheidszorg zijn geen professionele probleemoplossers, maar helpen de
patient zelf zijn probleem op te lossen. Ze zijn zich bewust een deelverantwoordelijkheid te dragen in het genezingsproces.

114

A. Thiadens

In een therapeutisch klimaat is de behandeling van ziekte geintegreerd met
de begeleiding. Evenveel zorg wordt besteed aan een lichamelij ke ontregeling als aan de sociale en psychische. Niet larger benadert men individueel
de patient als individu maar als collegiaal team.
Samenvatting en conclusie

De crisis waarin hulpvrager en hulpbieder zich bevinden, is symptomatisch
voor de gehele gezondheidszorg. Deze crisis expliciteert de overgangsfase
van een passieve gezondheidszorg naar een actieve gezondheidszorg.
Terugkijkend naar het verleden moeten wij constateren dat nog op vele
plaatsen de passieve gezondheidszorg met de daarbij behorende gezondheidsbegrippen doorspeelt in de ontmoeting van patient, arts en verpleegkundige. Gelijkertijd echter zijn er signalen op to vangen dat we op weg
zijn naar actieve gezondheidszorg.
De vraag is in hoeverre wij in deze overgangsfase de trends willen onderkennen om het ontwikkelingsproces naar een actieve gezondheidszorg te
stimuleren. Zijn wij bovendien bereid de conseqenties van deze actieve
gezondheidszorg als patient en als hulpbieder te accepteren?
Ik hoop dat deze analyse van de huidige situatie onze verantwoordelijkheid voor de toekomst meer mag bewust maken en motiveren tot een samenwerking aan een gezondheidszorg die ons alien als mens toekomt.

Van colored people naar black power
bewustwo rd i n gs p roces

J. Donceel

De mentaliteit van de Amerikaanse zwarteni is de laatste jaren sterk geevolueerd. Ze zijn nu agressiever dan vroeger, ze gaan prat op hun huidskleur en voelen fierheid ten opzichte van hun ras, hun verleden en hun
cultuur. Twintig jaar geleden hadden ze er nog veel geld voor over om hun
gelaatskleur met allerlei middeltjes lichter te maken of om hun haar te
ontkroezelen. Want zelfs in hun eigen milieu was het een handicap koolzwart te zijn en een voordeel er bijna uit te zien als een blanke. Misschien
leeft dit gevoelen nog wel, maar het is zeker fel verminderd en er wordt niet
meer op gepocht. Black is beautiful is nu een der slogans van vooruitstrevende zwarten. Ook in de benaming die ze verkiezen klinkt dit door: niet meer
zoals vroeger, colored of negro (nigger is een krenkende schimpnaam), maar
boudweg: the blacks.
Vroeger waren de zwarten meestal zeer vriendelijk. Sommigen stonden op
zo'n laag cultureel peil, dat ze zich van hun inferioriteit nauwelijks bewust
waren. Dat was vooral het geval in het diepe zuiden. De doorsnee-zwarte
had er iets kinderlijk naiefs en origineels, waaronder vaak diepe menselijkheid schuilging. Die nuance steekt in de term die de vriendelijk gestemde
zuiderlingen gebruikten voor de zwarten `die hun plaats kenden': the darkies. Zelfs degenen die zich van hun ellende wel terdege bewust waren,
trachtten gewoonlijk hun wrok te verbergen achter een vriendelijk uiterlijk.
Zo'n houding behoort nu grotendeels tot het verleden. ?E en gedweee, gedienstige, onderdanige zwarte wordt nu door zijn eigen (vooral jongere)
rasgenoten een Uncle Tom genoemd (naar de beroemde roman van Harriet
Beecher Stowe, Uncle Tom's Cabin). Oudere leiders van de N.A.A.C.P.
(National Association for the Advancement of Colored People), die voor
hun yolk zoveel geijverd en verwezenlijkt hebben, zien zich soms meedogenloos opzij geschoven door jongere activisten die hun ongeduld niet meer
kunnen bedwingen: ze willen dat er harder wordt gevochten om de evolutie
sneller te doen verlopen. Woorden als geduld, compromis, geleidelijkheid
1 Wij gebruiken in dit artikel de term 'zwart(en)' en niet negers of kleurlingen, omdat
de `blacks' van de States zelf alle andere benamingen als historisch belast ervaren en
afwijzen.
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zijn dan ook taboe voor hen.
Die agressieve fierheid en fiere agressiviteit gaat soms zeer ver. Nu de zo
begeerde integratie er beter voor staat dan ooit te voren, wordt ze door
vele zwarten afgewezen. Op sommige Colleges hebben ze hun eigen slaapzalen geeist, gescheiden van de blanken. Bijna alle Colleges hebben een
nieuw Department of Black Studies moeten oprichten, waar onder leiding
van zwarte professoren, aan de hand van door zwarten geschreven boeken,
de geschiedenis, psychologie, sociologie, cultuur, kunst en godsdienst van
de zwarten worden bestudeerd. Sommigen hebben zelfs een tijd lang met
de idee gespeeld van een secessie: een half dozijn zuiderstaten zouden worden afgestaan aan de zwarten en een nieuw land vormen, onafhankelijk van
de Verenigde Staten. Dit is echter iets dat men bier een pipe dream noemt.
Deze fierheid en agressiviteit hebben ongetwijfeld een positieve kant. Ze
zijn, om het pedant te zeggen, na de these van makke gedweeheid, onderdanigheid en verlangend uitzien naar de dag waarop de zwarten de gelijken
van de blanken zouden zijn, de antithese van (tenminste bewust) totale verwerping van alle blanke waarden: wellicht de meest geschikte voorbereiding
voor een rijke synthese, die niet zal ontstaan uit een gevoel van dankbare
minderwaardigheid, maar uit een fier bewustzijn van eigen rijke inbreng en
bijdrage.
Wettelijke status van de zwarte

Hun grote zege behaalden de zwarten in 1954, voor het Opperste Gerechtshof in Washington, toen de negen blanke rechters eenparig verklaarden dat
segregatie in de scholen onconstitutioneel was. Hun bevel, dat de integratie
with all deliberate speed zou worden doorgedreven, veroorzaakte een tijdlang ernstige moeilijkheden in een paar zuiderstaten. Dat was te verwachten, en het duurde niet lang alvorens alles weer rustig werd. Sommigen
vreesden een sterkere, meer verspreide tegenzet, vooral vanwege de arme
blanken, die economisch wel niet hoger stonden dan de zwarten, maar toch
een sterk superioriteitsgevoel hadden. Die reactie bleef toen uit, maar een
andere is nu aan het groeien onder invloed van allerlei factoren. Zij zal de
vooruitgang der zwarten onvermijdelijk vertragen.
In de eerste plaats is er de zwarte agressiviteit. Veel sociaal voelende mensen (de Liberals van de V.S.) zijn gekrenkt door de onverwachte norsheid
en onvriendelijkheid van de jonge zwarten, wier grootvaders en vaders
geholpen en gesteund werden door die blanken die fier waren als vrienden
der kleurlingen op te treden. De opkomende zwarte generatie verwerpt die
steun, die zeer vaak gepaard ging met een paternalistische houding. Hierdoor verliezen ze echter ook heel wat goede wil ten opzichte van hun zaak.
Belangrijker is de competitie voor baantjes, benoemingen, beurzen, toelagen, enz. De wet urgeert meer en meer dat de zwarten op dit gebied een ge-
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lijke behandeling zouden krijgen. Prive-ondernemingen kunnen die wet nog
in de wind slaan. Alle grote bedrijven, scholen, universiteiten ... evenwel,
die door de regering rechtstreeks of onrechtstreeks worden geholpen, van
haar bestellingen krijgen of voor haar werken, moeten aan die wet gehoorzamen, of er komen geen dollars meer uit Washington. Bijna al deze instellingen hadden tot dan toe de zwarten erg verwaarloosd inzake benoemingen
of bevorderingen. Zij moeten dus op korte tijd veel goedmaken. Het gevolg
is, dat de zwarte het nu bijna altijd haalt wanneer hij samen met een blanke
dingt naar een baantje of een beurs, ceteris paribus (en soms zelfs non paribus). Zwarten met de vereiste diploma's worden gretig gezocht en kunnen
vaak kiezen tusen verschillende aantrekkelijke baantjes, terwijl veel blanken
tevergeefs naar een job zoeken. Dit bevordert de welwillendheid natuurlijk
niet, ook al omdat het wel gebeurt dat sommige zwarten to vroeg, to Aug
benoemd of gepromoveerd worden, en dan niet opgewassen blijken te zijn
tegen hun nieuwe verantwoordelijkheden. Dit is op alle niveaus te constateren: van winkeljuffers over secretaressen tot professoren en staatslui. Voor
degenen die het goed met hen menen is dit bedroevend, en de anderen vinden er een bewijs te meer in dat de zwarte minderwaardig zou zijn. Zelfs als
het nodige talent en de nodige voorbereiding er wel zijn, hebben sommige
zwarten iets nonchalants, iets lackadaisical, iets happy go lucky, dat wel zijn
charme heeft (geld en succes zijn toch niet alles in het leven), maar dat slecht
aangeschreven staat in de fel competitieve business-wereld van de Verenigde Staten.

Opgelegde integratie in het onderwijs
Een andere vorm van backlash betreft het onderwijs. Terwijl de schoolintegratie geleidelijk vordert in het zuiden, zijn er in het noorden ernstige
moeilijkheden gerezen. In het zuiden was er vroeger wettelijke segregatie
en mochten de zwarte kinderen, zelfs indien ze in de buurt woonden, niet
naar de school der blanken. Dat is nu stilaan aan het verdwijnen. In het
noorden was en is er nog altijd een feitelijke segregatie. Elk kind dat in de
buurt woonde mocht naar de school, maar in de beste buurten, met de beste
scholen, woonden gewoon geen zwarten, en bijgevolg was de ganse schoolbevolking blank. In andere buurten woonden alleen zwarte mensen, zodat in
die school alle kinderen zwart waren. Integratie bestond slechts in de wijken
oploswaar zwarten en armere blanken samenwoonden. Er was maar
sing, en de wet (of liever: de rechters die de wet moesten interpreteren) ging
meer en meer die richting uit: om de integratie te realiseren moesten de
kinderen dan maar naar een andere buurt worden vervoerd. Een aantal
blanke kinderen zou per bus naar de armere school, soms in het zwarte
getto, worden gebracht, en zwarte kinderen zouden elke dag hun acme
buurt per bus verlaten om in de rijkere blanke W1Jk school te lopen. Dit is

een
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het beruchte busing dat in sommige noordersteden grote weerstand verwekte
en nog verwekt vanwege de blanke ouders. Lezers die jongere kinderen hebben zullen die reactie wellicht wel begrijpen. De oplossing was theoretisch
zeer mooi, praktisch verwachtte ze to veel van de mensen. Voor de jonge
blanken die naar de zwarte school moeten, betekent dit een lange busrit naar
een onvriendelijke, soms gevaarlijke wijk, waar ze onderwijs ontvangen dat
minder goed is dan in hun eigen school. In de aanvankelijk blanke school
zag men het peil ook dalen doordat zwarte kinderen minder gevorderd zijn.
Sommige zwarte ouders zagen ook met schrik hun kroost naar een verre wijk
trekken, waar vele volwassenen ze onvriendelijk of zelfs ruw bejegenen.
Wat er ook van zij, de weerstand van de blanke ouders was in sommige
steden uit het noorden zo sterk dat er relletjes ontstonden en dat de kinderen gevaar liepen. Zo is het nog altijd in Boston, waar de oppositie vooral
schijnt te komen van katholieke ouders. De toekomst van het busing is dan
ook problematisch. President Ford is er tegen en in de Supreme Court krijgen de door Nixon benoemde en dus conservatieve rechters meer en meer
invloed. Bovendien beginnen sommige deskundigen zich ook of te vragen
of deze schoolintegratie wel het beste middel is om de intellectuele achterstand van de zwarten te doen verdwijnen.
Aparte woonwijken voor blank en zwart
Al die moeilijkheden zouden natuurlijk verdwijnen indien blank en zwart
in dezelfde buurt woonden. Maar dat is in Amerika al even onwaarschijnlijk als de Brusselse Marollen op de Tervuurse Lei. Het probleem van de
buurten, the neighborhoods, is een van de meest ingewikkelde waarmee dit
grote land te kampen heeft. Hoe dikwijls heb ik moeten horen, als ik aan
iemand vroeg waar hij of zij geboren was: `Daar of daar, maar die buurt is
nu naar de kelder, the neighborhood has gone bad'. Dit betekent gewoonlijk: toen mijn vriend jong was, waren de mensen in die buurt blanken, vaak
overwegend Ieren, Duitsers, Italianen of Polen; maar nu zijn bijna al die
mensen eruit getrokken, meestal naar de buitenwijken, en de huizen zijn bewoond door zwarten. Slechts weinig blanken wonen er nog. Deze zijn ofwel
te arm ofwel te oud om te verhuizen. En de wijk ziet er inderdaad helemaal
anders uit dan vroeger: de straten zijn vuil, de huizen onzindelijk, de tuintjes (als die er zijn) verwaarloosd. Het krioelt er van mensen, veel vrouwen
en kinderen, ook werkloze, vooral jongere, mannen. De werkloosheid bij
de zwarten is voor de jongeren altijd veel hoger dan bij de blanken (last
hired, first fired -- laatst aangeworven, eerst afgedankt). In de huidige economische crisis bedraagt ze 40 tot 50% ! Uit deze werkloosheid vloeit dan
weer een ander probleem voort: de verveling. Hierdoor worden sommigen
tot de drugs gedreven, die hun na de euforie gewoonlijk wel de verslaving
brengen, waardoor ze van kwaad tot erger komen. Om aan het nodige geld
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te geraken, beginnen ze te stelen en mensen aan te randen, zelfs te vermoorden. Lang niet alien, zelfs lang niet de meesten gaan deze tragische weg op,
maar ze zijn wel talrijk genoeg om de buurt niet enkel onzindelijk maar ook
gevaarlijk te maken. Gevaarlijk, niet enkel voor de blanken die er nog blijven
wonen of zich erin wagen, maar vooral voor hun eigen rasgenoten. De zwarten zelf zijn gewoonlijk de slachtoffers van de vele muggings (roofoverval
op enkelingen) en van de moorden die in die neighborhoods worden gepleegd. In New York zijn er dat gemiddeld vier per dag.
Met nadruk wens ik hier te bevestigen dat ik hoegenaamd niet beweer dat
de blacks van nature onzindelijk of crimineel zouden zijn. Van die bedroevende situatie zijn zij eerder slachtoffer dan oorzaak. De buurten waarin
ze door hun armoede, hun gemis aan opvoeding en ook door de harteloosheid van vele blanken veroordeeld zijn te wonen, degraderen hen, en die
degradatie schijnt velen van hen onbekwaam te maken om hun eigen buurten netjes, huiselijk en veilig te maken. Schamele zindelijkheid vergt heel
veel inspanning en de fut daartoe brengen ze meestal niet op. Een enkele
keer tref je een familie aan die wel ambitie heeft, die hard werkt en spaart
in het vooruitzicht de buurt te kunnen verlaten. Dat is echter niet zo eenvoudig. Er zijn wel enige rijke zwarte buurten, maar daar zijn de huizen
peperduur of er is geen plaats meer. Bovendien willen ze de stad verlaten
en op de buiten gaan wonen, in een van die mooie, groene, nette buurten
waar nu de Ieren wonen die vroeger hun huis in de stad betrokken. Staat
daar een huis leeg, dan kopen ze het in het geheim. En als ze er dan met
have en goed heentrekken wordt het al te vaak voor hen en voor de mensen
in die nieuwe buurt een echte tragedie. A black family is moving in. Of hatelijker: Some niggers are moving in. Weldra weet iedereen het in de wijk. Een
paar goede mensen zullen de nieuwgekomenen wellicht welkom heten. De
meerderheid echter kijkt toe met gemengde gevoelens van spot, gramschap
of haat. Het gebeurt meer dan eens dat als de nieuwe familie geinstalleerd
is, er plots een steen of zelfs een kogel door het raam vliegt. Of een hagel
van stenen onder het gejoel en getier van een groep opgeruide buurtbewoners.
Terecht wekt zo'n reactie onze verontwaardiging. Maar toch moeten we ook
trachten de houding van die mensen, onder wie ook christenen en katholieken, te begrijpen. Zij beleven dit een tweede keer! Zij herinneren zich
wat er gebeurd is in hun vroegere buurt. Eerst was het een mooie, vriendelijke omgeving. Toen verscheen daar ook eens een zwarte familie, en er
volgden daarna nog anderen. En de blanken sloegen op de vlucht. De waarde van grond en huis daalde en bleef dalen. In de stad had dit niet veel belang, het was hun huis niet, ze huurden het maar. Hier gaat het echter om
hun eigen huis, een huis dat ze na vele jaren werk en sparen zelf gebouwd
of gekocht hebben, en dat nog elke maand een aanzienlijk deel van hun budget opslorpt. In dat huis steekt een groot stuk van hun leven. Als ze die
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eerste zwarte f amilie laten begaan, komen er weldra anderen, en de buurt is
veroordeeld. Hun huis verliest veel van zijn koopwaarde, en dan hebben ze
tevergeefs gespaard en gezwoegd. Ze kunnen wel in hun huis blijven wonen,
maar dan in een neighborhood die ten onder is gegaan, of ze moeten het
voor een spotprijs verkopen en alles opnieuw beginnen.
De zwarten die zo'n huis kunnen kopen, zijn meestal fijne, beschaafde mensen, advocates, professoren, artsen, bankiers, executives enz. Sociaal staan
ze soms hoger dan de mensen in de nieuwe buurt. Zonder paniek zouden
deze zwarte families tamelijk gemakkelijk in de buurt geintegreerd kunnen
raken en de huizen zouden weinig of niets van hun koopwaarde verliezen.
Daarom hebben de bewoners van sommige aldus 'bedreigde' neighborhoods
besloten gemeenschappelijk voor de ontvangst en de integratie van de nieuwgekomenen to zorgen. Dat zijn echter uitzonderingen. Een vruchtbaar terrein voor het sociale werk van de kerken, zowel protestantse als katholieke,
ligt hier nog braak.
Deze overwegingen schrijf ik zelf in zo'n heerlijk frisse, groene wijk, met
nette villa's en bungalows, waar ik een onderpastoor vervang die op vakantie
is. Elk huis staat in een tuintje met goed onderhouden grasvelden en bloeiend struikgewas. Hier zijn 's zondags negen missen (twee op zaterdagavond).
De communies zijn zo talrijk dat in alle missen, uitgenomen de vroegmis,
drie priesters ze helpen uitreiken. Met het geld van zijn parochianen heeft
de pastoor een mooie kerk, een grote school en een gerieflijk klooster voor
de zusters gebouwd. De mensen betalen ook alle onkosten voor kerk, school,
klooster en pastorij en zorgen voor een ruime bezoldiging van hun drie
priesters, een achttal zusters en een twintigtal lekenleraars en -leraressen.
Een heerlijke katholieke parochie dus, met drie ijverige, vrome priesters.
Maar lily-white (lelieblank)! Geen enkel zwart gezicht tussen die honderden
die ter communie komen. Hier wonen immers geen zwarte mensen.
Wie ben ik dat ik deze situatie zonder meer zou aanklagen of veroordelen?
Zelf woon ik in een groot Jezuietenklooster met meer dan 120 paters, dat
al even lelie-blank is als deze parochie. Ook hier ware een veroordeling licht
uitgesproken. Theoretisch werden de zwarten nooit uit de Societeit van
Jezus geweerd, althans niet in het noorden, maar er zijn onder de zwarte
bevolking niet veel katholieken (750.000 op 20.000.000) en daarvan zijn er
maar weinig die de vereiste (intellectuele) vorming hebben genoten. Voor
degenen die aldus in aanmerking komen staan vandaag de dag alle deuren
wijd open. Het feit blijft bestaan dat er op de 4.860 Jezuieten van Amerika
slechts 8 zwarten zijn. Het zal dus nog lang duren alvorens de zwarte katholieken van de Verenigde Staten in de Societeit evenredig vertegenwoordigd
zullen zijn.
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Mindere intelligentie: aangeboren of verworven?
Een zeer delicate vraag is onlangs weer aan de orde gekomen, nl. of zwarten
intellectueel minder begaafd zijn dan blanken. Jarenlang beweerden de
deskundigen praktisch eensgezind dat dit niet het geval is en dat hun onbetwijfelbare intellectuele achterstand niet te wijten is aan een ingeboren
(geringere) aanleg, maar aan omgeving en opvoeding. Wanneer een enkele
keer een psycholoog of socioloog beweerde dat de zwarten inderdaad minder intelligent zijn, werd hij onmiddellijk publiek gelogenstraft door collega's in de psychologie, de sociologie en de antropologie.
Laten we nu even enkele feiten van naderbij bekijken. Zowat 40 jaar geleden gaven de verschillende staten der Unie gemiddeld 74 dollar per jaar
uit voor het onderwijs van een kind, dus 115 dollar in de rijke staten New
York, Nevada en California, en 30 dollar in de arme zuiderstaten Alabama,
Mississippi en Arkansas. In 10 van de zuiderstaten, waar toen de meeste
zwarten woonden en er nog schoolsegregatie bestond (theoretisch waren die
scholen volgens de wet: separate, but equal!), besteedde de regering gemiddeld 49 dollar voor een blank en 17 dollar voor een zwart kind. Mississippi
(de armste en meest achterlijke staat, met een h.00fdzakelijk zwarte bevolking) en Georgia gaven jaarlilks 9 dollar uit om een zwart kind op te voeden.
Gedurende de Eerste Wereldoorlog, toen de Verenigde Staten, om zo vlug
mogelijk een massaal leger te mobiliseren, op grote schaal verstandsmetingen verrichtte, beantwoordden de uitslagen dan ook aan de verwachtingen:
de blanken haalden veel betere resultaten dan de zwarten, de zwarten uit
het noorden waren op hun beurt 'intelligenter' dan die uit het zuiden (en
voor degenen die een High School- diploma hadden, lagen de cijf ers beduidend lager dan voor degenen die College hadden gelopen). Maar het bleek
toen ook dat de testuitslagen van de zwarten uit vier noorderstaten (Pennsylvania, New York, Illinois en Ohio) zelfs ietwat beter waren dan die voor
de blanken uit vier zuiderstaten (Mississippi, Kentucky, Arkansas en Georgia), niet omdat de noorder zwarten knapper waren dan de zuider blanken,
maar omdat de opvoeding zelfs van de zwarten uit het noorden op een hoger
peil stond dan die van de blanken uit het zuiden. Ook de feiten bevestigen
dit: veel zwarten emigreren van het zuiden naar het noorden. Als men het
intelligentiequotient van hun kinderen nagaat, constateert men een regelmatige stijging, ongeveer evenredig met de duur van hun onderwijs in het
noorden. Om deze en dergelijke redenen waren de deskundigen het er praktisch over eens dat de lagere uitslagen der zwarten dienden verklaard te
worden vanuit hun opleiding en niet vanuit een mindere begaafdheid. Het
verschil ligt hem niet in de herediteit, maar in de omgeving, niet in nature,
maar in nurture. 2
2 Over de verhouding nature-nurture cfr. Peter M. C. Davies, Cultuur en biologie,
in Streven, dec. 1972, blz. 234-244.
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Hieromtrent is er onlangs toch weer een heftige discussie ontstaan. Men
spreekt zelfs van een nieuwe (psychologische) ketterij, het Jensenisme, zo
genoemd naar professor Arthur Jensen, die de betwiste opinies te berde
heeft gebracht. Er zijn weer plechtige veroordelingen geweest en iemand
die deze 'ketterse' theorie publiek wil verdedigen of zelfs maar uitleggen,
kan relletjes verwachten. Waarop baseert deze theorie zich nu? De Amenikaanse Indianen staan, volgens de sociologen, economisch en cultureel nog
aanzienlijk lager dan de zwarten. Hun kinderen behalen in de intelligentietests nochtans hogere uitslagen dan the blacks. Hetzelfde geldt voor de
Mexicanen in California. Vele Aziaten woven eveneens in getto's in sommige grote westerse steden, maar de testuitslagen van hun kinderen vertonen geen verschil met die der blanken. Waar integratie in de scholen
sinds lange jaren een feit is, blijven de verschillen bestaan tussen zwarten en
blanken. Zelfs wanneer de blanke kinderen er socio-economisch niet beter
voorstaan dan de zwarten, verkrijgen we die (afwijkende) uitslagen. Zelfs
intensief individueel onderwijs voor zwarte kinderen schijnt daar niets aan
te veranderen.
Ook de Jensenisten besluiten daaruit niet dat de zwarten minder verstandig
zijn dan de blanken. Hun conclusie is veel gematigder: de zwarten van de
Verenigde Staten hebben van huis uit minder aanleg voor de verstandelijke
prestaties die door intelligentietests gemeten worden en die voor het slagen
in de school van groot gewicht zijn. En zij speculeren als volgt: zijn die
zwarten, de afstammelingen van slaven, geen geselectioneerde groep? Die
slaven kwamen allen uit West-Afrika, van Senegal tot Angola. In de razzia's
ontsnapten de knapsten en werden de minder knappe gevangen. Of als een
inlands hoofdman een deel van zijn yolk aan de slavenjagers verkocht, deed
hij dat met de dommere. Domme mensen adapteerden zich veel beter aan
slavernij dan intelligente. Heeft hier geen selectie gewerkt in de zin van
lagere aanleg? Als we er dan rekening mee houden dat, volgens de psychologen, verstandelijke aanleg voor 80% te wijten is aan herediteit en slechts
voor 20% aan omgeving, hebben we hier misschien een verklaring van de
gegevens.
Dit alles is natuurlijk erg speculatief. Veel meer wetenschappelijk onderzoek
moet gebeuren om een vaste conclusie te rechtvaardigen. De meeste deskundigen in de States verwerpen het Jensenisme en blijven ervan overtuigd
dat er geen verschil bestaat in de intellectuele aanleg der rassen in de Verenigde Staten.
De zwarte in de communicatie-media

Voor wie het lot der zwarten in de Verenigde Staten met sympathie volgt
hebben zich onlangs interessante ontwikkelingen voorgedaan. Ik spreek nu
niet van het feit dat een der negen rechters van het Opperste Gerechtshof

123

Van colored people naar black power

een zwarte is, en dat hetzelf de geldt van een van de twee senatoren van de
belangrijke staat Massachusetts (de andere is Ted Kennedy), en van de
burgemeester van de stad Washington (en die van enige andere grote steden).
Dit alles zou nog als tokenism gebagatelliseerd kunnen worden. Wat me veel
gewichtiger lijkt is dat de zwarten veel zichtbaarder zijn geworden en veel
sympathieker worden voorgesteld in de media, vooral in de televisie. Niet
alleen als nieuwslezers van de grote nationale nieuwsdiensten. Niet alleen in
de onvermijdelijke advertenties waar ze (zoals trouwens ook in de dagbladen) meer en meer met hun blanke collega's allerlei prodlikten en diensten
ophemelen. Newyorks Madison A venue (waar de grote advertentie-ondernemingen gevestigd zijn) is er zich meer en meer van bewust dat de zwarten
nu over een koopkracht van ettelijke miljarden dollar beschikken. Deze ontdekking blijkt vooral ook in de Serials, in de Shows, die ons week na week
tonen hoe de mensen (althans volgens Hollywood) hier leven. Ik denk nu
vooral aan twee shows, waarvan de ontzaglijke populariteit gemeten kan
worden aan het feit dat ze op het scherm verschijnen gedurende prime time,
in de avonduren, wanneer de mensen thuis na het avondmaal voor het
scherm zitten. De eerste reeks shows heet The Jeffersons.
ersons. Ze startte minder
dan een jaar geleden en schijnt veel succes te oogsten. George Jefferson is
een zwarte businessman, eigenaar van een stel droogkuiszaken. Met zijn
vrouw Louise en hun zoon woont hij in een mooie flat. Hij is bitsig, ongeduldig, verwaand, agressief, hij kan geen blanken uitstaan. Hij bezit al de
gebreken van een oneerlijk, ambitieus zakenman. Maar hij slaagt, hij is rijk.
Louise is veel wijzer en bezadigder, en al is ze geen dominerende vrouw,
toch laat ze zelden een gelegenheid voorbijgaan om George's stommiteiten
in een schril licht te plaatsen. Typisch was een van de jongste episodes:
Jefferson-junior is verliefd op een zwart meis j e dat in dezelfde building
woont. Haar moeder is zwart, maar haar vader is blank en haar broer ziet
er ook helemaal uit als een blanke. Zij benijdt hem daarom: Why he and
not me? De broer voelde zich in z'n zwarte omgeving niet thuis en trok voor
een paar jaar naar Parijs. Heimwee drijft hem terug naar huis, waar hij
hartelijk wordt onthaald door zijn blanke vader en teder omhelsd door zijn
zwarte moeder. In se zijn zulke avonturen niet buitengewoon. Wel opmerkelijk is, dat ze openlijk te berde (of te scherme) worden gebracht en gretig
gevolgd worden door simpele mensen in dit grote land.
De eerste show die deze voor Amerikanen zo kiese problemen aanraakte, is
degene waarvan The Je f f ersons afstammen, nl. All in the Family, een Amerikaanse adaptatie van een Brits TV-succes. Nog geen zwarte show, maar
toen All in the Family in 1971 van start ging, werd het onmiddellijk een
hit. Zowat 50 miljoen mensen volgden het elke zaterdagavond. Miljoenen
kijken er nu nog naar, al worden veelal oudere episodes opnieuw uitgezonden. De twee hoofdacteurs, Carroll O'Connor als Archie en Jean Stapleton als Archie's vrouw Edith, zijn m.i. fenomenaal goed. Ook hier heeft de
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intrige niet veel om het lijf. Archie Bunker is een kleine beambte die in
Queens woont, een der vijf boroughs van de stad New York. Hij woont daar
met zijn vrouw Edith, hun dochter Gloria en haar jonge man Mike. Archie
heeft meer vooroordelen dan een hoed luizen: hij is anti-intellectueel, anticommunist, anti-feminist, anti-Italiaan, anti-zart enz. Daarin gelijkt hij
trouwens op talloze eenvoudige Amerikanen, die dus met hem kunnen sympathiseren. Het nieuwe, en toen All in the Family vier jaar geleden van wal
stak, het ongehoorde, op de TV was dat Archie niet alleen die vooroordelen
luidkeels kon uitkramen, maar dit tevens op een uiterst bekrompen en belachelijke wijze deed. Archie's vrouw, een zeer braaf mens, die Archie
doorheeft en hem toch innig bemint, tracht hem op haar onbeholpen manier
te veranderen. Maar het is vooral Mike (van Poolse afkomst en een Collegestudent, dus voor schoonpa dubbel verdacht), die er groot genoegen in
vindt Archie's bekrompenheid bespottelijk te makers. Occasioneel lopen
Italiaanse en zwarte buren binnen, die door Edith zeer vriendelijk ontvangen en door Archie met zoutzure ogee bekeken worden. In de onvermijdelijke discussies die hun aanwezigheid uitlokt trekt Archie regelmatig aan
het kortste eind. Een van die buurparen waren de zwarte J eff ersons, die nu
onlangs met hun eigen show begonnen. Of liever, waarmee Hollywood,
met z'n meestal blanke producers, directeurs en schrijvers, een nieuwe serial
in mekaar heeft gestoken.
De meest aantrekkelijke zwarte TV-show is m.i. Good Times, waarin de
zwarte actrice Esther Rolle schitterend Florida speelt, een mals-moederlijk vrouwmens, die met haar man James en hun drie kinderen een appartement bewoont in het zwarte getto van Chicago. Ze hebben het, vooral in
deze harde tijden, zeer moeilijk. James ontmoet nog veel discriminatie en is
beurtelings ontmoedigd, woedend en verbitterd. Florida is echter een kloeke
vrouw die er altijd in slaagt haar James op te beuren. Ze doet haar best om,
in die ongunstige omgeving, haar drie kinderen een degelijke opvoeding te
geven, ook op zedelijk (echter niet op religieus) gebied. Good Times loopt
ook 's avonds gedurende prime time. Al is de executive producer ervan een
blanke Hollywooder, toch is de show een creatie van twee jonge zwarten, en
ook het script is van zwarte auteurs. Ebony (het grote, door en voor zwarten
gepubliceerde, geillustreerde maandblad) was enthousiast over de show en
schreef dat de show een dikke sappige plak gettoleven aanbood met authentic soul. Al treedt de oudste zoon vaak wat te veel op de voorgrond, toch
toont Good Times volgens mij dikwijls schoon-menselijke aspecten, die er
hopelijk toe zullen bijdragen de goodwill t.o.v. de zwarten te versterken. In
deze reeksen is echter geen Bergman aan het werk. Veel diepgang hebben
ze dus niet. Hoe zou dat trouwens ook kunnen, als elke show om de 7 of 10
minuten onderbroken wordt voor advertenties van zalfjes,
es, pilletj es, pet food,
ood,
tandpasta, boenwas en wat weet ik nog!
Is er een echte oplossing voor het rassenprobleem in de V.S.? Ik betwijfel
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het. Men kan er voorstander van zijn de rassen totaal to vermengen en ze
zo te doen verdwijnen. Zo'n radicale oplossing is niet te verwachten. De
wetten kunnen de toestand wel wijzigen en wantoestanden uit de weg ruimen, en ze doen dat ongetwijfeld ook. Aan de mensen zelf kan echter weinig
of niets worden veranderd. En daarom zullen de zwarten m.i. nog zeer lang
worden gediscrimineerd. Voor wij echter de blanke Amezikanen massieve
verwijten naar het hoofd slingeren, doen we er wellicht goed aan te bedenken, wat bij ons nog kan gebeuren of reeds gebeurt t.o.v. de woon- en leefmogelijkheden van b.v. de gastarbeiders. Hoe zouden wij reageren wanneer
omwille van de 'democratisering' onze schoolkinderen op bevel van hogerhand werden herverdeeld en naar andere scholen (in andere buurten) gestuurd? Heeft niet iedere samenleving haar 'negers', die ze dan pas hinderlijk vindt, wanneer deze met de hun toegewezen buurt (en plaats) geen vrede
meer nemen?

Een jaar deftente in zuidelijk Afrika

Jan van Aerschot

Op 23 oktober 1974 verklaarde premier Vorster van Zuid-Afrika in een
rede in de senaat dat het land op een kruispunt van wegen was gekomen en
nu moest kiezen tussen vrede en een verder schrijdende escalatie. `De tot
van een grote confrontatie zal hoog zijn' aldus Vorster, 'te hoog voor zuidelijk Afrika'. In zijn kiesdistrict Nigel (Transvaal) zei de eerste minister van
zijn kant dat de wereld over 6 a 12 maanden versteld zou staan over de veranderingen die in dit deel van de wereld hadden plaatsgegrepen. Deze verklaringen werden door president Kaunda van Zambia `de stem van de rede
waarop Afrika en de rest van de wereld hadden gewacht' genoemd. Een
geheime Zambiaanse missie zou een maand later Zuid-Afrika zelfs bezocht
hebben. Gelet op de nauwe banden met landen als Tanzania, Botswana, Zaire en de (toen nog voorlopige) regering van Mozambique, mag men gerust aannemen dat Kaunda's stappen in nauw overleg met deze andere
zwarte Afrikaanse naties werden gezet. Iets daarvoor (september 1974) had
Vorster in het geheim reeds Ivoorkust bezocht, waarna hij een openlijk bezoek bracht (in februari 1975) aan president Tolbert van Liberia. In dezelfde
maand februari kwamen een missie uit de Centraal-Afrikaanse Republiek en
zakenlui uit Nigeria naar Zuid-Afrika. Begin augustus was het de beurt
aan de minister van voorlichting van Ivoorkust. En op de conferentie van
de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid in april in Dar Es Salaam werd
het fiat over deze contacten gegeven, zij het bij sterke tegenstand en onder
zwaar voorbehoud. In totaal zouden aldus volgens Zuidafrikaanse bron al
met meer dan 20 Afrikaanse landen contacten zijn gelegd.
Voorgeschiedenis van de détente

In feite zijn deze toenaderingspogingen niet nieuw. Enkele dagen voor zijn
dood (september 1966) ontmoette de toenmalige premier Verwoerd zijn
ambtgenoot Jonathan van Lesotho. Kon men toen nog aanvoeren dat het
geheel door Zuid-Afrika omringde bergstaatje eigenlijk geen andere keus
had, dan ging deze redenering zeker niet op voor Malawi, dat in 1967 een
handelsverdrag met Zuid-Afrika sloot, waarna diplomatieke betrekkingen
op ambassadeursniveau werden aangeknoopt. In 1970 ging Vorster trou-
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wens naar Malawi, terwijl de Malawische president Banda in augustus 1971
Zuid-Afrika bezocht. Tevens steeg rond de jaren 1970 in landen als Ghana,
Malagasie en enkele andere vroegere Franse kolonies de belangstelling voor
contacten met de Republiek. Het was echter vooral de belangrijke persconferentie (april 1971) van president Houphouet-Boigny van Ivoorkust
die de doorslag gaf. Voor het eerst leek er een scheiding te ontstaan tussen
die landen die meenden door vaste contacten het apartheidsbeleid te kunnen
wijzigen en die tegelijk economische voordelen zagen in de toenadering, en
zij die de politiek van confrontatie verkozen. Deze laatste groep behield
toch nog de overhand.' Van Zuidafrikaanse kant stonden commerciele akkoorden vooraan. Men verklaarde zich ook bereid tot het afsluiten van nietaanvalsverdragen, maar tevens werd sterk op een wederzijdse onthouding
van inmenging in de binnenlandse aangelegenheden aangedrongen. Zambia
behoorde toen nog tot het blok der radicalen en de geheime contacten, die
van 1968 tot 1971 vooral van Zuid-Afrika zouden zijn uitgegaan, bleken
uiteindelijk vruchteloos en veroorzaakten zelfs een boze uitval van premier
Vorster in het Zuidafrikaanse parlement.
Begin 1972 echter werd een der voornaamste pleitbezorgers van de dialoog,
premier Busia van Ghana, bij een militaire staatsgreep afgezet. Op Malagasie moest datzelfde jaar premier Tsiranana, die dezelfde opvattingen huldigde, aftreden. De nieuwe regimes die wisten dat de detentepolitiek met ZuidAfrika bij de bevolking en vooral onder de studenten weinig populair was,
stortten zich in een militante koers. President Houphouet-Boigny begreep
dat de kansen voorlopig verkeken waren en trok zich op de achtergrond
terug. Eerst minister Jonathan, die inzag dat zijn prestige erg onder zijn toenaderingen tot Zuid-Afrika had geleden en die sinds 1970, na een niet aanvaarde verkiezingsnederlaag, Lesotho dictatoriaal bestuurde, was van mening dat hij zijn reputatie bij de OAE en de eigen bevolking slechts kon redden door een meer radicale politiek, die dan ook vanaf eind 1972 vorm
kreeg. De rellen bij Carltonville in september 1973, waarbij ook 5 mijnwerkers uit Lesotho omkwamen, brachten de betrekkingen met Zuid-Afrika op
een dieptepunt. D. Geldenhuys, lector aan de Universiteit van Pretoria, zei
in een vraaggesprek met het Zuidafrikaanse zondagsblad Rapport, dat dit
alles nog door Zuid-Afrika's houding zelf in de hand werd gewerkt. Lesotho
werd in de dialoogperiode 1966-1971 immers steeds als te onbelangrijk
over het hoofd gezien, en verzoeken tot het aanknopen van diplomatieke
betrekkingen ontmoetten weinig steun. Tevens werden door de Republiek
wel eens besluiten op economisch gebied getrof f en, welke ook Lesotho aanbelangden, zonder dat dit land daarin geraadpleegd werd. 2 Dat de wispel1 Op de OAE-conferentie van juni 1971 stemde tweederde der lidstaten tegen de
dialoog.
2 Waarom Lesotho zich tegen zijn grote buur keerde, in Zuid-Afrika,
rika, juni 1975, blz.
85.
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turige Amin van Oeganda tenslotte de bakens verzette, moet ons niet verwonderen. Aldus werd door de politieke onstabiliteit van de Afrikastaten
de dialooggedachte voor verscheidene jaren begraven, met uitzondering
nochtans voor Malawi, dat hierdoor in een geisoleerde positie geraakte. Men
mag de hele zaak echter niet overdrijven. In feite was men er slechts in beperkte mate in geslaagd zwarte staten tot een gesprek over te halen. De
Zuidafrikaanse professor Olivier verklaart dit o.m. door het geringe belang
dat door Zuid-Afrika aan de OAE werd gehecht. Volgens hem lag ZuidAfrika's bedoeling er trouwens in deze organisatie door de dialoog te verbrokkelen. Men is er hoogstens in geslaagd enkele staten los te weken. 3 Wat
er ook van zij, geheime commerciele contacten bleven achteraf toch bestaan,
zelfs met radicaal ingestelde staten, zoals Zambia, waaraan Zuid-Afrika bij
misoogsten voedsel leverde evenals materiaal voor de mijnbouw.
Het keerpunt van de Portugese coup van april 1974
De impasse werd eerst doorbroken door de Portugese coup van april 1974.
Na enkele maanden onzekerheid werd met Spinola's verdwijning van het
politieke toneel elk idee van een Portugees Gemenebest begraven, waardoor
de Portugese kolonies in 1975 een voor een onafhankelijk werden en op
Angola na, waar de uitkomst van de burgeroorlog nog onzeker is, onder het
bestuur van een linkse verzetsbeweging werden gebracht. Vooral de toekomstige betrekkingen tussen Zuid-Afrika en een onafhankelijk Mozambique zijn daarbij cruciaal. Van begin of aan werd van Zuidafrikaanse zijde
echter gesteld dat men enkel geinteresseerd was in de aanwezigheid van een
stabiele regering in de toekomstige zwarte buurstaten en dat men zich van
elke inmenging in deze gebieden zou onthouden. De Zuidafrikaanse afzijdigheid tijdens de poging tot opstand der Portugese kolonisten in Loureneo
Marques in september 1974, waarbij Portugese Zuidafrikanen verhinderd
werden hun volksgenoten in Mozambique een handje toe te steken, heeft
zeker in Zambia, dat eveneens geinteresseerd is bij een stabiel Mozambique
(waar zich immers haar beste in- en uitvoerwegen bevinden) een goede indruk nagelaten. Tevens zijn de Zambiaanse leiders realistisch genoeg om de
blanke Zuidafrikanen niet als kolonisten maar als echte Afrikanen te beschouwen. In die optie beseffen ze dat een steeds verdere uitbreiding van de
guerrilla, uiteindelijk tot op Zuidafrikaanse bodem, een grote militaire botsings in zuidelijk Afrika slechts in de hand kan werken. In geval van ernstige
bedreiging zullen de blanke Zuidafrikanen vechten voor huis en haard. Een
actie zoals deze van Israel in 1967 lijkt in die situatie dan ook in het geheel
niet uitgesloten. Premier Vorster ontkende weliswaar steeds dat Zuid-Afrika
3 Prof. Olivier over Zuid-Afrika's buitenlands beleid, in Zuid-Afrika, januari 1974,
blz. 6-7.
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agressieve bedoelingen zou hebben of naar gebiedsuitbreiding zou streven,
maar, aldus de eerste minister, ingeval we worden aangevallen zullen we
ons verdedigen met de kracht die we bezitten — en dat is Pen kracht die niet
to onderschatten valt. Een gematigde uitspraak wanneer we weten dat geen
enkel land in zuidelijk Afrika in een conventionele oorlog partij zou zijn
voor het Zuidafrikaanse leger.
Ideologische, economische en politieke motieven

Maar ook de groeiende communistische invloed in Afrika, zoals de Russische in Oeganda of Somalia en de Chinese in Tanzania, heeft de detentepolitiek in de hand gewerkt. In de ogen van president Houphouet-Boigny is
de apartheid een kleiner gevaar voor de wereldvrede dan de communistische
infiltratie, al wordt die dan gevoerd onder het motto van een bezorgdheid om
het lot van de zwarte Afrikaan in het door de blanken geregeerde Zuiden. De
Ivoriaanse redenering dat Zuid-Afrika het sterkste bolwerk tegen dit communisme vormt, wordt in de Republiek natuurlijk goed ontvangen. 4 Opvallend is eveneens dat de grootste pleitbezorgers van de dialoog, Senegal en
Ivoorkust, zeer goede betrekkingen onderhouden met het vroegere moederland Frankrijk, zodat door diverse waarnemers in dit 'indammen van het
communisme' de hand van Parijs wordt onderkend. Maar ook landen als
Zambia zijn voor de invloed van de communistische grote twee beducht en
zoeken in dat opzicht naar een tegenwicht. Hierbij speelt zeker het gevoel
een rol dat de intussen zo goed als klaargekomen Tanzamspoorweg voor
Zambia een witte olifant is geworden na de verhoging der tolrechten in Dar
Es Salaam (Tanzania) vorig jaar met niet minder dan 300 a 400 procent,
terwijl genoemde haven het goederentransport naar en van Zambia toch
ook onmogelijk geheel kan verwerken. Zoals reeds vermeld lopen Zambia's
beste handelswegen door Mozambique, iets dat men tijdens de Portugese
koloniale periode ten alien prijze wilde vermijden. Intussen is daar wel een
bevriende regering aan de macht gekomen. Tenslotte spelen ook economische elementen een rol: in een tijd van fel gestegen olieprijzen, inflatie, recessie en toenemende werkloosheid hebben de rijke landen andere zorgen
dan de hulpverlening aan arme Afrikastaten. Deze zwakte wordt nog in
de hand gewerkt door de quasi gehele afhankelijkheid van slechts enkele
uitvoerprodukten, waarvan de prijzen dan nog aan grote schommelingen
onderhevig zijn. Voor Zambia b.v., waarvan de export voor ca. 90% uit
koper bestaat, bedroeg deze in juli 1973 1.610 dollar/ton, in april 1974
2.990, maar midden 1975 amper 1.194 dollar/ton. Voeg daarbij de moeilijkheden met de maisoogst, het voornaamste landbouwprodukt van het
land, ten gevolge van droogte en een plantenziekte, waardoor de voor 1974
4 Pretoria en de dialoog met Zwart Afrika, in Zuid-A f rika, juni-juli 1971, biz. 88-89.
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gehoopte opbrengst onder de verwachtingen bleef, en men begrijpt waarom
Zuidafrikaanse hulp welkom zou zijn. Ook Mozambique zou trouwens reeds
voedselsteun uit de Republiek krijgen. 5 Deze ontwikkelingshulp zou bovendien interessant zijn daar Zuid-Afrika op hetzelfde continent ligt en heel
wat ervaring in zijn eigen thuislanden heeft opgedaan. Weliswaar werd de
Republiek vanaf 1962 uit alle samenwerkingsverbanden, daterende uit de
koloniale tijd, gestoten (wat de efficientie van deze organisaties niet bepaald bevorderde), maar een zekere steun, zeer beperkt doch van hoge kwaliteit, bleef vooral met staten in zuidelijk Afrika voortbestaan.° Ze hield
vooral verband met planten- en dierenziekten, landbouw- en veeteeltverbetering, waterbeheer, gezondheidszorg, bevordering van het toerisme, alsmede leningen voor duidelijk omschreven projecten als de bouw van de
nieuwe Malawische hoofdstad Lilongwe.
Maar ook van Zuidafrikaanse zijde heeft men reden te over om tot een
vergelijk te komen. Na de Portugese terugtrekking uit Afrika beseft men
aldaar dat het nu wel eens de beurt zou kunnen zijn aan Rhodesie en Zuidwest-Afrika (Namibie**). Men staat geisoleerd in de wereld, de wapenleveranties gebeuren in een sfeer van geheimhouding en blijven beperkt, het
gevaar voor sancties, boycot en geweld neemt toe, de mogelijkheid uit de
VN te worden gestoten is acuter dan ooit, de uitvoermarkten worden bedreigd. Tegelijkertijd bestaat er een reele vrees dat men zich als afzonderlijke blank-Afrikaanse identiteit op het continent niet zal kunnen handhaven. Tevens zou de normalisering van de betrekkingen de handel met de
Afrikaanse staten heel wat kunnen opdrijven,' waardoor de Zuidafrikaanse
handelsbalans, die nu (althans zonder de goudverkoop) steeds negatief uitvalt, in een overschot omgezet zou kunnen worden. Voor zwart-Afrika zou
dit dan weer het voordeel inhouden dat het zich goederen dichter bij huffs
kan aanschaffen.
en.
0

Voor- en tegenstanders van de dialoog

Terwijl de Zuidafrikaanse regering en diverse prive-instanties in dat land
zich dus daadwerkelijk voor een détente inzetten, is in de OAE de stemming
nog verdeeld. Het aantal voorstanders is evenwel sedert 1971 groter geworden, hetgeen o.m. tot uiting kwam op de conferentie van 41 Afrikaanse
ministers van buitenlandse zaken te Dar Es Salaam in april jl. Aan de ene
kant blijft er een groep radicalen bestaan waaronder Algerie, Oeganda, Somalie en in mindere mate Ghana en Nigeria (welke laatste de steun aan
5 De Standaard 21-5-75, overgenomen uit The Times.

6 G. M. E. Leistner, Co-operation for development in Southern Africa — occasional
papers of the Africa Institute, nr. 33, Pretoria, 1972.
7 Export naar Afrika (1970): 264 miljoen Rand (ca. 15 miljard gld.); import: 131 miljoen Rand (ca. 7,5 miljard gld.).
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Biafra niet is vergeten) die, aangemoedigd door de ineenstorting van het
Portugese gezag in Afrika, willen doorgaan met de gewapende strijd in
Rhodesie, Zuidwest-Afrika en Zuid-Afrika zelf. . Voor hen is de detente
enkel een rookgordijn om de OAE te verdelen en Zuid-Afrika tijd te geven.
Vanzelfsprekend worden ze in deze opvatting geheel gesteund door de verzetsbewegingen uit deze gebieden, die vrezen de dupe te worden van een
bepaalde vorm van co-existentie. Lijnrecht hier tegenover staat Malawi,
dat weliswaar apartheid blijft veroordelen, maar de economische samenwerking met Zuid-Afrika boven alles stelt, een samenwerking die dat land
zeker `geen windeieren heeft gelegd'. 8 Daartussen onderscheiden we staten
als Zambia en Mozambique (dit laatste o.m. wegens de sterke bindingen
met Zuid-Afrika), welke een pragmatische houding aannemen, alhoewel ze
het Apartheidssysteem toch ook verwerpen. Zij willen echter premier
Vorster een kans geven zijn goede bedoelingen te bewijzen. Het was trouwens de aankondiging van de Zambiaanse minister van buitenlandse zaken
dat alle Zuidafrikaanse troepen zich tegen eind mei uit Rhodesie zouden
hebben teruggetrokken (nadat ze zich al eerder uit de noordelijke gevechtszones hadden verwijderd) die de conferentie ertoe bracht een compromis
te aanvaarden, zodat de ontspanningspolitiek mogelijk wordt. Mocht men
echter inzake de oplossing van de kwesties Rhodesie en Zuidwest-Afrika
mislukken en mochten er geen grondige veranderingen Qebeuren in ZuidAfrika zelf, dan worden gewapende actie en boycot ongetwijfeld intenser
dan ooit. Opvallend was trouwens ook de weinig militante houding van
Zambia in het najaar van 1974 toen gepoogd werd Zuid-Afrika uit de UNO
te weren, een poging die slechts door een gezamenlijk Brits-Frans-Amerikaans veto kon worden verijdeld.
Intussen is het rond deze vragen heel wat stiller geworden. Tijdens een reis
door de USA werd zelfs een verharding in Kaunda's houding opgemerkt, zij
het dat men zich daarop niet blind mag staren. Wat Rhodesie betreft is er
immers, ondanks de Zambiaanse en Zuidafrikaanse druk op respectievelijk
de Rhodesische verzetsbewegingen en premier Smith, slechts weinig vooruitgang geboekt. Het aanvankelijk akkoord (stopzetten van guerrilla-acties
enerzijds, vrijlating van alle politieke gevangenen door het Rhodesisch bewind anderzijds) werd nooit geheel uitgevoerd: incidenten als de tijdelijke
aanhouding van de Afrikaanse leider Sithole en de rivaliteiten tussen de twee
verzetsgroepen ZANU en ZAPU belemmerden elke vooruitgang. Heden
is noch een datum, noch een plaats vastgelegd voor de grondwetsconferentie die ervoor moet zorgen dat Rhodesie vroeg of laat door een zwarte meerderheid wordt geregeerd. In juli dreigde Bisschop Muzorewa, leider van het
Afrikaans Nationaal Congres (een overkoepelende organisatie van alle
zwarte verzetsbewegingen) met de hervatting van de guerrilla-activiteiten
8 De Standaard, 8-4-75.
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als men niet binnen drie maanden van start ging. De op -. het eerste gezicht
niet bijster geslaagde samenkomst op de Zambezibrug zet deze bedreiging
in een nog helderder daglicht, zij het dat men de achteraf afgelegde harde
verklaringen op hun juiste waarde moet weten te taxeren. Beide partijen
moeten namelijk rekening houden met een belangrijke fractie die van geen
toegevingen weten wil. Vooral ZANU omvat een aantal marxistische elementen die het succes in Mozambique willen overdoen. 9 Van haar karat voelt
het gros der blanken weinig voor een zwart meerderheidsbewind. Hoogstens zouden ze akkoord gaan met een systeem van geleidelijke vergroting
van het aantal 'zwarte' parlementsleden, waardoor de machtswisseling naar
een verre toekomst zou kunnen worden verschoven. Een akkoord met Rhodesie zal dan ook niet zo gemakkelijk worden bereikt.
Ook wat betreft Zuidwest-Afrika liggen de standpunten nog ver uit mekaar.
Waar Zuid-Afrika een oplossing ziet in de op 1 september begonnen conferentie waaraan vertegenwoordigers van alle Zuidafrikaanse volkeren deelnemen, teneinde de toekomstige status van het gebied uit te dokteren, wil
de OAE van deze op etnische basis belegde samenkomst niet weten en
houdt ze het bij steun aan de eenheidsstaatgedachte van de verzetsorganisatie SWAPO (wat het risico inhoudt dat blanke dominantie door Ovambooverheersing zal worden opgevolgd). Nochtans werden van Zuidafrikaanse
zijde diverse pogingen gedaan om de zaak te doen vooruitgaan: dit kwam
vooral eind mei/begin juni tot uiting toen met een algemene aftakeling van
de kleine Apartheid werd begonnen. In de openbare gebouwen wordt de
rassendiscriminatie weggewerkt, en in de horecasector zou hetzelfde gebeuren. Tevens wordt de paswet voor een groot deel teniet gedaan. Weliswaar blijft de trek van de thuislander naar de steden aan restricties gebonden teneinde een ongebreidelde aangroei van de bevolking aldaar tegen te
gaan, maar eens aanvaard vallen alle beperkingen op de hewegingsvrijheid
van de inwijkeling weg. Tenslotte wordt het Odendaalplan m.b.t. de afzonderlijke onafhankelijkheid van alle Zuidwestafrikaanse thuislanden meer en
meer naar de vergeethoek verwezen. Staatkundig gezien blijven alle optics
dus nog open, zij het dat in sommige kringen, gelet op de te grote verscheidenheid inzake bevolking, vooral aan een federale staatsvorm wordt gedacht. 10 Rekening houdend met de verspreiding van de diverse volkeren en
hun onderlinge rivaliteiten, kan men zich wel de vraag stellen of een deling
van het gebied in een multiraciale federale staat (van ca. 500.000 inwoners)
in het deel ten noorden van de 22ste breedtegraad ongeveer, en een zuidelijk deel dat zich na volksstemming bij Zuid-Afrika zou kunnen aansluiten,
niet de meeste kans op een vreedzame ontwikkeling biedt. - In dit zuidelijke
9 Rhodesie beslissend voor ontspanning in Zuidelijk A f rika, in Zuid-Afrika, januari
1975, b1z. 3.
10 Belangwekkende veranderingen in Zuidwest-Afrika, in Zuid-Afrika, juni 1975,
blz. 83.
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gebied wonen 77,2% van alle blanken, 98,3% van de Nama's (Hottentotten) en 95,5 % van de kleurlingen (de laatste twee met autonomie) en slechts
18,4% van de zwarten (onder wie veel trekarbeiders).
Veranderingen binnen de republiek Zuid-Afrika

Vanzelfsprekend gaat de aandacht ook uit naar veranderingen in ZuidAfrika zelf. Aan de ene kant verklaarde Vorster in gesprekken met Afrikaanse regeringsleiders dat hij wilde gedaan maken met het taboe dat steeds
over het apartheidsbeleid heeft gehangen, omdat, volgens de premier, `hierover meer onzin wordt geschreven dan over welk ander thema ook'. Find
1974 zei Zuid-Afrika's vertegenwoordiger in de UNO, Roelof Botha, dat
zijn land elke vorm van discriminatie probeert of te schaf f en. Sindsdien
werd apartheid op het sociale vlak inderdaad stap voor stap afgebroken.
Terwijl de aparte liften en rustbanken al verdwenen zijn. worden nu ook
meer en meer schouwburgen (o.a. het bekende Nico Malantheater in Kaapstad) voor alle rassen opengesteld. Midden dit jaar werd eenzelfde maatregel overwogen in de horecasector, zij het dat de vergunninghouders er
niet toe zullen worden verplicht en in feite zelfs eerst een aanvraag moeten
indienen (wat zal meebrengen dat deze nieuwe gedragsmaatregel vooralsnog tot de meest luxueuze zaken zal worden beperkt). Men mag evenwel
aannemen dat deze tendens zich in de komende jaren verder zal zetten. Ook
in de sport valt een gelijkaardige evolutie waar te nemen. Om een Internationale sportisolatie te ontlopen, werden ook op dit vlak concessies gedaan. Gemengde ploegen worden bij Internationale competities nu volledig geaccepteerd, ook als er in de Republiek zelf wordt gespeeld. Zo kon
in juni jl. een bezoekende Franse rugbyploeg uitkomen tegen een multiraciaal Zuidafrikaans team. Bij wedstrijden tussen Zuidafrikanen onderling wordt de multinationale sport toegepast: de verschillende rassen houden in eigen groep wedstrijden en de winnaars van de diverse groepen komen
dan later in finale tegen mekaar uit.
Belangrijker lijkt ons echter de tendens tot versnelde onafhankelijkheid van
de thuislanden. Begin 1974 werd de zelfstandigheid van Transkei gepland
voor binnen de 5 jaar, maar de premier van dit Bantoegebied, Matanzima,
sprak onlangs van oktober 1976. 11 In dit kader viel ook de aankondiging
enkele maanden geleden van Zuidafrikaanse help aan Transkei bij de uitbouw van een eigen leger. Intussen worden de bevoegdheden in de andere
thuislanden vergroot. Weliswaar meenden deze laatsten eind 1974 van een
eventuele onafhankelijkheid te moeten afzien, maar men mag aannemen dat
men op die manier diverse eisen, o.a. wat de grootte van het territorium
betreft, kracht wilde bijzetten. Belangrijk zijn ook de concessies die in janu11 Onaf hankelijkheidsdatum Transkei, in Zuid-Afrika, mei 1975, blz. 69.
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an 1975 werden gedaan aan de halfbloeden op de conferentie van Vorster
met de kleurlingenleiders. Het Kleurlingbestuur krijgt nu immers een volwaardige kabinetsstatus, hun ministers kunnen voortaan zonder voorafgaande blanke goedkeuring wetten indienen bij het Kleurlingparlement.
Kleurlingen zullen ook worden aangesteld in belangrijke overheidslichamen
zoals de Loonraad. Weliswaar werd dit alles ook wel gedaan met het oog
op de nakende Kleurlingverkiezingen (maart 1975) maar toen de anti-apartheidsgezinde Arbeiderspartij daar aan het langste eind trok, werd haar leider S. Leon tot voorzitter van de Kleurlingenraad aangeduid. Voegen we
er nog aan toe dat bovengenoemde maatregelen ook ten opzichte van de
Indiers gelden. Wat de in blank Zuid-Afrika verblijvende stedelijke Bantoes tenslotte betreft, krijgen we de wederinvoering van het in 1967 afgeschafto bezitsrecht op woningen (vroeger bestond dit voor zwarten slechts
in de thuislanden), terwijl de grond in een erfpacht van 30 jaar kan worden
bekomen. Tevens werden aan de zwarte middenstanders betere vestigingsvoorwaarden en verkoopmogelijkheden toegezegd. Een bescheiden begin,
dat voor sommige waarnemers echter de aanvang is van een erkenning van
permanente zwarte vestiging in deze als blank beschouwde gebieden. Er
werd ook beloofd het passenstelsel in die zin te herzien dat het voor de
betrokkenen minder frustrerend zou werken. Naast dit alles vermelden we
dan nog het meer en meer toepassen van het principe van gelijk loon voor
gelij k werk, het of schaff en van de zgn. Meesters en Knechtenwet die op het
platteland (arbeids)contractbreuk strafbaar maakte, en zo meer.
Gedeeltelijk onder druk van de omstandigheden, gedeeltelijk als logische
consequentie van een sinds jaren gevoerde politiek, is men in Zuid-Afrika
aldus aan een geleidelijke herziening en aanpassing van het beleid toe. Of
deze manier van optreden voldoende is hangt natuurlijk of van het standpunt dat men inneemt. Vele zwart-Afrikaanse staten willen niets met het
thuislandenproject te maken hebben en zij willen ook niet weten van mensen als Matanzima en Buthulezi. Voor hen zijn de enige en ware leiders
nog steeds de uit Zuidwest-Afrika gevluchte Sam Nujoma en de in ZuidAfrika vastgehouden Mandela en Sobukwe. 12 Zijn de kansen op een vreedzame regeling nog niet vervlogen, ze blijven tot nu toe precair. ZuidAfrika neemt dan ook geen risico's: terwijl hard aan détente wordt gewerkt,
steeg de defensiebegroting er van ca. 30 miljard F in 1973/74 tot meer dan
50 miljard F in 1974/75. 13 In de Republiek neemt men duidelijk het zekere
voor het onzekere.

12 Vorsters ontspanningsbeleid stuit op weerstanden, in Zuid-Afrika, mei 1975, blz.

67.
13 D.i. ca. 1/6 der begroting.

Willibrordvertaling compleet
Kanttekeningen bij een nieuwe Katholieke Bijbelvertaling

Panc Beentjes

In de dogmatische constitutie over de goddelijke openbaring 'Dei Verbum'
van het Tweede Vaticaans Concilie (18 november 1.965) staan in hoofdstuk
VI, paragraaf 25 de volgende woorden te lezen: `... spoort de Heilige Synode met bijzondere nadruk alle christengelovigen en vooral de leden van
religieuze gemeenschappen aan, om door veelvuldige lezing van de goddelij ke geschriften "de alles overtref f ende kennis van Christus Jezus" (Fil.
3 : 8) te verwerven. "Want wie de Schrift niet kent, kent Christus niet" (Hie**ronymus).... Het is de taak van de bisschoppen, "bij wie de apostolische
leer is" de hun toevertrouwde gelovigen op geeigende wijze tot een goed
gebruik van de goddelijke boeken te brengen, vooral van het Nieuwe Testament en op de eerste plaats van de Evangelien'. (curs. P. B.) En wel door
vertalingen van de heilige teksten, voorzien van de noodzakelijke en werkelijk voldoende verklaringen, opdat de kinderen van de Kerk veilig en met nut
omgaan met de heilige geschriften en van hun geest doordrongen worden.
Bovendien dienen er uitgaven van de Heilige Schrift te komen, voorzien van
geschikte verklaringen, bestemd ook voor niet-christenen en aan hun omstandigheden aangepast.' (Kath. Archief, jrg. 20, kolom 1356).
In het Ten Geleide op de Willibrordvertalingi gebruiken de kardinalen Alfrink en Suenens een gedeelte van bovenstaand citaat om de nieuwe katholieke Bijbelvertaling van Nederlandse en Belgische geleerden in deze geest
tegemoet te treden. Zij tonen zich 'verheugd dat er thans weer een volledige
uitgave verschijnt van de Heilige Schrift in een vertaling waarin niet alleen
rekening is gehouden met de ontwikkeling van de bijbelwetenschap, maar
ook met de ontwikkelingen van de Nederlandse taal' (p. V). Zo torst deze
nieuwe vertaling vanaf de eerste bladzijde een zware last: zowel de ontwikkeling van de bijbelwetenschap als de ontwikkelingen van de Nederlandse
taal in zich te hebben opgenomen.
Deze bijdrage wil zich niet zozeer bezighouden met het probleem van bijbel1 De Bijbel, Willibrordvertaling van Oud en Nieuw Testament in een band. Geheel
herziene tekst, uitvoerige inleidingen, voetnoten en marge-aantekeningen. Katholieke
Bijbelstichting (Boxtel) in samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting (Leuven) en
Uitgeverij Emmaus (Brugge), 1975, XVI + 1396 + 411. blz. Ingenaaid f 39,90; kunstlederen band met leeslint f 65,—; leder, goudsnede, leeslinten en foedraal f 125,—.
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vertalen op zich; daarover zijn in ons taalgebied velerlei publikaties verschenen.Q Eerder willen wij at bladerend in de nieuwe vertaling hier en daar
onze eerste reacties en kanttekeningen plaatsen. Het boek ziet er zeer fraai
uit en doet wat de opmaak van de pagina — verzorgd door Aldert Witte en
Net Witte-Brooymans — met de diverse soorten verwijzingen in de marge
en de voetnoten betreft, onmiddellijk denken aan de befaamde Bible de
Jerusalem, waaruit men ook de chronologische tabel op pp. 365-384 heeft
vertaald. De tekstverwijzingen in de kantlijn zijn zonder meer een vooruitgang te noemen; een dergelijke beknopte concordance in de marge is bij
mijn weten nieuw in Nederlandstalige bijbeluitgaven. Bij deze tekstverwijzingen in de kantlijn heeft men onderscheid aangebracht tussen vier soorten:
— literair nauw verwante tekstgedeelten of verzen (bijv. Deut. 1 : 34-40 en
Num. 14 : 21-35);
— citaten of gebruik van de tekst in een later boek (bijv. Deut. 21 : 23 en
Gal. 3 : 13);
— verwijzingen naar een dubbeloverlevering (doublet, bijv. Ps. 14 en Ps.
53);
— verwijzing naar in een voetnoot nader verklaarde passage (bijv. Deut.
21 : 12 verwijst naar Job 1 : 20 en de aldaar afgedrukte voetnoot).
Nu in katholiek Nederland voor de tweede maal een bijbelvertaling uit de
grondtekst is gereedgekomen ligt een vergelijking met de zgn. Petrus Canisiusvertaling uit 1939 voor de hand. De Petrus Canisiusvertaling ademt een
zeer sterk dogmatische en kerkelijke atmosfeer; tenslotte was `Petrus Canisius' een rooms-katholieke apologetische vereniging. Gezien het tijdstip dat
deze vertaling verscheen (Nieuwe Testament in 1929, het Oude Testament
tussen 1937 en 1939) kon het ook nauwelijks anders dan een bijzonder sterk
dogmatische bijbelvertaling zijn. Men leefde nog volop in wat nu — helaas
vaak denigrerend — het Heilige Roomse Leven wordt genoemd. De geest
van het Eerste Vaticaanse Concilie (1869-1870) was overal sterk aanwezig,
hetgeen ook op het lezen van de Bijbel uiteraard zijn weerslag had. Als extreem voorbeeld citeren wij uit de Gentse Catechismus van 1894: `Is het
iemand verboden den Bijbel te lezen? Ja, het is aan gemeene lieden verboden zonder verlof die te lezen in de moederlijke taal'. Maar het getij begon heel langzaam te keren. Als antwoord en reactie op de zich sterk ontwikkelende bijbelwetenschap aan protestantse zijde had oaus Leo XIII op
18 november 1893 de encycliek `Providentissimus Deus' uitgevaardigd.
Hoewel de paus de studie van de Bijbel van harte bij de katholieke geleer2 Uit de grote hoeveelheid noemen wij slechts: J. L. Swellengrebel, Bijbelvertaling en
vertaalkunde, in Ned. Theol. Tijdschri f t 25 (1971), pp. 137-153. Benedictijns Tijdschri f t

31 (1970), pp. 93-107. Schriftt 15 (1971), dat geheel aan het probleem van het bijbelvertalen is gewijd evenals aflevering 41 van de Van der Leeuw-stichting en de Theologische Etherleergang van de N.C.R.V. 'Rondom het Woord' 12 (1970), nr. 41. Zie ook
Streven 26 (1973), nr. 6, pp. 556-561.
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den (!) aanbeval en daarvoor ook richtlijnen gat, kan men zich niet aan de
indruk onttrekken dat de bestudering van de Bijbel steeds weer in het kader
geplaatst werd van het verdedigen van de dogma's der Kerk, Dezelfde indruk is weer terug te vinden in de encycliek `Spiritus Paraclitus' die paus
Benedictus XV op 15 september 1920 liet uitgaan bij gelegenheid van het
vijftiende eeuwfeest van Hieronymus.
Kennis van de Bijbel heeft — zo werd gezegd — drie dingen tot doe!: voedsel
zoeken voor het geestelijk leven, stof opdoen voor een vruchtbare prediking
en bewijzen zoeken voor dogma en geloof. In het voorwoord bij de Canisiusvertaling van het NieuweTestament (1929) kan men zeer goed het
standpunt van de Kerk verwoord vinden, wanneer de aartsbisschop van
Utrecht, Mgr. Van de Wetering, schrijft: 'Zeker, het lezen der Heilige Schrift
is niet voor iedereen noodzakelijk: immers Christus heeft een uitwendig en
levend leergezag, als onmiddellijke geloofsregel in Zijn H. Kerk ingesteld,
hetwelk tot taak heeft ervoor zorg te dragen dat de gehele Openbaring Gods
naar haar ware zin aan de mensen wordt verkondigd' (p. III). Dr. J. N. Sevenster merkt in zijn boek `Rome en de vrije Bijbel' 3 n.a.v. dit voorwoord
op: 'Wanneer men er volkomen van verzekerd is dat een onfeilbaar leergezag alles behouden heeft en dus door de eeuwen heen doorgeeft, wat in
de Bijbel wordt verkondigd, moet wel de dringende noodzaak om steeds
weer de Bijbel te lezen verwelken, ook al acht men dat voor de gelovigen
van zeer groot nut. Dan functioneert het bestuderen en het lezen van de
Bijbel uitsluitend in het kader van de Kerk'. 3 En even verder: `Er wordt dus
angstvallig voor gewaakt dat er ook maar ergens op een belangrijke plaats
een vertaling of een toelichting zou worden gegeven, die niet strookt met de
leer van de Kerk ... Immers alleen de uitlegging van de Kerk garandeert,
dat de Bijbelse boodschap zuiver doorkomt. Dan spreekt het ook vanzelf,
dat iedere kerkelijk goedgekeurde vertaling van aantekeningen voorzien
is. Dat betekent niet dat een doorlopend commentaar gegeven wordt, maar
dat bovenal bij voor Rome dogmatisch belangrijke plaatsen in een korte
toelichting de opvatting van de Kerk wordt gegeven ... Zo lezen de gelovigen via deze aantekeningen in hun Bijbel v anzelf sprekend allerlei bewijsstukken van hun kerk, die zij er anders misschien niet dadelijk in gelezen zouden hebben'. 4 De Amsterdamse reformatorische hoogleraar somt
dan een aantal bijbelplaatsen op dat in bijna elke rooms-katholieke bijbel-

3 Dr. J. N. Sevenster, Rome en de vrije Bijbel, Amsterdam 1956, 231 pp. Citaat p. 36.
4 O.c., p. 43. Ons inziens zien we hier uitvloeisels van een reformatorisch denken, dat
het gezag van de Bijbel plaatst tegenover het gezag van de Kerk. Waar dr. Sevenster
met name aan voorbijgaat is het gegeven feit dat we de Bijbel ontvangen 'uit handen
van de Kerk. We kunnen hem niet van elders, waar dan ook, ontvangen'. C. H. Dodd,
De bijbel in deze tijd, Utrecht 1961, p. 11. Men leze in dit kader ook de verhelderende
pagina's 28-30.
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vertaling al 'gekleurd' op de eenvoudige lezer wordt overgebracht. 5
Het komt mij bij een eerste lectuur van de Willibrordvertaling voor dat de
hierboven beschreven kritiek op de Canisiusvertaling thans grotendeels afwezig is. Men leze als voorbeeld de veel minder kerkelijk-dogmatische voetnoot bij Matt. 16 : 18-19. Ja, het is zelfs zo dat de Willibrordvertaling van
het Nieuwe Testament uit 1961 op sommige punten wordt bijgestuurd door
de onlangs verschenen editie. Als commentaar op Matth. 1.: 25 (een duidelijk dogmatische tekst voor Rome over de maagdelijkheid van Maria) leest
men in de editie van 1960: `De bedoeling van de zegswijze — "hij had geen
gemeenschap met haar totdat" — is, de maagdelijke geboorte van Jesus uit to
laten komen. Naar bijbels spraakgebruik wordt alleen de gemeenschap voor
die tijd ontkend, van de tijd daarna wordt niets bevestigd of ontkend. Vgl.
voor de uitdrukking Gen. 8 : 7; 2 Sam. 6 : 23; Ps. 110 : 1 en Mt. 12 : 20. Uit
het verdere evangelieverhaal en uit de traditie weten we dat de H. Maria altijd maagd is gebleven.' In de editie van 1975 is deze laatste zin weggelaten
en naar mijn mening is dat in ieder geval geen zetfout! Twee verzen eerder
(1 : 23) staat de ons zeer bekende tekst uit de liturgie van Kerstmis: `Zie
de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en men zal
Hem de naam Immanuel geven'. Het is een aanhaling door Mattheus uit
Jes. 7 : 14, maar geen letterlijk citaat zoals vaak gedacht wordt. In het Hebreeuws staat namelijk — en de Willibrordvertaling heeft het ook zo vertaald — `Zie, de jonge vrouw is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen,
en gij zult hem de naam Immanuel geven'. De oudere apologetische Petrus
Canisiusbijbel had flog: `Zie, de maagd zal ontvangen ...', zich baserend op
de lezing van de Griekse Septuaginta en ongetwijfeld ook op het leerstuk dat
Maria altijd maagd is (gebleven)." De Willibrordvertaling heeft dus een bepaalde dogmatische traditie losgelaten en gekozen voor een wetenschappelijke benadering van de tekst, zodat flu ten voile de theologische strekking
van Matth. 1 : 23 wordt benadrukt.
Wat de tekst van het Nieuwe Testament betreft zijn geen noemenswaardige
veranderingen aangebracht, hoogstens in de schrijfwijze van namen, die volledig met die van het Oude Testament in overeenstemming is gebracht. Men
vergelijke bijvoorbeeld de stamboom van Matth. 11 : 1-17 in de edities van
1960 en 1975. Grote verschillen daarentegen treft men aan in de inleidingen op de boeken van het Nieuwe Testament in vergelijking met de vertaling
van 1960. De nieuw geschreven inleidingen zijn veel strakker, veel meer
5 Hij vermeldt de aan de Petrus Cansiusvertaling ontleende voetnoten bij Matth.
1 : 23; 6 : 9 vv.; 13 : 31 vv.; 16 : 18-19; Lc. 22: 32 en Joh. 21 : 15-17. Dan Marcus
6 : 3; 15 : 40 en Gal. 1 : 19 (over de broeders en zusters van Jezus). Hand. 8 : 17 (instelling van het Vormsel), Jac. 5 : 14 (instelling van het heilig Oliesel). Hebr. 6 : 4-6 (hernieuwde bekering), Hebr. 10 : 1-18 (overbodigheid van de offerdienst). Men leze de
voetnoten bij deze passages.
6 Men vindt bij Sevenster, o.c., pp. 135-182 een uitgebreide bespreking van dit punt.
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exegetisch verantwoord en minder apologetisch bedoeld, minder vroom zo
men wil. Sommige inleidingen zijn onveranderd overgenomen uit de editie
van 1960 (bijv. Handelingen, Romeinen en de meeste brieven, de Apocalyps); de inleidingen daarentegen die aan de vier evangelien en de Hebreeenbrief voorafgaan zijn drastisch omgewerkt. Zo is de inleiding op het evangelie van Mattheus met ongeveer de helft bekort. Ik citeer nu wat uit de nieuwe editie van 1975 is weggelaten: `De Kerk viert zijn feest op 21 september.
Volgens de oude overlevering, zelfs door de ketters in de oudheid niet bestreden, was Mattheus de schrijver van het eerste evangelic. Hij schreef zijn
evangelie in het Hebreeuws, d.w.z. in de taal die toen in Palestina gesproken
werd, het Aramees. Dit Aramese evangelic moet reeds vroegtijdig in het
Grieks zijn vertaald en zo in de Kerk verbreid zijn geraakt. Het Aramese
origineel is verloren gegaan'. Men heeft dus niet alleen het vermelden van
de feestdag achterwege gelaten — signaal van toegenomen buitenkerkelijkheid? — ook is men teruggekomen op de nog steeds onbewezen hypothese
van het Aramese origineel van het Mattheus-evangelie.?
Ook de inleiding op het evangelic van Marcus is gewijzigd. De eerste zin uit
1960 — `De schrijver van dit evangelic is de heilige Markus' — is weggelaten. De reden daarvan laat zich gemakkelijk achterhalen. Wat de exegeitsche approach betreft heeft men het vraagstuk van `de tij d van ontstaan'
anders benaderd. Stond in de oude uitgave van 1960: `Het moet na het Aramese evangelic van Mattheus zijn ontstaan, maar voor het evangelic van
Lukas. Het is waarschijnlijk tussen de jaren 50-60 to Rome geschreven', de
uitgave anno 1975 vermeldt hieromtrent: `Het is zeker voor het evangelic
van Lucas geschreven en volgens vele moderne schrijvers moet onze Griekse Mattheus het geheel of gedeeltelijk hebben gekend. Als Marcus het kort
voor de dood van Petrus geschreven heeft, zoals Clemens van Alexandria
zegt, of kort daarna, dan zou het omstreeks 64 geschreven zijn'. Ook het
begin van de inleiding op het Lukasevangelie is anders, minder zelfverzekerd. De editie van 1960 had nog: `Over de persoon van de heilige Lukas
weten we uit het Nieuwe Testament dat hij van heidense afkomst was en
geneesheer, Kol. 4 : 11-14'. Nu staat er: `In Kol. 4 : 14 wordt een zekere
Lucas genoemd als arts, metgezel van Paulus en blijkbaar van heidense afkomst ... Deze persoon, die Paulus op zijn tweede en derde missiereis vergezelde en bij hem bleef tijdens zijn gevangenschap in Caesarea en Rome
(Filemon 24, 2 Tim. 4 : 11 en Kol. 4 : 14) wordt van oudsher geidentificeerd met Lucas, de schrijver van het derde evangelic en de Handelingen
der Apostelen'. Weggelaten is in de nieuwe editie: `In 357 werd zijn lichaam
naar Konstantinopel overgebracht. De Kerk viert zijn feest op 18 oktober.
7 De theorie steunt op Eusebius, Kerkelijke Geschiedenis, Boek III, 15-1.6: `Van
Mattheus zegt hij (= Papias) dit: Mattheus heeft de uitspraken (van Christus) in de
Hebreeuwse taal samengevoegd en eenieder vertaalde ze zo goed hij kon'. Dr. Franses
O.F.M., Bussum, 1946.
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De traditie noemt eenstemmig Lukas de schrijver van het derde evangelie
(Fragmentum Muratorianum, Ireneus, Origenes) en zegt dat hij zijn evangelie naar de opvatting van Sint Paulus schreef'. Tot besluit van de inleidingen op de boeken van het Nieuwe Testament signaleren wij enkele zaken
t.a.v. het evangelie van Johannes. Ook daar is de vanzelfsprekende, zelfverzekerde toon vervangen door een gematigder houding, die wetenschappelijk meer houdbaar is. De editie van 1960 schreef o.a.: `Toen Jesus hem
tegelijk met Andreas riep, was hij reeds een leerling van Johannes de Doper,
Joh. 1 : 35-40 ... Hij werd door Jesus bijzonder bemind (Joh. 13 : 23;
19 : 26; 20 : 2) en de stervende Heer vertrouwt hem zijn moeder toe, Joh.
19 : 27 ... Wanneer hij Palestina verlaten heeft is niet bekend, misschien in
de tijd van de opstand van de Joden (66-70 n. C.) of kort daarvoor. Hij vertrok naar Efese ... Zijn feestdag vieren we op 27 december'. In de nieuwe
uitgave worden dezelfde feiten als volgt te berde gebracht: `Wel treedt er
herhaaldelijk een anonieme figuur op, de leerling die door Jezus bijzonder
bemind werd en de stervende Heer vertrouwt hem zijn moeder toe. Daar
Johannes tot de bijzonder bevoorrechten behoorde en Petrus en Jakobus
niet in aanmerking komen als auteurs van het vierde evangelic, wijst alles
erop dat deze anonymus de apostel Johannes moet zijn, die door de traditie
ook altijd als zodanig is aanvaard (Ignatius van Antiochie, Papias, Justinus,
Ireneus enz.) ... Volgens een oude overlevering is Johannes later naar
Efeze vertrokken'. De paragraaf over de 'inhoud van het evangelie' is nagenoeg nieuw: `Zijn woordgebruik vertoont nauwe verwantschap met de
geschriften van Qumran, die de opvattingen van de Essenen, een bepaalde
joodse stroming in die tijd weergeven, bijv. een voorliefde voor tegenstellingen als licht-duisternis, dood-leven, waarheid-leugen. Men benadrukte in
die kringen bijzonder de mystiek van de eenheid en de noodzaak van de
broederlijke liefde. Allemaal karakteristieken, die we ook in het evangelic
van Johannes terugvinden en eigen zijn aan het joods-christellike milieu,
waarin het evangelic ontstaan is'.
Resumerend kunnen we stellen dat in de nieuwe editie van de Willibrordvertaling de verworvenheden van de bijbelwetenschap het hebben gewonnen van enkele traditionele — onbewezen — standpunten. Tevens komt het
ons voor dat de inleiders bewust zaken hebben weggelaten — men denke
aan de vermelding van de feestdagen — om niet van meet of aan een to kerkgebonden vertaling aan te hoeven bieden. Beide standpiinten kunnen niet
anders dan zeer gewaardeerd worden.
Detailopmerkingen

een

passage in de Willibrordvertaling waarnaar ik bijzonder nieuwsEr was
gierig was, te weten Gen. 1 : 2b. Toen in 1966 het eerste van de 5 deeltjes
Oude Testament uitkwam luidde dit vers: `en eels hevige wind joeg de wate-
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ren op'. Van verschillende kanten werd tegen deze ge-ontmytholiseerde vertaling bezwaar gemaakt8 en in de definitieve editie is — waarschijnlijk tot
grote vreugde van velen — de meer beeldende vertaling `en de Geest van
God zweefde over de wateren' teruggekeerd. De andere weergave is nu in
een voetnoot uiteengezet als mogelijk alternatief. Nu ik het klaarblijkelijk
toch niet kan laten jets over de vertaling te zeggen, vermeld ik tevens de
uitstekende vertaling van Gen. 4 : 3 w. In dit hoofdstuk speelt het Hebreeuwse woord adamah een belangrijke rol. De Willibrordvertaling heeft
dit begrip juist weergegeven met 'grond' (de Statenvertaling heeft `land', de
Petrus Canisiusbijbel en de N.B.G.-editie `aarde'). Minder geslaagd lijkt mij
de vertaling in 1 Kron. 18 : 1 `Gat en onderhorigheden' ; het is beslist geen
voorbeeld van `de ontwikkelingen van de Nederlandse taal', zoals in het
Ten Geleide is opgemerkt. Wie de vertaling heel minutieus zou onderzoeken
vindt misschien wel meer voorbeelden, maar deze bijdrage heeft zich dat
niet ten doel gesteld.
Ook ten aanzien van de voetnoten in de nieuwe Willibrordvertaling zou veel
te zeggen zijn. Over het algemeen zijn ze ter zake, geven informatie die de
tekst verheldert. Of iedere voetnoot ook onmisbaar is, zal `vel voor altijd een
discutabele kwestie blijven. Sommigen zouden m.i. best weggelaten kunnen
worden, bijv. die bij 1 Sam. 11 : 2 en de vrij duistere opmerking bij Gen.
3 : 7 (`met deze naaktheid wordt zowel de lichamelijke naaktheid als de
zedelijke armoede aangeduid'). In bepaalde bijbelboeken constateerde ik
een vrij groot verschil in voetnoten tussen de edities van de afzonderlijke
deeltjes en de huidige uitgave, in het bijzonder bij deel IV (Job, Psalmen,
Spreuken, Prediker, Hoogblied, Wijsheid en Wijsheid van Jezus Sirach).
Bijna alle voetnoten uit deze editie van 1973 die de vertaling rechtvaardigen,
alsmede de conjecturen, zijn achterwege gelaten. Wil men hiermee soms
suggereren dat de 5 afzonderlijke deeltjes van het Oude Testament een
meer wetenschappelijke uitgave zijn en de nieuwe uitgave in-een-band voor
de 'gewone' lezer?
Erg vreemd komt de laatste wenk voor de lezer op pagina XV over: 'Bij
gebruik van deze tekst — bedoeld wordt: deze uitgave — in de liturgie is het
in overeenstemming met een oud kerkelijk gebruik9 gewenst, in plaats van
`Jahwe' to lezen: `(de) Heer'. Een zo niet onjuiste, dan toch wel uiterst ongelukkige formulering. De samenstellers doelen ongetwijfeld op de joodssynagogale traditie het Tetragrammaton (JHWH) niet uit te spreken, maar
in plaats daarvan `Adonai', Ha-Sjem, Ha-Sjamajim of lets dergelijks te lezen.
De uitdrukking `een oud kerkelijk gebruik' verbloemt mijns inziens de juiste
reden.
8 Men raadplege het overigens voortreffelijke commentaar van dr. J. de Fraine t op
Genesis, B.O.T., Roermond 1963. Deze over het algemeen goede commentaar-serie is
ongeveer gelijktijdig ontstaan met de vertaling van het Oude Testament.
9 Cursivering van mij, P. B.
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Op de pagina's 385-397 heeft men een register van begrippen opgenomen
`om de lezer ... bepaalde onderwerpen in de bijbel, terug te laten vinden',
een goed initiatief waaraan echter nog veel verbeterd zal moeten worden. Zo
wordt onder het lemma `Jesaja' verwezen naar Jes. 6; bij 'naasteliefde' wordt
alleen Job 31 : 18 vermeld. Bij `dienaar van Jahwe' noemt het register alleen
Joz. 24 : 29, met geen woord verwijst het naar de dienaar van Jahwe-cyclus
in Jesaja 40-55. Bij `Lam Gods' zoekt men tevergeefs een passage uit de
Apocalyps; ook bij 'oudsten' is dit het geval. De enige tekst die bij `stamboom' wordt genoemd is Sef. 1 : 1, een beslist onjuiste suggestie; wat men
wel heeft bedoeld valt niet te achterhalen.
Bijzonder signicatief is de laatste alinea uit de verantwoording van de Willibrordvertaling, wanneer men die vergelijkt met de laatste woorden van het
Lectori Salutem uit de Petrus Canisiusbijbel. De Willibrordbijbel zegt: 'Moge de gezamenlijke arbeid van alle medewerkers ertoe bijdragen, dat velen
Gods Woord zullen lezen en aan God zo een bewijs van hun dankbaarheid
brengen voor het Woord, dat Hij ons schonk' (p. XIII). Men citeert hier
bijna letterlijk de laatste alinea van de Canisiusbijbel, maar de lezer concludere zelf waarom slechts een enkel woord is weggelaten: 'Moge onze gezamenlijke arbeid bijdragen tot het doe!, waarvoor hij word begonnen: de
meer ontwikkelde katholieken in de gelegenheid te stellen, Gods Woord in
hun moedertaal to lezen, te smaken en te begrijpen; door het bijbellezen groter toenadering te krijgen met onze andersdenkende broeders; aan God een
bewijs van onze dankbaarheid te brengen voor het Woord, dat Hij ons
schonk, en dat eeuwig blijft' (p. XVI).
`Geen vertaling kan er aanspraak op maken, het laatste woord te spreken.
Wij zouden kunnen zeggen dat de reden zelf, waarom een vertaling als deze
ondernomen is (namellik het verouderen van bestaande teksten), tegelijkertijd aantoont dat ook de nieuwe vertaling zelf niet definitief kan zijn' (p. XI).
Waarschijnlijk zullen velen met mij benieuwd zijn hoe Lang de Willibrordvertaling zichzelf zal overleven.

Over de Waarheid

C. J. Boschheurne

Wittgenstein is uit de mode en Popper is nu in. Nog niet zolang geleden
gold in de f ilosof ie het woord van de eerste als wet, nu dat van de tweede.
In korte tijd wisselden twee schijnbaar geheel verschillende filosofen elkaar af.
Toch is de tegenstelling tussen beiden niet zo groot als men op het eerste
gezicht zou denken. Wittgenstein en Popper, voorzover hij bezig is als we.
tenschapsfilosoof, houden zich beide bezig met de waarheidsvraag. De eerste fundeerde de waarheid in zijn beeld-theorie. Kart gezegd komt die er op
neer dat bij iedere zin een passend beeld hoort. Het gaat daarbij om een
blijkbaar voor de mens onmiddellijk evidente afbeelding van de realiteit,
waarbij men echter niet aan een plaatje moet denken zoals bij populair
marxistische theorieen. Bestaat het bij de zin behorende beeld, dan is volgens Wittgensteins theorie de zin waar. Dit systeem liep stuk op algemene
zinnen. Er is geen beeld te maken van de zin `alle apen hebben staarten'.
Deze zin is niet op de eenvoudige manier te verifieren die Wittgenstein
voorstond. Alleen al omdat een dergelijke op een behoorlijke inductie gefundeerde uitspraak, beslist meer of iets anders is dan de volledige opsomming van alle door de uitspraak betroffen gevallen (of het beeld ervan).
Dit echter zag Wittgenstein niet in. Zeif zag hij vooral het bezwaar dat bij
een dergelij ke algemene uitspraak wij nooit kunnen weten of ons alle gevallen bekend zijn, en wij dus ook niet kunnen weten hoeveel beelden
er moeten zijn. Terwijl bij de zin `Jan, Piet en Klaas dragen een hoed' drie
beelden horen, zou bij een algemene zin als `Water stroomt steeds naar beneden' beelden horen van al het water dat er ooit was, dat er is en dat er
in de toekomst, waar dan ook, ooit zijn zal. Dat laatste is een onmogelijkheid. De gegrondheid van de overgang van een beperkt aantal gevallen
naar de algemene uitspraak `over alle', is het kernprobleem van alle inductieve theorieen, dat in geen geval door de beeld-theorie van Wittgenstein
wordt opgelost.
Popper bouwt feitelijk voort op Wittgensteins beginsel dat ieder propositie
die waar kan zijn, ook onwaar kan zijn. Voor hem is een uitspraak alleen
wetenschappelijk, indien dat ook empirisch nagegaan kan worden. Een
metafysische uitspraak, die uit haar aard niet gecontroleerd kan worden,
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is dan voor hem ook niet wetenschappelijk. Ten aanzien van de wetenschappelijke uitspraken verbeterde hij de zogenaamde falsificatie-theorie.
Een algemene stelling geldt als juist zolang zich geen geval heeft voor gedaan waarin ze niet opgaat. Doet zich een dergelijk geval voor, dan moet
een heel nieuwe verklaring worden gezocht voor de verschijnselen die men
tot nu toe met die algemene stelling probeerde te verklaren. Merkwaardig
is nu dat hij als voorbeelden van zijn opvatting vrijwel uitsluitend stellingen gebruikt uit de astrctnomie en de kernfysica. Zou hij namelijk andere,
met name gewone natuurkundige wetten als voorbeeld hebben gebruikt,
dan zou hij in de knoop zijn geraakt.
Stel bijvoorbeeld dat men de wet van Archimedes, voorwerpen ondergedompeld in een vloeistof ondervinden een opwaartse druk gelij k aan het
gewicht van de verplaatste vloeistof, zou f alsif iceren. Op een of ander punt
in de ruimte zou deze wet niet opgaan, dan zou dat voor de scheepsbouw
geen enkel verschil uitmaken. Popper vergeet dat de wetten van de natuurkunde heel vaak basis zijn voor de techniek en dat de hele techniek gefundeerd is in de fysica. Falsificatie van een dergelijke, aan de techniek ten
grondslag liggende wet brengt geen noodzaak mee de techniek te herzien.
M.a.w. binnen de 'wereld' van de scheepsbouwtechniek zou de wet van
Archimedes waar blijven, want men kan inderdaad doorgaan met de bouw
van deugdelij ke schepen uitgaande van berekeningen die deze wet als uitgangspunt hebben.
De moeilij kheid is f eitelij k dat Popper aanneemt dat een en dezelfde zin
steeds onder iedere omstandigheid in gelijke mate waar of onwaar is.
Wittgenstein interpreteert men, misschien ten onrechte, op dezelfde wijze.
Merkwaardig is daarbij dat geen van beide schrijvers eigenlijk een defintie
van waarheid geeft.
Het artikel in het januarinummer 1975 van dit blad, van Raoul Bauer,
waarin gesproken werd over de relativiteit van de waarheid in de geschiedenis, was voor mij aanleiding weer eens over de vraag te denken wat wij
onder waarheid verstaan.
Reeds Aristoteles zou gezegd hebben dat een oordeel waar is, in zoverre
het daarmee bedoelde met een werkelijke toestand overeenstemt. Feitelijk
geeft deze omschrijving al de kern voor de oplossing van het probleem
wat we onder waarheid moeten verstaan. Het bezwaar tegen de omschrijving is echter dat wordt gezegd dat twee schijnbaar niet vergelijkbare dingen met elkaar overeen moeten stemmen. Enerzijds hebben we het oordeel.
Daaronder moeten we, met de moderne logici en linguisten, een uitspraak
of propositie als zodanig verstaan. Met andere woorden we hebben daar
to doen met een reeks (gestructureerde) klanken die zonodig ook door geschreven symbolen kunnen worden weergegeven. Wel moeten we in dit
verband oppassen dat we niet dadelijk gaan spreken over de betekenis
van die `klanken', want onder betekenis verstaan we de ware betekenis en
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we zouden, als we het woord hier al gebruikten, bij ons zoeken naar waarheid het begrip `waar' al ingevoerd hebben. Naast en tegenover de reeks
klanken hebben we een feit, dat wil zeggen een (verondersteld volkomen)
onafhankelijk van de spreker bestaande verhouding van objecten voor zijn
denken. Met andere woorden, we hebben te doen met in eerste instantie onvergelij kbare zaken: zo kunnen twee uitspraken bv. wel tegenstrij dig of
overeenstemmend zijn, maar niet een uitspraak alszodanig en een feit als
zodanig.
Toch moeten we hier voorzichtig zijn. Het is mogelijk het doen van uitspraken nog verder te analyseren. We hebben namelijk te doen niet zo
maar met reeksen kianken, als bij het kraken van een wagen of het geloei
van een storm. We hebben te maken met menselijk welbewust gekozen
klanken. Het spreken is typisch menselijk gedrag. Nu kan menselijk gedrag
wel degelijk passen bij een buiten-menselijke verhouding. Een mens krabt
zich als hij jeuk heeft, hij knijpt zijn ogen dicht bij fel licht, hij kleedt zich
dik in de winter als het koud is en dun in de zomer als het warm is. De
man die zich onder deze omstandigheden zomers in een dikke duf f else
jas zou wikkelen en in de winter alleen maar een dun hemdje zou dragen,
zouden we zonder meer als gek kunnen beschouwen. Als het taalgedrag,
de uitspraak, niet bij de feitelijke verhouding past, dan spreken we van
onwaarheid.
Nu moeten we daarbij bedenken dat de man die denkt dat Nixon een indiaan is, het gewoon aan het verkeerde eind heeft, een vergissing maakt,
maar dat degene die zegt dat een brandweerauto altijd paars is, liegt, met
andere woorden onwaarheid spreekt, al hoeft die leugen geen bewuste leugen te zijn. Indien een subjectief eerlijke kleurenblinde deze uitspraak
voorstelt aan normaal-zienden die het objectief beter weten, is daarvan
geen sprake.
Hoe dat zij, een uitspraak die waar of onwaar kan zijn is altijd gericht tot
een ander. In de gemeenschap wordt beslist of het taalgedrag passend
wordt geacht bij de f eitelij ke omstandigheden. We zouden de waarheid
dus kunnen omschrijven als taalgedrag dat in een gemeenschap passend
wordt geacht bij een feitelijke omstandigheid.
In verschillende gemeenschappen kent men echter verschillend gedrag bij
dezelfde omstandigheden. In het ene land draagt men zwart om rouw te
tonen, in het andere wit. De boeren in Zeeland konden in november vorig
jaar wel huilen als het regende, die in de Sahel zouden om iedere druppel
juichen. Het gedrag hangt hier telkens of van de geschiedenis. De historische verhoudingen, lange droogte of lange tijd overvloedig regen, bepalen de aard van het bij de gebeurtenissen passend gedrag. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de aard van het taalgedrag dat past bij bepaalde feitelijke omstandigheden, oak niet onder bepaalde historische omstandigheden verschillend zou kunnen zijn.
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Dat zal mede afhangen van datgene wat met een uitspraak gedaan kan
worden. Taal is immers naast denk-apparaat in de eerste plaats communicatie-middel en daar is het juist, zoals wij gezien hebben, dat het begrip
waarheid werkt. De communicatie is echter geen doel op zich ze!f, maar
heeft uiteindelijk de instandhouding van individu en gemeenschap tot doel.
De communicatie is een instrument. Letterlijk zal een gemeenschap een
taalgedrag passend achten bij een bepaalde omstandigheid, als de uitspraak
past in het geheel van het communicatie-instrument van die gemeenschap.
De relativiteit van de waarheid is dus onontkoombaar.
Neemt men de relativiteit van de waarheid aan, dan zal men na falsificatie
van de wet van Archimedes schepen kunnen blijven bouwen zoals tot nu
toe. In de wereld van de scheepsbouw-techniek geeft deze wet dan nog
steeds op ware wijze weer wat er gebeurt indien een voorwerp in een
vloeistof wordt gedompeld. Daar is de stelling waar, ergens anders in de
ruimte is hij niet waar.
Nu zal men er snel toekomen om te zeggen dat bij relativiteit, en dus pluraliteit, van de waarheid het hek van de dam is. Het gaat niet aan dat een
uitspraak over hetzelfde feit de ene keer waar en de andere keer onwaar
zou zijn. Men zou zeggen dat dan alles waar is en dat alles bewezen kan
worden. Tarski immers heeft aangetoond dat in een betoog waarin een
tegenstelling voorkomt, bijvoorbeeld `x is waar' en `x is niet waar' alles
bewezen kan worden. We moeten er echter aan denken dat uit het bovenstaande blijkt dat de verschillende waarheden van een zin voorkomen in
verschillende werelden. Een logische afleiding in de zin van Tarski is alleen toelaatbaar indien de uitspraken tot dezelfde wereld horen. Vaak zal
het niet eenvoudig zijn om vast te stellen of twee uitspraken al dan niet
tot dezelfde wereld horen. Het volgende betoog zal dat illustreren. `Dat
Karel de grote Romeins keizer was, bleek uit het feit dat hij de wetten in
zijn land liet codificeren en dat hij Alcuin aan zijn hof trok. Dat Karel de
grote geen Romeins Keizer was, blijkt uit het feit dat hij met zijn hele bestuursapparaat van hof naar hof trok.' De eerste zin is uitgesproken in de
wereld van de culturele geschiedenis de ander in die van de economische
geschiedenis. Aan iedere logische bewerking moet dus een onderzoek voorafgaan naar de wereld waartoe de uitspraak hoort.
De zwakte van de benadering van Popper is dan ook dat voor hem een
stelling op zich zelf op waarheid of onwaarheid wordt onderzocht en niet
wordt gekeken naar de werking van de stelling, dat wil zeggen naar de wereld waartoe ze behoort. Ook de natuurkundige wetten staan immers niet
op zich zelf, maar hebben hun werking en dus hun wereld veelal in de
techniek. Wittgensteins interpreten staan op het standpunt dat hun vereerde meester ook met een zelf de rigoreus waarheidssysteem werkte. Het is
inderdaad juist dat ook deze denker weinig oog had voor de context waarin
een zin wordt uitgesproken en sterk de neiging heeft de zin als jets geiso-
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leerds to beschouwen. Toch sluit zijn beeldtheorie niet uit dat er onder
verschillende omstandigheden bij een zin verschillende beelden zouden
passen. Er op wijzende dat Wittgensteins beelden geen plaatjes zijn, vergelijken sommigen zijn beelden met grafieken. Ook die beelden immers op
een bepaalde manier de werkelijkheid uit. Indien dat werkelijk de bedoeling was van de schrijver, dan past de opvatting van de pluriforme waarheid geheel in zijn theorie. Heel verschillende gebeurtenissen kunnen immers door dezelfde grafieken worden voorgesteld, bijvoorbeeld prij sverloop, werkloosheidsstijging en criminaliteit, en die grafieken kunnen dan
allemaal door de zelfde wiskundige formule worden uitgedrukt. Men stelle
in deze opvatting voor gebeurtenis feit, voor grafiek beeld en voor f ormule uitspraak in de taal en men ziet dat een uitspraak betrekking kan hebben op geheel verschillende feiten. De latere Wittgenstein (Philosophische
Untersuchungen 241) zegt overigens uitdrukkelijk dat waarheid een zaak
is van overeenstemming in levensvorm. Hij werkt dat echter niet uit.
Nemen wij de relativiteit van de waarheid en dus de pluraliteit daarvan aan,
dan kan de vraag naar verificatie of falsificatie tot een veel beter omschreven terrein worden teruggebracht.
Daarbij moeten wij dan nog een ding bedenken. Indien wij de relativiteit
van de waarheid aannemen, dan kan men nooit van een geisoleerde uitspraak zeggen of zij waar of onwaar is. Men moet de relaties kennen
waarbinnen zij is gedaan. Feitelijk is dat iets vanzelfsprekends. Geen enkele uitspraak wordt immers zo maar gedaan. N ooit zal ik naar een willekeurig mij onbekend persoon toegaan en zeggen: `Mijn kat is blauw'. In
feite is iedere uitspraak een antwoord op een expliciet of impliciet gestelde
vraag. Zelfs dit artikel wordt alleen geschreven als antwoord op de belangstelling voor de vraag wat waarheid is. Wil men weten of een uitspraak
waar is, dan moet men weten op welke vraag zij een antwoord is en onder
welke omstandigheden die vraag gesteld is. De vraag is bepalend voor het
waarheidsgehalte van het antwoord!
Ten slotte nog de vraag waarmee dit hele betoog staat of valt: Kan men
naar waarheid over de waarheid spreken? Ik zou daar dit op willen antwoorden: dit betoog is noch metafysisch noch logisch-deductief, maar empirisch-inductief. Ik bied het U derhalve ter falsificatie aan.

A. J. Greimas
Inleiding tot de betekeniseconomie

Paul Claes

Het bastion van de filologie wordt hoe langer hoe systematischer bestookt.
De materialistische theorie ondergraaft de stellingen vanwaaruit de klassieke kritiek opereert, de psychoanalytische methode richt haar aanvallen
op niet bestreken terrein, linguistisch geinspireerde strategieen stellen de
deugdelijkheid van de traditionele logistiek op de proef. De militaire metaforiek is hier minder een retorische figuur dan een positiebepaling. Niet om
een simpele divergentie van opinies gaat het immers, maar om een strijd die
in laatste instantie politiek is, aangezien hij gevoerd wordt tegen de door het
heersend bestel opgedrongen lecturen van maatschappelijke teksten.
Een wetenschap die daartegenover nieuwe, emanciperende lecturen wil stellen, moet twee elkaar tegensprekende opvattingen te lijf : ten eerste dat teksten diafaan, vanzelfsprekend, onschuldig zijn, ten tweede dat ze ondoordringbaar, mysterieus, onanalyseerbaar zijn. De parallel met de waren,
zoals die in Het Kapitaal beschreven worden, dringt zich op. `Een waar
schijnt op het eerste gezicht een vanzelfsprekend, triviaal iets', aldus Marx
over het fetisjkarakter van de waar. Na analyse (d.w.z. na het onderscheiden
van gebruiks- en ruilwaarde) is ze echter een ding `vol metafysische spitsvondigheid en theologische kuren' geworden. Dit zal de `politieke economie'
niet beletten het raadselachtig gedrag van de waar in het ruilverkeer te verklaren. Het is wellicht de moeite waard de vergelijking voort te zetten om
zo licht te werpen op de `betekeniseconomie' die de Franse linguist Greimas
de jongste j
heeft opgezet.
Het geld van de betekenis
De buiten vakkringen nagenoeg onbekende theorie van Greimas* is een van
de meest doordachte pogingen om een wetenschap van de betekenis te fun* Algirdas Julien Greimas (geb. 1917) is professor aan de 'Ecole pratique des Hautes
Etudes' te Parijs. Zijn eerste werken waren lexicologisch, tekstlingutstisch is zijn Semantique structurale. Recherches de methode, Larousse, Paris, 1966, semiotisch is Du Sens.
Essais semiotiques, Seuil, Paris, 1970: achtereenvolgens werd de betekenis in het woord,
in teksten en in de wereld als zinvol geheel aan de orde gesteld. In het Nederlands werd
over hem o.m. geschreven door T. A. van Dijk, in: De Nieuwe Taalgids, 63, 1970, pp.
340-355 en door J. Vet, in: Forum der Letteren, 15, 1973, pp. 181-199.
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deren. In belang is zij alleen maar te vergelijken met de transformationeel
generatieve grammatica, die door de Amerikaanse linguist Noam Chomsky
in het midden van de jaren vijftig is gegrondvest. Het project van de Fransman is echter ambitieuzer dan dat van de Amerikaan omdat hij niet alleen
linguistische boodschappen, maar alle betekenismanifestaties wil analyseren. loch blijft bij hem de linguistiek een bevoorrechte plaats behouden,
aangezien hij — in navolging van de Deense linguist Hjelmslev — meent dat
alle betekenis in taal kan worden omgezet. In feite is deze vertaalmogelijkheid het fundament van zijn hele theorie.
Reeds herhaaldelijk is in het Franse structuralisme de overeenkomst tussen
economische en semiotische processen onderstreept. De basis van die homologie (gelijkheid van structuur) zou de notie equivalentie (verwisselbaarheid
onder bepaalde voorwaarden) kunnen zijn. Waren kunnen met elkaar geruild worden op grond van een zekere gelijkwaardigheid. Dit is ook het geval met betekenissen. Het rode licht betekent hetzelfde als (is omwisselbaar
met) het handopsteken van de politieman, dat op zijn beurt hetzelfde betekent als een mondeling stopbevel van laatstgenoemde. In de verscheidenheid van betekenisdragers (signifiants) is
equivalente betekenisinhoud
(signifie') aanwezig, die we naar het voorbeeld van Marx' warenanalyse de
`ruilwaarde' van de betekenis zouden kunnen noemen.
Marx onderstreept hoe een waar de functie van waardemeter voor alle andere waren kan aannemen. In de traditionele menswetenschappen vervult de
natuurlijke taal deze rol. Zij gaan er van uit dat er een zekere equivalentie
bestaat tussen betekenismanifestaties (gebeurtenissen, gedragingen, teksten)
en hun beschrijvingen daarvan in taal. In de laatste ontwikkelingsfase van
het ruilproces wordt de waar die als standaard dient, onttrokken aan het gewone ruilverkeer (goud of geld). Iets soortgelijks grijpt plaats bij het ontstaan van wetenschap. Bepaalde taalelementen worden aan de gewone communicatie onttrokken en worden concepten in een `artificiele' taal, die wij
hier een meta-taal noemen. Het concept 'ruimte' bij Leibniz is b.v. iets heel
anders dan dezelfde term in de omgangstaal.
Bij Greimas kan men nagaan hoe de transformatie van gewone taal in metataal in zijn werk gaat. Reeds in het gewone taalgebruik (en de daarvan afgeleide vormen van beschrijving in de menswetenschappen) worden equivalenties tussen teksten aangenomen. Dit betekent dat een tekst kan worden
gesubstitueerd door, ingeruild voor een andere tekst, die korter of langer
kan zijn dan de oorspronkelijke. Zo krijgt men intertextuele praktijken als
definitie (bepaling), denominatie (benoeming), resume (samenvatting), parafrase (omschrijving), analyse (ontleding). Men is het er in het algemeen
over eens dat bij dergelijke omzettingen een zekere `ruis', een verlies aan
informatie, ontstaat. De betekeniswetenschap heeft nu de pretentie deze
ruis uit te schakelen, de beschrijving adequaat te maken, door het gebruik
van een metataal. Tegenover de gebrekkige equivalentie van de gewone
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omschrijvingen stelt zij een perfecte inruilbaarheid, die alle betekenissen
op voet van gelijkheid behandelt.
Het ideologische van deze opvatting kan gemakkelijk worden aangetoond
door een vergelijking met het ruilproces. Volgens Marx is geld geen conventionele, neutrale standaard waartegen waren kunnen worden ingewisseld,
maar zelf een waar en dus het produkt van arbeidsverhoudingen in een
welbepaald economisch systeem. Net zoals waren geen (ruil)waarde op zichzelf hebben, maar die slechts krijgen door een produktiesysteem, zijn er
geen betekenissen a priori, maar ontstaan die slechts door maatschappelijke
praktijken, waarvan de `wetenschap' er een is. De 'adequaatheid' tussen betekenis en metataal (adaequatio rei et intellectus) is dan ook een hersenschim. De paradigma's of opeenvolgende wetenschapsmodellen, zijn geen
resultaat van ideologisch liberalisme, vrijblijvend wetenschappelijk onderzoek, zoals iemand als T. S. Kuhn ons wil laten geloven, maar van een historische strijd tussen de heersende maatschappijpraktijken (die de officiele
wetenschap bepalen) en de 'revolutionaire' (die de eerste trachten te verdringen, maar daar slechts in slagen bij een omslaan van de episteme): ook
hier dus een homologie tussen het sociaal-economische en het ideologische.
Anaxagoras, Galilei en Reich ondervonden tot hun scha en schande dat een
wetenschapsopvatting slechts als 'klinkende munt' wordt aangenomen in
zoverre zij maatschappelijk aanvaardbaar is. Wetenschap als waarheid, als
unieke transhistorische zin van een tekst, bestaat niet.
De produktieve betekenisarbeid

Aangezien Greimas de taal niet ziet als schriftuur, produktie van betekenissen, maar als communicatie, ruil van betekenissen, meent hij met het `geld'
van zijn kunsttaal alle betekenissen te kunnen kopen. De universele ruilwaarde heet bij hem semeem (de betekenis voor zij met een bepaalde betekenisdrager, klank, gebaar, teken ... verbonden wordt). Deze betekenis
wordt tot stand gebracht door kleinere betekenisatomen, de semen (mv.
van seem), die vergelijkbaar zijn met de arbeid die de waren produceert. De
verzameling semen is oneindig produktief, kan dus alle mogelijke betekenissen manifesteren. Slechts door de meerderheid van de semen te onderdrukken, ongeactualiseerd te laten kan een concrete betekenis ontstaan. Men vergelijke dit met de menselijke activiteiten waarvan slechts dat gedeelte produktief wordt genoemd dat als arbeid verkoopbaar is.
In onze cultuur worden alleen die combinaties van semen aanvaard die een
samenhang vertonen. Andere uitingen zullen als absurd, irrelevant, fantastisch afgedaan worden. Bij het produceren van zinnige boodschappen
spelen een speciaal soort semen een bijzondere rol, de kiassemen. Eigen
aan de klassemen is dat ze redundant zijn: waar gewoon gebruikte semen
niet meer dan een keer in de tekst hoeven voor te komen, daar keren de
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klassemen weer. Juist die herhaling zorgt ervoor dat een tekst als een eenheid van betekenis wordt opgevat. Een eenvoudig voorbeeld kan dit verduidelijken. Een zin als `De steen bruit' wordt door Chomsky als ongrammaticaal en dus zinloos aangevoeld omdat het klasseem `levenloos', dat in het
substantief `steep' aanwezig is, niet herhaald wordt in het werkwoord `bruit'.
Om bij een voorbeeld van Chomsky zeif te blijven: `colorless green ideas
sleep furiously' heet bij hem ongrammaticaal, omdat de grammaticale selectierestricties doorbroken worden. Omgekeerd zal het herhalen van het klasseem `levenloos' in een beschrijving van delf stof f en ervoor zorgen dat de
tekst als coherent wordt ervaren. Tekstsamenhang of isotopie ontstaat dus
door herhaling van klassemen of van een klassematische structuur: dit belet
niet dat b.v. een zin als `Ik ben de hazel-noot' in een symbolistisch gedicht
van Van de Woestijne, met zijn conjunctie van tegengestelde klassemen
(bezield vs. onbezield) leesbaar (en zinvol) wordt, indien men een klasseem
als dominant beschouwt (het zogeheten metaforisch taalgebruik).
Voor de analyse van een tekst is de keuze van de isotopie van het uiterste
belang. De meeste teksten zijn immers poly-isotoop zodat de selectie van
slechts een homogene betekenislaag in zekere mate willekeurig is. Dit geldt
in het bijzonder voor literaire teksten, die los staan van het normale communicatieproces en dus op verschillende niveaus kunnen worden gelezen
zonder dat dit maatschappelijk opschudding verwekt. Wie echter een brief
van zijn beminde als een psychoanalytisch document zou lezen, zou gauw in
het gekkenhuis terechtkomen. De keuze van de isotopie wordt dus hoof dzakelijk bepaald door maatschappelijke codes.
Uit het voorgaande blijkt dat er een medeplichtige overeenkomst bestaat
tussen twee bewegingen, nl. die van de taal die om communicatief te zijn
haar oneindige produktiviteit moet onderdrukken en die van de metataal
die de veelvuldigheid van isotopieen tot een enkelvoudige zin moet herleiden. Deze homologie is het die de betekeniseconomie van Greimas mogelijk maakt. Paradoxaal geformuleerd: een boodschap communiceren is hetzelf de als een boodschap analyseren, een verhaal ontleden is een verhaal
vertellen.
De produktie van zin

Wanneer de isotopie van een tekst is vastgelegd, wordt de onderliggende
thematische structuur zichtbaar. Volgens Greimas kan elke betekenisstructuur (b.v. van semen) voorgesteld worden door een model met vier termen
die door drie relaties met elkaar verbonden zijn, het z.g. semiotisch vierkant:

(niet-wit)

(zwart) A -- -..
: --- _
A

— : f- .

B (wit)

-

B (niet-zwart)
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Horizontaal zijn de termen verbonden door contrareiteit (b.v. zwart vs. wit),
verticaal door implicatie (wit veronderstelt niet-zwart), diagonaal door contradictie (zwart vs. niet-zwart). Zo kunnen b.v. ook de termen van een
regelsysteem door het semiotisch vierkant gestructureerd worden:
gebod — — — — -- verbod
niet-verbod -^' — — — —^ niet-gebod
Door de projectie van dit regelsysteem op een of meer betekenisstructuren
ontstaan culturele codes, bijvoorbeeld de kleurcode van de begrafeniskledij,
waarbij het dragen van zwart geboden is, het dragen van wit verboden, nietzwart niet geboden en niet-wit niet verboden is. Dergelijke codes zijn economisch, sociaal, juridisch, politiek, religieus, esthetisch ... bepaald. De
ideologie, betekeniswijze of episteme (de term is van de Franse geschiedenisfilosoof M. Foucault) van een bepaalde cultuur stelt een zekere hierarchie
in tussen deze codes (een hogere sociale stand zal b.v. de beschreven kleurcode stringenter maken). Alle betekenismanifestaties kiezen stelling tegenover de in de episteme vastgelegde waarden, hetzij als bevestigingen, hetzij
als ontkenningen daarvan.
Deze uiteenzetting zal duidelijk gemaakt hebben dat het verwijt van formalisme dat wel eens aan het adres van het structuralisme wordt gericht,
zeker voor Greimas' structurele semiotiek volkomen uit de lucht gegrepen
is. Wat bij zijn analyse steeds op de voorgrond staat, zijn niet oppervlakkige
gelijkenissen en verschillen, maar de betekenisinhoud. Geen enkele verhaalanalyse is b.v. mogelijk zonder dat eerst de thematiek, de problematiek, de
code is vastgesteld waarbinnen de verhaalbeweging speelt.
Narratieve teksten (verhalen, toneelstukken, films, net zo goed als nietfictionele uitingen als geschiedkundige en filosofische uiteenzettingen, redevoeringen, rechtszaken ...) ontstaan door logische operaties (conjunctie,
disjunctie, assertie, negatie) op de termen van een in een logisch vierkant
gestructureerde thematiek. Ik neem als voorbeeld Sof okles' tragedie `Koning Oidipoes'. Een mogelijke lectuur (naast b.v. een seksuele) is die op de
isotopie van de kennis. Ik vertrek van volgend semiotisch vierkant:
zien - — — — —.. weten
niet-weten " — — -- ^--- niet-zien
De tragedie begint met een onevenwichtige situatie, een paradox, die in
strijd is met de gewone code volgens dewelke lichamelijke en geestelijke kennis samengaan We stammen van de Griekse werkwoorden die `zien' en
`weten' betekenen vallen grotendeels samen). In de figuur van koning Oidi-
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poes zijn immers zien en niet-weten gecombineerd. Veelbetekenend is dan
ook dat zijn tegenstrever Teiresias, de 'blinde ziener', een conjunctie van
lichamelijke blindheid en geestelijke helderziendheid is. Het drama kan gezien worden als een poging om dit onevenwicht op te lossen. Een eerste stadium daarvan is het vervangen van niet-weten door weten. Normaal zou dit
het herstel van de code betekenen, maar waarschijnlijk verzetten andere
codes zich tegen deze oplossing (de inhoud van het weten is een taboe). In
een tweede stadium doorboort Oidipoes daarom zijn ogen, wat hem in feite
gelijk maakt met zijn tegenstrever. Door deze ontknoping ontstaat een nieuwe toestand van onevenwicht (die pas in een andere tragedie, `Oidipoes in
Kolonos', een oplossing zal krijgen door de dood van de protagonist — een
ophef f en van de tegen de code ingaande betekenismanif estatie) .
Deze verhaalbeweging in drie etappes is typisch voor de meeste verhalen.
De Nederlandse semioticus T. A. van Dijk stelt hiervoor een beschrijving in
vijf functies voor: beginsituatie, verandering, tussensituatie, tweede verandering, eindsituatie (waarin de tussen- en eindsituatie gelijk te stellen zijn met
wat ik stadia noemde). Men herkent wellicht het schema van de Griekse
tragedie met zijn opeenvolging van uiteenzetting, stijging, hoogtepunt, ommekeer, catastrofe (in 'Koning Oidipoes': pest — zoeken van de schuldige —
vinden van de schuldige — straffen van de schuldige — ondergang).
De verhaalbeweging geeft het verhaal zijn zin (ook in de etymologische betekenis 'richting', vgl. Fr. 'sens'). De onhoudbare beginsituatie verwijst naar
een oplossing als naar een uiteindelijk doel. Gezien zowel begin- als eindsituatie uit thematische waarden bestaan, betekent dit dat het verhaal sommige waarden verwerpt om er andere voor in de plaats te stellen. In `Koning
Oidipoes' wordt, zoals men zag, een conjunctie van lichamelijk welzijn en
geestelijke deficientie vervangen door een hieraan tegengestelde conjunctie.
De zin van de verhaalbeweging bevestigt dus de superioriteit van het geestelijke op het lichamelijke niveau: geen onbekend geluid in hit Athene van
de klassieke tijd, wel een onrustwekkend als men bedenkt dat het juist lichamelijke slavenarbeid was die deze schitterende beschaving rechthield.
Een hypothese die ik tot de mijne zou willen maken is dat het vertellen van
allerlei soorten verhalen in onze cultuur geen andere bedoeling heeft dan
het opdringen van dergelijke ideologische hie-rarchieen: het gaat dan b.v.
om de `moraal' van een fabel, de `les' van een sprookje, de `zin' van een
roman, de 'boodschap' van een film. Ik meen te kunnen constateren dat instituties (kritiek, school ...) die moraal, les ... als waarden (meer-waarden)
lezen. Bij een dergelijke lectuur worden de concrete feitelijkheden van het
verhaal (die manifestaties zijn van allerlei betekenisstructuren) teruggedrongen, gesurdetermineerd, uitgebuit door een zin, die men de meerwaarde van
de betekenisproduktie zou kunnen noemen.
In wiens voordeel wordt deze meerwaarde geproduceerd? Ten voordele
van wie de verhalen vertelt, de ideologische produktieapparaten (school,
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gerecht, communicatie, reclame ...) in handers heeft. Om deze uitbuiting
van betekenis concreet aan het werk te zien, kan men b.v. de tekstverklaring
op school onder de loep nemen. Een schrijver, zo heet het daar, heeft niet
gewoon gezegd wat er staat, maar met zijn tekst een bedoeling gehad, een
boodschap willen verkondigen, een diepere zin willen openbaren. Die zin
moet door een interpretatie-arbeid aan het licht worden gebracht. Hierdoor
mag niets anders worden geproduceerd dan de trivialiteiten van de heersende ideologie, als daar zijn algemeen-menselijkheid (t.o. sociale ongelijkheid), eeuwige schoonheid (t.o. historische produktiviteit), geestelijke diepte (t.o. materiele functionaliteit). Niet zonder reden is de graad van ideologisering of te lezen aan de mate van abstractie van de ontdekte zin.
Naar een materialistische betekeniseconomie
Vele uiteenzettingen van het dialectisch materialisme (o.m. door Gramsci)
stellen het voor alsof Marx niets anders heeft gedaan dan de bestaande
theorieen van de Engelse klassieke economie (m.n. die van Ricardo) te generaliseren. Terecht reageert L. Althusser tegen deze opvattingen. In Lire
le Capital maakt deze Franse marxist duidelijk dat het er Marx in het geheel
niet om te doen was het concrete functioneren van de kapitalistische economie te beschrijven, maar wel de theoretische wapens te verstrekken om ze te
bestrijden. Marx zet geen bestaande wetenschap verder, maar fundeert er
een nieuwe.
Van Greimas kan m.i. echter wel worden gezegd dat hij slechts de bestaande
betekenistheorieen heeft gegeneraliseerd. Zijn werk is een grootse synthese
van al wat in de eerste helf t van de 20e eeuw aan betekenistheorie gegroeid
is: de lingulstiek van de Saussure, het Russisch en het Praags formalisme,
de glossematiek van Hjelmslev, de fenomenologie van Merleau-Ponty, de
mythologie van Dumezil, de antropologie van Levi-Strauss. Hoe bruikbaar
zijn begrippen ook zijn bij het beschrijven van de ideologie, zijn theorie ontsnapt in haar geheel niet aan de presupposities van diezelfde ideologie. De
beweging die wij in zijn wetenschap aan het werk zien, is immers dezelfde
als die welke de kapitalistische economie bescnrijft: miskenning van concrete arbeid tegenover abstracte arbeid, van gebruikswaarde tegenover ruilwaarde, van produktie tegenover circulatie en consumptie.
Dit betekent dat deze betekeniseconomie de methodes van de heersende
ideologie slechts kan ontmaskeren indien zij van object verandert, haar problematiek herformuleert. In dit licht moeten de pogingen van de semiologe
Julia Kristeva worden gezien om een diachronische, idealistische, maatschappelijk vrijblijvende benadering om te buigen in een partijdige strategie.
Een dergelijke transformatie kan een zin produceren die niet die van de heersende ideologie is: wat nog niet betekent dat ze zelf aan de ideologie (een
andere dan die van de heersende klasse) ontsnapt of kan ontsnappen.

Nieuw toneel in Frankrijk
A- voor 1968

Frans Kurris s.j.

Tot de hoeveelheid kennis die bij iedere intellectueel verondersteld wordt,
behoort ook enig inzicht in `modern toneel'. Toch wordt eigenlijk nooit gezegd wat dat nu precies is. Een poging om het probleem op een simpele
wijze te stellen, kan ouders van tieners of bestuurderen die voor de vraag
komen of er al dan niet gesubsidieerd moet worden, helpen om door de vele
bomen toch weer het bos te gaan zien. Een orientatie dus ook in een
hedendaags verschijnsel, een steun om in het beleven van onszelf en van
anderen meer duidelijkheid te krijgen.
Als exempel van hedendaags toneel nemen wij het Franse, vanwege de
eeuwenlange toneeltraditie waarop het aansluit en vanwege de helderheid
waarmee het probleem zich hier stelt. Bovendien mogen wij ons herinneren
dat een stad als Parijs op een gewone dag bijna 50.000 schouwburgbezoekers telt, dat er elke avond 400 acteurs op de planken staan en dat er elke
drie avonden evenveel mensen naar de schouwburg gaan als in het klassieke
Epidaurus-theater gedurende een heel jaar. En op het toneelfestival van
Avignon werden deze zomer meer dan 200.000 plaatsbewijzen verkocht.
Klassieken en boulevard

Wat aan het avant-garde toneel voorafgaat, weet iedereen. Sinds jaar en dag
kent de Fransman zijn matinees classiques, op donderdagmiddag bijvoorbeeld in de Comedie Frangaise of het Odeon, waar Corneille, Racine, Moliere, Marivaux en De Musset gespeeld worden. De zalen zijn vol: scholieren en studenten, die de Klassieken op hun `lijst' moeten zetten, buitenlanders die het Franse toneel in levende lijve willen ontmoeten, en aankomende acteurs die het vak leren. Sinds 1945 heeft Jean Vilar met zijn Theatre
National Populaire veel gedaan aan de vernieuwing van de speeltrant, zodat
de Klassieken de kern zijn gebleven van het repertoire. De tekst is van wezenlijk belang, wordt volledig gerespecteerd en krijgt alle relief. Maar van
de regisseur hangt het of in welke richting de interpretatie gaat en welke sfeer
het geheel gaat ademen: anekdotisch, declamerend, psychologisch, actualiserend, sacraal ... 1
1 Gedachten over voorwaarden voor het zinnig spelen van kiassieke werken, dus niet
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Maar ook in Parijs is niet alles wat blinkt, ook echt goud; het klatergoud
wordt er minstens even overvloedig aangetroffen.
en. Het boulevardtoneel, die
rest van een negentiende eeuw die maar niet wil verdwijnen, is springlevend. Frangoise Dorin beleefde van januari '73 tot januari '75 een voortdurend succes met haar Tournant, het stuk wordt daarna minstens tweehonderd maal opgevoerd in de Provincie en in het buitenland — ook de Nederlanders mochten het zien — en het einde is nog niet in zicht: actualiteit
geinstrumenteerd door spel der liefde, 'ces succes qui n'en finissent pas',
schrijven de kranten. Roussin, Sauvajon en de ouder geworden Anouilh
verdwijnen niet van het affiche, evenmin als de oude vaudeville en de alom
bekende Feydeau. Huwelijksontrouw weet kennelijk velen te boeien, wanneer hij de vering krijgt van actuele probleempjes, ragfijn verwerkte procesjes, komische karakters en onschuldige intriges; de wat navrante inhoud
wordt gewichtloos gemaakt door een perfect vakmanschap dat speelt met
het al te menselijke om ons been. Maar of wij er verder mee komen ? ?
Het absurde toneeel
Twee stukken worden in Parijs sinds 1957 zonder onderbreking opgevoerd:
La Cantatrice chauve en La Lecon. Geschreven in het begin van de vijftiger
jaren vullen ze al achttien jaar lang het zaaltje aan de Rue de la Huchette.
De naam van de auteur Eugene Ionesco wordt in een adem genoemd met
die van Samuel Beckett en Arthur Adamov. Rand 1955 hebben een Roemeen, een Ier en een Kaukasier het Franse ideeen-toneel van die dagen
(Sartre, Marcel, Montherlant, Camus) uit de avant-garde verjaagd, de filosofie gelaten voor wat zij was en een totaal nieuwe toneelnotie geschapen:
de absurditeit.
Het begrip was bekend. Sartre en Camus hadden voldoende geschreven om
aan woorden als vervreemding, neant, zelfmoord, existentie, geworpenheid,
authenticiteit een meer dan biologische klank te geven. Degenen die men
later 'les trois meteques', de drie vreemde snoeshanen, is gaan noemen, zijn
er in geslaagd om het levensgevoel van de f ilosof en in toneelgestalten om te
scheppen. Daarin ligt hun genialiteit, ofschoon de loper al was uitgelegd
door mensen als Antonin Artaud (Le theatre et son double, 1938), Charlie
Chaplin, de Marx Brothers en Jean Genet. Ook het feit dat Ionesco naderhand lid werd van de Academie Francaise en Beckett de Nobelprijs voor
literatuur heeft ontvangen, doet niets of aan het belang van de vondst die
zij in de vijftiger jaren gedaan hebben.
Wat was de vernieuwing van het `nouveau theatre'?
In Wachten op Godot (1953) — de Andromaque van de twintigste eeuw —
als reanimatie of ter instructie, zijn te delven uit het artikel van C. Tindemans, Klassiek
theater voor modern publiek? in Streven, april 1975, pp. 600-608.
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blijkt de taal een nieuwe functie te hebben gekregen. Wie een tragedie van
Racine of een blijspel van Moliere meemaakt, kijkt naar de spelers en luistert naar de tekst. De woorden dragen de handeling, ze vormen de wapening
waardoor de gebaren, de kleding, de dictie, de grime, het gaan en komen
van de spelers, de gebeurtenissen consistentie krijgen. De handeling van het
drama berust op de dialoog. Maar in het stuk van Beckett wordt de dialoog
dwingender, de personen hebben buiten de dialoog zelfs geen enkel eigen
bestaan. De taal schept zelf de personen, zij is niet alleen uiting van hen. Buiten de dialoog leiden zij geen leven, de dialoog is niet alleen expressief maar
ook creatief.
Nu wisten wij dit al lang. Ook een Nederlands werk als Van der Kun's
Handelingsaspecten in het drama, in 1938 als proefschrift en onlangs in
tweede druk verschenen, had daar al op gewezen. Maar Beckett en de zijnen
hebben het gegeven operationeel gemaakt tot het uiterste.
Wachten op Godot nu maakt de dialoog creatief door ons een spiegelbeeld
voor te houden. Het thema van het wachten wordt niet positief 'uitgewerkt',
maar de taal die gesproken wordt schept wachtende mensen. Er wordt niet
gespeeld hoe mensen wachten op jets of op iemand, maar vanuit het praten
dat de twee hoofdpersonen doen, ontstaat het beeld van twee wachtende
mensen. En waarop zij wachten is volstrekt geen vraag.
Een dergelijk taalgebruik gaat kennelijk vooral graag in de richting van
de barrieres en het gebrek aan communicatie: tegen de keer in. In eerste
instantie doet de uitsluitend evocatieve taal zich voor als opwerpster van
barricaden. De verstoring van de menselijke verhoudingen, het gebrek aan
echte relaties, het probleem van de communicatie is een hoofdthema van
het nieuwe toneel gebleven. Waar de taal minder communicatiemiddel dan
verdedigingswal is geworden en de verveling gestalte krij gt in eindeloze
bla-bla, ligt het voor de hand dat ook de taal vooral het misverstand creeert, de eenzame mens, de ruziende burger, de vreemdeling (Eric Westphal,
Toi et tes nuages, 1971).
Doordat de drie meteken in hun experimenten tot het uiterste durfden gaan
— Beckett laat op den duur de stem weg (Acte sans Paroles, 1957), vervangt
de stem door een bandje (La derniere bande, 1959) of concentreert alles op
een stem (Pas moi, 1974) — lijkt het niet toevallig dat ook `de uitersten' zelf
tot een thema worden dat regelmatig terugkeert. Met Fin de partie (1957),
Jeux de massacre (1970), Le Tourniquet (1973) hebben Beckett, Ionesco
en Victor Lanoux, een jonge epigoon, een einde der tijden gesuggereerd dat
alleen op het eerste gezicht minder te maken schijnt te hebben met de Bijbel
dan met de grenzen van de pratende mens. 2 De tot het uiterste verstoorde
orde lijkt hun eerste obsessie. Die werkelijkheid, voor schut gezet in leven2 Zie E. van der Starre, Het einde van het verhaal, in Tijd en werkelijkheid in de
moderne literatuur, Servire, Wassenaar, 1974, pp. 131-145.
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de personnages, zonder 'psychologie', zonder 'realisme' of 'metafysiek', zonder enige facade, heeft hun het etiket anti-theater bezorgd. De mens-taalautomaat, de mens-kuddedier, de mens-zwijger-als-een-graf, de mens-pestkop, we vinden hem telkens terug, als een afgrond van vervreemding, felle
karikatuur van communicatie, verpulverd, tot stof wederkerend. De dood in
de pot.
Alleen de humor maakt zo'n theater dragelijk. De stukken heten dan ook
zelden drama of tragedie, maar: komedie, anti-stuk, komisch drama, klucht,
tragi-komedie, clownerie philosophique, acte-bouffe en dergelijke. De clown
is immers de anti-held bij uitnemendheid, onmisbaar om het gevaar van
`miserabilisme' te bezweren. 3 In het absurde tonedl is hij de enige die de
achterdeur openhoudt voor de poezie!
De poezie en haar grenzen
Het blijkt dat de scheppende dialoog, wil hij niet tot stilzwijgen vervallen,
ook poetisch moet zijn. Er ontluikt poezie temidden van woestijnen van
conformisme, industrie, onderwijs, revolutie en pesterij. Een argeloos meisje brengt blauwbaarden van hun stuk, in het Formidable bordel (1973)
breekt even de lente door, Berenger wenst geen rinoceros te worden, en over
de logomachie klinkt het geluid van krekels.
Zelfs het `theatre panique' van Fernando Arrabal, Frans schrijvende Spanjaard, kan er niet buiten. Wij vinden bij hem natuurlijk vooreerst de bekende
afrekening met het eigen verleden: kerk, wat hij 'godsdienst' noemt, moeder, seks. Dat zijn langzamerhand gemeenplaatsen geworden, maar als ze
op volwassen wijze vorm krijgen, kunnen ze nog wel eens verteerbaar zijn.
Maar wanneer Arrabal zijn Guernica (1959) schrijft, is er meer aan de hand.
Dan beluisteren wij iemand die de vrijheid zoekt en oog heeft voor de kleine
man. Vijf raids verwoesten het stadje Guernica, maar de lachende mens
wint het, de kleine luyden zijn sterker dan de gelaarsden, de vrijheidsboom
wordt niet getroffen. Rond die boom heeft de arme lief en wordt de dictatuur lachwekkend. Panische angst kwetst en vernedert, maar zij neemt de
vrijheid niet weg: de officier is niet in staat om met zijn mitrailleur twee
gekleurde ballonnetjes te raken.
Het geval Arrabal kenmerkt wel een bepaald aspect van het hedendaags
toned. Doordat het mede onverwerkte jeugdervaringen beschrijft, welke op
het terrein liggen van religie, seksualiteit en politiek, kan het een makkelijk
spelletje door en voor kinderen worden. De Nederlandse polemiek rond Het
Autokerkhof (1957) in het vorige seizoen, was in dit opzicht illustratief.
Regisseur, liever metteur en scene Cor Stedelinck reduceerde het stuk tot
kern van een collage, maar daarmee gaf hij er een even beperkte als ver3 Marcel Marechal, La mise en theatre, Paris, 1974, pp. 77-82.
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warde interpretatie aan en verviel hij van poezie tot proza.
Het decor van Het A utokerkho f is erg triest. Op de voorgrond plassen, omgewoelde graspollen en resten puin. Op de achtergrond veel autowrakken.
In de wrakken mensen die er nog wat van proberen te maken. Want het
autokerkhof is bewoond, door mensen. Zij leven er hun bestaan van lief de
en verdriet, van haat, van uitbuiting en plezier, bidden en slapen, sport,
prestaties, records-breken, wreedheid. Het autokerkhof is tegelijk een luxehotel en een gevangenis. Het verbeeldt het bestaan van de mens. Een onmetelijke bidonville die bezaaid is met resten van gebruiksvoorwerpen
waarmee geen mens meer raad weet. De moderne maatschappij met haar
comfort en haar dwangmatigheid.
Het bestaan van die maatschappij wordt opgefleurd door een groepje muzikanten. Half clown, half vagebond zijn ze. Ze komen het gemeenschapje
vermaken met hun muziek, overigens tegen de regels in. De mensen profiteren van hen, dansen op de maat van hun trompet, saxofoon en klarinet,
laten zich vermaken. Maar men begrijpt hen niet. Men heeft zelfs geen behoefte om zich af te vragen waarom die drie telkens weer komen optreden,
met het gevaar om gearresteerd te worden.
De belangrijkste van de drie muzikanten is Emanou, een simpele jongen.
Hij zou geen vlieg kwaad kunnen doen. Hij wil alleen maar goed zijn. Emanou deelt amandelnoten met zijn vrienden, en als hij geslagen wordt beginnen de kinderen te huilen. Emanou wordt ten slotte verraden door een van
zijn twee vrienden en half dood geslagen. En de reden? Zijn levensdoel is:
zorgen dat de gewone man af en toe wat plezier heeft. Als Emanou, dat is
(volgens Arrabal) Jezus, op zijn trompet blaast, komt er leven in de brouwerij, haalt de blikstad verlicht adem en gaan de armen dansen.
Ook de poezie om de poezie vindt een plaats op het toneel van onze
dagen. Jean Tardieu blijft lustig experimenteren met de taal en vraagt zich
af welke effecten er mee zijn te bereiken. Stijloefeningen dus, cabaretnummers met woorden, vreemd eindigende dialogen, muzikale ritmen met het
vocabulaire: Tardieu jongleert niet als een groot schepper, maar tast de
mogelijkheden af van hedendaags taalgebruik. Bij hem niet de obsessie van
geweld of innerlijke spanning, geen angst of predikatie, maar slechts de bedoeling om de toneeltaal zelf te vernieuwen.
Zelfs de vroege Adamov, luciede onderzoeker van wat er in de mens allemaal aan vervreemding kan leven, laat zijn Ping-Pong (1954) beginnen
rond een flipperkast, povere uitweg uit het proza. Het leven van de neurotische mens komt er niet alleen ten tonele als een serie anekdotes — Adamov beet een `realist' — maar als een duistere groeve vanwaaruit de dromen opstijgen. Het leven van alledag wordt dan een fata morgana, de zogenaamd gewone feiten vleermuizen in het duister, een reeks gebeurtenissen
noodlot. De pretmachine ontwikkelt zich tot een tirannieke macht en de
geschiedenis van zeven personen die een bepaalde band er mee hebben, tot
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een odyssee welke bestuurd wordt door onbekende dromen. 'Onirisme' is
een veel gebruikt woord ...
De flipperkast blijft dus een voorwerp dat door een heel bepaalde maatschappij ontworpen is voor een heel bepaald doel, maar zij regelt alles
doordat zij ook het middelpunt is van individuele gevoelens en onderlinge
verhoudingen. Van centrum wordt zij dan krachtlijn, draad waarlangs alles
zich verder ontwikkelt. Het concrete apparaat gaat ontbindend werken,
want er omheen komen dromen los en worden contradicties ontmaskerd.
Le Ping-Pong is een poetisch spel met anti-poezie. Voor velen geldt het als
limiet van echt toneel. Het vormt in elk geval ook een overgang naar de
nieuwe toneelvormen die door de gebeurtenissen van mei '68 ontketend zijn.
De overgang naar het allernieuwste
In het huidige Franse toneel zijn het altijd dezelfde Klassieken die niet en
die wel genoemd worden. Natuurlijk horen wij voortdurend de namen van
Shakespeare en Brecht klinken. Dat is niet verwonderlijk in een periode dat
de barokke vorm, de collectieve schepping en de wisselwerking met het
publiek weer dwingend worden. Wel opvallend is het telkens opdoemen
van de naam van Paul Claudel.Zijn stukken worden immers zelden gespeeld, en zijn wat men noemt 'dogmatische' geloofsopvatting wordt door
slechts weinig toneelmensen gedeeld. Maar zijn Livre de Christophe Colomb, dat dateert uit 1927, is onlangs met groot succes in het vroegere Orsaystation door Jean-Louis Barrault opgevoerd, ter gelegenheid van Claudel's
dood twintig jaar geleden. Hoe zou het komen dat Claudel blijft boeien
als wellicht de grootste Franse dramaturg van de twintigste eeuw?
Christophe Colomb is een ware liturgie, compleet met processies, psalmgezang en koren, en Columbus is een bijbelse figuur, een combinatie van Abraham, Mozes en Samson, een oudvader, een patriarch. Hij treedt op in een
totaaltheater waarin dansen, film, muziek (van Darius Milhaud) en tableaux
vivants hun eigen rol spelen, bont mengsel van joviale spot en verheven
lyriek. De regie moet veeleisend zijn, het publiek wordt bij de handeling
betrokken, de eenheid van plaats, tijd en handeling lijkt zoek, de humor
brengt weldadige verfrissing.
Claudel voert een Columbus ten tonele die het establishment doorbreekt
omdat God dat wil. Zou het toch niet de krachtige vorm zijn die alle door
de ideeen bezwaarden overtuigt? 'Rassembler, reunir la terre' komt enige
malen in het stuk voor. Heimwee naar een samenbindende idee en het genie
van een groot schrijver, die zowel dichter als vakman was, kunnen het succes
verklaren.
Het allernieuwste toneel in Frankrijk, waarover een volgende bijdrage zal
handelen, is in ieder geval niet blind voor dergelijke waarden.
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• Internationale politiek
De Verenigde Naties
Het ziet er alles samen nog niet zo best
uit met de toekomst van de 'Derde Wereld'. Er heerst nog steeds een wel haast
onvoorstelbare armoede in grote delen
er van. Een `absolute armoede', zoals
Le Monde dat noemde. En met nauwelijks enig uitzicht op verbetering. Om een
werkelijke verbetering te zien zouden de
landen die in deze armoede verkeren, het
gemiddeld inkomen van hun bewoners
van nu tot 1980 met 6% per jaar moeten
opvijzelen. Daar is echter geen kijk op.
De groei beloopt thans nog geen 1% per
jaar. Het aantal mensen dat in absolute
armoe leeft en volkomen analfabeet
blijft, neemt toe in plaats van af. Het
aantal armen vermeerdert met 2% per
jaar; het aantal analfabeten, thans nog
geschat op 750 miljoen, zal vermoedelijk over tien jaar met 50 miljoen zijn
toegenomen.
Voor de zevende maal hebben de Verenigde Naties een speciale Algemene
Vergadering georganiseerd ter bespreking van de internationale economische
samenwerking in het bijzonder tussen
de ontwikkelde en de onderontwikkelde
landen.
Dat er tussen die landen grote tegenstellingen bestaan en grote verschillen van
inzicht en belangen, mag nauwelijks een
geheim heten. Aan mooie woorden bestaat natuurlijk nooit gebrek op zulke
bijeenkomsten, maar ze omzetten in daden is een ander hoofdstuk. Een hoofdstuk dat op deze vergadering voor een
belangrijk deel geschreven moest worden
door de Nederlandse minister Pronk, die

tot voorzitter werd gekozen van de werkgroep die de voorstellen van al de 138
vertegenwoordigde landen hard moest
zien te maken. Hij had het voordeel dat
behalve de Chinezen niemand voornemens bleek de tegenstellingen op de spits
te drijven. Het is natuurlijk een aardig
spelletje om op Amerika en de westerse
landen af te geven en druk te praten over
een noodzakelijke omverwerping van het
stelsel, maar de ontwikkelingslanden bleken toch in te zien aan welke kant hun
boterham gesmeerd kan worden. Van
Rusland en andere meer ontwikkelde
landen uit het Oostblok evenals van het
dwarsliggende China hoeven zij niet veel
te verwachten. Mooie woorden kunnen
zij krijgen, maar geld, ho maar. — Pronk
heeft er toch uitgesleept dat een soort
buffervoorraad van voedsel gevormd
gaat worden van voorlopig 10 miljoen
ton graan voor het komende jaar; een
voorraad waaruit geput kan worden wanneer ergens ter wereld de voedselnood
nijpend wordt.
Dat zag er allemaal erg leuk uit. Moeilijkheden echter leverde de aandrang op
herstructurering van de Verenigde Naties.
Ook op dit punt bestaan tegenstellingen.
Het concentreren van de economische
activiteiten der Verenigde Naties in een
lichaam, dat de verschillende thans bestaande lichamen als het Internationale
Monetaire Fonds, de UN-conferentie
voor Handel en Ontwikkeling en de
daarmee parallel lopende conferentie
voor industrie en ontwikkeling, alsook
nog ettelijke andere, soortgelijke organen, lokt de Verenigde Staten wel aan,

162

maar de ontwikkelingslanden voelen er
niet zo veel voor, omdat zij net zo lekker in al die lichamen tot hun recht komen. Zij willen wel meewerken aan een
zekere concentratie, wanneer er naast de
Algemeen Secretaris een gelijkwaardig
functionaris komt die verantwoordelijk
is uitsluitend voor de economische
politiek. Maar op voorwaarde dat die
functionaris uit een ontwikkelingsland
komt wanneer de Secretaris Generaal uit
een der industrielanden wordt gerecruteerd of omgekeerd. De politieke secretaris en de economische secretaris zouden elkaar dus min of meer in evenwicht
moeten houden. Dit zint echter de westerse landen en Japan minder, omdat zij
op hun vnigers kunnen uitrekenen dat de
economische politiek steeds meer in belang wint op de politieke politiek. Zij
voelen er niets voor een machtsstrijd tussen de twee grote groepen binnen de
muren van het Algemeen Secretariaat te
halen.
De Europese Gemeenschap
In deze tijd van economische neergang
blijkt eensklaps hoe moeilijk de zaken
liggen in een quasi-staatsbestel als dat van
de Europese Gemeenschap. In een normaal staatsbestel komt een begroting tot
stand door het onderling afwegen van
alle belangen die met het functioneren
van de Staat samenhangen. De Gemeenschap is echter niet volgroeid. Daar zijn
onderdelen van het geheel die sterk op
de voorgrond staan; er zijn andere die
nauwelijks aandacht krijgen. Er is met
name geen `minister van financien', die
de koorden van de beurs vasthoudt, de
begroting samenstelt en de uitgaven bewaakt. Ieder departement vraagt ieder
jaar wat het denkt nodig te hebben; dat
wordt op een hoop gegooid en klaar is de
begroting.
Zo lang het economisch goed ging met
de aangesloten landen, kon zo'n begroting ook worden gehonoreerd, maar nu
het slecht gaat, gaan de wenkbrauwen
van de ministers van Financien in de negen landen zich fronsen. Er moet gekapt
worden en duchtig ook. Dat is voornamelijk de eis van West-Duitsland, dat het
mes ook duchtig in de eigen begroting
heeft gezet en natuurlijk niet kan hebben dat de Gemeenschap mooi weer
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speelt van geld dat voor een zeer aanzienlijk deel door West-Duitsland wordt
ingebracht.
Het spreekt vanzelf dat andere leden tegen de eis van Duitsland tot drastische
bezuiniging bezwaar maken. Dat geldt
met name Italie en Ierland, de twee armste landen die bij de Gemeenschap zijn
aangesloten en die vragen dat de klappen van de bezuiniging vooral zullen vallen in de hock van het ontwikkelingsfonds en van de landbouw.
Met het landbouwbeleid heeft de Gemeenschap toch al grote moeilijkheden.
Tussen Frankrijk en Italie is een wijnoorlog gestreden, waarvan vele vakantiegangers in Frankrijk de kwalijke weerslag hebben ondervonden. Die oorlog is
nu zo goed als afgelopen en beeindigd
met een compromis — de Fransen hebben wijn (Italiaanse) in hun wijn (Franse) gedaan. Maar nieuwe problemen komen weer opdagen. De steun aan de
landbouw vergt veel meer dan was voorzien en de begroting zou dus eigenlijk
omhoog moeten met enkele honderden
miljoenen rekeneenheden. Hoe dat moet,
zal de toekomst leren.
Het Midden-Oosten
In het begin van de maand werd in Geneve het akkoord tussen Israel en Egypte
getekend. De plechtigheid waarin dit geschiedde, werd sober gehouden. Of er erg
veel reden tot juichen is, zal de toekomst
uitwijzen. De Palestijnen zijn woedend
over het akkoord; de andere Arabische
landen nemen Egypte deze stap hoogst
kwalijk — voor zover zij elkaar iets kwalijk nemen — Israel houdt zijn hart vast
en Amerika hoopt er het beste van met
Rusland in zijn vuistje lachend op de
achtergrond.
Het olie-probleem
De olie-producerende landen zijn weer
bijeen geweest om over de prijs te praten die zij de westerse wereld voor hun
produkt in rekening gaan brengen. Een
aantal hunner wilde een forse verhoging
met 15 a 20% ; sjeik Yamani echter, de
olie-minister van Saoedi-Arabie, wilde
niet verder gaan dan 5%, zulks uit de
overweging dat een sterke verhoging van
de olieprijs het inflatieproces in de wes-
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terse wereld zou versterken en de moeilijkheden voor het herstel van de economie nog grater zou maken. Hij is degene
onder de Arabieren, die het helderst inziet, dat de Arabieren weinig te winnen
hebben zelfs met hogere olieprijzen, wanneer het de rest van de wereld slecht
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gaat. Zijn inzicht heeft het pleit gedeeltelijk gewonnen. De olieprijzen worden
met 10% verhoogd, doch voor de tijd
van negen maanden op het nieuwe peil
bevroren. De olielanden verdienen er
evenzogoed wel een paar slordige tientallen miljarden aan.

• Nationale politiek
Verenigde Staten van Amerika
Begin augustus was het een jaar geleden
dat Nixon aftrad als president van de
Verenigde Staten. Het onderzoek van het
Congres had hem in het nauw gedreven;
hij kon niet anders meer. Dit betekende
meer dan alleen de val van een gekozen
functionaris. Nixons aftreden markeerde
ook een staatsrechtelijke swing of the
pendulum, zoals die in de loop van de
Amerikaanse geschiedenis meermalen is
opgetreden. Het zwaartepunt van de
macht week even van het Witte Huis
naar de Hill, waar het Congres zetelt.
Het Congres, dat onder de laatste presidenten aan macht inboette, leek iets van
het verloren terrein te gaan terugwinnen.
Aanstonds na het optreden van Jerry
Ford liet het Congres verstaan dat het
niet voornemens was onder de nieuwe
president een stag terug te doen; integendeel. Het liet de nieuwe president duidelijk voelen dat hij zich niet moest verbeelden weer een zo tam Congres achter
zich te krijgen als zijn directe voorgangers. Het begon meteen de macht te laten voelen die het krachtens de Constitutie bezit, door een uiterst pijnlijk nauwkeurig openbaar onderzoek naar de antecedenten van Fords kandidaat voor het
vice-presidentschap, Nelson Rockefeller.
Dit geschied zijnde begon het Congres
aan de logische voortzetting van zijn onderzoek in de Watergate-affaire.
In wezen ging dat onderzoek over allerlei ongrondwettelijke praktijken, die zich
als evenzoveel gezwellen in het lichaam
van de Uitvoerende Macht hadden gevormd. In de Watergate-affaire leidde
het onderzoek naar die gezwellen regelrecht naar het Witte Huis en de president zelf. Een gezwel waarvan men al
lang vermoedde dat het even kwaadaardig was, zat in de Central Intelligence

Agency, de beruchte CIA, de geheime
`inlichtingen'-dienst van Amerika in het
buitenland.
Dit onderzoek, dat nu al bijna een jaar
aan de gang is, heeft zich uiteindelijk
toegespitst op twee punten. In de eerste
plaats de ontdekking dat de CIA bleek
te beschikken over grote hoeveelheden
snel dodende giffen alsmede over tal van
mogelijkheden om deze giffen vanuit een
pistool of een vulpen of een wandelstok
met scherpe naalden op grote afstand in
het lichaam van een slachtoffer te drijven. Deze ontdekking op zichzelf was
nog het ergste niet. Erger was, dat president Nixon reeds order had gegeven
deze gif-voorraden te vernietigen en dat
de CIA deze orders achteloos naast zich
had neergelegd. Het tweede punt van onderzoek vormde de algemene tendens
van de CIA om zich te hullen in geheimzinnigheid en daardoor wantrouwen te wekken jegens het buitenlandse
beleid van de Verenigde Staten.
Dit onderzoek van het Congres heeft
reeds tot scherpe woordenwisseling geleid met de president, die terecht van
oordeel is, dat — hoezeer de CIA ook
lout is geweest — een apparaat als dit
moet blijven bestaan wil de president
over de informatie beschikken die hij
nodig heeft om zijn buitenlandse beleid
goed te kunnen voeren. Het Congres stelt
daartegenover, dat de CIA met name in
de dagen van de Vietnam-oorlog doelbewust bepaalde feiten aan de president
heeft onthouden; dat de CIA dus een
eigen beleid heeft gevoerd binnen het
uitvoerend apparaat van de staat. Dat zij,
door het verstrekken van onjuiste inlichtingen aan de president en de minister
van Buitenlandse Zaken, het beleid in
een bepaalde richting heeft gedwongen;
de richting die haar het meest aanstond.
De president van zijn kant voert daar-
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tegen aan, dat de CIA ook meermalen
blijk heeft gegeven zich objectief en onafhankelijk te kunnen opstellen. Alle
pressie van Johnson ten spijt om nu eens
eindelijk met inlichtingen voor de dag
te komen over de buitenlandse bronnen
die het verzet van studenten en anderen
in de Verenigde Staten zouden financieren, heeft de CIA weerstaan eenvoudig
omdat die bronnen er niet waren. Alle
pressie van Nixon ten spijt om mee te
werken aan de Watergate-samenzwering
heeft zij eveneens weerstaan. Het Congres vindt dat allemaal goed en wel en is
ook wel bereid de CIA te laten voortbestaan en de fouten over het hoofd te
zien die in een apparaat van 20.000 mensen nu eenmaal onvermijdelijk worden
gemaakt, maar de CIA zal zich dan wel
aan een scherpere controle van het Congres moeten onderwerpen. Evenals de
president zelf trouwens.

Portugal
De afbrokkeling van de dictatuur der
communisten schijnt inderdaad door te
zetten. De communistisch aangeblazen
generaal Vasco Gongalves, die als premier werd afgezet doch tevens werd genoemd als Chef van de Generale Staf en
die dus een machtige post zou blijven
bekleden, heeft uiteindelijk deze post niet
gekregen. De president, Costa Gomez,
ziende dat de afgetreden premier maar
weinig aanhang meer had onder de militairen, besloot zijn installatie als Chef
van de Staf af te zeggen. Intussen is
admiraal Azevedo aan de slag gegaan
met de vorming van een nieuw kabinet.
De socialisten en de andere gematigde
partijen hebben hun medewerking daaraan gegeven en uiteindelijk is er een gematigd kabinet uit de bus gekomen met
Antunes, die aanvankelijk de stem van
de verontrusten binnen de strijdkrachten
liet horen, tot ongenoegen van de communistische premier, nu als minister van
Buitenlandse Zaken. De communisten
beginnen langzamerhand te erkennen dat
zij de strijd hebben verloren en zijn druk
aan het zoeken naar een nieuwe tactiek.
In dit ietwat labiele evenwicht verkeert
Portugal nog steeds tegen het einde van
de maand.
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Spanje
Heeft het regime in Spanje zich in de
loop van deze maand verscherpt? De
voltrekking van een aantal doodvonnissen heeft sterk die indruk gewekt. Men
had niet verwacht dat Franco na de aanwijzing van zijn opvolger uit het Spaanse
koningshuis en na de benoeming van een
als enigszins gematigd bekend staand
premier als Carlos Arias Navarro, tot
het voltrekken van doodvonnissen zou
overgaan. Nu dergelijke executies toch
hebben plaatsgevonden, zijn overal heten van ontzetting geuit en gaat men in
tal van landen het Franco-regime te lijf
met demonstraties, terugroeping van ambassadeurs en boycot-acties.
Men vraagt zich af of dit wel zo vanzelfsprekend terecht is als de drijvers in deze acties het voorstellen.
De doodvonnissen in Spanje vonden hun
oorsprong in een nieuwe wet van Franco,
die gericht was tegen het terrorisme. Dit
terrorisme is een probleem dat langzamerhand heel de wereld begint te benauwen. Niet het minst ook de Amerikaanse regering, die in de loop van deze
maand tweemaal een aanslag op het leven van president Ford op het nippertje
zag mislukken. Dit terrorisme vraagt
slachtof f ers. Onschuldige slachtof f ers. In
Spanje elf politie-agenten. Hun dood
heeft meer dan veertig vrouwen en kinderen in de ellende gestort — terwijl zij
niets anders deden dan hun plicht. Aan
deze slachtoffers denkt niemand onder
de betogers. Niemand heeft er een cent
voor over hen te helpen. Niemand wijdt
een woord aan hun ellende — ook niet
mijnheer Den Uyl, die in Nederland
voorop liep bij een anti-Spanje-demonstratie.
Hoe dit terrorisme moet worden bestreden, is een probleem dat vroeg of laat
overal moet worden opgelost. Spanje
doet dat door de herinvoering van de
doodstraf, die ook in democratische landen haar pleitbezorgers heeft en door
verwijzing van terroristische elementen
naar de militaire rechtspraak, die ook in
democratische landen bestaat. Men kan
het daar niet mee eens zijn; men kan dit
alles om humanitaire redenen ten scherpste verwerpen; men kan betwijfelen of
geweld zich inderdaad met geweld last
keren, maar men mag in zijn verontwaar-
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diging de ogen niet sluiten voor het feit
dat ook het terrorisme zich niets van
humaniteit aantrekt en zonder enige
vorm van proces mensen van het leven
berooft — mensen, van wie de terroristen weten dat zij onschuldig zijn.
Daar komt nog jets bij. Oorlogen dreigen steeds meer onmenselijk te worden.
Steeds meer te ontaarden in massale
slachtingen van onschuldigen. Men is zich
dat ook vroeger wel bewust geweest; met
name in de jaren, die aan de Tweede
Wereldoorlog vooraf gingen. Degenen
die oorlog wilden, zagen maar al te duidelijk, dat men mannen met een geweten
— dat zijn soldaten toevallig ook — niet
zo maar aan het vernietigen kon zetten.
Zelfs niet op bevel. Daar moest een voorbereiding van de geesten aan voorafgaan.
Een oorlogspropaganda zonder dat nog
over oorlog werd gesproken. De toekomstige vijand moest kost wat koste
worden voorgesteld als een soort beestmens, een Satan, die met inzet van alle
geweld vernietigd moest worden. Aan de
oorlog ging de haatpropaganda vooraf.
Wie haat zaait oogst oorlog! Dat geldt
niet alleen voor dictaturen.

Andere landen
De militaire junta in Chili heeft aangekondigd geleidelijk naar enige democratisering te streven. Wat dat ook mag betekenen.
Isabel Peron van Argentinie heeft zich
genoodzaakt gezien tijdelijk haar functie
als presidente neer te leggen om rust te
nemen. Zij kon de strijd tegen de Peronisten en de arbeiders niet meer aan. Of
zij ooit nog zal terugkeren, hangt van
veel omstandigheden af. Peron heeft zich
omgedraaid in zijn graf; of hij ooit nog
weer op zijn rug komt te liggen zal de
toekomst leren.
In Noord-Ierland gaat de strijd tussen
protestanten en katholieken onverminderd voort. Iedere maand vallen er weer
doden. De protestantse leiders schijnen
het nu dermate beu te zijn, dat zij met
een geweldpleging die feller is dan alle
voorafgaande een eind an het conflict
willen maken.
Op Cyprus beginnen de Turken duidelijk
stappen te zetten naar een eenzijdig bestendigen van de door hen geschapen
situatie en een afgescheiden Turks-Cyprus als een afzonderlijke staat voor te
bereiden.

• Nederland
De Troonrede
Het was weer volop Prinsjesdag, dit jaar.
Geen gijzelingsellende, die de koninklijke stoet weerhield om in voile praal uit
te trekken. Met gouden koets en al. De
aanschouwing van dit jaarlijkse kijkspel
der ontmoeting van vorst en yolk mocht
natuurlijk niet onvermengd worden genoten, althans niet door de overgrote
meerderheid van het yolk, dat op aanschouwing via de televisie was aangewezen. De toch al steeds zure commentator
van `Den Haag Vandaag' moest zo nodig de pret bederven eerst met een uitvoerig relaas van 's heren Vondelings
opinie over deze plechtigheid — een opinie die, goed doorgedacht, erop neerkomt dat wij maar niet moeten rusten
voordat Den Uyl in de gouden koets belandt! — en daarna met een al even bitter en op zijn bekende zeurtoontje met

veel eh-ehs voorgedragen toelichting op
de Troonrede. Die jongens van de televisie leren het ook nooit in Nederland.
Maar goed: veel opwekkends bevatte de
Troonrede toch niet.
In de eerste plaats niet om het beeld dat
zij van de situatie gaf waarin Nederland
momenteel verkeert. Zij stelde het probleem van de werkloosheid centraal.
Nederland is met zijn aantal werklozen
nu al ver de tweehonderdduizend gepasseerd. Voor het eerst sedert de oorlog is
de produktie in Nederland gedaald. Nederland heeft zijn deel gekregen in de
algemene daling van de wereldhandel.
Verre van opwekkend waren ook de
voorstellen van de regering om aan deze
crisissituatie het hoofd te bieden. Daar
zat eenvoudig geen spoor van een lijn in.
Het kwam allemaal hierop neer: wij
gooien er een paar miljard tegenaan en
die paar miljard halen wij dan wel op
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een of andere manier extra uit de zakken van de belastingbetalers. Hier en
daar wil de regering ook wel wat laten
vallen. Kleinigheden. Maar van forse bezuiniging zoals haar geestverwanten in
Duitsland en Engeland die doorzetten,
is geen sprake.
De regering stelt zich op het standpunt
dat het jaar 1976 wel eens mee kan vallen en daar is het gokken dan maar op.
Waarom ook niet? Gokt de regering verkeerd, zij zal zelf de boete daarvoor niet
hoeven te betalen; waarschijnlijk komt
dat op de schouders van een ander kabinet te rusten. Wie dan leeft, dan zorgt.
Den Uyl kan dan weer mooi in de oppositie gaan afgeven op de maatregelen
die hij had moeten nemen, doch niet nam
omwille van zijn achterban.
Noch de Troonrede noch de Miljoenennota is hem in dank afgenomen door
de partijen. Zijn eigen partij is eigenlijk
nog de enige die, zij het ook met een
bedrukt gezicht, al tevoren heeft verklaard wel akkoord te gaan met het in
deze twee documenten uitgestippeld 'beleid'. Geen van de andere politieke groeperingen had er voorlopig een goed
woord voor. Misschien vallen de goede
woorden de fractieleiders van de bondgenoten te binnen bij de Algemene Beschouwingen — het hoogfeest van de
blaffers die niet van plan zijn te bijten.
Christen-Democratisch-Appel
Het staat aan het einde van de maand
nog steeds niet vast of het Christen-Democratisch-Appel, waarin de drie confessionele partijen zouden samengaan, nu
wel of niet van de grond zal komen. Berichten uit de Anti-Revolutionaire kring
schommelden heen en weer tussen twee
mogelijkheden: de meerderheid gaat met
Aantjes mee of de meerderheid deelt
veeleer het standpunt van de beide andere fractieleiders, voor wie de hoofdzaak is, niet of iedere vertegenwoordiger
van het CDA in enig bestuurslichaam
persoonlijk belijdend christen is, maar of
hij de politieke beginselen van het CDA
onderschrijft. Uit een `enquete', opgezet
door de KVP, zou men het laatste opmaken, maar de vragen in die enquete waren zo gesteld, dat de mannenbroeders
er nauwelijks een keus tussen Aantjes en
Andriessen uit konden herkennen. De

partijraad van de Anti's tegen het einde
van de maand bleef Aantjes trouw en
drong alleen aan op nog eens praten met
de partners. Kruisinga wil dat wel maar
het is nog niet duidelijk of Andriessen
er veel voor voelt.
Het is nog altijd maar een heel laag pitje
waarop het CDA te pruttelen staat.
Sociale politiek
Alle economische moeilijkheden van het
moment ten spijt heeft minister Boersma
van Sociale Zaken weer een nieuwe sociale verzekering door de Kamer gesleept: de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, die voor de arbeiders weliswaar niet zo dringend nodig is omdat zij
uit anderen hoofde reeds tegen arbeidsongeschiktheid zijn verzekerd, maar die
de achterstand van de zelfstandigen op
dit gebied moet inhalen. Dat gaat geld
kosten; veel geld. Maar daar heeft het
kabinet geen moeilijkheden over gemaakt. Boersma verzette zich alleen tegen het voornemen van het Parlement
om deze wet een half jaar eerder dan
door de minister was voorzien in werking te doen treden. Dat kon niet. Niet
omdat er geen geld was, maar omdat
eerst en voor alles de heren ambtenaren hun portie moeten opstrijken. Zij
staan te trappelen om nieuwe functies te
vervullen bij de uitvoering van deze wet;
eerst moeten zij op hun plaats zitten.
Veilig en wel. Dan mogen de kleine
zelfstandigen zich melden. Maar wel
uiterlijk 1 oktober '76 heeft de Kamer
beslist.
0, zo! Orde moet er zijn!
Weg met de auto!
De particuliere autobezitters staan er bij
het kabinet Den Uyl niet zo best op. Minister Gruyters, die nog steeds het politieke D'66 in de regering vertegenwoordigt, heeft in een nota over de ordening
van het verkeer onomwonden te kennen
gegeven dat hij het particulier autobezit
aan banden wil leggen. Hij is vreselijk
kwaad geworden toen dit onderdeel van
zijn nota door de publiciteitsmedia meer
dan andere delen van ditzelfde document
naar voren werd gehaald; hij wilde toch
niet als vijand van de auto te boek staan.
Maar in de miljoenennota krijgt zijn anti-
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autoimmage een nieuwe bevestiging. Het
geld voor het doorvoeren van de plannen der regering moet van een aanzienlijke verhoging zowel van de motorijtuigenbelasting als van de benzineprijs komen. Merkwaardig is daarbij, dat het
kabinet, dat zo sociaal zegt te denken,
door deze verhogingen de kleine man
meer grijpt dan de grote. Het is immers
de kleine man die de tweede-hands auto's
koopt. Liever een zware tweedehands
dan een lichte nieuwe. Maar juist op die
zware auto's gaat de belasting het krachtigst omhoog. En voor de benzine geldt
hetzelfde. De kleine man moet betalen.
De heren ministers hebben er met hun
dienstauto's geen last van. Gruyters ook
niet.

Suriname
Langzaam maalt de molen van het wetgevend apparaat in het onvolprezen Koninkrijk der Nederlanden naar de datum
toe waarop een (overigens namaak)-juweel uit de kroon van dit koninkrijk
wordt losgemaakt. Maar erg vlot gaat het
allemaal nog niet. In Paramaribo begonnen drie leden van Arrons regeringscoalitie nattigheid te voelen; zij hebben
de coalitie verlaten, met het gevolg dat
de premier momenteel geen meerderheid
meer in de Staten heeft. De oppositie
boycot de vergaderingen van de Staten
zodat het vereiste quotum niet kan worden opgebracht en er dus geen rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.
Ook niet een besluit tot samenstelling van
een delegatie die in Nederland aan
de beraadslagingen van het Nederlandse
Parlement deel kan nemen. Leider Lachmon van de Hindoestaanse oppositie wil
best meewerken aan het totstandkomen
van de onafhankelijkheid maar dan eerst
een Grondwet die de rechten van de
Hindoestanen of n'importe welke minderheid in Suriname veilig stelt. Geen
Creoolse Grondwet!
Kamervoorzitter Vondeling heeft geprobeerd op een daartoe speciaal ondernomen refs naar de Nederlandse Antillen
de standpunten van de twee tegenstanders te overbruggen, maar naar het zich
laat aanzien met weinig of geen succes.
Maar dat mag allemaal de pret van Den
Uyl niet drukken. Hij heeft nu al uitdrukkelijk verklaard dat de onafhankelijkheid
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in ieder geval op de afgesproken datum
moet doorgaan. Of Arron nu een meerderheid heeft of niet; of de oppositiemeerderheid nu wil meewerken of niet:
de onafhankelijkheid moet Suriname
desnoods door de keel worden gewrongen. Want mijnheer Den Uyl en mijnheer
Arron willen het zo graag. En dat heet
democratie.
Intussen groeit de stroom Surinamers die
zich voor de bui in veiligheid willen brengen in Nederland, gestadig. Ettelijke duizenden komen er nog. Pogingen van minister Van Doorn om die stroom iets in
te dammen zijn mislukt. Allerlei noodgebouwen worden in gereedheid gebracht
om de vluchtelingen — want dat zijn de
nu komende immigranten die voor Arron
en de Creoolse groep op de vlucht gaan
— onder te brengen. Dit wordt een wanhoop.

Nederland en Spanje
In de algemene verontwaardiging die de
uitvoering van de doodstraf in Spanje
over de hele wereld opriep, heeft ook
Nederland zijn deel gehad. Daarbij driftig aangevoerd door premier Den Uyl
en diens hele kabinet hebben duizenden
gedemonstreerd op het Domplein in
Utrecht en op tal van andere plaatsen.
De kreten die de minister-president daarbij slaakte, kwamen — op papier — recht
uit het hart. Het politieke hart tenminste.
Den Uyl wekte de indruk met zijn gedemonstreer op politieke winst uit te zijn.
Het is wel meer voorgekomen in de geschiedenis dat bewindslieden die met hun
binnenlands beleid in de puree raken,
een zondebok zoeken in het buitenland.
Dat leidt de aandacht of van hun gestuntel.
Een van de heren ministers kreeg naar
aanleiding van de gebeurtenissen in Spanje een fikse veeg uit de pan van Pa Den
Uyl: minister Westerterp, die stiekem
naar Madrid was getogen om daar een
internationaal verkeerssymposium bij te
wonen. Hij had er wel even onduidelijk
met Van der Stoel over gesmoesd, verzekerde hij, maar deze bleek van niets
te weten, evenmin als Den Uyl. Prompt
werd hij teruggeroepen en hij verdedigde
zich als een schooljongetje met de opmerking, dat hij lekker toch al uit z'n
eigen teruggekomen zou zijn omdat hij
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als enige niet Spaanse minister aan het
symposium deelnam. Waarom hij voor
de donder niet beter had geinformeerd
voordat hij vertrok, mag Joost weten.
Het hoort tot de speiregels van de democratie, dat iemand, die van zijn superieur
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in het openbaar een uitbrander krljgt,
opkrast. Maar een minister die een uitbrander krijgt, wordt geacht geen uitbrander te hebben gekregen en hoeft dus
niet op te krassen. Rare wereld.
Hans Hermans

BeIgie

Ofschoon de Belgische binnenschippers
reeds in 1973 hun grieven aan de toenmalige regering Leburton bekendmaakten en uiteindelijk na veel heen en weer
gepraat in een protocolakkoord beloftes
voor een sanering in hun sociaal-economische situatie bekwamen, zijn ze nu,
ruim twee jaar later, nog altijd in hetzelfde bedje ziek. Dat baart overigens
niet de minste verwondering want de
gunstige maatregelen die toentertijd in
het vooruitzicht werden gesteld, zijn
blijkbaar in de loop van de tijd gewoon
weggespoeld. Het was dan ook begrijpelijk dat diezelfde schippers het been
stijf hielden wanneer minister Chabert
de jongste weken geduldig gehoor verleende aan hun nieuw klachtenconcert
en met veel inspanningen tot een overeenkomst wenste te komen tussen de
schippers, de Belgische Transportbond
(BTB) en het Verbond van Belgische Ondernemers (VBO). Al geraakten de onderhandelaars vrij vlug akkoord over het
pakket sociale maatregelen, als daar zijn:
renteloze leningen op grond van de wet
op bedrijven in moeilijkheden, het invoeren van een stelsel van brugpensioenen
voor oudere schippers, herscholingskansen voor jonge schippers door toedoen
van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, prioriteit voor aankoop of huur van
sociale woningen en dergelijke meer,
toch bleef er nog een schoentje knellen
omtrent de internationale transporten.
Bij de ultieme besprekingen had minister
Chabert voorgesteld bij wet de bodemtarieven en de beurtrol voor alle schepen
in te voeren, maar enkel voor de vaart
in de richting Frankrijk. Voor het VBO
was die maatregel een harde dobber,
maar hij werd aanvaard. De schippers
daarentegen, op dat ogenblik nogal onredelijk, weigerden, zodat de onderhandelingen op dat vlak strandden. Er moest
echter dringend schoonschip gemaakt

worden, want de staking van de schippers, die intussen maar aansleepte, en
hun blokkades brachten vele bedrijven in
het land in een benarde toestand. Al te
lang in een dergelijke boosheid volharden, zou, gezien de niet-rooskleurige economische toestand, voor het land funest
worden. De problematiek is nog wel niet
van de baan, maar de opvorderingsmaatregelen van de regering hebben dan toch
weliswaar meer de jure dan de facto, een
punt gezet achter de staking. Er zal
echter beslist nog verder moeten onderhandeld worden, want als de schippers
beweren dat varen of niet varen voor
hen niet het minste verschil inhoudt, dan
moeten er ongetwijfeld nog heel wat zere plekken zijn.
Intussen bleek september een 'waterachtige' maand te zijn. Er werd immers
ook een nieuwe en betere waterweg in
gebruik genomen tussen de Antwerpse
haven en de Rijn. Zo werd na ruim een
eeuw moeizaam onderhandelen de kroon
op het werk gezet: Antwerpen wordt
meteen zowat 40 kilometer dichter naar
het industriele hart van Europa, het
Ruhrgebied, getrokken. Het hoeft geen
betoog dat zulk een nieuwe vaarweg ten
goede komt aan Antwerpen als havenmetropool, als industrieel en commercieel centrum en ook — misschien wel in
de eerste plaats — aan het Waalse bedrijfsleven en aan het Franse en Duitse
hinterland. Doch ook vanuit de louter
maritieme hoek wordt deze nieuwe verbinding toegejuicht; ze dient immers in
enorme mate de veiligheid van het verkeer en zal beslist bijdragen tot de verdere ontwikkeling en ontplooiing van de
trafiek.
Meteen werd een stevige schakel gesmeed
voor de betrekkingen tussen twee Beneluxhavens Antwerpen en Rotterdam. Een
dergelijke hisorische gebeurtenis moest
passend gevierd worden, maar de plan-
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nen die daarvoor bestonden vielen in het
water. Ofschoon om nul uur in de nacht
van dinsdag op woensdag 23/24 september met het in werking treden van de
Kreekraksluizen het kanaal bevaarbaar
werd, bleef elke plechtigheid achterwege,
dit o.m. omwille van de gespannen situatie aan het binnenscheepvaartfront.
Wellicht zat er ook nog wel een ander
addertje onder het gras! Een werkgroep
van Belgische en Nederlandse ambtenaren had namelijk op 19 juni j.l. een drietal documenten geparafeerd omtrent drie
onderhandelingspunten tussen beide landen, nl. het graven van het zogenaamd
Baalhoekkanaal op de linker Scheldeoever, de rechttrekking van de bocht van
Bath en het debiet van de Maas bij het
binnenkomen van Nederland. Nu heeft
de Waalse Economische Raad op 8 september met 'verbijstering' kennis genomen van deze akkoorden en is de mening toegedaan dat het Maasbekken
wordt uitgespeeld tegen Antwerpen of
m.a.w. dat Nederland instemt met een
verbetering van de toegankelijkheid van
de Antwerpse haven op voorwaarde dat
het in de toekomst kan rekenen op voldoende Maaswater. Alle voordelen gaan
naar Antwerpen en dus naar Vlaanderen, meent de Waalse Economische
Raad, die in haar nogal absurde en kleinzielige redenering Vlaanderen er nogmaals van beschuldigt het met Nederland op een koopje te hebben gegooid ten
nadele van Wallonie. Zo laait .het communautaire gekibbel nog maar weer eens
op, net op een ogenblik dat premier Tindemans van plan was de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap te hervatten.
Nauwelijks enkele dagen later liet de
nieuwe minister van Economische Zaken
te veel in zijn Waalse kaarten kijken en
beschuldigde boudweg de Vlamingen van
een totaal onbegrip voor de Walen. Een
dergelijke bewering sloeg bij de Vlamingen in als een donderslag bij heldere hemel. Geen wonder dat TAK-voorzitter
Piet de Pauw gaat ijveren voor een
Vlaamse republiek: volgens hem is het
federalisme, zelfs met twee, toch ook
voorbijgestreefd. Het is natuurlijk altijd
gevaarlijk als een minister zijn mond
voorbij praat ... en dat gebeurde ook
zo pas in het (socialistische) schaduwkabinet. Inderdaad, een verklaring van oud-
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minister Leburton in `Dimanche Presse'
nopens BSP-deelname aan de regering
deed heel wat stof opwaaien en nog meer
in de eigen BSP-kringen als daarbuiten.
Het kwam dan ook nogal laconiek over
als later de uitspraken van de heer Leburton gerelativeerd werden en beweerd
werd dat de BSP `zelfs geen helpend
handje wilde uitsteken naar een zieltogende regering'. Of die regering echt aan
het zieltogen is, valt natuurlijk nog te
zien. Veel hangt uiteraard of van de huidige economische crisis, waarvoor wellicht niemand een pasklare oplossing te
bieden heeft. De regering Tindemans is
intussen klaar gekomen met een relanceplan, waarvan de haalbaarheid in de regeringsraad van donderdag 25 september besproken werd. Het plan laat zich
samenvatten in zes hoofdstukken respectievelijk met betrekking tot de economie,
de fiscaliteit, de produktiekosten, de investeringen, de export en de tewerkstelling. Een aantal structurele maatregelen
was te verwachten. Inderdaad, de omvorming van de Nationale Investeringsmaatschappij, tot een staatsholding en
het operationeel maken en activeren van
de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen stonden reeds geruime tijd op
het programma. Andere programmapunten zullen wellicht niet overal in goede
aarde vallen. Er wordt namelijk overwogen de honoraria van de vrije beroepen
te bevriezen, en misschien worden ook
de salarissen van de hoogleraren herzien.
De verlaging van de interestvoeten wordt
vermoedelijk een doorn in het oog van
de kleine spaarders, die hun spaargeld
door de inflatie alsmaar zien wegsmelten. Het reclameplan dat de regering
voor de dag brengt is de resultante van
heel wat polemieken gevoerd tussen ministers, vakbonden en patroons. Aan
iedereen voldoening schenken is beslist
niet mogelijk en bovendien werden Rome
en Parijs niet in een dag gebouwd. Feit
is in elk geval dat de relancemaatregelen ver de budgetcijfers van de regering
overschrijden. Wie zal dat betalen?
Hoewel ons eigen landje momenteel ook
al niet in rozegeur en maneschijn leeft,
toch wordt het nog als een helper in de
nood aangezien. Het was immers niet
zonder reden dat eerste minister Tindemans op vrijdag 26 september naar Kinshasa vertrok. Na tien jaar regeringsbe-
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leid van president Mobutu zit Zaire werkelijk aan de grond. Goud en deviezen
ontbreken, de landbouw kwijnt weg, de
winkels zijn leeg, de koperopbrengst
slinkt en de ambtenaren zijn onbekwaam,
niet tegen hun taak opgewassen of corrupt. Wat vijftien jaar geleden als een
beloftevolle politiek van onafhankelijkheid en zelfstandig optreden, van Afrikaanse 'authenticiteit' vermoedelijk overhaast en onvoorbereid van start ging, is
uitgedeind tot een vrij troosteloze en hopeloze warboel. Bewust losgekomen van
het koloniaal patroon staat het beleid op
losse schroeven: er werden onherstelbare
fouten begaan die nu het land naar de
afgrond en het bankroet loodsen. President Mobutu tracht doorheen de moeilijkheden te schipperen, maar heeft toch
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dringend behoefte aan een oplossing.
Daarom heeft hij zich met premier Tindemans onderhouden over het geheel van
de financiele en economische problemen
en de ontwikkelingssamenwerking, waarover ze tenslotte een akkoord bereikten.
Het was het eerste bezoek van minister
Tindemans aan Zaire, een land dat nog
heel veel hulp nodig heeft om te lukken
op de weg van de dekolonisatie en van
de `zairizering'. Belgie alleen vermag
niets, maar wellicht is het aan zichzelf
verplicht zo stevig mogelijk de jonge
staat te helpen, met wie het vroeger zo
nauw en zo hecht verbonden was. Voor
Mobutu gaat misschien de oude spreuk
op: amicus certus in re incerta cernitur.
Helma Houtman-De Smedt
27 september 1975

Forum

Filossofie en retoriek
Het is met de verhouding tussen de filosofie en de retoriek merkwaardig gesteld.
Hoewel de filosofie vanaf het begin doordrongen is van een sterk wantrouwen tegen de retoriek, zijn er tussen beide zoveel ondergrondse verbindingen, dat we
web mogen spreken van een haat-liefdeverhouding.
Het boek van IJsselingl is een duidelijke
uiteenzetting van de haat-liefd.e-verhouding, een verhouding, die hij niet alleen
voortdurend aanwijst in de geschiedenis
van de filosofie, maar die ook de verhouding van de auteur zelf tot de filosofie kleurt, zoals uit het laatste gedeelte
van het boek blijkt.
In de laatste jaren valt een hernieuwde
belangstelling waar te nemen voor de retoriek, voor de retorische momenten in
ons spreken. De auteur wijst op de hernieuwde belangstelling voor Nietzsche,
op de recente studies over de metafoor
en bovendien op de ideologiekritiek van
Marx en de psycho-analytische hermeneutiek van Freud. Deze beschouwingen
zijn zonder meer de belangrijkste van
het boek.
Maar ze kunnen niet op zich worden genomen en gelezen, want het waardevolle
van het werk is, dat de filosofische kritiek en de kritiek op de filosofie in de
negentiende en twintigste eeuw door IJsseling in relatie worden gezien met de
oorsprongen van de filosofie en van de
retoriek in het oude Griekenland. De
dialogen tussen Plato en de sofisten immers zijn het volmaakte voorbeeld, hoe
de retoriek, die in Griekenland in hoog
aanzien stond, door de filosoof met ach-

terdocht wordt beschouwd, omdat de retoriek voor hem een verborgen politiek
machtsmiddel is, een woordtechniek, die
de schijn van waarheid weet voor te
spiegelen en zo macht van mensen over
mensen vestigt.
Deze polemiek over waarheid en schijn
in de dialogen heeft het monument tot
stand gebracht, dat het westerse denken
tot nog toe heeft beheerst en dat we kennen onder de naam van metafysiek. De
metafysiek doet ons ontsnappen aan de
macht van het persuasieve woord en
brengt ons tot de ware werkelijkheid.
De laatste hoofdstukken laten ons een
omgekeerde beweging zien. De kritiek op
de filosofie, zoals die met name bij
Nietzsche, Marx en Freud verschijnt, is
een kritiek op het verborgen retorische
karakter van de filosofie.
Tussen het uitgangspunt en de laatste 5
hoofdstukken staan een aantal beschouwingen over de geschiedenis van de retoriek en haar relatie tot de filosofie.
Aan de orde worden gesteld de romeinse retoriek, Augustinus, de middeleeuwen,
de Italiaanse humanisten, de nieuwe fibosofie, Pascal, de gewijde welsprekendheid, Kant en de Verlichting. In al deze
hoofdstukken worden we attent gemaakt
op een rijke schat aan materiaal, dat
echter vraagt om nader te worden bewerkt; de auteur signaleert veel opmerkelijke dingen, maar gaat er niet steeds
en niet diepgaand op in.
Zijn eigen belangstelling treedt weer helder aanwezig abs hij de figuren van Nietzsche, Marx en Freud behandelt en vandaaruit het probleem van de metafysiek
aan de orde stelt. De metafysiek, die zich
tot dan toe onder geleide van Plato

1 Samuel IJsseling, Retoriek en filosofie. Ambo, Bilthoven 1975, 175 blz, f 17,50.
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heeft weten te onttrekken aan de retoriek,
komt flu zelf door de kritiek onder de
verdenking te staan van een behendige
retoriek te zijn. Nietzsche behandelt de
filosofie als een 'Sprachwerk, een tekst,
een weefsel van woorden en een netwerk van zegswijzen en zinswendingen'
(blz. 133). De filosofie is dan ook voor
hem een produkt van de `Wille zur
Macht' (blz. 142).
Het boek eindigt met een indringende beschouwing over de metafoor en over het
subject als auteur van het spreken.
Ik meen dat we in het laatste hoofdstuk
de sleutel moeten zoeken voor de richting waarin de auteur zijn filosoferen en
het filosoferen zal trachten te rechtvaardigen in de meeest letterlijke zin van het

woord. Hij geeft een pleidooi van de filosofie als verdedigingsrede tegenover de
`ander', die in de traditie steeds met andere namen wordt aangeduid als Logos,
God, Rede, waarheid, kortom aangeduid
wordt als de 'differentie tussen hetgeen
wij zeggen en datgene wat ons uitdaagt
te zeggen wat wij zeggen' (blz. 168).
Daarmee treedt IJsseling in het spoor
van Heidegger, die hem vanaf zijn eerste
publikaties heeft geboeid. Men moet dan
ook zeggen, dat dit boek hem via vele
artikelen over verwante onderwerpen
verbindt met de diepste intenties die hij
heeft uitgeschreven in zijn dissertatie over
Heidegger. We zijn benieuwd waartoe
zijn eigen 'Holzwege' hem zullen voeren.
A. J. Leijen

Goelag Archipel, boek 2

pitalisme naar het communisme is onderdrukking nog noodzakelijk, maar dan een
onderdrukking van een minderheid van
uitbuiters door een meerderheid van uitgebuiten. Een speciaal apparaat, een bijzondere machine voor de onderdrukking,
de "staat" is dan nog noodzakelijk ...'
(Lenin, Verz. Werken, Se ed, deel 33,
blz. 90).
Vblgens Solzjenitsyn stelde het tsaristische onderdrukkingsapparaat heel wat
minder voor dan het `toekomstige strafstelsel' van Lenin, dat al in 1918 realiteit
werd.
In het tweede hoofdstuk, `De Archipel
rijst op uit zee', wordt een van de oudste dwangarbeidkampen beschreven. Het
betreft bier het voormalige klooster op
het Grote Solowjetski-eiland in de Witte
Zee. In 1929 bracht Gorj kij in dit kamp
een bezoek. Gevangenen en kamp waren
natuurlijk opgepoetst en bijna had Gorjkij niets van wat er werkelijk gaande was
gemerkt. totdat een jongen van veertien
jaar kans zag hem anderhalf uur lang de
waarheid over dwangarbeid, straf appels
en strafhokken te vertellen. Uit de aantekeningen in Gorjkij's Opinieboek komt
van deze waarheid niets te voorschijn;
met de jongen is volgens Solzjenitsyn
korte metten gemaakt.
Voor diegenen die wel tens een reisje
naar Moskou gemaakt hebben, is het
misschien interessant uit de Goelag Ar-

In de tweede aflevering van de Goelag
Archipell beschrijft Aleksandr Solzjenitsyn de dwangarbeid en vernietigingskampen, 'vanuit een kijkspleet ... die uitzicht gaf op de Archipel, geen weids panorama ...'. Het boek is inderdaad niet
bedoeld als een poging tot integrale geschiedschrijving, de inhoud wordt vooral
gevormd door Solzjenitsyns persoonlijke
ervaringen, verhalen die hij tijdens zijn
eigen gevangenschap heeft opgevangen
en gegevens die hij na zijn vrijlating heeft
verzameld. In de Goelag Archipel is een
betrokkene, een Archipel-bewoner aan
het woord.
Uit het voorafgaande mag niet worden
afgeleid dat de historicus geheel en al
afwezig is. Dit blijkt al in het eerste
hoofdstuk, `De vingers van Aurora'.
Hier wordt de niet onbelangrijke vraag
gesteld naar het begin van de Archipel.
Solzjenitsyn noemt in dit verband de
Joegoslavische dissident Michailov, die
beweert dat al in 1921 (dus nog tijdens
het leven van Lenin) in Sovjet-Rusland
concentratiekampen bestonden. Dit is
Solzjenitsyn niet vroeg genoeg: `bij
het gebommel van de hommels' in Rasliev, heeft Lenin zijn gedachten al over
`het toekomstige strafstelsel' laten gaan
(zomer 1917) Lenin zegt in Staat en Revolutie: ` ... Bij de overgang van het ka-

1 Aleksandr Solzjenitsyn, Goelag Archipel. Boek 2. De Boekerij, Baarn 1975, 537 blz.,
geb. f 32,50, paperback f 24,90.
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chipel te vernemen, dat zich aan de rand
van de stad in in Ostankino en het inmiddels geheel vervallen Novospasskij-klooster — niet ver van het centrum — eilanden van de Archipel bevonden hebben.
Indrukwekkend is Solzjenitsyns beschrijving van het graven van het Wittezeekanaal. Duizenden mensen worden in april
1933 twee voile etmalen lang gedwongen
door te werken om het kanaal op 1 mei
als 'geschenk' aan te kunnen bieden. Als
herinnering aan deze prestatie heeft men
een inferieure papirosy de naam van dit
kanaal gegeven (Bjelomorkanal).
Voor de vertalers van dit enorme werk

mag men niets dan lof hebben. Het taalgebruik van Solzjenitsyn is verre van eenvoudig en zijn stijl is niet altijd even
vloeiend. Maar het relaas wordt er niet
leesbaarder op, wanneer b.v. 'prisypalsja'
door 'kleunde (haar) aan' wordt vertaald
(blz. 183). Ook het gebruik van hoofdletters door Solzjenitsyn is erg hinderlijk.
In een opzicht is Solzjenitsyn te ver gegaan. Als geestelijke vaders van het
dwangsysteem in de Sovjet-Unie noemt
hij Marx en Lenin in een adem. Het is
onjuist Marx 'wat te doen' en het Leninisme te verwijten.
A. J. Langeler

Hergeboorte van de republiek
Oostenrijk dertig jaar geleden

zettingsautoriteiten in opdracht van Stalin hem kwamen vragen een nieuwe regering samen te stellen.
Op 27 april trokken Karl Renner en zijn
voorlopige regering over de Ringstrasse
in Wenen naar het parlementsgebouw en
riepen daar de Tweede Republiek uit. Dat
gebeurde op dezelfde plaats waar Karl
Renner op 12 november 1918 de Eerste
Republiek had uitgeroepen.
Zeven maanden later, op 25 november
1945, Teed de communistische partij bij
de eerste naoorlogse verkiezingen een verpletterende nederlaag. Zij wonnen slechts
vier van de 165 parlementszetels, tegen
85 voor de conservatieve Volkspartij en
76 voor de sterk anti-communistische socialisten.
De uitslag was voor de westerse mogendheden aanleiding om de regering-Renner
te erkennen, nadat ook zij in Wenen waren
aangekomen en een begin maakten met
de viermogendhedenbezetting van de stad.
Die bezetting duurde tot de totstandkoming van het Oostenrijkse staatsverdrag
van mei 1955, waardoor Oostenrijk het
enige land werd dat de Russische controle
van zich afschudde.
Men vraagt zich nog steeds af waarom de
Kremlinleiders de Oostenrijkers er zo genadig af lieten komen. Bondskanselier
Bruno Kreisky denkt dat na Stalins dood
en de uitschakeling van Malenkov vooral
Chroesjtsjov in het binnenland, maar ook
naar buiten, wilde markeren dat een totaal nieuw tijdperk was aangebroken.
Daartoe was het vrijlaten van Oostenrijk
een overtuigend middel, en goedkoop,
want de Russen gaven niets prijs. Een verdeling van Oostenrijk was feitelijk niet
doorvoerbaar.

Oostenrijk herdacht op 27 april 1975 het
feit dat dertig jaar geleden de hergeboorte van de republiek plaatsvond.
Te licht wordt vergeten dat de vorming
van een onafhankelijk klein Oostenrijk in
1918 was mislukt. De liquidatie van de
Donaumonarchie was geen succes. Geen
enkele staatsman van de Eerste Republiek
geloofde in zijn hart dat Oostenrijk als
een kleine staat levensvatbaar was. De
sociaal-democraten als Bauer en Renner
voelden bovendien voor de Anschluss bij
Duitsland vanwege hun ideologische binding met de Duitse sociaal-democraten.
De Russische bezettingsautoriteiten voelden in april 1945 er weinig voor om nietcommunistische politici te helpen bij hun
pogingen een regering te vormen. Zij hadden een complete ploeg in Moskou opgeleide Oostenrijkse communisten bij de
hand om de leiding van het eerste naoorlogse kabinet in handen te nemen.
Erop vertrouwend dat de communisten
toch wel de hoofdrol zouden spelen in de
regering gingen de Russen ermee akkoord
dat de 75-jarige socialist Karl Renner leider van de eerste voorlopige regering
werd.
Karl Renner, die in november 1918 de
eerste Oostenrijkse kanselier was na de
liquidatie van het immense rijk van de
Habsburg-dynastie, heersend over Oostenrijkers, Hongaren, Tsjechen, Slowaken,
Kroaten, Slowenen en nog veel meer minderheden, woonde in het dorpje Glognitz,
110 kilometer ten zuiden van Wenen, toen
vertegenwoordigers van de Russische be-
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De Russen beschikten daarvoor ook niet
over Oostenrijkse handlangers. Verder
vormt een geneutraliseerd Oostenrijk een
Oost-Westbarriere tussen Noord- en ZuidEuropa.
Dat de Kremlinleiders met het neutraliseren van Oostenrijk de Duitsers een aantrekkelijk perspectief voor ogen wilden

Forum

toveren, is tamelijk ongeloofwaardig. Een
klein land zoals Oostenrijk kan men namelijk tot blijvende neutraliteit verplichten, maar het is onmogelijk een groot yolk
als het Duitse effectief te dwingen neutraal te blijven.
L. Bartalits
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Sociale wetenschappen
Berg, Albert v. d., Onderwijsvernieuwing
en maatschappijverandering

DIC-map 54, De Horstink, Amersfoort
1975, 168 pp, f 15,90
Cohen, H. F., De strijd om de academie
Boom, Meppel 1975, 224 blz, f 24,50
Dekker, Gerard, De mens en zijn godsdienst

Ambo, Bilthoven 1975, 184 blz, f 19,50
Drechsel, Wiltrud U. u.A., Massenzeichenware. Die gesellschaf tliche and ideologische Funktion der Comics

Suhrkamp, Frankfurt 1975, 299 pp,
DM 10,Hammen-Poldermans, Riet, De methode
Paulo Freire

Nelissen, Bloemendaal 1975, 174 blz,
f 21,50
Helmers, H. M. e.a., Graven naar macht.
Op zoek naar de kern van de Nederlandse economie

Van Gennep, Amsterdam 1975, 487 blz,
f 37,50
Mayer, Hans, Aussenseiter
Suhrkamp, Frankfurt 1975, 508 pp,
DM 38,Politiek perspectief 4, Sociaal-economisch
beleid op een keerpunt

Centrum voor Staatkundige Vorming,
Den Haag 1975, 104 blz, f 6,50
W. de la Court, Openbare Bibliotheek en
Permanente Educatie

H. D. Tjeenk Willink, Groningen 1974,
175 blz., f 19,50
Misschien is het wel gelukkig dat permanente educatie nog een zo vaag begrip is.
De schrijver, directeur van de openbare
bibliotheek in Amsterdam, geeft nu feitelijk een beschrijving van de problematiek

van dit soort instellingen. Als doel van de
bibliotheek geeft hij 'ieder toegang te verschaffen tot alle op informatiedragers
vastgelegde elementen van kennis en cultuur'. De mate waarin dat bereikt wordt,
noemt hij het rendement van de bibliotheek. Het grootste deel van het werkje
laat nu zien hoe men tracht dit zo hoog
mogelijk te krijgen. Aansluitend wordt
dan het verband behandeld tussen bibliotheek en vormingswerk en worden enige
projecten op dit gebied geanalyseerd. Het
boekje laat de bibliotheek zien als een
eigen probleemgebied en geeft ons iets
over de achterliggende wetenschap.
C. J. Boschheurne
A. C. Zijderveld, De relativiteit van kennis en werkelijkheid. tnleiding tot de kennissociologie

Boom, Meppel 1975, 245 blz., f 24,50
De schrijver wil een tussenpositie innemen tussen 'Moderne sociologie' en `kritische maatschappijtheorie'. Daartoe worden aan de hand van een aantal hoofdfiguren de belangrijkste problemen van
de kennissociologie besproken. Van belang is het vooral, omdat nog weer eens
de nadruk wordt gelegd op grote figuren
als Durkheim, Lukacs, Scheler, Weber enzovoort. Jammer is chat de schrijver uiteindelijk terechtkomt bij de opvatting van
een modefilosoof als Popper, wiens
standpunt hij dan probeert te combineren
met het op zichzelf ook vrij aanvechtbare
idee over de vooruitgang van Salomon.
Een vraag blijft overigens wat nu in de
grond het verschil is tussen kennissociologie en epistomologie.
C. J. Boschheurne
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Kernvraag nr. 52 (april 1975), De vrouw
in Hindoe'isme, Boeddhisme en Islam

Uitgave van de Geestelijke Verzorging bij
de Krijgsmacht, 42 blz.
Zoals de schrijfster over het tweede onderwerp zeer juist opmerkt, is de religie
niet direct bepalend geweest voor het
denken over de rol van de vrouw. Dat
is dan ook niet de taak van de godsdienst.
Maar men kan natuurlijk spreken over
een hindoeistische leefwereld en daarin
situeert S. Gupta kort en duidelijk de
plaats van de vrouw. Moeilijker lijkt dat
voor het Boeddhisme, dat verschilt al
naar gelang het bestudeerd wordt in Himalaya-streken, in Vietnam of elders.
Het artikel over de vrouw in de Islam
wordt ontsierd door een betwistbare en
m.i. overbodige polemiek met het christendom; erger evenwel dan de vooroordelen is de onwetendheid waarvan het
artikel blijk geeft. J. de Wit
Richard G. Wilkinson, Armoede en vooruitgang

(Aula) Spectrum, Utrecht/Antwerpen
1974, 223 blz, f 8,50
De economische wetenschap heeft het al
een paar jaar moeilijk. Het wetenschappelijk instrumentarium schiet te kort om
in de interdependente problemen van wereldformaat wat helderheid te kunnen
scheppen. Toch zijn er wel nieuwe benaderingen, b.v. die van de zgn. `system dynamics': het Eerste Rapport van de Club
van Rome (1972) vormt daar een voorbeeld van. In tegenstelling hiermee kiest
de Engelse econoom Wilkinson voor wat
ik liever comparatieve statica zou willen
noemen bij de presentatie van zijn zgn.
ecologische model.
Samenlevingen die zich in een zgn. ecologisch evenwicht bevinden, komen in
aanraking met andere waarden uit een
andere cultuur: bv. een primitieve samenleving wordt bekend gemaakt met Europese, christelijke opvattingen over gezin
en eerbied voor het leven. Deze leiden
doorgaans tot een groeiende bevolking,
die echter onderhouden moet worden.
Economische ontwikkeling is dan noodzakelijk. Hieronder verstaat S. de verandering die nodig is om over te gaan van
een verstoorde ecologische evenwichts-
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toestand (bv. een cultuur die leeft met behulp van agrarische hulpbronnen) naar
een nieuwe evenwichtstoestand (gebruik
maken van minerale hulpbronnen). Een
samenleving is voor ecologische problemen geplaatst en probeert daarom met
behulp van economische ontwikkelingen
en technische veranderingen deze problemen op te lossen. De oplossing is natuurlijk een nieuw ecologisch evenwicht,
hoewel dat overigens nergens uitdrukkelijk uitgewerkt wordt.
De industriele samenleving heeft armoede op een levensterrein verruild voor armoede op andere levensterreinen, die bij
de overgang minder vitaal leken. De nieuwe armoede of de nieuwe behoeften
(transport, hygienische verzorging, amusement, onderwijs en sociale activiteit)
zijn niet meer te bevredigen met de oude
methoden van de voorbije tijd. Er moeten
dus wel meer mensen gaan werken en
geld verdienen om de geleden verliezen
te kunnen compenseren door consumptiegoederen aan te schaffen, opdat het industriele gezin het niet slechter heeft dan
zijn agrarische voorouders.
Volgens S. is het duidelijk, dat een gemeenschap in ecologisch evenwicht (zoals de pre-industriele samenleving was)
geen subjectieve armoede ervaart (blz.
199). Na lezing van dit in goed Nederlands vertaalde boek zal dit toch niet aan
iedereen even duidelijk zijn. Dit soort
kosten-batenanalyse is niet gemakkelijk
verbaal of te doen. Overigens wel een
goed leesbaar en suggestief boek, hoewel
niet overtuigend.
Eduard Kimman

Gedragswetenschappen
Grempel, Franz, Rei f ungskrisen des Kindes im Traumanalyse and Marchenwelt
Otto Miller Verlag, Salzburg 1975, 263
pp, OS 245
Hoffmann, N. and M. Frese, Verhaltenstherapie in der Sozialarbeit

Otto Muller Verlag, Salzburg 1975, 112 67 pp, OS 137
Jensen, Jorgen Pauli, Menspsychologieen
Boom, Meppel 1975, 185 blz, f 18,50
Sublon, Roland, Le temps de la mort
(Hommes et Eglise) Cerdic Publications,
Strassbourg 1975, 241 pp, FF 65, in Frankrijk FF 55
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Winne Meijering, e.a., Nieuw Dennendal,
een goede buurt gesloopt

(Anthos) In den Toren, Baarn 1975, 173
blz, f 16,50
In Nieuw Dennendal verloor de humaniserende emancipatiebeweging voor de geinstitutionaliseerde zwakzinnige na een
conflict van vier jaar op punten. Hier is
per onderwerp gerangschikt: na een bittere inleiding van Reckman een overzicht
van de kranten (Vroemen). Hoofdstuk 2:
de pupillen en 3: de werkers (Smit). De
ouders, hoofdstuk 4 en de politiek, hoofdstuk 5, door Meijering en Peper. Hoofdstuk 6: het welzijnswerk, door Reckman.
De concurrent Bertha van Hegen (Dennendal, Mand vol Eieren 1974) krijgt een
kat van Reckman als partijdig. Overigens
is het een gedegen verslag waarin zowel
de algemen.e zwakzinnigen-problematiek
uitgediept wordt als ook het weinig 'progressieve' verloop van dit conflict. De indruk dat de centrale overheid in dezen
geen ander machtsmiddel had gehad, is
onjuist (hoofdstuk 5, blz 130). Bonifex en
de Reactie hebben gewonnen. Een later
soortgelijk drama heeft zich afgespeeld
in het Nieuwmarkt-conflict. Wie volgt?
J. H. van Meurs

managers-ziekte. Hij speelt met 'surmenage' en 'overwerktheid'. Het begrip
`stress' is hier van belang en wordt niet
onderscheiden van 'stressor' en `strain',
zodat we haast nooit weten wat nu de belastende factor is en wat al weer het gevolg.
Terecht acht de auteur overspanning mogelijk bij allerlei klassieke psychiatrische
ziektebeelden. Maar zijn neiging met zijn
leermeester RUmcke na 25 jaar nog steeds
de taxonomie op de voorgrond te plaatsen, gaat ten koste van de helderheid van
zijn thematisch concept. Het commonsense begrip `overspanning' houdt bij
hem een wisselende inhoud en omvang.
Iets in deze geest zegt de auteur ook zelf
al. Het wordt bier verzamel-begrip, moeilijk af te grenzen van andere psychiatrische ziektebeelden.
De auteur is zeer belezen op het gebied
van de klinische psychiatric. Hij weet veel,
maar te veel voor de leek, die door zijn
uiteenzettingen toch wellicht makkelijk
in de war zou kunnen raken. Als inleiding
tot de moderne psychiatrische problematiek minder geschikt dan Weyels De mensen hebben geen leven of ook Stolks Een
soort vuur.

J. H. van Meurs
Dr. Th. B. Kraft, Overspanning, `Inleiding voor artsen, medici in opleiding en
andere psychosociaal werkenden', met
een voorwoord van Trimbos
De Erven F. Bohn, Haarlem 1972, 106 blz

Marianne Schmidt, Lang zullen ze leven
— Euthanasie, misdaad of noodzaak?

Dit jaar is er een symposion gehouden
door sociaal geneeskundigen, waarop dit
bock met eerbied werd behandeld. Het
geeft dan ook veel ziektegeschiedenissen,
die helder en duidelijk diverse factoren
doen zien, die draagkracht en draaglast
beinvloeden: zodat een verkeerde verhouding tussen deze twee `overspanning'
geeft. Dit is een aardig begin van kwantificering. Het wordt vooral in hoofdstuk
8 uitgewerkt. Maar echte operationalisering is bier niet mogelijk. De definitie op
blz. 143 hoofdstuk 11 gaat uit van een
overmaat aan prikkelaanbod in bepaalde
tijd t.o.v. onvoldoende verwerkingsmogelijkheid.
In bet begin van zijn bock diept de schrijver een aantal oudere ziektebeelden op,
zoals neurasthenic (Beard) en `Tatigkeitsneurose' (Kraepelin), en nieuwere zoals

De schrijfster heeft aan deze eerder sinistere titel nog een duidelijk negatief gekleurde ondertitel toegevoegd. Een genuanceerde uitdrukking als `mogelijkheid'
zou naast `misdaad of noodzaak' evenwel
niet misstaan hebben.
In journalistieke romanstijl wordt de
`hopeloze' afdeling negen van een Duitse
universiteitskliniek beschreven. S. ontleedt een aantal individuele gevallen van
hoofdzakelijk hersentumor. Hier worden
harde, onmenselijke specialisten gesteld
tegenover begrijpende, gevoelvolle, menslievende verpleegsters en verplegers.
Daarnaast steken ook jonge, geengageerde, begrijpende dokters, nog openstaand
voor sub j ectieve overwegingen maar bevreesd voor het breken van hun carriere,
scherp af tegen de wetenschappelijke, objectieve `halfgoden in het wit' (p. 53) .

De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam 1975, 232 blz., BF. 395
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Veel aandacht wordt besteed aan een
historische schets van nazi-Duitsland,
waar `teuthanasie' een geladen betekenis
kreeg in een verkeerd begrepen eugenetiek. In de laatste bladzijden worden nog
enkele algemene overwegingen geformuleerd doch de schrijfster kan zich ook
hier niet van een casuistiek onthouden.
Alle gevallen gaan uitsluitend over gedecerebreerden, waar zelfs het begrip
euthanasie niet van toepassing zou mogen zijn: inderdaad gaat het niet meer
om mensen maar doodgewoon om 'leven'
in de meest enge zin van het woord: `een
hart-longpreparaat'.
De moderne medische apparatuur, de
farmaceutica en de reanimati'emethodes
geven de medische specialisten ruime
mogelijkheden. Vaak hebben dokters
meer oog voor het object en voor de wetenschap, dan voor het menselijke, humane (morele) aspect. Schrijfster zet
zich duidelijk achter de idee dat het
beter is nog enkele maanden rustig, bewust te leven dan door middel van een
operatie een paar maand langer te leven,
aan het bed geketend als een wrak zonder enige menselijke reactie. Een dokter
die zijn patient alleen meedeelt dat hij
langer zal leven dank zij een operatie,
licht de zieke en/of familie onvolledig in.
Nochtans opent de schrijfster zelf een
punt ter discussie, zonder het misschien
zelf expliciet te willen, waar ze schrijft:
`... terwijl zij (= de Duitse artsen) toch
zeer goed weten, dat gemiddeld zesennegentig procent van de patienten die
door hen gereanimeerd worden, op een
ellendige manier aan hun 'einde komen.
En dan maar praten over moraal! Maar
zoiets noem ik dubbele moraal' (p. 224225).
Michel De Samblanx
Jean Halperin & Georges Levitte (ed.) ,
L'autre dans la conscience juive. Le sacre
et le couple.

P.U.F., Paris 1973, 336 pp.
Deze bundel verslagen van het twaalfde1
en dertiende colloquium van joodse
franssprekende intellectuelen geeft op
een ongemeen boeiende en l'evendige
wijze weer hoe de joodse intelligentsia
vandaag denkt over enkele eigentijdse
vraagstukken. Vooral in het Jaar van de
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Vrouw is het colloquium van 1972 fris
actueel. Gedurende telkens twee dagen
werd respectievelijk in vier en vijf zittingen het aan de orde gestelde thema
van verschillende zijden belicht. Een
cultureel-filosofische presentatie van het
onderwerp (waarvoor namen als R. Garaudy, F. Raphael, 0. du Roy, Vl. Jankelevitch, E. Amado Levy -Valensi, L. Askenazi e.a. borg staan) werd telkens getoetst aan Bijbel en Talmud (deze laatste
telkens gecommentarieerd door E. Levinas) en de levenservaring in de kibboets.
Niet minder boeiend zijn de verslagen
van de bij ieder onderdeel aansluitende
debatten, waar o.m. rabbijnen van verschillend pluimage ongezouten met elkaar in discussie treden. In een woord,
een rijke bundel joods denken en aanvoelen.
Paul Belien
1 Les Jui f s dans une societe desacralise
1971.
2 'Isch et Ischa' ou l'autre par excellence, 1972.

Politiek
Stam, Arthur, Opkomst en ontbinding van
het wereldcommunisme

(uH) Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam 1975, 342 blz, f 34,50

Harry Pross, Politische Symbolik
Theorie and Praxis der offentlichen Kommunikation
Urban Taschenbucher, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1974, 156 pp., DM 10,—
Dit kleine boekje is zowel intrigerend als
boeiend. Via een lange omweg over de
symboliek (de lengte en kwaliteit van die
omweg is de intrigerende factor!) komt
de S. a.h.w. terloops op zijn onderwerp: de
politick. In een laconiek besluit ('Was
tun?'), geeft hij de onmogelijkheid aan
van zijn benadering: dat is althans mijn
vertaling van de krampachtigheid waarmee de slotwoorden uiting geven aan
Pross' verwarring. Het boeiende van dit
geschrift slaat op het corpus (de analyse
van de symbolen-taal) dat prettig geformuleerd is, een grote, doch niet opdringerige kennis van de literatuur (ook de filo-
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sofische) bespeelt, en soepel de thematiek
`aankondigt'. Het 'intrigerende' slaat,
zoals reeds gezegd, op de eerder onverwachte verstarring die Pross laat blijken
wanneer hij het over de combinatie van
symboliek en politick heeft. De lezer vermoedt dat deze schrijver heel wat meer
— en heel wat scherpere dingen — te vertellen heeft over de politick. Ik geloof niet
dat zijn houding ambivalent is, maar eerder dat hij niettegenstaande zijn aanloop,
zichzelf nog niet in staat achtte om zich
aan een definitieve uiteenzetitng met de
'politick' als symbolentaal te wagen. Een
volgende studie wordt met nieuwsgierigheid afgewacht.
Eric De Kuyper
Volksrepublik China — Sowjetunion
1964-1972. Analyse and Dokumentation.
In: Internationales Recht und Diplomatie, jaargang 1973-74, Verlag Wissen-

schaft and Politik, Köln s.d., 376 pp.,
DM. 65,—
Zoals de titel aangeeft, bestaat deze
lijvige studie uit twee delen. Het eerste is
een analyse van Uwe G. Fabritzek, Der
Sino-Sowjetische Konflikt seit dem Sturz
Chruschtschows (1964-1972), waarin

de auteur de verhouding tussen China en
de Sowjet-Unie onderzoekt. In het tweede deel wordt deze verhouding in de discussies gesitueerd aan de hand van een
groot aantal documenten. Dit documentair gedeelte bestaat uit uittreksels uit
dagbladen, artikels, redevoeringen, officiele teksten, brieven en stellingnamen
allerhande (187 in totaal) , zowel van
Russische als van Chinese zijde. Alleen
reeds de uitgave van deze documenten
mag een hele prestatie worden genoemd.
Bovendien vult zij een leemte aan, want
tevoren lagen deze documenten verspreid
over een groot aantal moeilijk bereikbare publikaties. Ook omwille van zijn
inleiding is dit bock interessant.
In een vijftal kapitteltjes, die samen een
achttiental bladzijden bedragen, geeft
Uwe G. Fabritzek een merkwaardig overzicht van de Russisch-Chinese verhoudingen sedert de val van Chroeststjow. Achtereenvolgens worden behandeld: Het
beeld in de periode tussen de val van
Chroeststjow en de culturele revolutie;
De culturele revolutie en het conflict
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tussen Peking en Moskou; 1969-1971,
Grensconflicten en partiele ontspanning;
Het Chinees-Russisch conflict en Pekings
toenadering tot Washington; Het Chinees-Russisch conflict in een balans.
De auteur karakteriseert de houding van
Chroeststjow tegenover China als deze
van een partijleider die eenvoudigweg
niet begreep wat zich in China afspeelde.
Het was dan ook met een zeker onbehagen dat hij Mao's opgang en spectaculaire successen aanzag. Niettegenstaande
het terugtrekken van de Russische experten, door Moskou zeker bedoeld om
Mao op zijn knieen te krijgen, kon deze
zijn land toch overeind houden. Tussen
Moskou en Peking ontstond een wedijver
om het primaatschap over de communistische wereldbeweging, wat o.a. zeer
sterk tot uiting kwam in hun politick
tegenover de derde wereld.
De uiteindelijke val van Chroeststjow zou
dan ook gedeeltelijk te wijten zijn aan
zijn foutief optreden tegenover China.
Vervolgens (veronder-) stelt de auteur
dat de ploeg Breschnew-Kosygin wel degelijk een andere China-politick had kunnen aankondigen. Ons inziens mag dit
niet te sterk worden benadrukt, want de
ideologische instelling van deze nieuwe
ploeg wijkt nog steeds in niets of van
Chroeststjow's houding ten opzichte van
China. Alleen de taktitek veranderde, of
om het met de woorden van de auteur te
zeggen: Breschnew en Kosygin hadden
een klaar concept in verband met hun
houding tegenover Peking. Terwijl de
Chinezen hun aanvallen sterk opdreven
en bijna hysterisch werden tijdens de
culturele revolutie, reageerden de Sowjets matig en koel gereserveerd en probeerden daarentegen hun positie in de
landen van het communistisch blok en
in de landen van de derde wereld te versterken.' Een eerder negatieve reactie dus
en zelfs een negatie van de Chinese kritick.
Twee gebeurtenissen hebben het Russisch-Chinees conflict ten top gedreven,
nl. de Chinese aanvallen op Moskou tijdens de culturele revolutie en de grensgeschillen in 1969. Na 1969 moest de
Sowjet-Unie haar houding tegenover
China herzien. Dat dit land ondertussen,
int'ernationaal gezien, ook hoger werd
aangeslagen, kwam tot uiting in twee
spectaculaire feiten: in 1971 werd China
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lid van de UNO, en in 1972 kwam Nixon
naar Peking. Hierdoor groeide China's
prestige in de wereld enorm en werd zijn
onafhankelijkhheid ten opzichte van Moskou nog groter.
Volgens de auteur luidden deze gebeurtenissen dan ook een nieuw tijdperk in
voor de verhoudingen tussen Peking en
Moskou. China ontwikkelde zich van een
hulpbehoevende natie tot een land dat
internationale erkenning geniet. Het
roept zichzelf nu uit tot voorbeeld voor
de ontwikkelingslanden en tot behoeder
van het echte Marxisme-Leninism'e.
Opvall end is dat heel wat beschuldigingen van weerszijden op dezelfde grond
steunen: streven naar imperialisme, revisionisme, lakei van de Verenigde Staten.
De Sowjet-Unie is hiiervan in haar buitenlandse politiek inderdaad niet vrij te
pleiten. De feiten spreken voor zich: de
brutale greep van Moskou op zijn satellietlanden, de bewapeningsuitgaven, het
streven van Moskou naar steunpunten
over de hele wereld, allemaal duidelijke
tekenen van de Russische expansiepolitick. Uiteindelijk zouden dit dan dezelfde
politieke concepten zijn die het Rusland
van de tsaren beheersten: een verwijt dat
uitdrukkelijk en voortdurend in de Chinese documenten voorkomt.
A. van Peteghem
,
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Ambo, Bilthoven 1975, 127 blz, f 12,50
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Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1975, 218
pp, DM 18,—
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Ambo, Bilthoven 1975, 161 blz, f 17,50
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Paetzold, Heinz, Neomarxistische Aesthetik I: Bloch-Benjamin

Schwann, Dusseldorf 1974, 196 pp
Paetzold, Heinz, Neomarxistische A esthetik II: Adorno-Marcuse

Schwann, Dusseldorf 1974, 144 pp
Pelazynski, Z. A., Hegel's Political Philosophy (problems and perspectives)

Cambridge Univ. Press, London 1972,
246 pp, £ 1.95
Schleichert, H. (Hrsg.), Logischer Empirismus der Wiener Kreis
(Kritische Information 21) W. Fink, Munchen 1975, 227 pp
Spinner, Helmut, Pluralismus als Erkenntnismodel

(stw 32) Suhrkamp, Frankfurt 1974, 299
pp
Stoeckle, Bernard (Hrsg.), Worterbuch
christlicher Ethik

Herderbucherei, Freiburg/Basel/Wien
1975, 284 pp, DM 9,90
Gabriel Fragniere, Le royaume de l'homme. Essai sur la religion et la democratie

Editions du Mont-Blanc, Geneve, 220 pp
Dit merkwaardige boek is geschreven vanuit de bezorgdheid van de S. voor de vrijheid van de mens. Het begint met een
korte weergave van de rol van Socrates in
het Griekse staatkundige leven om dan
snel over te gaan op de persoon van Christus en op de christenheid die het Christendom van Christus verkeerd interpreteerde. Hij laat zich hierbij, zoals steeds in het
boek, wat eenzijdig leiden door theologen van de reformatie die de waarde van
de Incarnatie te weinig onderkennen (Tertullianus wordt als typerend voor de christelijke houding geciteerd), de wereld minder achten en dan tot een reactie van secularisatie of secularisme overgaan.
Dit wordt nog duidelijker wanneer de
Franse en Amerikaanse revoluties worden
behandeld. De S. is vooral zeer goed op
de hoogte van de geschiedenis van de
U.S.A. en geeft hier blijk van verrassende
inzichten, bv. hoe de U.S.A. geen ideologic bezit, maar een ideologie is. Hij
meent dat de oorlog in Vietnam het messianisme voor de democratic van de
U.S.A. definitief heeft geseculariseerd en
wordt in deze opinie geinspireerd door de
`God is dood' theologen. Zijn conclusie
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is, dat de mens alleen vrij is, wanneer God hoeffer nog Bens opnieuw te lezen, nu
zich niet (meer) met de wereld bemoeit. rekening houdend met het karakter van
Dit betekent geen atheisme, want God is de man en hem volgend in zijn levensaanwezig in een nieuw geloof voor de loop en ontwikkeling. Allereerst worden
persoon die in zijn liefde voor de andere een aantal — voornamelijk psychologimens Gods bestaan mogelijk maakt on- sche — categorieen verzameld, waarmee
der de mensen (blz. 193). Maar dit is een de persoonlijkheid van Bonhoeffer gekageloof zonder rede, zonder openbaring, rakteriseerd kan worden; en vervolgens
verlossing of vergeving van Gods kant. worden de diverse studies van deze theoWant als God in de geschiedenis aanwe- bog geplaatst in het moment van perzig is, mag je als yolk alles doen (blz. 172), soonlijkheidsontwikkeling, waarin hij
terwijl in feite de mens zelf de verant- zich beyond bij het schrijven van het bewoordelijkheid draagt en zijn waarden tref f ende werk. Men kan niet ontkennen
bepaalt.
dat zo een uitermate boeiend overzicht
Het is niet duidelijk, hoe de S. deze be- van leven en werken van Bonhoeffer ontweringen kan bewijzen, evenmin waarom staat. Het is hier niet de plaats het werk
een geschiedenis die door de mens alleen van dr. v. d. Berk in details kritisch te
bepaald wordt, zoveel beter gaat worden volgen. Een gedachte is mij bij het lezen
dan een geschiedenis waarin men zich in van zijn studie steeds gevolgd: laat het
zijn daden normeert aan de boodschap waar zijn dat de boodschap van een man
van Christus in het Evangelie. S. heeft ge- als Bonhoeffer eerst eerlijk en volledig
lijk in zijn opkomen voor de autonomie doorkomt wanneer men rekening houdt
van de mens en voor vrijheid, maar auto- met zijn persoonlijkheid: wanneer men to
nomie sluit heteronomie niet uit. Anders sterk geboeid raakt door die persoonlijkzou de vrijheid alleen subjectief worden heid voor de interpretatie van zijn werk,
en geen vrijheid meer zijn. Op soortgelijke kan men licht over het hoofd zien dat de
wijze verwart Fragniere, met de God is gedachtengang toch ook bepaald wordt
dood-theologen, deisme en theisme en door de heersende stromingen van de
zijn bewondering voor deze theologen en tijd waarin zo'n studie tot stand kwam.
voor Harvey Cox in het bijzonder doet in Dit zonder meer boeiende boek toont m.i.
1974 al ouderwets aan. Maar de mens die aan, dat men met beide achtergronden
vrij wil zijn ten koste van God, is een terdege rekening dient te houden.
eeuwenoud actueel misverstand en dit
S. Trooster
boek geeft ieder die bekommerd is over
de huidige wereldsituatie veel stof tot
denken en tot handelen.
Godsdienst
J. H. Nota
Auclair, Marcelle, Du hast mich gef uhrt
(Mein Weg zuruck)
er,
Dr. M. F. M. van den Berk, Bonhoeffer,

Herder Verlag, Freiburg 1975, 144 pp,

boeiend en geboeid. De theologie van
Dietrich Bonhoeffer in het licht van zijn
persoonlijkheid

DM 14,80

Boom, Meppel, 1974, 322 blz., f 28,50
Het lijkt inderdaad vanzelfsprekend, dat
ook het werk van theologen mede bepaald wordt door het karakter en de levensgeschiedenis van de auteur. Het
merkwaardige is echter, dat wij juist deze
mensen zo gauw mogelijk trachten onder
te brengen in een bepaald systeem; waardoor uiteraard hun boodschap ten dele
verminkt moet overkomen. Deze dissertatie onderneemt een zeer interessante
poging het werk van de befaamde Duitse
theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bon-

Lescrauwaet, J. F. e.a., Balans van de Nederlandse kerk

Ambo, Bilthoven 1975, 281 blz, f 22,50
Moser, Georg, lch bin geborgen
Herder, Freiburg 1975, 142 pp, DM 15,80
Penning de Vries S.J., P., Geestelijke lezing in de Societeit van Jezus

B. Gottmer, Nijmegen 1975, 340 blz,
f 25,Qui portera l'Evangile aux nations?

Museum Lessianum (Section Missiologique, no. 58) Ed. DDB, Jiff. Livrac, Bruxelles 1074, 176 pp
Roscam Abbing, prof. dr. P. J. e.a., Eigen-

tijds verstaan van de bijbel

Kok, Kampen 1974, 186 blz, f 17,50
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Spoerri, Theophil and Pierre, Die Kunst
mit dem anderen zu leben

Herder, Freiburg 1975, 143 pp, DM 14,80
Tilman, Klemens, Leben aus der Tiefe
Benzinger Verlag, Einsiedeln 1975, 80 pp
Dagelijks leven in Bijbel Tijd

National Geographic Society/De Haan,
Unieboek, Bussum 1974, 448 blz, ill.,
f 45,—, bij intekening f 39,50
Een omvangrijk, kleurrijk, Amerikaans
werk ligt voor ons met als doel de lezers
het dagelijks leven in bijbeltijd opnieuw
te laten meemaken. Het is daarom voor
de hand liggend dat vooral de historische
passages uit de Schrift worden belicht,
onderweg met de groten: Abraham, Mozes, David en Salomo, de Assyrische, Babylonische, Griekse en Romeinse koninkrijken, Jezus en Paulus. Het is eigenlijk
een groot reisverhaal geworden, geschreven door gerenommeerde geleerden als
Samuel Noah Kramer, G. Ernst Wright,
Roland de Vaux en Emil G. Kraeling;
uitstekende fotografen van de National
Geographic Society hebben talloze, typisch Oosterse taferelen vastgelegd. Het
geheel is — onder leiding van James B.
Pritchard — een uitstekend leesbaar, vlot
geschreven boek geworden, goed geillustreerd en gedocumenteerd en up to date.
Wat de lay-out betreft lijkt het mij te druk,
te veel beeld per pagina, zodat de doorlopende leestekst soms zoek raakt tussen
alle foto's, reprodukties en tekeningen.
Deze typisch Amerikaans-Engels historiserende tekeningen verstoren voor mij
persoonlijk het geheel; het geeft te veel
een gedwongen karakter van 'erbij geweest zijn'. Een uitvoerig register en 13
kaarten maken van dit kijk- en leesboek
ook nog een bijzonder nuttig naslagwerk.
Panc Beentjes
Piet Zuidgeest, Dankbaarheid
Amboboeken, Bilthoven, 1974, 43 blz.,
f 5,90
Dit boekj a houdt een warm pleidooi in
voor dankbaarheid als grondhouding van
gelovige mensen: dankend in de wereld,
in het leven staan. De techniek maakt
het ontvangend en dankend in het leven
staan steeds moeilijker; in de literatuur

wordt aan dankbaarheid veel minder aandacht besteed dan aan negatieve gevoelens. Toch, binnen de traditie van het gelovig denken is dankbaarheid een kernthema. Aandacht hebben voor mensen
en dingen kan ruimte maken voor dankend in het leven staan, dat een kwaliteitsverbetering van het bestaan belooft.
Ter overweging.
S. Trooster
Karl Rahner, Wagnis des Christen. Geistliche Texte

Herder, Freiburg-Basel-Wien, 1974, 190
pp., DM. 22,—
Wie, afgaande op de ondertitel, zoals ondergetekende, hoopte op niet al te moeilijk geformuleerde teksten, komt gedeeltelijk bedrogen uit: ook in deze bijzonder
rijke 'Geistliche Texte' kan de auteur
moeilijk voor de dag komen! En dat is in
zekere zin juist hier een beetje jammer,
want de gedachten die hier worden uitgewerkt over christen-zijn en christelijk leven zijn vaak zonder meer kostbaarheden. Maar goed, wanneer men zich de
moeite (en soms ook het geduld) getroost deze teksten aandachtig te lezen,
zal men deze moeite overvloedig beloond
zien. Een eerste deel behandelt `Grundfragen', sterke en bevrijdende gedachten
over God, Christus, mens-zijn en christen-zijn, over geloof en waarheid. Een
tweede deel behandelt momenten in de
christelijke geloofsbeleving: gebed, retraite, boete en biecht (hier voel ik een lichte inconsequentie t.a.v. de gedachten in
het eerste deel) , sterven, Pasen als boodschap van het vertrouwen dat de vergeefsheid slechts het voorlaatste woord
van het leven is (een bijzonder sterke
overweging) . Tenslotte een derde deel
over het kloosterleven nu: roeping, christelijk gemeenschapsleven, kloosterlijke
gehoorzaamheid, en — als toegift? — een
uiterst fijnzinnig stukje over 'Der gegliickte Tod: Das Zeugnis der Therese
von Lisieux.' Een boek dat je steeds opnieuw ter hand neemt om erin te lezen,
dat je soms stil maakt en steeds weer inspireert. Inderdaad, wie de moeite neemt
deze soms wat moeilijk geformuleerde
gedachten aandachtig te lezen, kan op
een hoge beloning rekenen.
S. Trooster
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Francois Reckinger, Wird man morgen
wieder beichten?

Butzon & Bercker, Kevelaer, 1974, 210
pp., DM. 22,—
Ook al is enige voorzichtigheid in de beoordeling van dit boek geboden — momenteel is een opkomende belangstelling
voor de biecht in de geloofsbezinning
waar te nemen —, toch kan ik moeilijk
aan de indruk ontkomen dat dit boek geschreven is door een zielzorger die met
weemoed (en soms ook een beetje ongeduld) op penitenten zit te wachten. Een
groot deel van het boek wordt ingenomen
door `de bewogen geschiedenis van de
biecht' (instelling door Christus, traditie,
Concilie van Trente) ; maar de consequenties voor een hernieuwe visie op de
praktijk van de vormgeving van het `sakrament der boete' worden niet of nauwelijks getrokken. Wel volgen nog een
paar hoofdstukjes over de enigszins veranderde kink op de 'zwaarte' van bepaalde zonden (zo'n beetje in de trant van:
echt, het is niet zo erg als je misschien
denkt; wij biechtvaders zijn ook meegegroeid in de beoordeling van de ernst
van bepaalde zonden.) . Van de andere
kant ontbreken interessante suggesties inzake een andere vorm van biechten ook
weer niet. Het boek eindigt met gedachten n.a.v. de nieuwe 'Orde Paenitentiae',
door Rome in 1974 opgesteld. Al bij al
een niet al te overtuigend boek.
S. Trooster
Peter Koster, Lebensorientierung an der
Bibel. Meditationsimpulse zum Exerzitienbuch des Ignatius von Loyola
Verlag Katholisch'es Bibelwerk, Stuttgart
1974, 248 pp., DM. 26,—
Overzadigd en uitgeput door een overvloed aan religieuze en maatschappelijke
informatie heeft zich een tegenstroom
aangemeld, waarin men de levensbeschouwelijke energiecrisis tracht te overwinnen door een grotere toeleg op gebed
en meditatie, op stilte en eenvoud van
leven. Een weg die vanoudsher binnen
de Kerk gediend heeft om een mens zichzelf te laten ordenen op de zin van het
leven, vormt het doen van de ignatiaanse
Geestelijke Oefeningen, waarin men in
de Godsontmoeting door de navolging

van Christus zich laat (her) ordenen naar
de wil van God. Met vreugde kan men
deze publikatie begroeten, temeer daar
in de snel groeiende stroom van meditatieboekjes literatuur over en tot de
ignatiaanse Oefeningen weinig verschijnt.
Korte duidelijke bijbeluitleg, meer aanzetten tot ordenend overwegen en contempleren dan exegetische of moraliserende inleidingen, staan in goede harmonie met de spirituele wetmatigheid en
dynamiek van de Oefeningen. Korte verhandelingen over de verschillende fasen
van de Oefeningen, waarin de schrijver
een geoefend gevoel aan de dag legt voor
de innerlijke bewegingen van een retraitant, tezamen met een bondige uitleg
van de kernmeditaties verhogen de
waarde van het geheel. Een werk, dat
aan te bevelen is voor de retraiteleiders,
evenals voor degenen die persoonlijk de
Gefeningen willen doen.
G. Wilkens
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zichzelf-worden suggereren. S. bekiemtoont de grondige vernieuwing door deze
trits gedichten geillustreerd: het ombuigen van poezie tot zelfbeschouwing en
`het alles en alien richten naar God toe'.
Prozat►eksten van Gezelle uit Rond den
Heerd over 33 Vlaamse heiligen werden,
samengelezen en van commentaar voorzien, door A. De Cuyper gebundeld in
de reeks Archivalia onder de titel Guido
Gezelles Eigen van de Vlaamse bisdommen. Deze teksten zijn zonder literaire

waarde, hun historisch belang is vrij relatief, het volkskundig aspect is echter
des te duidelijker. S. bedoelde hiermee
een aanvulling te leveren bij door A.
Walgrave vroeger reeds gebundelde
Rond-den-Heerd-teksten in De Ring van
't kerkelijk jaar.

Een verslag over het op 1 mei 1974 te
Antwerpen gehouden Gezellesymposium
rond de interpretatie van het gedicht
Dien avond en die rooze leidt dit tiende
deel van de Kroniek in. Daarin werden
opgenomen de openingstoespraak door
R. F. Lissens, een samenvatting van de
drie gehouden referaten (door respectievelijk B. F. Van Vlierden, L. Rens en
J. J. M. Westenbroek) , een verslag over
het tijdens de middagzitting gehouden
paneelgesprek en een vijftal bijlagen
waarin een aantal sprekers hun visie
omtrent het gedicht verduidelijken.
K. De Busschere schreef een in memoriam Dr. Robert De Coninck.
De tekst van de Homilie bij de Gezelleherdenking te Kortrijk op 8 oktober 1972

door A. Van Wilderode vormt de derde
bijdrage. Spreker benadrukt daarin twee
aspecten van Gezelle's persoonlijkheid:
het belang van het priesterschap voor
zijn poezie, 'hij was steeds bezig met de
formulering van zijn geloofsovertuiging',
en de menselijkheid van zijn dichterschap, 'niets dat van de mens is, is hem
vreemd gebleven'.
Onder de titel Guido Gezelle's dichterlijke ouverture: 0 't ruisen van het ranke
riet, beschrijft E. Janssens het poetisch

gehalte van dit bekende gedicht dat in
zes strofische en cyclische golvingen
leidt tot bewustwording en zelfherkenning van de priester-dichter bij de waterboord. Daarbij betrekt S. twee andere
gedichten uit het begin van Gezelle's
poesisjaar, De Waterspegel en Excelsior,
die tevenzeer dit priesterlijk en dichterlijk

C. D'haen vervolgt haar verslag over de
inventarisatie van het Gezelle-archief te
Brugge. J. de Muelenaere en K. De Busschere verzorgden de rubriek Boekbesprekingen. Op een ongemeen boeiende
wijze besprak eerstgenoemde het boek
Guido Gezelle Vrijmetselaar door R.
Reniers. Het werd een degelijk wetenschappelijk betoog, 25 biz. lang, waarin
Reni'ers' stellingen stuk voor stuk worden neergehaald — een goede aanvulling
dus bij een ingenieus uitgewerkte hypothese! Volgen nog een Gezellebibliografie over de jaren 1971 en 1972 en enkele
Mengelmaren.

J. Geens
G. Knuvelder, De Romantiek en haar
aspecten 1974, 142 pp, f 14,75
(Onachterhaalbre t(d) 1974, 213 biz.,
f 15,75

L. C. G. Malmberg, Den Bosch
Wat betreft het boek De Romantiek en
haar aspecten, kunnen we kort zijn, omdat het een herdruk is van de inleiding
van het 'Handboek dl. Ill', waaraan in
Streven, juni 1974, reeds een uitvoerige
bespreking gewijd is. Het is, in deze tijd
met zijn opleving en herwaardering van
de romantiek, een goede gedachte van
de uitgever geweest om deze belangrijke,
zeer uitvoerige inleiding apart uit te
geven en zodoende bereikbaar te maken
voor een groter publiek.
Onachterhaalbre tijd kreeg als ondertitel
`Vijftig jaar grasduinen in literatuur' mee.
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Als degene die gaat grasduinen Knuvel- hij dit gevoel ook bij zijn lezers weet op
te wekken.
der beet, dan weet je in ieder geval dat
C. Free
je een paar interessante uurtjes gaat beleven.
Het boek valt eigenlijk uiteen in drie
delen: zijn levensloop, zijn contacten Neue Namen Neue Lyrik 74
met anderen en zijn mening over de lite- Auswahl, Verlag Neues Leben, Berlin
ratuur-geschiedschrijving. Zijn levensloop 1974, 175 pp, E.V. 83,90
schrijft hij neer met dezelfde milde ironie
en zelfspot, die hij ook bezigde bij het Een bundel gedichten van jonge dichters
lesgeven, zoals zijn leerlingen zich nog uit de DDR. Over het algemeen van vrij
hoog peil, hoewel er geen bijzonder mowel zullen herinneren. Een voorbeeld
hiervan is het volgende als hij schrijft derne vormen opvallen. Wel is bet meeste
over bet hem door de universiteit van werk in vrije vorm geschreven.
Utrecht verleende ere-doctoraat in 1961: Merkwaardig is dat, terwijl toch vrijwel
al deze dichters hun hele vorming in de
`Aan prof. Smit gelukte wat in een eerDDR gehad hebben, uit vele gedichten
dere fase een ander hoogleraar niet gelukt was — iets wat ik overigens niet we- bekendheid blijkt met het Christendom.
ten mag en waartoe ik dus verder maar Politieke gedichten zijn in deze bundel
het zwijgen toe doe. Ik doe, hoe open uitzondering.
C. J. Boschheurne
deze kaart ook mag zijn, ook verder het
zwijgen tot de mededelingen van drie
hoogleraren van drie andere universiteiten, die mij kort na bet bekend worden Theater
van de Utrechtse toekenning, vertelden
dat ook zij juist de procedure in gang Binder, Wolfgang, Europaisches Drama
gezet hadden om aan hun universiteit and amerikanische Kritik. Band 51 der
`Erlanger Beitrage zur Sprach- and Kunsthetzelfde resultaat te bereiken .. .
wissenscha f t'.
Maar ook hier geldt, dat wie het eerst
Hans Carl, Nurnberg 1974, 500 pp,
komt, het eerst maalt.'
In zijn contacten met anderen getuigt hij DM 27,van zijn grote bewondering voor zijn Biornstad-Herzog, Annelise, Hendrik Ibleermeesters Moller en Michels en voor sens Buhenkunst. Studien zu seinem Dramenbau
Gerretson. Dit gedeelte geeft tevens interessante achtergrond-informatie over (Abhandlung) Juris Verlag, Zurich 1974,
de tijdschriften Roeping en De Gemeen- 148 pp, sFr. 30,Busch, Rolf, lmperialistische and faschisschap (Van Duinkerken).
tische Kicist-Rezeption 1890-1945
In het gedeelte waarin hij enige infor
matie geeft over de ontwikkeling van de (Humanitas) Akademische Verlagsgesellliteratuur-wetenschap (Roman Ingarden, schaft, Frankfurt am Main 1974, 136 pp
Wellek & Warren, Ermatinger, Maatje) Devereux, Georges, Tragedie et poesie
gaat hij tevens in op zijn huidige opvat- grecques. Etudes ethonopsychanalytiques
ting over de wijze van bedrijven van Flammarion, Paris 1975, 226 pp
literatuur-geschiedschrijving. Summier Fichte, Jorg 0., Expository Voices in Meweergegeven komt het hierop neer dat dieval Drama. Band 53 der `Erlanger Beitrkge zur Sprach- and Kunstwissenschaf t'
de literatuur-geschiedschrijver werkt vanuit het werk zelf met gebruikmaking van Hans Carl, Nurnberg 1975, 176 pp,
allerlei hulpwetenschappen, aan dit alles DM 38,Hasler, Jorg, Shakespeare's Theatrical
voegt hij dan een waarde-oordeel toe.
Notation: The Comedies (The Cooper
(Zie voor een uitgebreidere bespreking
Monographs 21) Francke Verlag, Bern
van deze theorie, Streven, juni 1974.)
1974, 244 pp, sFr. 45,Een betekenis van grasduinen is naast:
zich oppervlakkig met iets bezighouden, Johns, Eric (ed.), British Theatre Review
1974
ook: volop genieten. Dit laatste proef je
uit heel het boek. Knuvelder geniet als Vance-Offord, Eastborne 1975, 247 pp
Schoell, Konrad, Das Komische Theater
hij met literatuur bezig is.
Het is een grote verdienste van hem dat des f ranzäsischen Mittelalters
-
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(FSRPh-Bd. 30) W. Fink Verlag, Miinchen 1975, 258 pp, DM 68,Siess, Jiirgen, Zitat and Kontext bei Georg
Biichner

(GAG 147) A. Kummerle, Goppingen
1975, 141 pp, DM 22,Styan, J. L., Drama, Stage and Audience
Cambridge University Press, London 1975
268 pp, £ 2,25
Zobel, Reinhard, Der Dramentext - Ein
kommunikatives Handlungsspiel

(GAG 151) A. Kummerle, Goppingen
1975, 458 pp, DM 65,—
Marjory M. Morgan, The Shavian Playground. An Exploration of the Art of
George Bernard Shaw
Methuen, London 1974, 366 pp, pb, £ 3.80
In het dichte bos van waar-zeggers over
GBS is S. een frisse lichtvlek; met deze
studie levert zij een belangrijke en persoonlijke bijdrage tot de wat geconstipeerde Shaw-exegese. Alle stukken worden gezien als produkten van een ongewoon verbeeldingsrijk man. Sterker dan
gebruikelijk treft S. de mens Shaw in zijn
oeuvre aan, d.w.z. het auctoriale perspectief heeft de voile aandacht gekregen, zowel qua thematiek als qua structuur. Zij laat dan ook alle geijkte opinies
over stukken en auteur achterwege; ze
trekt er eenzaam op uit om de zo vaak
opzettelijk aangebrachte dubbelzinnigheid van vorm (extravaganza, klucht, komedie voor zeer ernstige structuurknopen) en inhoud (bonmots, aforismen,
ideeen toch vooral, veelbodemige standpunten) te verhelderen. Daardoor kan zij
de vaak gek-onnozele en f antastisch-bizarre situaties tot hun essentiele waarde-expressie herleiden en de ongeloofwaardige
voorgrond van het speelse libretto terugbrengen tot het extreem-rationele vertrekpunt. Aldus slaagt zij erin te bewijzen
dat het er Shaw niet om te doen was
knappe fictieve verhaaltjes toneelmatig
aan te kleden — met een verrassende moraal als toegift, maar dat hij uit zijn eigen
behoeften en gevoelens, ideeen en emoties een dramatische beelding componeerde. Als critica blijkt S. het vereiste potentieel te bezitten om in een vaak aarzelende maar altijd oprechte poging het
wezen van Shaw als dramatisch auteur te
verhelderen. C. Tindemans
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Arnold P. Hinchliffe, British Theatre
1950-70

Basil Blackwell, Oxford 1974, 205 pp,
£ 3.50
David Addenbrooke, The Royal Shakespeare Company. The Peter Hall Years
William Kimber, London 1974, 334 pp,
£ 5.50

Niettegenstaande de -- zoals toen gebruikelijk — dubbelzinnige titel is het toch
weer het drama dat de grootste aandacht
krijgt, terwijl het theater slechts vluchtig
aangeraakt wordt. Chronologisch deze 2
decennia met wel erg brede passen doorstappend, zegt Hinchliffe zinnige dingen
over het versdrama, het al-dan-niet voorspelbare van de heropleving, de vaandragers van de nieuwe orientering, de vermoeidheidsverschijnselen en de niet door
iedereen waargenomen tweede adem. Hij
verbergt zijn wat dwarse opstelling niet,
zoekt geen brede stromingen, verkiest de
individuele karakterisering en eventueel
enkele trekjes die ook bij anderen voorkomen. Maar nergens gaat hij in zijn dwarssnede zo ver dat daarmee diepere impulsen, behoeften en resultaten oordeelkundig worden voorgelegd en waargenomen.
Uiteraard is dan ook elke behandeling van
het fringe-theater afwezig. De vlugge theatertoerist kan er wat gekruide bonmots
bij opdoen, de kennisbehoeftige blijft onbevredigd.
De Royal Shakespeare Company, die na
een lange feesttijd te Stratford precies in
deze jaren een zelfstandige en permanente troep werd met Londen als basis, heeft
deze nieuwe gerichtheid te danken aan
zijn directeur Peter Hall (1960-68). Als
leider en regisseur gaf hij vorm aan het
gezelschap. Wat deze troep in zich heeft
gehad tijdens deze jaren, wordt door Addenbrooke gedetailleerd en biografischzorgvuldig weergegeven. Naast het blote
feitenmateriaal vinden we ook een aantal niet-diepe maar toch originele interviews met betrokkenen, gevolgd door
enkele goede appendices met statistischhistorische gegevens. Uiteindelijk weet S.
in deze monografie de interne motieven
en de externe levenslijn van een theatergezelschap te registreren aan de hand van
een onconventionele methode.
C. Tindemans
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Marjorie L. Hoover, Meyerhold. The
Art of Conscious Theatre
University of Massachusetts Press, Amherst 1974, 349 pp, $ 22.50
Edward J. Brown, Mayakovsky. A Poet
in the Revolution

Princeton UP, Princeton 1973, 386 pp,
$ 16.50
Buiten de Sowjetunie bestond er van V.
Meyerhold (1874-1940, in 1955 gerehabiliteerd) totnogtoe geen grondige monografie; deze eerste poging is meteen een
voltreffer. Het werk is chronologisch
opgebouwd vanuit zijn leertijd bij Stanislayskij (1905-08) zijn eerste autonomie
te St.-Petersburg (1908-18), tot zijn volwassen methodiek (in zijn Studio 191318, in de Workshop 1921-38). Centraal
staat de omstandige beschrijving van het
eigen karakter van Meyerholds regieopvatting, waaruit hij niet als theoretisch
pamflettist maar als pragmatisch zoeker
naar voren treedt. Met reeksen (mij althans) onbekende illustraties en documenten toont S. aan hoe dit theater gebaseerd is op de interactie tussen acteur
en publiek (waaruit alle verdere Europese strekkingen grotendeels te verklaren
zijn, van Artaud over Brecht tot Grotowski) en hoe het acteren wordt uitgediept als een kunst van het bewustzijn
en niet van de intuitie. Deze theatralisering van het theater is Meyerholds ontzaglijke verdienste. S. weet de groei van
dit concept te staven aan de omgang met
andere kunstenaars (vooral de scenografen) met zijn tijdgenoten-regisseurs (Ruslands grootse generatie) en met zijn discipelen (Eisenstein als meest bekende),
en aan zijn niet te ramen grote invloed
op het hele theater in het Westen zowel
toen (cfr het Vlaams Volkstoneel) als nu.
Majakovskij (1894-1930), wiens dramatische werk door Meyerhold werd gecreeerd, is bovenal een lyricus en dit
aspect krijgt bij Brown dan ook alle aandacht. Hij analyseert erg gedetailleerd
de poetische cycli en waagt een diepteportret van deze raadselachtige Rus. Met
de volledige Sowjetvakliteratuur als achtergrond en werkinstrument, suggereert
hij (maar o zo voorzichtig) dat deze
poeet zichzelf geweld heeft aangedaan
om met voile stem de revolutie te prediken voor een maatschappij waarin hij

als individu zichzelf niet kan plaatsen.
Dit wat kale argument wordt echter nooit
diskwalificerend t.a.v. een ideologie of
een beweging; het blijft geldig als analytisch resultaat. De bizarre creativiteit,
het epateergenie, de door publiek noch
partij gegeerde affiliatie bij de geest van
de revolutie, de uiteindelijke zelfmoord,
al deze aspecten vinden hun verklaring,
maar deze bevredigt uiteindelijk toch
niet. In deze rebusdichter spelen blijkbaar nog te veel onbekende factoren
mee. Het is de grote verdienste van dit
onberispelijk stuk werk, een groot aantal
daarvan dichter bij een aanvaardbare interpretatie te hebben gebracht.
C. Tindemans

Miscellanea
Auguet, Roland, Fetes et spectacles populaires

Flammarion, Paris 1974, 127 pp
Einstein (Genie en Wereld)
Heidelberg-Orbis, Hasselt 1975, 291 pp,
BF 525
Gans, M. H., De oude Amsterdamse Jodenhoek nu

Ten Have, Baarn 1975, 132 blz, ill., f 17,50
Lusseyran, Jacques, Das Leben beginnt
heute

Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1975, 132 pp,
DM 14,Pfeiffer, R., Vader en Zoon in de bocht
Van Gennep, Amsterdam, f 6,50
G. D. van Wengen, Educatief Werk in
Musea

H. D. Tjeenk Willink, Groningen 1974,
107 biz., f 15,Dit boek geeft meer dan de titel doet verwachten. In feite zien we hier welke taak
het museum heeft ten aanzien van het
publiek. Daarbij wordt met nadruk gewezen op de verschillende soorten publiek
en de verschuivingen die er bij het publiek
zijn opgetreden. Vanzelfsprekend komt
hij hierdoor op de verschillende wijzen
waarop het museum zijn verzameling aan
dit publiek moet presenteren. Men krijgt
de indruk dat de educatieve diensten tentoonstellingen zullen bevorderen. Het is
in ieder geval een boekje dat iemand over
het verschijnsel museum doet denken. Fei-
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telijke gegevens voor dat denken geeft het
in ruime mate.
C. J. Boschheurne
Wim van Oosten, De boot gemist ... over
spellingvereenvoudiging, 1975
In deze brochure wordt de teleurstelling
geuit over het in de ijskast zetten van de
plannen voor een spellingvereenvoudiging. In een vijftal punten wordt uit de
doeken gedaan waarom hierdoor de Nederlandse bevolking met de regering voorop de boot gemist heeft. Van Oosten roept
op om zelf dan maar te beginnen met een
spellingvereenvoudiging en geeft hiertoe
wat regels voor de uekende knelpunten,
zoals de kwesties d/t, ch/g en on/au.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het adres Postbus 7, Badhoevedorp.
C. Free
J. A. J. M. Verspaandonk, Het hemels
prentenboek

Gooi en Sticht, Hilversum 1975, 132 blz,
f 25,—
In een zeer aantrekkelijk geschreven en
fraai uitgevoerd boek heeft de auteur 356
bid- en devotieprentjes vanaf de 17e eeuw
tot het begin van de 20e eeuw verzameld
en becommentarieerd. Aanleiding voor
dit boek was de tentoonstelling van het
materiaal in Haarlem en Nijmegen, die
ook door opvallend veel jongeren werd
bezocht. Voor wie de rooms-katholieke
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devotionele praktijken van vroeger niet
kent, is het een aanbevolen collectie,
evenals voor degene die in deze (nostalgische) wereld is opgevoed. Aparte vermelding verdient de m.i. voortreffelijke
inleiding, waarin werkelijk alle aspecten
van het prentje ter sprake worden gebracht. Een prachtig boek, dat zich uitstekend leent om ten geschenke te geven.
Pane Beentjes
Werner Kofler, Guggile: vom Braysein
and vom Schweinigeln. Eine Materialsammlung aus der Provinz

Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 1975,
94 pp., DM 7,80
De in 1947 geboren auteur beschrijft bijzonder gedetailleerd een aantal fragmenten van zijn kinder- en puberteitsjaren in
de Oostenrijkse provincieplaats Villach.
Nadruk ligt op de opvoeding in zijn burgerlijk milieu: over wat netjes is en nietnetjes, over mensen met wie je omgaat
en hen die je links laat liggen, over wat
een brave jongen wel doet en vooral over
wat hij niet doet( het 'schweinigeln' van
de titel, d.w.z. 'onkuisheid'). De schrijv er
is door daar allemaal op in te gaan w ellicht over de moeilijkheden die hij ermee
heeft heengekomen. Hoewel ik de indruk
heb dit soort literatuur al eens gelezen
te hebben, ben ik toch geboeid door de
manier waarop een en ander verwoord
is. Koningin Juliana wordt genoemd op
blz. 19.
Marcel Chappin
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Lager en Hoger Instituut
voor Grafisch Onderwijs
Oude Houtlei 38, 9000 Gent
telethon (091) 232223 of 253573
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tel. (09) 23.20.57
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Voor jongens en meisjes
De school beschikt over een pedagogie voor jongens.
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Aanvullend Secundair Beroepsonderwijs
Verpleegassistenten — Ziekenhuisverpleegsters
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Inlichtingen en inschrijvingen
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Gegradueerde Psychiatrische verple(e)gst)ers
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Personalia

Jan van Aerschot, geboren 1945. Licentiaat geografie aan de R.U. Gent en leraar
geografie in Hoger Secundair Onderwijs;
specialiseerde zich in geografische en politieke problemen van zuidelijk Afrika en
publiceerde daarover een 3D-tal artikelen
in een aantal dagbladen en periodieken;
bezocht Zuid-Afrika in juli 1974.
Adres: Basilieklaan 97, 1080 Brussel.
Drs. Pane Beentjes, geboren 1946. Studeerde exegese aan de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam en aan
de Universiteit van Amsterdam. Is thans
redacteur bij een uitgeverij, Adres: Klieverink 725 Amsterdam-Bijlmer.
7

C. J. Boschheurne, pseudoniem van een
jurist, filosoof, kunsthistoricus en leraar.
Adres: reciactie.
Dr. Pierre Cardon de Lichtbuer S.l., geboren 1942. Ph. D. (Fysica) van de Case
Western Reserve University (Cleveland,
U.S.A.); doceerde aan deze universiteit en
aan de University of Washington; aspirant
van het N.F.W.O. (Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek) aan de Universitaire Instelling Antwerpen.
Adres: Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.
Paul Claes, geboren 1943. Drs. in de klassieke filologie, gediplomeerd in de audiovisuele communicatiemedia. Publiceerde
in vaktijdschriften over kunsttheorie, over
gedichten van Meleagros van Gadara en
Hugo Claus.
Adres: Damiaanlaan 6, 3200 Kessel-Lo.
Dr. Joseph Donceel 8.1., geboren 1906,
promoveerde in Wijsbegeerte en Letteren
te Leuven in 1934; naar de U.S.A. in 1943,

genaturaliseerd in 1946; sinds 1944 prof.
in de Wijsbegeerte, Fordham University,
New-York.
Adres: Fordham University, Bronx, N.Y.
10458, U.S.A.
Dr. Hans Hermans, geboren 1908. Studeerde rechten in Nijrnegen. 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 Nijrnegen. Daarna zestien jaar N ederlands
Commissaris voor Algemene Voorlichting op Curacao. Hij was aIgerneen secretaris van de N ederlandse Katholieke
Oudervereniging.
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.
Drs. Frans Kurris S.l., geboren 1926. Studeerde wijsbegeerte, Frans en theologie.
Was tien jaar werkzaam in het religieus
vormingswerk. Publiceerde o.a. 'Moderne
literatuur in christelijk perspectief" (1964),
'Lezen en laten lezen' (1967), 'Kerngedachten van Henri Bergson' (1968). Thans
leraar aan het Aloysius-College.
Adres: Oostduinlaan 50, Den Haag.
Dr. A. J. H. Thiadens, wetenschappelijk
medewerker bij Werkgroep 2000 te
Amersfoort.
Adres: Azielaan 238, Utrecht.

Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen.

95 De veiligheid van de kernreactoren (I); kernenergie in principe
en in de praktijk / Pierre Cardon en Lichtbuer
106 De patient als collega van arts en verpleegkundige / A. Thiadens
115 Van colored people naar Black Power; een onstuitbaar
bewustwordingsproces / J. Donceel
126 Een jaar detente in zuidelijk Afrika / Jan van Aerschot
135 Willibrordvertaling compleet; kanttekeningen bij een nieuwe
Katholieke Bijbelvertaling I Pane Beentjes
143 Over de Waarheid / C. J. Boschheurne
148 De betekenis-economie van A. J. Greimas / Paul Claes
155 Nieuw toneel in Frankrijk (A- voor 1968) / Frans Kurris SJ
Politiek overzicht
161 De maand september - Nederland / Hans Hermans
169 De maand september - Belgie / Helma Houtman-De Smedt
Forum
171 Filosofie en retoriek / A. J. Leijan
172 Goelag Archipel, boek 2/ A. J. Langeler
173 Hergeboorte van de republiek Oostenrijk dertig jaar geleden I
L. L. S. Bartalits
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HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Kapucijnenvoer, 39, 3000 Leuven. Tel. 016/284.21
Paramedisch Hoger Onderwijs van het korle type
Gegradueerde ziekenhuisverple(e)g(st)er - kinderverpleegster psychiatrische verple(e)g(st)er - sociafe verple(e)g(st)er - Vroedvrouw
Aanvu Ilend Secunda i r Beroepsonderwijs
Verpleegassistenten - Ziekenhuisverpleegsters
Internaat (eerste jaar verplicht) en externaat
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Tijdens het schooljaar
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- op dinsdag en donderdag van 14 tot 16.30 uur
- op zaterdag van 10 tot 12 uur

A. R. Haakmat, Suriname, zoals wij het achterlaten
(of: de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname)
Teneinde ons niet door emotionele overwegingen to laten leiden, is het
goed dat we concreet nagaan hoe het met Suriname werkelijk gesteld is.
De auteur bespreekt daartoe de economie en in verband daarmee de werkgelegenheid. Zijn conclusie: de opbouw van Suriname is niet alleen en zelfs
niet op de eerste plaats een kwestie van geld, maar vooral van mentaliteit,
zowel in Suriname als in Nederland.

Godelieve D'Olieslager, De vrouwentop in Mexico
(19 juni -2 juli 1975)
Was de wereldconferentie van het Jaar van de Vrouw de voorlopige finale
of een mogelij ke ouverture van de vele bemoeiingen der Verenigde Naties
ten bate van de gelijkberechtiging en de emancipatie van de vrouw?
De auteur beschrijft hoe verschillend de nationale reacties op deze internationale vergadering waren, wat er aan resoluties en aanbevelingen uit de
bus kwam, en welke vragen dit stelt aan het beleid in Belgie.

Jos Fruytier S. J., De assemblee van de wereldraad
van kerken in Nairobi
Schrijver, op het ogenblik zelf in Nairobi aanwezig, wil inleiden in de betekenis en de werkwijze van de wereldraad. Daarbij wijst hij op de problemen
in de loop der laatste jaren — waarvan de publiciteit een eenzijdig beeld
heeft gegeven — en geeft hij het program en de kansen van de assemblee
aan.

L. L. S. Bartalits, Hettweede Sinai-akkoord tussen
Egypte en Israel
Niet alleen is er door het tweede akkoord verdeeldheid gekomen in de
Amerikaanse opvattingen over het Midden-Oosten (Kissinger heeft niet
iedereen achter zich), Israel heeft ook de Arabieren verdeeld. De dimensies
van de crisis zijn volledig veranderd. Paradoxaal genoeg kunnen Arabische
woelingen thans even gevaarlijk zijn voor Israel en de wereld als een hechte
Arabische solidariteit.

Pierre Cardon de Lichtbuer, De veiligheid van de
kernreactoren (II)
Deze tweede bijdrage behandelt eerst een nieuwe experimentele weg om
de veiligheidsvoorzieningen van de kernreactoren nog to verbeteren. Vervolgens worden de kansen op (en de omvang van) een ernstig nucleair ongeluk vergeleken met de kansen en de omvang van andere ongelukken.
Tenslotte wordt de redelijke veiligheid van de LWR-reactoren bevestigd,
en de vraag opengelaten in Welke mate en voor hoelang wij kernenergie als
een complementaire energievorm moeten/mogen gebruiken.

Frans Kurris S. J., Nieuw toneel in Frankrijk (II)
Steeds treft in het Franse toneel het samengaan van elkaar moeilijk verdragende elementen: psychoanalyse en politiek, politiek en poezie, strijd en
feest, yolk en studenten. Waar koint het vandaan dat de strijd (contestation)
en de consumptie (divertissement) elkaar maar niet kunnen vinden? Aan
de hand van de voorbeelden wordt dit besproken.

Paul Pelckmans, Metabletische perspectieven voor
de literatuurstudie
De metabletica — leer der veranderingen -- kan de andere benaderingen
van literatuurstudie zowel relativeren als wezenlijk aanvullen. De auteur
beschrijft en evalueert deze metabletische functie in de studie van de stilistiek, de literatuurgeschiedenis, de literaire specificiteit en de psychoanalytische interpretatie.

Suriname, zoals wij het achterlaten
of:
de sociaalmeconomische ontwikkeling
van Suriname

A. R. Haakmat

Inleiding

Als Suriname op 25 november 1975 een onafhankelijke republiek zal zijn
geworden, dan zal aan een meer dan 300-jarige staatkundige band met
Nederland een einde zijn gekomen. De laatste 25 jaar en we! vanaf 15 december 1954 — de dag waarop het 'Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden' werd afgekondigd — was Suriname een zelfstandig deel van het
Koninkrijk der Nederlanden (de andere twee delen van het Koninkrijk
waren Nederland en de Nederlandse Antillen).
Als zelfstandig deel van het Koninkrijk behartigde Suriname reeds zelfstandig de 'binnenlandse eigenlegenheden', terwijl de zg. 'aangelegenheden van het Koninkrijk' (zoals defensie, handhaving van de fundamentele rechten en vrijheden van de mens, de buitenlandse betrekkingen, het Nederlanderschap e.d.) werden behartigd door de Koninkrijksregering, d.w.z. de Nederlandse regering aangevuld met een Gevolmachtigde Minister van Suriname en een van de Nederlandse Antillen. Het
feit dat Suriname onafhankelijk is geworden (d.w.z. de de zg. 'aangelegenheden van het Koninkrijk' nu zelfstandig behartigt betekent intussen
niet dat ons land Suriname als een 'vreemde' staat zal beschouwen.
Het zelfstandige Suriname en Nederland zullen zg. 'speciale betrekkingen'
met elkaar onderhouden. Nederland heeft b.v. een speciale verantwoordelijkheid ten aanzien van de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname erkend, wat impliceert dat ons land Suriname nog geruime tijd na
de onafhankelijkheid extra ontwikkelingshulp zal geven. Op basis van wederkerigheid zal er ook een vrij personenverkeer zijn tussen de beide
landen.
De onafhankelijkheid van Suriname betekent dus niet een abrupt einde
van een gegroeide historische band met Nederland. Geen van de beide
landen wil dat. Under deze omstandigheden heeft het zin dat wij ons
afvragen hoe Suriname er sociaal-economisch voor staat op de drempel
van een nieuw begin.
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In welke mate is Suriname een ontwikkelingsland?
Dat Suriname een ontwikkelingsland is zal niemand verbazen. Aanwijzingen hiervoor zijn o.m.: de grote trek van Surinamers naar Nederland, het feit dat Suriname een Zuidamerikaans land is, dat het land
voor meer dan 300 jaar een kolonie is geweest van een westers land en
dat het zeer veel ontwikkelingshulp ontvangt.
Al deze feiten geven slechts aanwijzingen dat we met een ontwikkelingsland van doen hebben. In de economie is het gebruikelijk dat wij exact
proberen vast te stellen of wij met een ontwikkelingsland te doen hebben en dat gebeurt door het Bruto Nationaal Produkt (BNP) van dat land
te vergelijken met dat van andere landen. Dit BNP (tegen marktprijzen)
moet dan wel eerst in Amerikaanse dollars worden uitgedrukt en vervolgens hoofdelijk worden omgeslagen over de bevolking; aldus ontstaat
dan het `BNP per capita in US $'. Volgens gegevens van de Wereldbank
bedroeg dit cijfer voor Suriname 600 US $. Hieronder volgen enkele bekende landen met een veel lager BNP en enkele landen met een veel
hoger BNP.
Tabel I
landen met een veel lager
BNP dan Suriname
Brazilie
Bolivia
Guyana
Nigeria
Egypte
Ghana
China
India

250 US $
150 US $
340 US $
70 US $
170 US $
170 US $
70 US $
100 US $

landen met een veel hoger BNP
dan Suriname
Nederland
Puerto Rico
Nederl. Antillen
Ver. Staten

1620 US $
1340 US $
1200 US $
3980 US $

Uit deze cijfers blijkt dat Suriname nog wel een ontwikkellingsland genoemd mag worden, maar dat het land beslist geen arm land is. Het
land behoort tot de bovenste categorie van de ontwikkelingslanden.
De economische groei van Suriname
Vele economen vinden het BNP niet een zo goede maatstaf om de welvaart van een land te meten omdat het een nogal 'statische' grootheid is.
Het zegt ons dus alleen hoe de toestand op een bepaald moment is.
Een geheel ander beeld kan soms ontstaan, als wij voor een aantal jaren
de groeipercentages van het inkomen per hoofd van de bevolking nagaan.
Doen wij dat voor Suriname, dan ontstaat het volgende beeld:
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Tabel II
groei van het inkomen per hoofd van de bevolking
1953-1963
1964
1965
1966
1967
1968

:

:

:

:

:

:

0,5%
5,3%
13,4%
19,4%
10,2%
-0,9%

1969
1970
1971
1972
1973
1974

:

:

:

:

:

-2,1%
2,4%
-2,1%
0,4%
-2,1%
-2,1%
-2,1%
-2,1%

10,0%(?)

(Bron: Internationale Spectator, 22 sept. 1974, p. 530)

Uit dit cijferbeeld blijkt dat Suriname zeer onevenwichtig groeit.
Tussen 1964 en 1968 was er sprake van een zeer sterke economische
groei. Deze groei moest worden toegeschreven aan het zg. Brokopondoplan-project. Dit project dat samen met de grootste bauxietmaatschappij
Suralco van het Alcoa-complex werd uitgevoerd, behelsde het opwekken
van elektrische energie middels 'witte steenkool'. Hiervoor werd een
stuwmeer kunstmatig geschapen, het zg. Brokopondostuwmeer. Dit meer
is ongeveer zo groot als de provincie Utrecht.
De verwachting dat na de bouw van het stuwmeer ook de overige sectoren
van de Surinaamse economie zouden gaan groeien, is niet uitgekomen. Integendeel, na 1968 is er zelfs sprake van een, over het algemeen zelfs
forse daling in de groeipercentages. In concreto betekende deze situatie
dat de Surinaamse economie niet langer de groeiende bevolking kon absorberen, maar dat integendeel zelfs mensen uit het arbeidsproces wer ien
uitgesloten. Ons land werd met de gevolgen van dit uitstotingsproces geconfronteerd doordat steeds meer Surinamers naar Nederland trokken.
De produktiestructuur van de Surinaamse economie
Met andere ontwikkelingslanden heeft Suriname gemeen dat het een zeer
eenzijdige economische structuur heeft. (Een zg. `single crop economy').
De kurk waarop de gehele Surinaamse economie drijft, is de bauxiet. De
afhankelijkheid van Suriname van deze delfstof blijkt uit de volgende
cijfers. De waarde van de exporten steeg van 1953 tot 1971 met
bijna 600% (In absolute getallen: 1951: sf. 50 min; in 1971: sf. 293
min). Van deze exportwaarde bedroeg in 1951 het aandeel van de bauxietsector 82% en dit percentage liep in 1971 op tot maar heist . . 91%.
De waarde der 'overige exporten' landbouwprodukten e.d.) daalde dus
(zowel in absolute als in relatieve termen).
Nog op een andere wijze kunnen wij de afhankelijkheid van Suriname
van de bauxietsector aantonen. We zullen dan nagaan hoe de inkomsten van de Surinaamse staat zijn samengesteld.
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Bedroegen in 1971 de totale Overheidsinkomsten sf. 149,1 min, de bijdragen van de sector mijnbouw in dit bedrag was maar liefst sf. 52,1 min.
d.i. 34,9 % . In 1964 was dit percentage nog 26,5%.
Hoe de sector mijnbouw (bauxiet) zich verhoudt tot de overige sectoren
blijkt uit onderstaand staatje:
Tabel III
samenstelling Bruto Binnenlands Produkt (BBP) in 1-953 en 1971
sectoren

1953

1 landbouw e.d.
2 bosbouw
3 industrie en
bouwnijverheid
4 mijnbouw en
bauxietverw.
5 handel, banken,
transport
6 overheid e.d.

13,0

9,2

4,8

2,7

8,2

13,0

35,6

33,2

1971

13,9

9,4

21,1

35,7

De beroepsbevolking is in 1960 en 1971 als volgt over de bovengenoemde
sectoren verdeeld.
Tabel IV

landbouw
bosbouw
mijnbouw en bauxiet
industrie en bouwnijverheid
overheid

1960

1971

37
2
4
11
16

23
2

6
14
22

Uit de tabellen III en IV kunnen we concluderen: de bauxietsector draagt
1/3 bij tot het BBP, maakt 91 % van de totale exporten uit, zorgt voor
bijna 35% van de totale overheidsontvangsten .. maar verschaft slechts
werk aan 6% van de beroepsbevolking!
De traditioneel arbeidsintensieve sectoren, zoals landbouw en bosbouw
lopen terug (zie tabel III). Opvallend is de groei en al to grote omvang
van de sector overheid: meer dan 1/4 van de beroepsbevolking is ambtenaar. Voor Nederland bedraagt dit percentage slechts ± 5 %) De post
ambtenarensalarissen besloeg in 1970 maar liefst 68% van de begroting.
De opvallende daling van de sector landbouw staat bekend als de `vlucht
uit de landbouw' (De meeste ontwikkelingslanden kennen juist een vlucht
in de landbouw) en het is identiek met de trek van platteland naar stad.
(urbanisatie). Zoals uit tabel IV blijkt zijn degenen die uit de landbouw
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wegtrokken, onvoldoende opgevangen kunnen worden door de andere
sectoren. Vooral in 1973, 1974 en 1975 vormde deze groep ex-kleine
landbouwers (in het algemeen van Aziatische oorsprong: Javanen en
Hindostanen) hoofdbestanddeel van degenen die naar Nederland wegtrokken.
Wat ook de oorzaak moge zijn geweest voor deze trek uit de landbouw,
een ding staat vast: door die trek werd een flink stuk verborgen werkloosheid zichtbaar gemaakt. Naar schatting kan gesteld worden dat thans
25 % van de beroepsbevolking van Suriname in Overheidsdienst werkzaam is, 25 % in de landbouw en nog eens 25 % is werkloos. Dit laatste
cijfer krijgt relief als wij het vergelijken met de werkloosheid in Nederland tijdens het hoogtepunt van de crisis van de 30-er jaren: toen was
'slechts' 13 % van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos.

De spreiding van de welvaart naar sectoren
Niet alle sectoren van de economie zijn even produktief: dit geldt zowel
voor acme als voor rijke landen. Maar terwijl voor rijke landen in de
regel geldt dat de welvaart tussen de verschillende sectoren in de loop der
tijden naar elkaar toegroeit, kan Suriname gebruikt worden als illustratie
voor wat in het algemeen voor ontwikkelingslanden geldt, nl. dat de verschillen tussen arm en rijk de neiging hebben juist toe to nemen. Onderstaande tabel geeft weer de 'Procentuele afwijkingen van de gemiddelde
loonsom per sector t.o.v. de algemene gemiddelde loonsom van alle
sectoren':
Tabel V

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

bauxiet
banken en verzekeringen
overige diensten
nutsbedrijven
transport
houtverw. ind.
handel
overheid
hotels e.d.
klein industrie
bouwnijverheid
kultures

1969

1970

1971

+55
+55
+49
+31
+24
+ 20
+13
—18
—18
—24
—26
—33

+66
+58
+77
+38
+21
+22
+3
—16
—14
—27
—18
—28

+71
+62
+ 13
+51
+22
+ 40
+8
—20
—14
—19
—16
—26

Bron: F. Essed, Een yolk op weg naar zel fstandigheid (1973), uitgave Stichting Planbureau Suriname. Indien niet anders vermeld zijn alle tabellen uit dit boek.
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De 'algemene gemiddelde loonsom van alle sectoren' is de totale loonsom: het aantal arbeiders in alle sectoren. Het blijkt nu dat voor wat
de eerste 7 sectoren betreft de gemiddelde loonsom stijgt ten opzichte van
de algemene gemiddelde loonsom, terwijl in de sectoren 8 t/m 12 van
een daling moet worden gesproken. Anders gezegd: in de eerste 8 sectoren neemt de welvaart van de werknemers toe, in de laatste 5 neemt
zij af.
Het verschil tussen de meest welvarende sector (bauxiet) en de minst welvarende sector (Kultures) bedroeg in 1969: 87% ; dit percentage liep in
1970 op tot 105% om vervolgens in 1971 weer lichtelijk to dalen tot
97% . Dit grote welvaartsverschil komt in de praktijk erop veer dat door
de meer welvarende bedrijven een enorme zuigkracht wordt uitgeoefend
op de werknemers in de minder welvarende sectoren. De trek uit de
landbouw kan voor een groot deel hieruit worden verklaard.
De externe betrekkingen van de Surinaamse economie

Onder externe betrekkingen van een volkshuishouding wordt verstaan de
relaties die met andere volkshuishoudingen worden onderhouden. Zoals
bekend komen deze betrekkingen tot uitdrukking in de betalingsbalans.
De lopende rekening van de Surinaamse betalingsbalans vertoont een
permanent tekort. Dit tekort is als volgt opgebouwd:
Tabel VI
uitvoer van goederen en diensten
invoer van goederen en diensten
negatief saldo

1969

1970

1971

291,3 min
332,0 min
-40,1 min

303,1 min
346,8 min
-43,7 min

348,6 min
383,1 min
-34,4 min

Het is op zich genomen niet vreemd dat een ontwikkelingsland meer
importeert dan exporteert. Voor het op gang brengen van de economische ontwikkeling zijn in de regel veel kapitaalgoederen nodig, die uit
het buitenland moeten worden geimporteerd. Onderstaande tabel laat
echter duidelijk zien dat het tekort op de lopende rekening voornamelijk
wordt veroorzaakt door een gestage stijging van de import van consumptiegoederen en dat de import van kapitaalgoederen dienovereenkomstig daalt:
Tabel VII

import van consumptiegoederen
import van kapitaalgoederen

1966

1967

1968

1969

1970

1971

48,3
39,1

45,7
45,7

56,5
42,7

82,8
40,2

66,6
43,0

72,9
40,4
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De Surinaamse economie tendeert dus duidelijk naar een consumptieeconomie en niet naar een produktie-economie. Wie de lijst van importgoederen bekijkt, vervalt van de ene verbazing in de andere. Er worden
zeer veel luxe-goederen uit welhaast alle werelddelen geimporteerd, maar
ook goederen die in Suriname zelf gemaakt zouden kunnen worden (bezemstelen, rijst, geblikte tropische vruchten e.d.). Ondanks het feit dat de
invoerrechten op b.v. auto's zeer hoog zijn (tussen de 60-100% waardoor sommige personenauto's in Suriname duurder zijn dan in Nederland)
stijgt de auto-import gestaag en is het autopark zeer gevarieerd (Amerikaanse, Japanse en Europese merken). Wat duidelijk is, is dat Suriname
als ontwikkelingsland niets van de zegeningen van een welvaartsmaatschappij wil missen. In het kader van een ontwikkelingsbeleid is de Surinaamse regering thans bezig de betalingsbalanspositie te verbeteren door
importvervanging en het aan banden leggen van het afbetalingskrediet
(waarmee vooral de importen van luxe goederen worden gefinancierd).
De tegenstelling tot de lopende rekening van de betalingsbalans vertoont de kapitaalrekening daarentegen een fors overschot. Dit overschot
bedroeg:
Tabel VIII
1968
48,5

1969
48,5

1970
55,6

Bron: Centrale Bank van Suriname, 1970.

zodat tenslotte voor de totale rekening van de betalingsbalans een saldo
kon resulteren van 6,4 min. (1968), 7,8 (1969), 11,9 (1970). Bij deze
gunstige positie van de kapitaalrekening moet beslist het volgende worden
aangetekend. Over de vermelde jaren bedroegen de schenkingen en het
langlopend krediet (ontwikkelingshulp!) resp. 24,4 min 34,9 en 46,8 min
Sur. glds. Het is dus voornamelijk de ontwikkelingshulp die de kapitaalrekening en daardoor het saldo van de totale rekening van de betalingsbalans een gunstig aanzien geeft. Willen we een betrouwbaarder beeld krijgen van de betalingsbalanspositie van Suriname, dan moeten we de 'basic
balance' van het land in ogenschouw nemen. In de `basic balance' is
geelimineerd van de handelskredieten en van het incidentele kapitaalverkeer. Het volgende beeld ontstaat dan:
Tabel IX

1968

+ 6,4
saldo betalingsbalans:
17,3
te elimineren posten
—10,9
overschot (+)/tekort (—)
Bron: Centrale Bank van Suriname. Jaarverslag 1970.

1969

1970

+ 7,8
11,2
— 3,4

+ 11,9
20,4
— 8,5
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De `basic balance' geeft een reeler beeld van hoe Suriname wat zijn externe
betrekkingen betreft, er voor staat.
Afhankelijkheid van het buitenland

Ontwikkelingslanden kunnen zichzelf tot ontwikkeling proberen to brengen of zij kunnen zich door middel van buitenlandse hulp tot ontwikkeling brengen. Algemeen wordt aangenomen dat met hulp van buiten
het ontwikkelingsproces speller op gang kan worden gebracht. WestEuropa zou zich b.v. zonder de Amerikaanse Marshall-hulp veel minder
snel van de slagen van de tweede wereldoorlog hebben kunnen herstellen
dap met die hulp is geschied.
Die buitenlandse hulp kan bestaan uit hulp van derde, meer welvarende Staten of van Internationale instellingen, zoals b.v. de Wereldbank
en de Europese Ontwikkelingsbank.
Van al deze instellingen ontvangt Suriname hulp. De ontwikkelingshulp
uit Nederland maakt daarbij de hoofdmoot uit. Vanaf 1947 tot op heden heeft Suriname in totaal NF 1,3 mid aan ontwikkelingshulp van
Nederland ontvangen. Met dit geld is in 1955 een Tienjarenplan gefinancierd (117 min), een Eerste Vijfjarenplan 1967-1971 (373 min) en een
Tweede Vijfjarenplan 1972-1976 (460 min). De hulp was als volgt over
de diverse sectoren verspreid:
Tabel X

direct produktieve sector*
indirect produktieve sector**
sociale sector***
beheer en bestuur

tienjarenplan

le vijfj.plan

2e vijfj.plan

45%
35%
15%
5%

34%
34%
19%
13%

65%
10%
20%
5%

* Landbouw, bosbouw, industrie, mijnbouw.
*'* Luchtkartering, verkeer, alg. voorzieningen, nutsbedrijven.
*** Onderwijs, gezondheidszorg, volkswoningbouw e.d.
(Bron: Nationaal Ontwikkelingsplan, dl. 1, pag. 124).

Na 1968 (einde Tienjarenplan) verschuift de hulp dus meer in de richting van de direct produktieve sector en de sociale sector. De toename van het hulpbedrag is — zie de paragraaf van de groei van Suriname — niet gepaard gegaan met een gelijkmatige stijging van de groei
van het inkomen per hoofd van de bevolking.
Meer ontwikkelingshulp is hier dus gepaard gegaan met juist een Baling
van de economische groei. Het Surinaamse Planbureau verklaart deze
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toestand als volgt: zeer veel ontwikkelingsgelden moesten worden gestoken in zg. infrastructurele werken. Deze gelden zullen pas op een veel
later tijdstip rendement afwerpen.
Volgens weer andere economen is gewoon een verkeerd ontwikkelingsbeleid gevoerd. In plaats van dat gepoogd werd de kleinlandbouw en
andere arbeidsintensieve sectoren tot ontwikkeling te brengen, heeft men
het gezocht in een snelle industrialisatie (de zg. 'Big Push- policy', vergelijk China's Grote Sprong voorwaarts).
In deze laatste visie moet de stijging van de werkloosheid vooral worden toegeschreven aan het mislukken van de `Big-push-policy', waarmee vooral de naam van de Surinaamse ontwikkelingsdeskundige en oudminister van Opbouw, Dr Jr Essed, is verbonden (Essed is nog steeds de
voornaamste ontwikkelingsadviseur van de huidige Surinaamse regering).
Essed is ook de architect van het ontwikkelingsbeleid dat erop is gebaseerd om de bodemrijkdommen van het land samen met de buitenlandse maatschappijen tot exploitatie te brengen. Daarbij biedt Suriname
de factor natuur aan en komen de buitenlandse maatschappijen in met
kapitaal en know-how, waar Suriname te weinig van heeft. Zulke samenwerkingsvormen met buitenlandse maatschappijen heten 'joint-ventrures'. Naast economische voordelen is een belangrijk politiek voordeel dat
Suriname enige zeggenschap verwerft (in enkele gevallen voor meer dan
50%) in de aldus opgerichte bedrijven.
Al met al moet gezegd worden dat het ontwikkelingsbeleid van Suriname
voorlopig niet de nodige vruchten heeft afgeworpen. Het land is, net
als andere ontwikkelingslanden, sterk afhankelijk geworden van het
buitenland. Alle grote bedrijven zijn in buitenlandse handen en zonder
Nederlandse ontwikkelingshulp zakt de Surinaamse economie als een
pudding in elkaar. 10-15 jaar na de onafhankelijkheid van Suriname
zal. Suriname nog eens 3,2 mid. aan Nederlandse ontwikkelingshulp ontvangen. Dit hulpbedrag is niet-gebonden, maar is ook niet waardevast.
Wanneer vastgesteld wordt dat de ontwikkelingshulp totdusverre weinig
vruchten heeft afgeworpen, dan mag niet onvermeld blijven de rol die de
buitenlandse bedrijven in dit proces hebben gespeeld. Van de winst die zij
in Suriname maken, wordt een groot deel naar het buitenland getransfereerd (en wordt dus niet in Suriname ge-herinvesteerd). Voor 1972 bedroeg deze vorm van kapitaal-export maar lief st sf. 83 mm. Op een beschikbaar nationaal inkomen van sf. 490,2 min (1972) is dat nog altijd +
17% van het nationaal inkomen dat naar het buitenland wegvloeit. Als
dit bedrag niet jaarlijks zou wegvloeien, dan zou het inkomen per hoofd
van de bevolking niet 600, maar 700 US $ per jaar bedragen.
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De migratie en haar gevolgen
Al sinds 1776 (het jaar dat Suriname een kolonie werd van Nederland)
heeft er een levendig personenverkeer tussen de beide landen bestaan.
In de eerste eeuwen waren het vooral de Nederlanders die als kooplieden,
planters, slavenhouders, soldaten, bestuursambtenaren of avonturiers naar
Suriname trokken, en in deze eeuw zijn het vooral de Surinamers die
naar Nederland begonnen te trekken.
Zij kwamen er in drie, van elkaar wel te onderscheiden stromen.
De eerste stroom was van voor 1954. Degenen die toen kwamen, kwamen
hier om te studeren en keerden daarna weer terug. Een kleinere groep
gepensioneerden (ambtenaren, onderwijzers e.d.) kwam er om te blijven.
De tweede stroom moet worden begrensd tussen 1954 en 1968 en het waren vooral de middengroepen die nu deel uitmaakten van de migrantenstroom. De motieven waren veelal gelijk aan de eerste groep, maar men
vindt er ook ettelijke duizenden die hier komen om te werken. De stroom
is ook veel groter. De derde migratiestroom zet zich na 1968 in en duurt
tot op heden. We kunnen deze stroom in twee stukken hakken: vbbr 1972,
toen de hoofdmoot werd gevormd door de zg. creoolse migranten en na
1972, waar de hindostanen een steeds groter -deel van de migratiestroom
gaan uitmaken. In de motivering om naar Nederland te komen hoort men
nu, naast studie en het zoeken naar werk, nog een ander argument: vrees
voor chaos na de onafhankelijkheid, voor overheersing van de ene groep
door de andere.
Het ziet er niet naar uit dat met de onafhankelijkheid van Suriname een
einde zal komen aan de (wederzijdse) trek. Hierboven wezen wij reeds op
het vrije verkeer van personen dat tussen Suriname en Nederland zal
blijven bestaan (Wil men langer dan 3 maanden blijven, dan moet men
intussen wel aantonen werk te hebben gevonden en over adekwate huisvesting te beschikken). Ook zullen Surinamers die hier al zijn, hun naaste
verwanten (tot en met de derde-graad) mogen laten overkomen (De z.g.
volg-migratie) Wat is de oorzaak van deze trek?
Ik ben van mening dat voor grote groepen migranten (dus niet voor alle!)
de economische situatie van Suriname de aanleiding is (desnoods gecombineerd met andere factoren) tot deze trek.
Die economische situatie moet als weinig perspectief-biedend worden getypeerd. De volgende gegevens mogen deze stelling illustreren.
Suriname heeft een zeer jonge bevolking: de leeftijdsgroep 0-15 jaar
maakt maar liefst 45,7% van de bevolking uit. De bevolking groeit zeer
hard: met 3% p.j. Alhoewel volgens Essed (`Een yolk op weg naar Zel f standigheid', p. 80) tussen 1958 en 1971 door de Overheid en de Suralco
tezamen sf 716,3 min is geinvesteerd is desondanks de werkgelegenheid
over deze periode gedaald van 94% tot 85% ! Maar door de jeugdigheid
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en de snelle groei van de bevolking zijn jaarlijks 3000 extra arbeidsplaatsen nodig. Van de beroepsbevolking van 100.000 man is al 25 % werkloos. Voor deze situatie (die nog jaren na de onafhankelijkheid zal voortduren, past maar een kwalificatie: perspectiefloos!
Het wegtrekken van de Surinamers uit Suriname (naar schatting wonen
nu tussen de 80.000 en 100.000 Surinamers in Nederland) moet dus de
druk op de Surinaamse economie aanmerkelijk hebben verlicht. Zonder
dit wegtrekken zou bv. de werkloosheid niet 25 % , maar misschien wel
50 % hebben bedragen!
Maar desondanks ondervindt Suriname nu duidelijk hinder van deze trek.
In de stroom van migranten bevinden zich b.v. een aanmerkelijk aantal geschoolde arbeiders, middenkader en intellectuelen. Het is vooral het gebrek aan toekomsperspectief dat deze groep zijn banen in Suriname doet
opgeven en vertrekken. Hun plaatsen worden dan ingenomen door minder geschoolden en dit feit veroorzaakt een daling van de arbeidsproduktiviteit. Voor 1970 is dit becijf erd op 8,0% , terwijl de totale loonsom per
werknemer in hetzelf de j aar nominaal met 5 % is gestegen.
Uit deze situatie moet duidelijk zijn dat de rendementen van de bedrijven
aan het dalen zijn, waardoor zij minder geneigd zijn to investeren. Gevolg
van dit alles is weer: afnemende economische groei, grotere werkloosheid
en dus nog grotere trek naar Nederland. De verwachting dat de onafhanlijkheid van Suriname aan deze trek een eind zal waken (omdat de Surinamers dan een eigen nationaliteit verwerven) mag niet zonder meer
worden aangenomen.
Omdat intussen ook in Nederland de welvaart aan het afnemen is, zal een
regulering van de stroom niet kunnen uitblijven.
Zo'n reguleringsbeleid wordt pas acceptabel als het gepaard gaat met
een nog krachtiger ontwikkelingsbeleid, want de uiteindelijke oplossing
zal toch moeten zijn dat de stagnerende Surinaamse economie, die vroeger wel bloeitijden heeft gekend, weer snel op gang wordt gebracht, zodat
de Surinamers kunnen werken in eigen land.
Het lijkt mij dat dit niet zozeer een kwestie is van geld als wel van een
anders georienteerd ontwikkelingsbeleid, zowel van Suriname als van
Nederland.

De vrouwentop in Mexico
(19 juni - 2 juli 1975)
Verenigde Naties doen hun best

Godelieve D'Olieslager

`De discriminatie ten nadele van de vrouw is onverenigbaar met de menselijke waardigheid, met het welzijn van het gezin en met dat van het maatschappelijk leven; het verhindert de vrouw om deel te nemen aan het politiek, sociaal, economisch en cultureel leven in gelijkheid met de man en om
haar land en de mensheid te dienen overeenkomstig de volheid van haar
mogelijkheden ... de volledige ontwikkeling van een land, het welzijn van
de wereld en de zaak van de vrede vragen een maximale participatie van de
vrouwen evenzeer als die van de mannen op alle terreinen.'
Een oude zorg van de Verenigde Naties
Bovenstaand citaat komt voor in de inleiding van de Declaratie van de Verenigde Naties over de afschaffing van de discriminatie van de vrouw, aanvaard door de Algemene Vergadering in haar resolutie 2230 (XXII) op 9
november 1967.
Hieruit blijkt duidelijk dat de problematiek rond de erkenning van de gelijkwaardigheid van de vrouw niet pas in 1975 door de Verenigde Naties
werd ontdekt. Integendeel, het betreft een bekommernis, die deze Organisatie reeds vanaf haar oprichting heeft ter harte genomen, en dit overeenkomstig de beginselen van het Charter van de Verenigde Naties (1945) en
van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het initiatief
van het internationale Jaar van de Vrouw en zijn wereldconferentie in Mexico was slechts mogelijk dank zij het opmerkelijke werk, dat nu reeds ongeveer 30 jaar door de Commissie voor de Status van de Vrouw wordt verzet.
Deze laatste is een functioneel orgaan van de Economische en Sociale Raad.
Zij werd als een volwaardige commissie opgericht in 1946, na reeds een
korte tijd gefunctioneerd te hebben als een subcommissie van de Commissie voor de Rechten van de Mens. Overeenkomstig de oprichtingsresolutie
heeft zij een specifiek mandaat om voor de Economische en Sociale Raad
aanbevelingen en rapporten voor te bereiden `die de promotie beogen van
de rechten van de Vrouw in de politieke, economische, burgerlijke, sociale
en opvoedkundige sfeer' en om aanbevelingen te doen bij de Raad 'betreffende dringende problemen, die de onmiddellijke aandacht noodzakelijk
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maken op het gebied van vrouwenrechten, met het opzet het principe, dat
mannen en vrouwen gelijke rechten hebben, te doen toepassen, en om voorstellen te formuleren die de praktische toepassing van deze aanbeveling
kunnen bevorderen'.
De Commissie voor de Status van de Vrouw tracht de gelijke rechten van
man en vrouw zowel de jure als de facto te promoveren.
De activiteiten van de Commissie voor de Status van de Vrouw leidden in
de periode 1946-1974 tot de goedkeuring van drie Conventies en een Declaratie.
Een eerste Conventie van 1952 handelt over de politieke rechten van de
vrouw. De substantiele voorzieningen willen de vrouwen dezelfde rechten
als de mannen waarborgen, onder gelijke voorwaarden, zonder enige discriminatie a) om deel te nemen aan verkiezingen op alle niveaus; b) om verkiesbaar te zijn voor alle publiek verkozen functies overeenkomstig de wet; c)
om toegang te hebben tot alle publieke posten en om alle publieke functies
te kunnen bekieden.
Een land als Belgie heeft deze Conventie geratificeerd op 19 maart 1964,
maar het stelde een tweetal reserves voorop, waardoor voornamelijk uitzonderingen worden voorzien wat de toepassing van de Conventie betreft
op het gebied van de toegankelijkheid van bepaalde functies in de publieke
sector.
Een tweede Conventie werd uitgewerkt in 1957 en handelt over de nationaliteit van de gehuwde vrouw. Deze Conventie tracht het traditionele principe van de eenheid van het gezin te vervangen door het principe van de
onafhankelijkheid inzake nationaliteit van de vrouw ten opzichte van deze
van de echtgenoot.
Momenteel is de Conventie geratificeerd door 49 staten, waaronder Nederland, Groot-Brittannie, de Duitse Bondsrepubliek en Zweden. Belgie heeft
tot op heden wel getekend maar niet geratificeerd, omdat de principes van
de Conventie niet in overeenstemming zijn met de aldaar nog vigerende
wet.
Een derde Conventie door de Commissie voor de Status van de Vrouw voorbereid, en goedgekeurd door de Algemene vergadering (in 1962) betreft de
toestemming tot het huwelijk, de minimum-leeftijd voor het huwelijk en de
registratie van de huwelijken. Deze Conventie voorziet drie maatregelen die
moeten bewerken dat het huwelijk slechts wettelijk wordt afgesloten bij vrije
en volledige toestemming van de twee echtgenoten.
De ratificatie van deze Conventie is tot op heden slechts gebeurd door 28
landen, o.a. Nederland, Groot-Brittannie, de Duitse Bondsrepubliek en
Zweden. Belgie heeft niet getekend noch geratificeerd, voornamelijk omdat
huwelijkssluiting per procuratie volgens onze wetgeving nog altijd mogelijk
is.

204

Godelieve D'Olieslager

Een laatste belangrijke verworvenheid is de Declaratie over de a f scha f f ing
van de discriminatie, unaniem aanvaard in de Algemene Vergadering van
1967.
Deze Declaratie vormt een eigentij dse Algemene uitspraak van de Verenigde Naties op het gebied van gelijkheid van man en vrouw en de eliminatie
van elke discriminatie gebaseerd op de sekse. Zij bevestigt nogmaals een
aantal principes die reeds vroeger werden vastgesteld, maar daarnaast stelt
zij ook expliciet een aantal principes voorop op het gebied van burgerlijk
recht, het bestrijden van vrouwenhandel, exploitatie van de prostitutie van
de vrouw, gelijke kansen en mogelijkheden op het gebied van opvoeding
op alle niveaus (cfr. Unesco-conventie van 1960) en gelijke rechten op sociaal en economisch vlak (bevestiging van de principes vervat in de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie met betrekking tot nachtarbeid, gelijk loon voor gelijk werk en bescherming van het moederschap).
Om de doeltreffendheid inzake toepassing beter te kunnen waarborgen zou
het evenwel wenselijk zijn de tekst van de Declaratie om te werken tot een
Conventie.
De ratificatie door een zo ruim mogelijk aantal lidstaten van de Verenigde
Naties vormt tenslotte de laatste toetsteen om een oordeel te vormen over
de effectiviteit van het emancipatiebeleid van de Verenigde Naties.

Nationale reacties op de internationale conferentie
Het internationaal jaar van de vrouw had drie fundamentele doelstellingen:
-- de gelijkberechting van de vrouw en het waarborgen van gelijke kansen
en verantwoordelijkheden op sociaal, economisch, politiek en cultureel gebied,
— een volwaardige integratie van de vrouw bij de globale aanpak van het
ontwikkelingsproces,
— de bijdrage van de vrouw aan een internationale cooperatie, en aan het
tot stand komen van een duurzame wereldvrede.
Tijdens de wereldconferentie van Mexico is gebleken dat de aandacht voor
deze drie objectieven vaak een andere klemtoon kreeg naargelang de globale politieke, sociale en culturele context van het land, dat zijn stem ver
hief.
De ontwikkelingslanden bekeken de vrouwenproblematiek het duidelijkst
in relatie tot een aantal sociaal-economische factoren, die de processen van
ontwikkeling kenmerken. De meeste onder hen bepleitten de installatie van
een nieuwe wereldorde op sociaal-economisch gebied en vroegen de toepassing van het Charter van de Economische Rechten en Plichten van de
Staten. Verschillende sprekers benadrukten ook dat de modellen voor westerse landen niet noodzakelijkerwijze ook de meest geschikte zijn en toepasbaar op de bestaansvoorwaarden, die voor hun landen kenmerkend zijn. De
-

205

De vrouwentop in Mexico

emancipatie van de vrouw moet volgens hen een oplossing vinden via de
inschakeling in een globaal proces van sociaal-economische ontwikkeling.
President Echeverria van Mexico was wellicht een van de beste vertolkers
van de visie der ontwikkelingslanden. Hij vroeg dat de rijke geindustrialiseerde landen de nodige solidariteit zouden opbrengen om de strijd van de
vrouw in de ontwikkelingslanden (de grootste proletariers onder de proletariers) te steunen:
`Wij onderschatten de intrinsieke waarde niet van de strijd die de vrouwen
in de ontwikkelde landen voeren, maar het is noodzakelijk dat zij een bredere en van meer solidariteit getuigende kijk krijgen op de problemen van hun
sekse. De verbetering van hun situatie zal de mensheid niet veel baten, als
hun strijd hen niet voert tot de bewustwording van wat de situatie veroorzaakt van deze benadeelde klassen, die medische zorgen voor hun kinderen
ontberen, die geen gezonde huisvesting kunnen geven en die evenmin voldoende voorbereid zijn om hun kinderen voor het leven op te leiden.'
De Russische zowel als de andere afgevaardigden van het Sovjetblok benadrukten dat de vrouw binnen hun maatschappelijk systeem altijd dezelfde
kansen heeft gehad als de man. Het eerste objectief is voor hen omzeggens
een voldongen feit, alleen in de praktijk kunnen soms nog aanmoedigende
maatregelen noodzakelijk zijn omwille van bepaalde cultuurtrekken uit de
premarxistische periode. Zij namen over het algemeen een zeer begrijpende
houding aan ten opzichte van de ontwikkelingslanden en spraken in dit verband voortdurend van een veroordeling van kolonialisme, neo-kolonialisme,
fascisme, verovering van grondgebied door geweld enz.... Hun bijdragen
maakten doorgaans ook uitgebreid melding van de inspanningen die de
vrouw moet leveren op het gebied van de ontwapening en het bevorderen
van de wereldvrede.
De Chinese afgevaardigde bracht (eveneens?) een politiek en ideologisch
gekleurde visie op het wereldgebeuren. Zij was de enige die louter negatief
reageerde op de ontworpen conferentiedocumenten. De enige juiste benadering, aldus mevrouw Li Su-wen, is een emancipatiebeweging van de
vrouw die integraal deel uitmaakt van een strijd tegen de twee supermogendheden. Zij waarschuwde tevens de ontwikkelingslanden voor de ideologische machtsoverheersing, die beide supermogendheden in hun relatie met
deze laatsten trachten tot stand te brengen.
De Verenigde Staten daarentegen legden overwegend de klemtoon op het
eerste objectief en op de ervaringen en vorderingen die zij op dit punt reeds
bereikt hebben. Hun standpunt was weinig origineel. Zij waren van oordeel
dat de emancipatiebeweging voornamelijk een actie veronderstelt op het
niveau van de onderscheiden landen. De vrouwen zelf moeten hun verantwoordelijkheid opnemen om het stereotype beeld van de vrouw te wijzigen
en zij moeten de nodige inspanningen leveren om directieposten te verwerven. De tussenkomst, die wellicht het best de integratie van de verschillen-
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de doelstellingen vooropstelde, was de Australische. Mevrouw Reid, adviseur inzake vrouwenproblematiek bij de Eerste Minister, stelde dat de verbetering van de situatie van de vrouw ten zeerste verbonden is met de politieke en economische structuren. De opbouw van een nieuwe wereldorde op
economisch gebied mag in deze debatten geen marginaal probleem blijven,
maar men dient wel voldoende aandacht te hebben voor de definitie van de
rol die de vrouw hierbij moet spelen. De traditionele onderdrukking van de
vrouw op grond van haar sekse maakt dat zij nu eenmaal een eigen ervaring
heeft op het gebied van de uitbuiting, zodat zij in het ontwikkelingsproces
een eigen inbreng kan leveren (cf. p. 204).
De Westeuropese landen hadden over het algemeen een optimistische visie
over de evoluties inzake gelijkberechtiging van de vrouw. Hun tussenkomsten verwoordden vooral de eerste doelstelling.
Het emancipatieproces is thans een nieuwe fase ingegaan en heeft een ruimer
objectief gekregen dan toen het ruim 100 jaar geleden begon. In deze nieuwe
fase gaat het nog steeds om het inhalen van opgelopen achterstanden ten
opzichte van de man, en om het wegwerken van belemmeringen voor de
effectieve deelname van vrouwen aan maatschappelijke activiteiten. Maar
daarnaast gaat het nu ook om een ingrijpende herwaardering van menselijke eigenschappen, gevoelens en activiteiten, waardoor vrouwen en mannen hun leven zelfstandig vorm kunnen geven zonder de ballast van de huidige starre rolverdeling.
Staatssecretaris Giroud van Frankrijk, Minister Focke van de Duitse Bondsrepubliek en Minister De Backer van Belgie benadrukten het belang van
opvoeding en vorming, het afbreken van bestaande vooroordelen en een
betere rolverdeling tussen man en vrouw inzake taken en verantwoordelijkheden, zowel in het gezin als in het sociaal-economisch leven. Via hun
woordvoerders, Eerste-minister Palme en Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Pronk, legden de Zweedse en Nederlandse afgevaardigden
de klemtoon enigszins anders: in hun visie op deze problematiek stond vooral de integratie van de vrouw in de ontwikkelingsprocessen centraal.
Het Wereldactieplan van de conferentie

Om de realisatie van deze drie objectieven in de eerstvolgende jaren ook
praktisch te begeleiden, werd door de Wereldconferentie te Mexico een
Wereldactieplan aanvaard, dat systematisch was voorbereid door de Commissie voor de Status van de Vrouw, bijgestaan door een Consultatieve
werkgroep, waaraan Belgie ook op een actieve wijze heeft deelgenomen.
Wat is de precieze draagwijdte van het Wereldactieplan? Tot wie richt men
zich? Welke nieuwe perspectieven worden er geopend?
Het Wereldactieplan is een vrij uitvoerig document, dat thans bestaat uit
219 paragrafen. Het heeft uiteraard geen juridisch bindend karakter, maar

207

De vrouwentop in Mexico

omvat een geheel van aanbevelingen, een soort van morele richtlijnen, die
de diverse publieke beleidsinstanties op internationaal, regionaal en nationaal niveau moeten inspireren en die als praktisch leidsnoer moeten dienen
bij het uitvoeren van de actie tot bevordering van de gelijkberechtiging en de
promotie van de vrouw.
In een zestal hoofdstukken, voorafgegaan door een algemene inleiding, worden de problemen behandeld, die zich stellen bij een actie op nationaal vlak
enerzijds, en bij de acties op regionaal en op wereldvlak anderzijds. Een
onderlinge coordinatie tussen de programma's op de diverse niveaus wordt
hierbij bepleit. Verder is het belangrijk bij de opzet van de nationale en
regionale programma's, die uit dit wereldactieplan nog moeten worden gedistilleerd, vooral en op de eerste plaats aandacht te hebben voor de problemen, die de vrouwen in de meest marginale situaties betreffen.
Het Wereldactieplan is opgevat als een programma waarbij men een onderscheid heeft gemaakt tussen objectieven te verwezenlijken op korte termijn,
en objectieven to verwezenlijken op een middellange termijn.
Vooral wat betreft de objectieven op korte termijn, d.w.z. binnen een termijn
van 5 jaar, werd er tijdens de Conferentie nog heel wat aanvullend werk verricht. Hierdoor werd de eindversie aanmerkelijk geamendeerd en is het
minimumobjectievenprogramma verzwaard ten opzichte van het oorspronkelijk voorgelegde document.
Het 14-punten programma bevat dan ook een aantal zeer concrete doelstellingen. Herinneren we even aan de belangrijkste:
— een belangrijke vooruitgang van de alfabetisering en van de staatsburgerlijke opvoeding van de vrouwen,
— uitbreiding van gemengde opvoeding en beroepsvorming,
— gelijke toegang van de vrouw tot elk onderwijsniveau en maatregelen om
voortijdig schoolverlaten tegen te gaan,
— verhoging van de arbeidsgelegenheid voor de vrouw, vermindering van de
werkloosheid en verhoogde inspanningen om de discriminatie inzake arbeidsvoorwaarden of te schaf f en,
— de uitbouw en vermeerdering van de sociale infrastructuur, zowel in landelijke als in stedelijke gebieden,
— gelijke voorwaarden op het gebied van tewerkstelling, met inbegrip van
beloning, gelijkheid inzake juridische bekwaamheid en de uitoefening ervan,
— het aanmoedigen van een grotere deelname van de vrouw aan de politieke
besluitvorming op lokaal, nationaal en internationaal niveau,
— het stimuleren van volwassenenvormingsprogramma's, die zowel de man
als de vrouw helpen bij het zich verwezenlijken als individu in het gezin en
in de samenleving,
— de ontwikkeling van moderne rurale technologie, landelijke industrie,
tijd- en energiebesparende richtlijnen, die vrouwen voornamelijk in zeer
arme gebieden kunnen helpen om te participeren aan het maatschappelijk
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leven,
— de ontwikkeling van een interdisciplinair en een multisectorieel organisme
binnen de regering om de vrouw sneller gelijke kansen te kunnen bezorgen
en haar volledige integratie in het maatschappelijk leven te bevorderen.
VN-perspectieven en Belgische realiteit

Wanneer men de actie van de Verenigde Naties evalueert op basis van bovenstaande omschrijving, dan openen zich heel vat positieve perspectieven.
Inderdaad, het hoogste publieke forum der volkeren is zich duidelijk bewust dat er in de huidige gang van het maatschappelijk leven een aantal
fundamentele onrechtvaardigheden zitten, waardoor de status van de vrouw
als volwaardig menselijk persoon, met gelijke rechten en verantwoordelijkheden, wordt miskend. Zij hebben thans een concrete uitdaging gericht zowel aan de meer geindustrialiseerde als aan de ontwikkelingslanden. De
driedubbele doelstelling naar aanleiding van het internationaal Jaar van de
Vrouw, evenals de lancering van het Wereldactieplan, zijn belangrijk genoeg om elk in eigen land aan te zetten en te inspireren tot een beleid, gericht op een verbetering van de status van de vrouw.
Uit de vorige beschouwingen is gebleken, en voornamelijk naar aanleiding
van het overzicht van de toepassing van de verschillende Conventies, dat
Belgie zeker niet tot de progressieve landen behoort. Op het gebied van
burgerlijk recht en familierecht is er tot op heden nog een aantal anomalieen. De reserve met betrekking tot de Conventie over de politieke rechten
van de vrouw vraagt eveneens een dringende aanpassing. En dan zwijgen
we nog over de discriminaties op sociaal-economisch gebied, waar Belgie
b.v. nog steeds bezig is het nodige te doen om Conventie III van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de discriminatie qua arbeid en
beroep te bekrachtigen. Ook de Unesco-conventie van 1960 betreffende gelijkheid voor opvoeding en onderwijs is nooit door Belgie bekrachtigd.
Wellicht vindt de Belgische overheid in dit jaar een goede aanleiding om
zich eens systematisch te bezinnen over de te voeren politick inzake de promotie van de vrouw als volwaardig menselijk en maatschappelijk wezen.
Uiteraard constateert men dit jaar bij verschillende politieke beleidsinstanties een toenemende belangstelling voor de vrouwenproblemen. Zal de
Minister van Justitie erin slagen de hervorming van het huwelijksgoederenrecht uiteindelijk toch nog dit jaar te verwezenlijken? Heeft de Minister van
Arbeid en Tewerkstelling voldoende aandacht voor de problemen rond de
tewerkstelling, de arbeidsvoorwaarden en de beroepsvorming van de vrouw?
Als positief feit kunnen we hier toch vermelden dat een speciale Vrouwencommissie werd opgericht om de Minister van Arbeid en Tewerkstelling te
adviseren.
Of de Belgische overheid werkelijk zinnens is de objectieven van het Wereld-
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actieplan ook in eigen land te doen gelden en daarvoor een nationaal prioriteitenprogramma op te stellen, blijft een open vraag. En het valt ook nog te
bezien of de Minister van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking rekening zal houden met de objectieven, die het Wereldactieplan ten
opzichte van de ontwikkelingspolitiek bevat.
De recente oprichting van een Consultatieve Commissie, belast met het onderzoek van de problemen inzake de status van de vrouw in het raam van
de Internationale Organisaties, bevestigt dat het Departement van Buitenlandse Zaken een dynamisch beleid poogt op te bouwen.
Het oprichten van commissies is evenwel niet voldoende. Een Wereldactieplan vraagt uiteraard actie. De toekomst zal uitwijzen of de huidige vrome
intentieverklaringen vanuit de diverse departementen ook wat zullen bijdragen tot het opbouwen van een maatschappelijk bestel, waarin zowel
vrouwen als mannen kunnen leven, werken en gelukkig zijn volgens hun
eigen mogelijkheden en wensen.

De assemblee van de wereldraad
van kerken in Nairobi

Jos Fruytier S.J.

De Vijfde Algemene Vergadering van de 271 leden-kerken van de Wereldraad van Kerken, die voor juli gepland was in Djakarta, wordt gehouden
van 23 november tot 10 december in Nairobi (Kenya). Sinds Amsterdam
('48) volgen deze bijeenkomsten elkaar op in een routinegolf van 7 jaar als
evaluatie van het verleden en programmatie voor het volgende septennium,
vernieuwing van een deel van het Centraal Comite en andere min of meer
organisatorische zaken. Geen hiervan belooft op zich enige sensatie. Deze
Assemblee is geen incidenteel bijeengeroepen Concilie voor een aggiornamento. Hoogstens zou de nieuwe programmering op verzet kunnen stuiten
of herzien worden. De keus van de plaats kan relevant zijn en jets beloven.
Is dat met Nairobi het geval? Voorop zij gesteld, dat de Wereldraad uiteraard centrifugaal te werk gaat. Al huist het administratief centrum in het
eenvoudige, maar efficiente gebouwencomplex in Geneve tussen het hooggebergte en de vlakke spiegel van het meer, bijna alle grote bijeenkomsten
van de Raad en haar belangrijke organen worden elders in de 'bewoonde
wereld' (oecumene) gehouden: van Amsterdam naar Evanston; New Delhi
in Azie, Uppsala in de welvaartstaat Zweden, Boekarest in Oost-Europa,
Utrecht, en Addis Abeba met Accra in de ontwikkelingswereld. Niet de staf
te Geneve, maar de afzonderlijke en zelfstandige kerken over het aardoppervlak bepalen in principe en vaak in de praktijk de gang van zaken bij
het streven naar eenheid en bij de manifestatie van de Kerk in de wereld.
Deze staf wordt dan om de 7 jaar door de kerken ter verantwoording geroepen en krijgt nieuwe opdrachten van de officiele afgevaardigden. Ter
vergelijking: de Roomse Kerk werkt centripetaal, omdat de 'Petrus-kerk'
sluitsteen van en mede ook motief tot de eenheid is. Haar concilies vinden
dan ook vaak plaats in het 'caput orbis terrarum'.
Is de W.C.C.-assemblee een soort concilie? Dat hoopt men op den duur
te bereiken. Vooralsnog vormt slechts de wil tot eenheid en de eenheidsf ormule de onderlinge band; de gescheidenheid en zelfstandigheid der kerken zijn dus het uitgangspunt. Bovendien zijn de afgevaardigden geen gevolmachtigde hoofden van de kerken zoals de bisschoppen, maar meer vertegenwoordigers en afgezanten met een beperkte opdracht. Hun besluiten
binden niet, maar adviseren en stimuleren de kerken slechts.
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Omdat deze kerken met hun ruim 700 afgevaardigden bijna de helft van de
christelijke wereld vertegenwoordigen (de R.K. vormt het grootste deel), kan
een actief en wereldwijd georienteerd beleid zoals de W.C.C. dat voert, zijn
stempel drukken op het totale christelijk wereldbeeld. En dit des te meer
omdat Geneve met zijn emancipatie- en ontwikkelingsstrategie opvallend
en soms uitdagend aan de wereldweg timmert.
Welke lijn gaat men uitzetten voor de komende 7 jaren? Zullen het vette
jaren zijn of magere? Na de theologiserende bijeenkomst in New Delhi ('61)
was Uppsala ('68) op de toer van het maatschappelijk engagement gegaan.
Was het daar nog sterk de storende ervaring van een hongerende twee-derde
wereld (men vastte symbolisch een dag), later werd gerechtigheid, en wel
wederzijdse tussen de rijke en arme wereld, meer de focus van de oecumenische zorg. De idee van bevrijding (met of zonder geweld) drong ook de
theologie van de Wereldraad binnen en niet minder haar financiele beleid.
Dit werd dan ook wrijfpunt met degenen die zich wilden concentreren op
de geloofsproblematiek en met de Commissie voor Geloof en Kerkorde die
onderscheid maakt tussen de taak van de afzonderlijke christenen en van
de Kerk. `De eersten zullen als leden van de maatschappij en als burgers
sociaal-politieke verantwoordelijkheid op zich moeten nemen en voor een
betere samenleving moeten werken. De kerk daarentegen heeft een profexische en priesterlijke functie ten opzichte van de maatschappij, en moet als
teken van de nieuwe gemeenschap indirect aan de verbetering daarvan meewerken.' i Meer letten op de ver- en geschilpunten, om tot een kerkelijke
eenheid te komen alvorens samen te werken aan de nieuwe wereld-buiten.
De algemeen secretaris dr. Philip Potter zinspeelt hierop en weerlegt de aanklachten tegen zijn beleid: `In zijn reacties op de wereldsituatie heeft (de
Wereldraad) niet geprobeerd een "religious escape" te zoeken voor moeilijkheden en evenmin deze weg te redeneren om zo gevaren te vermijden.' '
Ofschoon de W.C.C. op theologisch niveau door bovengenoemde Commissie, en ook in de aanbevelingen van Uppsala, tot uitstekende statements en
consensus-formules is gekomen, haalden deze de wereldpubliciteit niet bij
de overbelichting van het maatschappij-engagement. Deze meer politieke en
maatschappelijke richting bepaalde ook bij buitenstaanders het image van
de Wereldraad en wekte naast waardering ook weerstanden.
Bij de voorbereidingen op de Vijfde Assemblee heeft men daarmee rekening
willen houden zoals blijkt uit het thema (deze keer geen bijbeltekst, maar
een statement): `Jezus Christus bevrijdt en verenigt'. Is dit een compromis
of een synthese? Dit is een van de vragen die zich gaan voordoen.
Door zijn maatschappij-betrokkenheid van de laatste 7 jaar werd de W.C.C.
een echte wereldraad: het begrip van binnenkerkelijke oecumene ging over
1 Dr. E. Flesseman-van Leer, Uitdaging en bemoediging (Oekumene 5), p. 34.
2 Ecumenical Review XXVI (1974), p. 545.
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naar een op de buiten-wereld gerichte. In de notie `bevrijding' had het maatschappelijke de overhand. Eenheid werd meer wereld- dan kerken-eenheid.
De vraag rees toen: hoe kan een verdeelde Kerk een vereende wereld opbouwen? Als het al zo moeilijk is om kerken met een gemeenschappelijke
geloofsbasis tot eenheid (in welke vorm dan ook) te bevrijden, hoeveel te
meer dan een cultureel en religieus zo heterogene buitenwereld? Is kerkelijke eenheid niet voorwaarde en model voor wereld-eenheid? Ja zelfs instrument daartoe? Uit deze eb- en vloedbeweging van het oecumenisch getij is
de huidige formule van eenheid ontstaan. Eerst bevrijding en daardoor eenheid. Die bevrijding is dan primair bekering, individueel en communitair.
Men graaft daarbij naar de diepste bron: de bevrijdende en verenigende
kracht van Christus in ons. In deze geest spreken de ontwerp-cahiers van de
6 secties voor de behandeling van het centrale thema. Het zijn statements
waarin de problematiek wordt uiteengezet, vragen gesteld en toelichtende
teksten gegeven.
De grondtendens is de aanpassing van het geloofsleven aan de situatie, zoals
al blijkt uit sectie 1: Christus belijden in onze tijd, d.w.z. de tekenen des
tijds verstaan. 2. De voorwaarden voor eenheid, waarbij gewezen wordt op
diverse moderne vormen ervan. 3. Zoeken naar samengaan, niet alleen binnenkerkelijk, maar mondiaal, ook dus met andere dan westerse culturen en
christelijke godsdiensten. 4. Opvoeding tot bevrijding en gezamenlijkheid
(community). Dan wordt in sectie 5 de bevrijding, die in de orde van de
daad ergens voorop moet komen, benaderd: bevrijding van structuren van
onrecht en strijd om de bevrijding ervan. Nog concreter wordt dit nagegaan
in de situatie van onze tijd en de oorzaken: 6. De menselijke ontwikkeling in
de onzekere keus (ambiguity) tussen macht, technologie en de eisen van een
menswaardig leven (quality of life). — Aan deze opzet liggen onmiddellijk
twee belangrijke bijeenkomsten ten grondslag: over 'Rekenschap afleggen
van de hoop in ons' van de Commissie voor Geloof en Kerkorde te Accra
in Ghana ('74) en die van Boekarest in hetzelfde jaar: 'Wetenschap en theologie voor menselijke ontwikkeling'. 3
En dan Nairobi! Deze keus was een noodoplossing, een aanbod, toen de
geplande juli-blieenkomst in Djakarta afstuitte op het ongenoegen van de
Indonesische Islam. De Raad van Kerken van Kenya was de reddende engel.
Misschien mogen we hierin wel hogere leiding zien. In dit land met zijn veelkleurig religieus patroon en sterk christelijke signatuur (66 pct. van de bevolking is op een of andere manier christelijk) zal deze wereldvergadering
heel goed kunnen aarden en een voedingsbodem vinden. Ook de kerkelijke
veelvormigheid en verdeeldheid kunnen de problematiek van de oecumene
releveren. Met name in Afrika spelen de grote evangelisatieproblemen een
3 Zie dr. H. M. de Lange, Werkelijkheid en hoop (Oecumene 4). Een uitstekende
orie-ntatie voor sectie 6.
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rol: aanpassing van theologie, liturgie en ethiek, sterk westerse import, aan
de eigen Afrikaanse cultuur (inculturisatie), met een opschorting van buitenlandse kerkelijke invloeden (moratorium). Maar zullen de Afrikanen zich
roeren of onberoerd blijven? Zal de studentenjeugd van Nairobi, midden in
het schooljaar, meedoen? De bodem lijkt zeer geschikt (meer dan in Indonesie) voor de bezinning op dit thema en voor de realisering ervan. Ook de
vraagstukken van de ontwikkelingssamenwerking zijn hier geincarneerd en
verder doordacht dan elders. Zal het een open Assemblee worden? Als zij
zich laat bevruchten door het Afrikaanse 'klimaat', kan het meer worden
dan een routine-gebeuren binnen een organisatie: een nieuw avontuur in de
geschiedenis van Kerk op weg naar Oecumene, met risico's en perspectieven
voor de hele christelijke wereld.

Het tweedeSinai-akkoord tussen
Egypte en Israel*

L. L. S. Bartalits

In oktober 1973 stelde minister Kissinger een blauwdruk van de Amerikaanse strategie in het Midden-Oosten op. Israel zou zich op den duur
terug moeten trekken uit vrijwel alle bezette gebieden in ruil voor verdragen met Arabische landen, zo nodig aangevuld met Amerikaanse en
internationale garanties. Vanuit deze gedachte is de stap-voor-stap diplomatie van minister Kissinger ontstaan en in dit proces was het tweede
Sinai-akkoord de derde concrete stap in de richting van een algehele vredesregeling voor het Midden-Oosten.
De eerste stappen waren het troepenscheidingsakkoord dat Israel en Egypte media januari 1974 sloten en de eind mei 1974 tot stand gekomen
soortgelijke regeling tussen Syrie en Israel voor de hoogvlakte van Golan. De drie akkoorden waren het resultaat van intensief bemiddelingswerk van Kissinger, die op het ogenblik naar mag worden aangenomen — bezig is met het tot stand brengen van een vierde interim-regeling
voor de hoogvlakte van Golan tussen Syrie en Israel. 1
Kissingers ontmoeting met Gromyko in Geneve

Zoals reeds voor zijn reis naar het Midden-Oosten was afgesproken had
Kissinger op 16 en 17 februari 1975 in Geneve met minister Gromyko een
onderhoud. Volgens een na afloop hiervan uitgegeven gemeenschappelijk
communique hadden beide ministers bij hun besprekingen speciale aan* Enkele opmerkingen naar aanleiding van do publikaties:
Nathan Weinstock, Das Ende Israels? Nahostkon f likt and Geschichte des Zionismus.
Herausgegeben and eingeleitet von Bike Geisel and Mario Offenberg. Verlag Klaus
Wagenbach, Berlin, 1975, DM. 13,50, pp. 270. Shlomo Erel, Oel Panik im Schatten
der Bohrturme. Seewald Verlag, Stuttgart, 1975. DM. 19,80, pp. 191. Maxime Rodinson, Mohamed. Verlag C. J. Bucher, Luzern and Frankfurt/M, 1975, pp. 315.
Hugo Follmi, Turkei. Walter-Verlag AG. Olten, 1975. DM. 39, pp. 493. Arnold
Hottinger, 10maal Nahost. R. Piper & Co. Verlag, Munchen, 1970. DM. 32, pp. 452.
Walter Laqueur, Der Weg zum staat Israel. Geschichte des Zionismus. Europa Veren, Handlag Wien, 1972, 428 pp. DM 60. Hans-Georg Behr, Sohne der W iiste, Kali fen,
ler and Gelehrte. Econ. Verlag. Diisseldorf/Wien, 1975, 402 pp., DM 34.
1 Zie ook Dietrich Strothmann, Seiltanz fiber dem Sinai. Kissingers Kunststuck:
der zweite israelisch-agyptische Entspannungsvertrag, in Die Zeit, 29 augustus 1975.
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dacht gewijd aan het Midden-Oosten. Beide waren bezorgd over de gevaarlijke situatie die daar voortduurde. Zij bevestigden hun voornemen
hun uiterste best te doen om een oplossing te bevorderen van de sleutelproblemen ten aanzien van een rechtvaardige en duurzame vrede in het
gebied op basis van resolutie 338 van de Veiligheidsraad, daarbij rekening
houdend met de legitieme belangen van alle volken van het gebied, inclusief het Palestijnse yolk, met eerbiediging van het recht van alle staten van het gebied op een onafhankelijk bestaan.
Men besloot dat minister Kissinger voorlopig niet -door de Russen zou
worden gestoord bij het voortzetten van zijn stap-voor-stag pendelpolitiek
in het Midden-Oosten. Hoewel de Sovjet-Unie een onmiddellijke hervatting van de Geneefse vredesconferentie over het Midden-Oosten wenste
— omdat deze conferentie de Sovjet-Unie, als mede-voorzitter, de mogelijkheid bood zich weer wat directer met het Midden-Oosten te bemoeien
— werd geen datum vastgelegd voor een opnieuw bijeenroepen van de
conferentie, en het leek dan ook of minister Kissinger in dit opzicht
zijn zin had gekregen. Kissinger vreesde dat een onmiddellijk bijeenroepen
van de Middenoostenconferentie in Geneve zou leiden tot eindeloze discussies over de status van de PLO.
Kissinger had Gromyko echter in ruil voor de extra tijd die hij wenste,
een aantal dingen moeten beloven. Tijdens zijn ontmoeting in april 1974,
eveneens in Geneve, met Gromyko had Kissinger ook van de Sovjet-Unie
gedaan gekregen, dat hij in het Midden-Oosten zijn gang kon gaan.
Maar nu moest hij kennelijk de toezegging doen dat al zijn activiteiten
niet mochten leiden tot het op de lange baan schuiven van de Geneefse
conferentie.
Voordat Kissinger echter op 9 maart 1975 aan zijn nieuwe reis door het
Midden-Oosten begon, leverde de Russische pers opnieuw kritiek op zijn
aanpak van het probleem. Men stelde dat sommige westerse propagandamedia een atmosfeer van 'beperkt optimisme' trachtten te scheppen, en
de stap-voor-stap-tactiek uiteenzetten, die naar zij beweerden bevorderlijk
was voor een vreedzame regeling. Maar, aldus de Prawda van 9 maart
1975, de vrijheidslievende volken van de Arabische landen hadden geen
haast om dit optimisme te delen. De tactiek van een gedeeltelijke regeling
was al meer dan eens gebruikt, maar tot dusverre was geen stubstantiele
vooruitgang geboekt op de weg naar een rechtvaardige politieke regeling.
De situatie in het Midden-Oosten bleef explosief.
Niet zonder redenen geloofden waarnemers in het Midden-Oosten, volgens de Prawda, dat de stap-voor-stap tactiek veeleer gericht was op
het verbreken van de eenheid tussen de Arabische landen om zo het een
of andere land de Israelische annexaties te doen aanvaarden. De uitspraken van de leiders in Tel Aviv bevestigden deze veronderstelling, aldus de
Prawda.
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In deze situatie moest, volgens de Prawda, de wereldopinie intensiever
aandringen op de zeer spoedige hervatting van de Geneefse conferentie
inzake het Midden-Oosten ter wille van een fundamentele politieke regeling in dat licht ontvlambaar gebied.
Kissingers mislukking

Op 8 maart 1975 arriveerde Kissinger voor de negende maal in het Midden-Oosten, waarbij hij de indruk wekte dat de tijd rijp was voor een
nieuw Egyptisch-Israelisch deelakkoord. Maar op 23 maart zag Kissinger zich genoodzaakt tot opschorting van zijn bemiddelingspogingen omdat een compromis onmogelijk bleek.
De ironie van Kissingers mislukking was dat hij zo dicht bij een succes
was gekomen. Kissinger had zeven maanden besteed om beide partijen te
peilen en terreinen voor discussie en mogelijke overeentemming te bepalen. Cairo en Jeruzalem beide moedigden hem aan om zijn unieke diplomatieke pendel te hervatten, die naar Kissinger nadrukkelijk stelde, hij
niet zou ondernemen tenzij er een redelijke kans op succes was. President
Sadat interpreteerde de onderhandelingen als primair betrokken op een
tweede fase van militaire ontkoppeling. Hij wenste aanzienlijke terugtrekkingsoperaties van de Israelische strij dkrachten om het Suezkanaal
te heropenen. Israel was bereid zich uit de strategische Gidi- en Mitlapassen in de Sinai terug te trekken en ook uit de olievelden van Aboe
Rhodeis, die Egyptische olie voor Israel oppompte sinds zij in de Zesdaagse Oorlog van juni 1967 werden veroverd. In ruil echter verlangde
Israel een verklaring van non-belligerentie van Egypte.
Deze weigerde president Sadat te geven om twee redenen:
1) een verklaring van non-belligerentie zou een formeel einde van de
vijandelijkheden tussen de twee landen betekenen op een tijdstip dat
Israel nog grate delen Egyptisch grondgebied bezette, een politiek onaanvaardbare concessie;
2) elke verklaring van non-belligerentie zou Egypte scheiden van zijn
Arabische bondgenoten, en Sadat had zich in het openbaar gebonden aan
het voorstel, dat er geen formele vrede met Israel kan bestaan tenzij ook
een regeling wordt getroffen met de Syriers en de Palestijnen.
Israel was niet bereid enige concessies op de Golanhoogten aan de Syriers te doen en weigerde de toekomst van de westelijke Jordaanoever
met vertegenwoordigers van de PLO te bespreken. Kissinger was echter in
staat de meningsverschillen tussen Egypte en Israel over de Sinai te beperken. Maar hoe geringer die werden, des te moeilijker de procedure
werd.
De Israeli's, die circa 250 miljoen dollar in de verdedigingslinies rond
de Sinai-passen hadden gestoken en die 170 miljoen dollar moesten uitge,
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ven voor de aanleg van nieuwe posities verder terug, wensten een overeenkomst die hoogstens acht jaar zou gelden. Zij werden overreed tot het
aanbieden van een limiet van drie jaar. Kissinger was in staat Sadat zo
ver te krijgen dat hij Egypte verplichtte tot een doelbewust 'vage' verklaring inzake `geen gebruik van geweld', waarbij Cairo toezegde dat het
zich niet met oorlogsactiviteiten zou bezighouden voor de duur van het
akkoord. Kissinger meende dat dit de eisen van Israel met betrekking
tot non-belligerentie zou kunnen bevredigen, zelfs al vreesden de Israeli's
een Russisch vetogebruik in de Veiligheidsraad.
Maar Sadat wilde zich niet formeel verplichten tot een tijdschema langer
dan een eenj arig mandaat voor de vredesmacht van de Verenigde Naties
in de Sinai. Bovendien bleef de verklaring doelbewust vaag over welke
actie Egypte zou kunnen ondernemen, als Israel met een andere Arabische
staat in oorlog raakte. Hij wees ook Israelische voorstellen van de hand
betreffende vreedzame samenwerking zoals ten aanzien van een gemeenschappelijke exploitatie van de olievelden van Aboe Rhodeis, een beeindiging van Egypte's economische boycot van Israel en indirect toerisme
tussen Egypte en Israel, en wel omdat dit allemaal aspecten waren van
een formele non-belligerentie overeenkomst. Uiteindelijk konden de partijen het zelfs niet eens worden over een beperkte terugtrekking van Israelische troepen naar het centrum van de passen, wat Jeruzalem als
compromis suggereerde toen de gedachte van een terugtrekking op grote
schaal niet haalbaar was.
Het Israelische kabinet, merkte een adjudant van Kissinger op toen de
onderhandelingen een climax naderden, 'scheen individueel een overeenkomst te wensen, maar toen het tij d werd om als groep te handelen, raakte het verlamd'. Kissingers medewerker geloofde dat premier Rabin wilde instemmen, maar meende dat hij dit vanwege zijn politieke oppositie
niet kon doen. Tij dens een buitengewone zitting stemde het kabinet na
een verhit debat met een laatste voorstel in. De Israeli's zouden zich terugtrekken tot het oosteinde van de passen en de troepen van de Verenigde Naties zouden tussen hen en de Egyptenaren aan het westeinde
worden ingeschoven; Egypte zou Aboe Rhodeis overnemen als een enclave in door Israel bezet gebied, met een toegang via een door controleposten van de Verenigde Naties beheerste weg van 100 mijl. Kissinger
telegrafeerde het voorstel aan Egypte, maar kreeg een vierkant 'neen'
terug.
Kissinger stuit op groeiend verzet

Na de opschorting van Kissingers bemiddelingsmissie ontstond aanvankelijk de indruk dat de periode van het stapsgewijs regelen van het Arabisch-Israelische conflict definitief voorbij was.: -de Verenigde Staten kon,
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digden een herwaardering van hun Midden-Oosten-beleid aan. Maar al
vrij spoedig bleek dat Kissinger zijn makelaarsrol nog niet had opgegeven.
President Ford en Minister Kissinger pleegden op 1 en 2 juni in Salzburg
overleg met president Sadat en op 11 en 12 juni in Washington met
premier Rabin.
In het kader van de herwaardering van het Amerikaanse Midden-Oostenbeleid had Ford aan Israel verzocht de beide Sinalpassen en de olievelden van Aboe Rhodeis zonder enige restrictie aan Egypte terug te geven,
en hem binnen twee weken daarover een antwoord te geven. Mocht dit
ongunstig uitvallen dan zouden de Verenigde Staten de hervatting van
de Geneefse conferentie vragen.
President Ford ontkende op 30 juni in een interview met de Washington
Post dat de Verenigde Staten aan Israel een ultimatum hadden gesteld
voor vrede in het Midden-Oosten. De president stelde dat de Verenigde Staten niet poogden een regeling op te leggen, maar wel een brede oplossing voor het Arabisch-Israelische geschil zouden aanbevelen, tenzij de
impasse in de onderhandelingen werd doorbroken. Een voortdurende impasse zou een open uitnodiging tot een nieuwe oorlog zijn. Wel kon de
impasse nog verscheidene maanden of langer worden getolereerd, maar
de unanieme opvatting was dat als `wij geen resultaten boeken, de tijd op
zal raken en oorlog bijna onvermijdelijk zal zijn'. De Amerikanen waren
volgens Ford bezig met het nemen van een beslissing. `En als er geen succes bij de stap-voor-stap procedure volgt, dan zullen wij moeten overgaan
tot een ruimer, veelomvattend programma en het opnieuw bijeenroepen
van de Geneefse conferentie moeten aanbevelen'. Tevens liet Ford de Israeliers duidelijk weten dat de Verenigde Staten bij het uitblijven van een
Egyptisch-Israelisch akkoord met een eigen vredesplan zouden komen.
Intussen began men in Washington te twijfelen of Kissingers stap-voor-stap
diplomatie om vrede in het Midden-Oosten te bereiken wel zo goed was.
Onder andere betoogden George W. Ball en Stanley Hoffman dat echte
resultaten alleen maar konden worden bereikt binnen het raam van een algemene regeling, waarin alle partijen duidelijk zien wat voor concessies
zij doen en wat zij er voor terugkrij gen. Zelf s enkelen van Kissingers
naaste adviseurs waren begin juli deze mening toegedaan. Zij probeerden
Kissinger ervan te overtuigen dat al zijn moeite om een overeenkomst
over een paar vierkante kilometer Sinalwoestijn tot stand te brengen,
slechts verspilde energie was. In plaats daarvan wensten zij dat de Amerikaanse diplomatie haar voile gewicht stelde achter een alles omvattend
vredesplan.
Die mening kwam sterk naar voren tij dens de 'herbestudering' van het
Midden-Oosten probleem waartoe president Ford opdracht had gegeven.
De werkstukken van het Witte Huis en het State Department waren op dit
punt bijna unaniem. Maar Kissingers top-adviseur, onderminister Joseph

219

Het tweede Sinai-akkoord

Sisco, maakte daarop een uitzondering. En hij was de man die bij Kissinger de meeste invloed had. Sisco was zich heel goed bewust van de voetangels en klemmen bij stap-voor-stap-overeenkomsten, maar tegelijkertijd
wist hij dat Israel wel voor Washington moest zwichten.
Sisco redeneerde dat het wantrouwen tussen Israel en de Arabische landen — en de binnenlandse zwakte van Rabins regering — het onmogelijk maakte, meer dan een punt tegelijk te regelen. Maar zijn collegae in
het State Department vroegen zich met schrik of waartoe dit alles tenslotte
zou leiden. De Israeli's wensten negen maanden de tijd om de passen in de
Sinai te evacueren, plus een garantie dat de Verenigde Staten hen de komende drie of vier jaar niet opnieuw onder druk zullen zetten voor verdere
concessies. Volgens een meerderheid in het State Department kon Amerika zulk een belofte nooit doen. Immers: Syrie, Jordanie en de Palestijnen
die niet aan de besprekingen deelnamen, zouden zulk een garantie gemakkelijk kunnen saboteren. De kleine stappen die Kissinger afgelopen juli en
augustus probeerde te maken, konden het hele vredesproces in het Midden-Oosten tot staan brengen, waardoor een vijfde Arabisch-Israelische
oorlog welhaast onvermijdelijk wordt.
Een meerderheid van Kissingers adviseurs geloofde dat men moest beginnen met het wantrouwen weg te nemen. Israel en de meeste Arabische landen waren het in grote trekken eens over wat een allesomvattende regeling zou moeten inhouden: de Arabieren zullen de staat Israel moeten
erkennen en als een blijvende politieke entiteit moeten aanvaarden, de Israeli's zullen op den duur het grootste deel van de door hen bezette gebieden moeten opgeven en moeten berusten in de oprichting van een
nieuwe Palestijnse staat. In dit licht bezien had het geen zin te blijven
bekvechten over ondergeschikte punten als de passen in de Sinai.
Minister Kissinger dreigde tussen twee stoelen in te vallen. Enerzijds zou
een nieuwe tussentijdse overeenkomst tussen Egypte en Israel de schijn be,
vorderen dat in het Midden-Oosten echte vooruitgang wordt geboekt, en
daarmee zou het image van president Ford als staatsman aanzienlijk zijn
gebaat. Anderzijds, indien zulk een overeenkomst zou mislukken, zou dit
president Ford kunnen schaden omdat hij zich voor de presidentsverkiezingen van het volgend jaar kandidaat had gesteld. Daarom moest Kissinger op twee paarden wedden. Hij bleef aandringen op een overeenkomst
in de Sinai, maar tegelijkertijd probeerde hij de intensiteit van zijn stapvoor-stap-diplomatie te verminderen en nam het initiatief om tot een algehele regeling van het Arabisch-Israelische conflict te komen. Een eerste
indicatie van dit beleid verwachtte men bij de bekendmaking van het resultaat van de herbestudering van de Amerikaanse Midden-Oosten-politiek.
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Maar zover is het niet gekomen. Vanaf begin juli volgde een intensieve
overlegronde op ambassadeurs- en ministerieel niveau tussen Washington,
Cairo, Jeruzalem en Moskou. Deze besprekingen maakten de weg vrij voor
Kissingers op 21 augustus begonnen tiende vredesmissie naar het Midden-Oosten. De vraag was toen alleen nog maar, waar precies en onder
welke voorwaarden de Israelische strijdkrachten een aantal van hun strategische posities in de Sinai zouden opgeven. Het was duidelijk dat de
Israeli's daartoe onder sterke druk waren gezet door de Amerikaanse regering, van wie zij economisch en militair ten zeerste afhankelijk waren.
Veel keus werd onder die omstandigheden de Israeli's niet gelaten. Maar
meewerken aan Kissingers plannen wilden de Israeli's toch wel. Premier
Rabin vond dat men zonder concessies niet het vredespad kon betreden.
Met andere woorden: de regering-Rabin had ingezien dat 'magere zekerheid' in elk geval te prefereren viel boven totale onzekerheid. Vooral als
de beloften van Egyptische zijde gepaard gingen met erkenning van het
bestaan van de staat Israel. Er waren veel Israeli's te vinden die wilden
toegeven dat alleen al dit gebaar gezien moest worden als een geste van
Sadat.
Premier Rabin mocht zich dan de woede van zijn rechtse oppositie op de
hals gehaald hebben, de verenigde Arabische krachten tegen een akkoord met Israel konden ook niet onderschat worden. Het zgn. `afwijzingsfront', waarbinnen zulke extreme krachten als Iraakse, Libische en
Palestijnse onverzoenlijken zich verenigden, bevatte zoveel verwoede vijanden van Sadat dat de vraag gesteld werd hoeveel dagen de Egyptische
president de ondertekening van het tweede Sinai-akkoord met Israel zou
overleven.
Op 21 augustus begon Kissinger zijn tiende Midden-Oosten-missie met
een bezoek aan Israel. Vervolgens vertrok Kissinger naar Alexandria. Op
23 augustus volgde een bezoek aan Damascus en daarna trok Kissinger
met zijn medewerkers heen en weer tussen Jeruzalem en Alexandria tot
in zijn aanwezigheid op 1 september in afzonderlijk plechtigheden te Jeruzalem en Alexandria het nieuwe Egyptisch-Israelische interim-akkoord
geparafeerd werd.
Het nieuwe Sinai-akkoord bestaat uit vier documenten:
a) een Egyptisch-Israelische overeenkomst;
b) een daarbij behorend aanhangsel;
c) een Egyptisch-Israelisch-Amerikaanse regeling inzake de aanwezigheid van Amerikaans burgerpersoneel op waarschuwingsposten in de
Sinai; en
d) een geheim Amerikaans document over de Amerikaanse economische en militaire hulp aan Israel.
,
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Zoals beide vorige deelakkoorden die minister Kissinger in het MiddenOosten tot stand bracht, draagt ook de huidige regeling weer alle kenmerken van een compromis, waarbij beide partijen op vrijwel elk punt concessies moesten doen. Zo mag Egypte troepen gaan legeren in de buff erzone van de Verenigde Naties die in het eerste Sinai-akkoord werd of gebakend, wat een doorkruising is van het Israelische streven om zoveel
mogelijk ontruimd Arabisch gebied te laten demilitariseren.
Daar staat echter tegenover dat de nieuw te vormen bufferzone van de
Verenigde Naties aanzienlijk dieper zal zijn dan de vorige, wat als een
precedent zou kunnen werken bij komende regelingen.
Daarnaast liet Israel met het accepteren van het nieuwe akkoord definitief
zijn standpunt varen dat het pas na het bereiken van een algehele vredesregeling zich uit bezet Arabisch gebied zou terugtrekken. Anderzijds
hoefde Israel zich niet te binden aan een tijdschema voor algehele terugtrekking — een eis die president Sadat sinds 1970 steeds opnieuw had
gesteld.
Een van de opmerkelijkste aspecten van minister Kissingers jongste bemiddelingsresultaat is de directe Amerikaanse betrokkenheid bij de verdere
ontwikkelingen in het Midden-Oosten. De Amerikaanse aanwezigheid als
extra garantie naast het vredesleger van de Verenigde Naties bleek noodzakelijk om Israel ertoe te kunnen bewegen zich terug te trekken zonder
voldoende betrouwbare Egyptische tegenprestatie.
Volgens de Amerikaanse critici kreeg Kissinger zijn Sinai-akkoord rond
door te veel te beloven, waardoor in feite het oorlogsgevaar in het Midden-Oosten eerder vergroot dan verkleind kan zijn. Wat hen --- alsmede
minister Schlesinger — vooral dwarszit, is dat Israel naast F 16 straalj agers ook Pershing-raketten tuegezegd zijn, die een reikwijdte hebben van
tenminste zevenhonderd kilometer. Extra verontrustend wordt in kringen
van Kissingers critici geacht dat de Pershing-raketten atoomkoppen kunnen vervoeren.
Door de Amerikaanse kritiek voelden de Israeli's zich zo onzeker dat zij
weigerden in Geneve meer te doen dan het verder uitgewerkte Sinai-akkoord met Egypte te paraferen. Een definitieve handtekening, zo liet de
regering-Rabin weten, blijft afhankelijk van goedkeuring van Kissingers
beloften door het Amerikaanse Congres.
Een grote verantwoordelijkheid draagt nu het Amerikaanse Congres dat
zijn goedkeuring moet hechten aan het zenden van Amerikaanse technici
die waarnemingsposten moeten gaan bemannen in de nieuwe bufferzone.
Hun aanwezigheid is de garantie voor beide partijen dat de een de ander
geen verrassingen kan voorschotelen. Naast de waarnemers van de Verenigde naties zullen 200 Amerikanen met elektronische apparatuur de
naleving van de akkoorden gaan controleren.
De verantwoordelijkheid van het Amerikaanse Congres is tweeledig. In
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de eerste plaats heeft het te maken met het risico dat in een toekomstige
oorlog tussen Egypte en Israel direct Amerikanen worden betrokken. Aan
de andere kant zou weigering van de goedkeuring het tweede Sinai-akkoord torpederen en vooral de Israelische regering in een onmogelijke positie plaatsen. Een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten, waarin de Verenigde Staten ook op de een of andere manier zouden worden betrokken,
dreigt dan uit te breken.

Politiek succes van Israel
Welke mllitaire voordelen Egypte ook verkreeg uit de tweede Sinai-overeenkomst, Israel boekte een opmerkelijk politiek succes. Het had altijd
gestreefd naar afzonderlijke onderhandelingen met elk buurland, maar de
laatste jaren lukt dit niet meer zo goed. President Sadat verkreeg meer PanArabische steun voor een gemeenschappelijke strategie dan Nasser ooit
gehad had. Nu Egypte echter zijn eigen weg is gegaan, heeft het een van
de pilaren van die strategie, Syrie, bijna omver gestoten. 2
Meer dan ooit hangt de toekomst van het Midden Oosten af van wat president Assad zal doen. Zijn positie is hoogst onbenij denswaardig. Hoewel
hij minister van defensie was van het regime dat in 1967 de juni-oorlog
uitlokte, is hij geen avonturier. Maar hij moet jets doen, want Sadat is
niet meer de gangmaker van de Arabische politiek. Het initiatief ligi
thans bij president Assad.
Voordat hij uit Tjschoslowakije terugkeerde, legde Assad begin september een scherpe pro-Palestijnse verklaring af. Sadat en Kissinger behoeven
niet verrast te zijn door de bitterheid waarmee de Syrische Baathisten de
tweede Sinai-overeenkomst afwijzen. Maar om met succes verzet te plegen moet Assad een krachtig, militant, door de Russen gesteund `oostelijk front' vormen. Dat is verre van gemakkelijk. Zo is het conflict tussen
koning Hoessein, zijn nieuwe bondgenoot, en de Palestijnen nog niet opgelost. De Russen zullen stellig wel hulp willen bieden, maar Hoessein is
nog niet bereid Amerika de rug toe te keren, terwijl ook Saoedi-Arabie
zich sterk zal verzetten tegen een polarisatie van de Arabische wereld.
Irak zou aan een oostelijk front een krachtige bijdrage kunnen leveren,
maar er bestaan pathologische haatgevoelens tussen de rivaliserende Baathistische partijen. De Irakezen willen kennelijk het leiderschap van het
`rejectionistische' kamp overnemen. Zij verklaren dat zij alleen hun leger
zullen inzetten wanneer Syrie zich bereid verklaart tot bevrijding van geheel Palestina.
En dan is er het explosieve probleem Libanon. Het vroegere speelterrein
2 Zie ook Andreas Kohlschi tter, Los von Moskaus Fesseln. Sadat and Agypter

rechnen mit den Russen ab, in Die Zeit, 26 september 1975.
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van de Arabieren schijnt in de meest letterlijke zin hun gevechtsterrein
te worden. Het is reeds de draaikolk van alle disruptieve krachten in het
Midden-Oosten. De meeste Libanezen verwachten niet alleen een 'vierde
ronde', maar ook dat de eerste drie daarbij slechts zullen gelijken op voorbereidende schermutselingen. De voorstanders van de tweede Sinai-overeenkomst, zowel de Egyptenaren als de Israeliers, zullen in Libanon de
christelijke falangisten steunen, terwiji hun Syrische, Libische en Russische
tegenstanders steun zullen verlenen aan de linkse moslims en de Palestijnen.
Het lij dt weinig twij f el dat president As s ad met de hef f ing van de gevechtsvaandels zijn deel van de pax americana hoopt te verkrijgen. Indien
hij niet slaagt hetgeen hoogstwaarschijnlijk is omdat premier Rabin
nadrukkelijk verklaart dat Israel op de Golanhoogte slechts een paar lionderd meter kan prijsgeven dan lijken er maar twee mogelijkheden te bestaan. De opgehoopte frustraties moeten zich extern of intern ontladen.
Extern betekent in dit geval een nieuwe Arabisch-Israelische oorlog,
welke bijna zeker in een ramp voor de Arabieren zal eindigen indien Egypte voor de eerste maal niet meedoet. Intern betekent het dat evenals na
1948 binnen de Arabische landen hoof den beginnen te rollen en regimes
ineenstorten.
Israel schijnt de Arabieren verdeeld te hebben. Een nieuwe opvlamming
van inter-Arabische twisten kan echter niet zo geruststellend zijn als die
van 25 jaar geleden. De dimensies van de crisis in het Midden-Oosten
zijn inmiddels volledig veranderd. Arabische woelingen zouden thans even
gevaarlijk voor Israel en de wereld kunnen blijken als Arabische solidariteit.

De veiligheid van kernreactoren 2

Pierre Cardon de Lichtbuer

In het vorig nummer beschreven wij de principes van energieproduktie
door kernreacties, de verschillende types kernreactoren die nu reeds in
gebruik zijn en de eveneens reeds bestaande voorzieningen om de kernreactoren gedurende de tijd van hun energieproducerende werking zo veilig mogelijk te maken voor hun (menselijke) omgeving. In deze tweede bijdrage behandelen wij een gepland experiment met betrekking tot het `ergste' werkingsongeluk (het zogeheten LOCA, `lost of coolant accident':
onderbreking van de koelwatercirculatie met oververhitting van de kernreactor) en de berekenbare frequentie en schade van een ernstig nucleair
ongeluk, in vergelijking met de frequentie en de schade van andere ongevallen in onze samenleving.
Dit moet ons tenslotte toelaten een paar conclusies te formuleren over de
redelijke veiligheid van een bepaald type kernreactor gedurende zijn werkingsperiode, en over de wenselijkheid of de noodzaak van deze energieproduktie, samen met andere reeds bestaande en nog te ontwikkelen energlevormen.
Het LOCA-ongeluk

Verschillende LOCA-studies beschouwen met behulp van theoretische modellen de gevolgen van een plots koelwater-verlies van de reactor. Zo'n
ongeval zal binnen afzienbare tijd in gecontroleerde omstandigheden worden uitgevoerd in het LOFT-experiment in Idaho (V.S.). Onmiddellijk na
het afbreken van een grote koelwater-toevoer zal de druk in de reactorketel verminderen; al het koelwater wordt verondersteld weg te vloeien in
het betonnen omhulsel. Doordat er geen moderator is valt de kettingreactie
automatisch stil. Gezien de koeling van het hart van de reactor niet meer
functioneert, gaat de temperatuur van de brandstof en de metalen omhulsels stijgen: in 30 a 50 seconden kan dat tot bij de 1.000° Ci oplopen. De
warmte wordt gegenereerd door het radioactief venial van de splijtings-

1 Rev. Mod. Phys., 1975, Vol. 47, suppl. 1.
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produkten; deze warmteproduktie vermindert heel snel maar is toch belangrijk. Wordt er in die ogenblikken niet voldoende warmte afgevoerd en
stijgt de temperatuur tot rond 980° C, dan oxideren de metalen omhulsels
(tot zirconium-dioxyde bv.), wat bijkomende warmte produceert. Van zodra de druk vermindert zal de ECCS (Emercency core cooling system) in
werking treden en koelvloeistof in de reactorketel injecteren. Gedurende
die periode van het ongeluk kunnen zich nog andere moeilijkheden voordoen. Binnen de brandstofomhulsels heerst immers dezelfde hoge druk als
de gewone werkingsdruk van de reactor. Vermindert de druk van de reactor, dan kunnen deze omhulsels zwellen en zelfs openbarsten.
Bij het in werking treden van de ECCS kunnen zich eveneens moeilijkheden voordoen: zogeheten stoom-stoppen (steam-binding) aanwezig in de
kanalisatie, kunnen het normaal doorstromen van het water verhinderen.
De eigen constructie van de BWR laat niet toe deze moeilijkheid uit te
schakelen. Een ander delicaat moment is het opnieuw afkoelen van de
metalen omhulsels van de brandstof van 540° C tot 3700 C; in die fase
kunnen barsten en breuken in de omhulsels ontstaan.
Een erger ongeluk is pas mogelijk indien de ECCS niet in werking treedt:
de temperatuur van de kern stijgt verder en twee minuten na het ongeluk
kan zij reeds rond de 1.850° C liggen. Dan beginnen de omhulsels en de
brandstof zelf te smelten. Het duurt tussen de 10 a 60 minuten vooraleer
al de brandstof gesmolten op de bodem van de reactorketel ligt. Deze zal
nu ook beginnen te smelten; tussen de 30 en 120 minuten na het begin van
de LOCA smelt hij door. De hele kern (ongeveer 100 a 200 ton materiaal
op zeer hoge temperatuur) komt terecht op de bodem van het betonnen
omhulsel. Wegens de hoge temperaturen zal de betonnen bodem gaan desintegreren. Men rekent dat de gesmolten kern door 2 meter beton zal been
smelten in een tijd varierend van een paar uur tot een paar dagen. Wegens
het tijdsverloop tussen het begin van de LOCA en het doorsmelten van het
betonnen omhulsel zal heel wat radioactief materiaal vervallen zijn voordat de kernmassa in de grond terecht komt. Deze warme massa zal zich
door de grond een weg smelten tot op een diepte van enkele tientallen
meters. 2 Al het gasvormig radioactief materiaal zal door de grond gefilterd
worden zodat geen grote hoeveelheden radioactief materiaal in de atmosfeer verspreid kunnen raken. In de kerncentrales waar de betonnen omhulsels een groot volume hebben verwacht men dit verloop. 3 Het betonnen omhulsel kan echter nog op een andere wijze begeven, namelijk door overdruk. Inderdaad, ten gevolge van de hoge temperaturen komen heel wat
gassen vrij; de oxidatie van de brandstofomhulsels laat zuurstof vrij; de

2 AEC-Rapport WASH-1250, 1973.
3 AEC-Rapport WASH-1400, 1974 (Draft), hfdst. 4.
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desintegratie van het beton produceert grote moeveelheden CO 2 . Deze gassen kunnen het omhulsel doen barsten. Op dat ogenblik zal hoofdzakelijk
gasvormig radioactief materiaal in de atmosfeer verspreid geraken. Op
twee momenten zijn de condities gunstig voor een stoomexplosie: enerzijds
wanneer de gesmolten brandstof in het water op de bodem van de reactorketel valt, anderzijds wanneer de reactorketel doorsmelt en de warme massa op de bodem van het betonnen omhulsel valt. In het eerste geval bestaat
de mogelijkheid dat zware brokstukken van de reactorketel en van de gesmolten massa als projectielen doorheen het betonnen omhulsel geslingerd
zullen worden; belangrijke hoeveelheden radioactief materiaal worden dan
verspreid in de omgeving. In het tweede geval wordt verwacht dat de grote
betonnen omhulsels de explosie zullen opvangen. De kans op een stoomexplosie is echter zeer gering; de gesmolten massa moet eerst fijn verstoven worden in het water, een vrij onwaarschijnlijke gebeurtenis.
De kans op een ernstig nuclair ongeluk

De studie WASH-1400 4 is hoofdzakelijk gewijd aan de evaluatie van de
kansen op ongelukken met kernreactoren. De waarschijnlijkheid van mogelijke ongelukken ten gevolge van aardbevingen, tornado's, overstromingen, neerstortende vliegtuigen, projectielen afkomstig van de stoomturbines, vloedgolven en inslag van meteoren werd eveneens beschouwd. Men
heeft de probabiliteit vergeleken met die van vele andere ongelukken welke in onze maatschappij voorkomen.
Drie algemene conclusies waren hiervan het resultaat:
1— het smelten van de reactor (core melt) leidt niet noodzakelijk tot een
ongeluk met ernstige gevolgen voor de bevolking;
2 — bij het meest waarschijnlijke verloop van zo'n ongeluk is het aantal
slachtoffers veel kleiner dan bij gewone ongelukken zoals brand, explosie
en vliegtuigongeval; daarbij is de kans op een nucleair ongeluk veel kleiner
dan de kans op een gewoon ongeluk;
3 — de atmosferische condities en de bevolkingsdichtheid van de omgeving
zijn determinerend in het bepalen van de ernst van het ongeluk.
Deze conclusies werden bereikt door het bepalen van de kans en de omvang van verschillende consequenties van een ongeluk. Deze consequenties
werden in verschillende categorieen onderverdeeld: acute mortaliteit (overHiden binnen de paar weken na het ongeluk), acute ziekte, (medische behandeling vereist), schildklierknobbels, hoeveelheid bestraling (man-rem
exposure)' en eigendomsverlies. Voor elk van deze categorieen integreert
4 AEC-Rapport WASH-1400, 1974 (Draft).

5 REM (Röntgen Equivalent Men), een fysisch-biologische standaardmaat, ontworpen om de gevolgen van verschillende soorten bestraling van levende (menselijke)
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men over het gehele ongelukkenspectrum met als gewichtsfactor de kans
van het gebeuren; aldus kunnen de risico's verbonden aan de kerncentrales
worden bepaald.°
De kans op, bijvoorbeeld, een ongeluk met meer dan 10 slachtoffers, wordt
ongeval op 250.000
volgens deze methode berekend; men verwacht
jaar werking van een PWR-reactor (de kans is 4 x 10 6 per reactorjaar);
slechts eenmaal op een tijdverloop van 1,4 miljoen jaar verwacht men een
ongeluk met meer dan 100 slachtoffers.
Vier factoren bepalen de probabiliteit:
1— de absolute kans op een ongeluk met core melt, met het smelten van de
reactor; deze kans is 6 x 10- ) of eenmaal in 17 duizend jaar;
2 — de relatieve kans van de verschillende categorieen van vrijlating van
radioactiviteit in de atmosfeer;
3 — de kans van een bepaald weertype;
4 — de kans van een bepaalde bevolkingsdichtheid, blootgesteld aan de bestraling.
In tabel 1 heeft men een overzicht van de kansen van vijf categorieen van
toenemende ernst; de vijfde categorie stelt een ongeluk van de grootst mogelij ke ernst voor.
Tabel 2 geeft de gevolgen aan op lange termijn (over 20 jaar) van de verschillende ongelukken.
Een woordje toelichting is hier gewenst. De eerste categorie geeft de kans
op een coremelt-ongeluk: men verwacht een ongeluk op 17.000 reactorjaren. Ongeveer twee keer op honderd zal dit ongeluk de gevolgen produceren in categorie 2; de kans op een ongeluk met zwaardere gevolgen vermindert, en men verwacht een ongeluk van de ernstigste categorie (nl. cat. 5)
slechts twee maal op honderdduizend core-melt ongelukken, d.i. een maal
op
miljard reactor] area. Vergeet men daarbij niet dat op de 2000 reactorj aar ervaring tot nu toe nog nooit een core-melt is gebeurd.
Deze berekeningen zijn gemaakt voor de situatie in de Verenigde Staten;
als basis heeft men een bevolking van twee miljoen mensen genomen bin-nen een straal van 110 km om de kerncentrale.
De normale kankersterfte is 160 gevallen per honderdduizend mensen;
voor twee miljoen mensen verwacht men 64.000 gevallen, verspreid over
twintig jaar. Door een ongeluk van categorie 5 zou men hier 3.200 slachtoffers moeten bijtellen, d.i. een toename van 5 %. Het aantal schildklier-
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weefsels kwantitatief met elkaar te kunnen vergelijken. De (schadelijke) gevolgen
daarvan blijken inderdaad niet alleen of te hangen van het absolute bedrag van de vrijgekomen fysische energie, maar tevens van de aard van de bestraling (X-stralen, gamma-stralen, alfa-stralen ...), van de dosering ervan in ruimte en tijd, van de aard van
de weefsels zelf, enz.
6 AEC-Rapport WASH-1400, 1974 (Draft), hfdst. 5.
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knobbels zou met 50% stijgen na een ongeluk van categorie 5; men weet
echter dat deze kwaal tegenwoordig medisch behandeld kan worden. Het
aantal genetische of f ecten (mutaties bv.) zou in dezelfde omstandigheden
slechts met 1 % stijgen. In deze studie werd een evacuatie van korte duur
voorzien van de bevolking uit de onmiddellijke omgeving van de kerncentrale.
Volgens de APS-studie7 is de kans op dergelijke ongelukken juist berekend
door het rapport WASH-1400. Voor wat de gevolgen op lange termijn
betreft, vinden zij de resultaten belangrijker omdat er beter rekening werd
gehouden met het effect van een verspreid raken van het Caesium-isotoop
137 met de halfwaardetijd van 30 jaar.
De probabiliteit van een nucleair ongeluk dient vergeleken te worden met
de probabiliteit van de andere ongelukken die in onze maatschappij voorkomen. 8 Het is echter zo dat het publiek gemakkelijker kleine ongelukken
aanvaardt die misschien wel belangrijke gevolgen hebben wegens hun veelvuldig voorkomen (auto-ongevallen bv.), dan grote ongelukken, die vrij
zeldzaam zijn (vliegtuigongelukken, mijnongevallen bv.). Gebaseerd op de
Amerikaanse statistieken geeft tabel 3 een overzicht van de kans per jaar
die elk individu loopt om slachtof f er te worden van een ongeluk. Het blijkt
dat de risico's verbonden aan de kerncentrales veel kleiner zijn dan vele
andere risico's waaraan we in de samenleving onderworpen zijn.
Tabel 3:

Individueel risico op een dodelijk ongeluk
type ongeluk

kans per jaar

auto
val
brand
verdrinking
vergif tiging
vliegtuig
elektrokutie
trein
bliksem
alle ongelukken
nucleair ongeluk (100 reactoren)

3 x 10- 4
9x10-5
4 x 10-5
3 x 10- 5
2 x 10- 5
9 x 10- 6
6 x 10-6
4 x 10- 6
5 x 10-7
6 x 10 4
3 x 10 8
-

Besl u it
Uit de verscheidene ernstige studies betreffende de kerncentrales blijkt dat
de LWR veilig zijn. Bij de ongelukken in deze studies onderzocht, komt
radioactiviteit in de omgeving vrij en zijn er dus menselijke slachtoffers.
7 Rev. Mod. Phys., 1975, Vol. 47, suppl. 1.
8 AEC-Rapport WASH-1400, 1974 (Draft), hfdst. 6.
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De kans op een ernstig ongeluk in een kerncentrale is kleiner dan de kans
dat een grote meteoor een dichtbevolkte streek zou treffen. Zolang de controle op de veiligheid efficient blijf t werken, kan men gerust zeggen dat de
kerncentrales zo veilig zijn als men terecht mag verwachten. 9 Het is in alle
geval verkeerd een kerncentrale te beschouwen als een potentiele atoombom: de LWR kan immers niet ontploffen. De experimentele studies 1 °
waarmee men bezig is en de verbeteringen van de computerstudies zullen
verder informatie geven over de veiligheid van de kerncentrales, en zullen
hun bijdrage leveren in de ontwikkeling van de veiligheidstechnologie.
Natuurlijk hebben we ons hier uitsluitend uitgesproken over de veiligheid
van de werking der LWR-kerncentrales. Het probleem van de 'afval' is nog
steeds niet opgelost, noch voor het vervoer, noch voor het opslaan of het
recycleren ervan. Er wordt inderdaad elk jaar een belangrijk deel van de
reactorbrandstof vernieuwd. De afval wordt eerst voor een tijd bewaard in
een waterbassin, tot de radioactiviteit van de kortlevende elementen voldoende gedaald is. Nadien wordt de afval gestockeerd en overgebracht
naar een behandelingscentrum, waar de bruikbare stoffen gerecupereerd
worden voor verder gebruik.
Het stockeren zelf stelt in principe geen probleem; natuurlijk is de keuze
van de plaats waar dit gebeurt zeer belangrijk, omdat die `afval' daar voor
heel lange tijd zal moeten blijven. Het recycleren van de brandstof wordt
in het vooruitzicht gesteld voor een efficienter gebruik van de grondstof.
Hier rijst op de eerste plaats het probleem van de bescherming van deze
stoffen tegen diefstal. Een kerncentrale van 500 megawatt produceert per
jaar ongeveer 120 kg plutonium. Rond 1980 verwacht men een jaarlijkse
produktie van 25.000 kg; dit is voldoende voor een paar duizend atoombommen met de kracht van die Nagasaki." Vanuit elke kerncentrale wordt
dus jaarlijks een hoeveelheid afvalstof afgevoerd die voldoende splijtstof
bevat om enkele atoomwapens te produceren: hiermee is dus ongetwijfeld
een belangrijk veiligheidsprobleem verbonden. Toch is het niet zo, dat de
hoeveelheden (zuivere plutonium zo maar voor het grijpen liggen. Om 100
kg plutonium te verkrijgen moet men enkele tientallen ton afvalmateriaal

9 In Belgie heeft men de veiligheidsnormen van de Verenigde Staten overgenomen.
Daarbij heeft een commissie van Euratom-deskundigen verschillende verbeteringen
laten aanbrengen aan de veiligheidsinstallaties.
10 Het LOFT-experiment (Lost of Fluid Test), waarbij een 55 megawatt reactor gebruikt zal worden om het gedrag van de PWR onder verschillende werkingsomstandigheden experimenteel uit te testen. Het PWR-program (Power burst facility) bestaat
onder andere uit een kernreactor waar het gedrag van de brandstof en de omhulsels
experimenteel wordt onderzocht. De 'semiscale'-metingen worden op een modelreactor uitgevoerd waar men in plaats van uranium een elektrisch systeem heeft dat
het hart van de reactor verwarmt. Meerdere onderzoeken zijn ook aan de gang omtrent
de verschillende fasen van een LOCA.
11 New Scientist, 1975, Vol. 947, p. 234.
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ziften, een vrij moeilijke en dure onderneming! Bovendien blijft de brandstof bij optimale werking van de centrales ongeveer drie jaar in de reactor. In
de afvalprodukten heeft men dan een belangrijk procent van het plutonium
isotoop 240, vermengd met plutonium 239. Met ongeveer een tiental kg
plutonium 239 heeft men voldoende voor een bom, doch van het feitelijk
mengsel plutonium 240-plutonium 239-afval heeft men vrij belangrijke
hoeveelheden nodig om een bom te maken. 12 Om efficient plutonium 239
te produceren zou men de kernbrandstof reeds na een paar weken uit de
reactor moeten halen. Het probleem van de bescherming van de nucleaire
afval is dus nog niet volledig opgelost. Het recycleren van de afval werd nu
trouwens in zekere zin stopgezet in de Verenigde Staten. 13 De andere gevaren verbonden aan plutonium werden echter overroepen. In 1974 werd
de theorie van de `Hot Particle' gelanceerd, waarin beweerd werd dat het
inhaleren van een microscopisch klein deeltje van plutonium praktisch onvermijdelijk kanker voor gevolg heeft. 14 Nu blijkt dat de zeer locale schade
aan de weefsels normaal niet evolueert tot kanker. 15
Blijft nog het gevaar van een terroristenchantage op een kerncentrale. Ook
hier moet men de concrete kans beschouwen dat een terroristengroep een
zwaar ongeluk met een kerncentrale kan veroorzaken. Deze kans is moeilijk te schatten, maar men ziet haar minstens even klein als de kans op een
gewoon nucleair ongeluk. Denk maar aan de problemen om een `core melt'
te verwekken binnen de moeilijk te overschrijden fysische hinderpalen, zoals twee meter gewapend beton en enkele tientallen centimeter staal van
de reactorketel.
Als besluit kan men dus toch niet stellen dat het gebruik van kernenergie
voor vreedzame doeleinden perfect veilig en probleemloos is. De vraag of
we de kernenergie nodig hebben wordt doorgaans positief beantwoord.
Onze maatschappij heeft blijkbaar niet de wil om haar energieverbruik
drastisch te beperken. Maar ook dan blijft de vraag bestaan hoeveel kernenergie we gaan gebruiken en voor hoe lang. Het is dringend nodig dat wij
de aardolie meer en meer als een onmisbare grondstof gaan beschouwen,
eerder dan als een neutrale brandstof. In de tussentijd, totdat betere ener-

12 Phys. Today, 1975, Vol. 28,7, p. 23.
13 In Belgie stelt het probleem van het recycleren van reactorprodukten zich nog
niet. Inderdaad, de nucleaire brandstof blijft drie jaar in de reactor; vervolgens blijft
de `afval' voor een lange tijd in het afkoelingsbassin; dan pas begint de echte recyclagebehandeling. Er is een tijdsverloop van ongeveer zeven jaar tussen het begin van
de werking van een nucleaire centrale en het einde van een eerste recyclageproces van
de brandstof. Voor de reactor van Chooz is men tegenwoordig op een semi-experimentee schaal bezig aan het recycleren van de brandstof. Cfr. ook Phys. Today, 1975, Vol.
28,8, p. 61.
14 New Scientist, 1974, Vol. 61, p. 542.
15 New Scientist, 1975, Vol. 66, p. 501.
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giebronnen ontwikkeld zijn, kan men kernenergie gebruiken. Maar het is
waarschijnlijk niet nodig de kweekreactoren (met hun heel wat grotere
veiligheidsproblemen) te ontwikkelen en in gebruik te nemen.
In de onmiddellijke toekomst kunnen nog heel wat beveiligingen worden
toegevoegd aan de LWR-centrales, zoals een verdere automatisering, bijkomende beveiligingen tegen de LOCA en andere technologische verbeteringen. 1 e Een politiek op lange termijn omtrent de localisatie van de kerncentrales, bv. het groeperen ervan in afgelegen streken, zou internationaal
moeten worden uitgewerkt. Tenslotte mag men niet vergeten dat er ontzaglijke financiele belangen gemoeid zijn met de feitelijke beslissingen over
de bouw en de localisatie van de kerncentrales: zo'n centrale kost immers
meer dan 10 miljard BF.

16 Rev. Mod. Phys., 1975, Vol. 47, suppl. 1.

Nieuw toneel in Frankrijk (II)
B- na 1968

Frans Kurris s.j.

Sinds de befaamde mei-gebeurtenissen van 1968 is er veel veranderd in
het Franse toneel. Die veranderingen zijn niet met onverdeelde geestdrift
ontvangen. Een belangrijk tijdschrift als Contrepoint — men vindt het
blijkens een foto op de schrijftafel van de Franse president — heeft een paar
jaar geleden een artikel gepubliceerd onder de titel Het avant-gardetoneel
of het imperialisme van de music-hall. Daarin vindt men de voornaamste
bezwaren bijeen. Het jongste toneel is voor alles een combinatie van
showbusiness, pretpark en massa-meeting, een speelplaats voor eeuwige
pubers. Dit wanprodukt bestaat krachtens een monsterverbond tussen toneelmensen en pers, tussen de avant-garde en de publiciteit, tussen anarchie en establishment. Het moderne toneel speelt zowel een rol in de
consumptie-maatschappij als in de linkse politiek. De innerlijke zwakheid
er van ligt in het feit dat tekst en acteurs steeds meer ondergeschikt worden aan de regisseur en aan de collectiviteit die zich achter hem verschuilt;
want als de tekst in waarde zakt, stijgen de papieren van de regisseur. De
discipline die de tekst oplegt, maakt plaats voor wilde improvisatie en ongebreidelde retoriek.l
Deze woorden mogen aan duidelijkheid niets te wensen overlaten — vorm,
presentatie en instelling van alles en tedereen die met toneel te maken
heeft, krijgen hun part , het lijkt wel noodzakelijk om aan de hand van
een aantal voorbeelden de nodige nuances te zoeken. 2
Vooraf zij opgemerkt dat de belangstelling voor barok toneel wel eens positief zou kunnen wijzen in de richting van een grotere dynamiek, waarin
de oude Eenheden van Aristoteles opnieuw zin krijgen. De eenheid van
tijd wordt dan de eenmaligheid van het gebeuren, zoals een refs — in het
`theatre musical' Dieu le veut (1975) is de eenheid van tijd de eerste kruistocht —, een ontdekkingstocht, een volgehouden ritme, een proces, kortom datgene wat innerlijke duur geeft. De ene plaats kan een herhaalde

1 Marc Fumaroli, Le theatre d'avant-garde, ou l'imperialisme du music-hall, in Contrepoint 1971, 4, pp. 144-168.

2 In het volgende citeren wij bij voorkeur stukken die thans op het repertoire staan
of die binnenkort worden opgevoerd.
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situatie zijn, of een woonwagen -- zie Fracasse van Serge Ganzl (1972)
—, een telkens terugkerend middelpunt, jets wat materieel bindt. En de
eenheid van handeling kan gevormd worden door een Leitmotiv, een levensgevoel of een melodie. Hoofdzaak is dat de personages, de structuur
en de visie van een stuk berusten op een degelijk fundament, dat men gerust de Drie Eenheden mag noemen, maar dat in elk geval de dynamiek
mogelijk moet makers. De kans blijft natuurlijk bestaan dat de zaak uit de
hand loopt en al te uitbundig wordt. Maar wat denkt men dan van Shakespeare of van Claude!?
Het Franse toneel heeft sinds 1968 echter ook een aantal geheel nieuwe
trekken gekregen, die wij graag wat overzichtelijk willen uiteenzetten.
Nieuw publiek

Sinds de Franse regering in de vijftiger jaren ernst maakte met de decentralisatie, heeft de Provincie (dat is: heel Frankrijk buiten Parijs .... )
eindelijk een volwaardige toneel-uitrusting gekregen. Er kwamen gezelschappen die van staatswege gesubsidieerd werden, een 'statut' kregen of,
met steun van de gemeente, tenminste over behoorlijke zalen konden beschikken. Steden als Lyon, Tourcoing, Grenoble, Rennes, Straatsburg
werden eindelijk wat onafhankelijker van Parijs. Er kwam onder minister
Malraux een groots plan voor ongeveer tachtig 'maisons de la culture', in
principe een per departementshoofdstad. Zo beschikken thans Bourges,
Caen, Le Havre, Grenoble, en ook sommige voorsteden van Parijs (Cre'teil) over een uitstekende toneel-accommodatie. Zelfs het eerbiedwaardige `Conservatoire National d'Art dramatique de Paris' is dit jaar in zijn
geheel de boer op gegaan.
De forse subsidies maakten het ook mogelijk om het publiek te verbreden.
Op de eerste plaats kwamen natuurlijk de studenten in groter getale, al
vreesde men een ogenblik dat zij in de ene hand het centenbakje en in de
andere een molotov-cocktail zouden dragen (aldus minister Druon). Maar
ook de fabrieksarbeiders werden aangesproken. De voorsteden, waar zij
vanouds woonden, traden uit de anonimiteit, en voortaan hebben namen
als Gennevilliers, Ivry, Villeurbanne, La Courneuve een culturele bijklank. En sinds in mei '68 studenten en arbeiders elkaar gevonden hebben
in de gemeenschappelijke contestatie, heeft het 'vormingstoneel' een
plaats op het repertoire. Men ging zich richten tot de middelbareschooljeugd, de werkende jongeren, de oudercomite's (Anne Perry-Bouquet,
L'autruche et la Salome, 1974), en zelfs tot de kinderen. Men wil hun de
directe werkelijkheid leren beleven van school, gezin, vakantie en vrije
tijd, zonder sprookjes maar ook zonder ideologie. Telkens duikt in de
programma's van de stukken en in de manifesten van nieuwe gezelschappen het woord `animation' op, bezieling, bewustmaking vooral. Men gaat
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in de arbeiderswijken spelen en sticht er zelfs gezelschappen, bijv. het
Theatre National de l'Est parisien en les Athevains, beide in het 20e arrondissement. Een geheel nieuw publiek begint te ontstaan, waaronder –
dit moet erkend worden – het studentenjargon het meest gehoord wordt.
Het toneel zoals dat vanuit de universiteiten groeit, is overal merkbaar. Zo
ontstaat vanuit de Ecole Normale Superieure het Theatre de l'Aquarium
en sticht Jack Lang het Theatre National des Enfants.
Steeds keert daarbij Brechts uitspraak terug `dat het met de wereld slecht
gaat en dat wij ze dus behoren te veranderen'. Enerzijds houdt dit de noodzaak in om het publiek kritisch te maken; geen wonder dat men zich graag
richt tot jeugdigen en arbeiders. Anderzijds, en dit lijkt ons voor het toneel belangrijker, wordt gemikt op een wisselwerking met het publiek.
Men hoopt dat het publiek het spel gaat meespelen en niet passief toekijkt.
Men stuurt aan op discussies na de opvoering en daagt uit. Men spreekt
van deelname (participation) en betrokkenheid.
In de beste gevallen is er dan een kritisch en heterogeen publiek, dat zich
niets op de mouw laat spelden. Grof geschut wordt niet gewenst en niemand luistert naar kreten. Ook het spel zelf stelt zich in op die wisselwerking. Men constateert een opleving van het zogenaamd ceremonieel toneel
waaraan het publiek op zijn wijze kan deelnemen, dat begrepen wordt
door eenvoudigen en dat niet alleen een beroep doet op het verstand. Dansen, muziek, directe toespraak, schokkende effecten, grootse montage betrekken het publiek sterk bij de handeling en nemen de vrijblijvendheid
weg.
In deze zin werkt men aan het ideaal van een echt volkstheater, een
`theatre populaire'.
Nieuwe vormen en technieken

De wisselwerking met een publiek van
studenten, jeugdigen en niet-ingewij den veronderstelt dat de toneelmensen zelf op de eerste plaats samenwerken. De filmers van de `Nouvelle
Vague' zijn daar al wat eerder achter gekomen. Het huidige toneel is
voor alles het resultaat van groepswerk, een gezamenlijke schepping, waarbij de regisseur (men gaat deze bescheidener term in Frankrijk verkiezen
boven 'metteur en scene'), de schrijver, de technici, de administratie-mensen en de acteurs alien even belangrijk zijn. Het spel van de acteurs staat
voorop, zij zijn niet de marionetten van de regisseur maar de uiteindelijke
uitvoerders van het werk. De alleenheerschappij van de regisseur lijkt afgelopen, de `creation collective' is wezenlijk. 'Monstres sacres' en vedetten
zijn taboe.
De gezamenlijke schepping

–

Het muziektheater — Hiermee hangt nauw samen dat de genres wat door
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elkaar gaan lopen. Een modern acteur moet niet alleen een tekst kunnen
brengen maar ook acrobaat, muzikant, zanger, danser, schermer en clown
zijn. Hij moet vooral kunnen improviseren. Sommige stukken zijn een
mengeling van toneel en circus (Quatorze Juillet, van Serge Ganzl, 1975)
of van toneel, chanson en poezie (Chants pour le delta, la lune et le
Soleil van Gerard Gelas, 1975). Er zijn ook hele gezelschappen die het
pure toneel afwijzen en zich bijvoorbeeld noemen le Grand Magic Circus
(Jerome Savary).
Een geheel nieuw genre is het 'theatre musical', dat met zoveel zorg door
de mensen van radio France-Culture onder leiding van Guy Erismann
wordt gekoesterd. Daarin spelen de componist, de auteur en de scenograaf een gelijke rol; de muziek staat niet centraal, zoals bij de opera, maar
blijft een van de drie krachten van de dramaturgie. Sommige teams slagen er in een perfecte eenheid te bereiken tussen spel, tekst en muziek.
Sinds 1970 ongeveer — maar in de verte voorafgegaan door l'Histoire du
soldat van Ramuz-Strawinski (1918), de Dreigroschenoper van BrechtWeill (1928) en Jeanne d'Arc au bucher van Claudel-Honegger (1939) —
heeft dit nieuwe genre een dertigtal stukken opgeleverd, ongelijk van waarde, maar waardevol om de zaak van het toneel en van de muziek verder
te brengen. Vooraisnog staan echter de kostbaarheid en de andere moeilijkheden die een coproduktie met zich meebrengt, een rijke uitbloei van
het muziektheater in de weg.
De duur — Behalve de `creation collective' en het `theatre musical' is er
nog een derde vernieuwing op het terrein van de technieken en vormen.
Dat is de nadruk die gelegd wordt op `de duur' van het toneelgebeuren.
Het begint al met de opleiding van de spelers. De nationale toneelschool
zet haar poorten open opdat men kennis kan nemen van haar werkwijze.
Scholen voor circuskunst en binnenkort voor mime-kunst (onder leiding
van Marcel Marceau), de Ecole au Carre, die in oktober 1974 geopend
is, openbare repetities en initiatie in toneelkunst voor kinderen en lyceisten laten zien hoe de acteur al werkend groeit en gevormd wordt. Ze geven aan dat er voor de opvoering al iets bezig is in het hart, de hersenen
en het lijf van de spelers. Lang voor de drie slagen is het Verhaal al begonnen. Door het intens contact met de mensen die in opleiding zijn,
houdt men in het oog dat er iets `aan de gang' is. Het publiek kan getuige
zijn van de genese, het mag de werkplaats in, krijgt rondleidingen in het
laboratorium, in `cellules de creation'.
Dan gaat het doek eindelijk op. Vaak is het onderwerp geput uit de
geschiedenis: de middeleeuwen, de Franse revolutie (1789 en 1793 van
het Theatre du Soleil van Ariane Mnouchkine), de Commune van 1871
(Andre" Nataf, Suite pour une ville assiegee), de stakingen in Belgie van
1960-'61 (Jean Louvet, Le train du bon Dieu, 1975), de mei-gebeurtenis-
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sen van 1968 (Bruno Bayen en Yves Reynaud, Souvenir d'Alsace, 1975).
Het is wel nuttig op te merken dat de geschiedenis in het moderne theater
zelden `context' is, want we krijgen weinig moderne historische stukken te
zien. Meestal dient de historie tot `pretexte', tot voorwendsel, aanleiding,
kader of decor. Een enkele maal wordt de geschiedenis `metatexte' van
het toneel, vindplaats van symbolen, van maskers en mythen. Zij leidt dan
het toneel in zijn zoeken naar de mens en biedt modellers aan: oproerkraaiers, keizers, don-juans, sinterklazen, fascisten, kathedraalbouwers,
uitvinders, martelaren, gifmengers, hertogen. In het huidige Franse toneel,
waarin de interpretatie naar het heden toe op de voorgrond staat, en dat
door de toneelrecensent van Le Monde een `theatre pretexte' is genoemd,
komt de historische waarheid er nogal eens bekaaid af. Al te vaak wordt
de geschiedenis geschematiseerd volgens eigen patronen! Hetgeen niet wegneemt dat het historisch onderwerp zelf aan de stukken duur geeft en het
de schrijver dus wat makkelijker maakt. Ook de voorstelling zelf moet immers een proces zijn.
Interessant is ook de manier waarop in een stuk de duur gestalte krijgt.
In Souvenir d'Alsace bijvoorbeeld wordt verbeeld hoe een gebeurtenis
doorwerkt in het leven van een gezin gedurende de jaren die er op volgen.
Het meeste opzien baren oude stukken die in de huidige tijd worden ver
taald. Meestal houdt men zich aan de letterlijke tekst van bijvoorbeeld
Adam de La Halle, Villon, Rabelais, Le Jars, Racine, Hugo, Labiche,
Mirbeau. Maar de regisseur probeert zowel het werk in zijn eigen historie
te plaatsen als rekening te houden met ooze situatie: hij wil de geschiedenis ernstig nemen door er mee in gesprek te treden. Zo zet Heymann Le
Ping-Pong (1954) voort tot in 1975, in de overtuiging te weten wat Adamov in 1975 zou geschreven hebben, dat is twintig jaar later. Dat daarmee een interpretatie wordt toegevoegd, wordt ontkend; men wil slechts
het stuk laten voortduren, opnemen in de mensengeschiedenis.
Als de Compagnie du Tabouret en le Theatre de l'Estrade La Station
Chambaudet (1862) van Labiche opvoeren, geven zij een eigentijdse interpretatie: door niet `la station' maar madame Chambaudet tot middelpunt
te maken, vormen zij de vaudeville – luchtige vervlechting van gebeurtenissen, intrigues en radertjes — om tot een karakter- en zedenblijspel
waarin de oorspronkelijke clown tot slachtoffer, de as van het stuk tot
hoofdpersoon wordt en het ontspannende avondje van de 19e-eeuwse
burger tot een tragische les voor de 20e-eeuwse maatschappij-criticus.
De belangrijkste vernieuwing ten aanzien van de duur biedt Antoine Vitez,
thans leraar aan het nationale toneelconservatorium. Wat doet Vitez? Hij
neemt een stuk van Racine op zoals het in zijn tijd is opgenomen: als een
heel lang, meerstemmig gedicht, geschreven in een ook voor 17e-eeuwers
vreemde taal, bestemd voor een publiek dat jansenistisch is in zijn godsdienstige beleving, dat dichtbij de spelers rond de Koning, wat gedwongen
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zit te luisteren. Vitez gaat niet, zoals Heymann, of Planchon (Berenice),
de tekst spelen, dat is vertalen in actie, actualiseren, op de scene reconstrueren, afstoffen voor onze tijd, maar hij blijft hem beschouwen als jets
bizars uit het verleden. Dan zoekt hij er de structuur van en laat die structuur zelf tot leven komen. De structuur zelf zet hij op de planken! De
verzen van Racine met hun eigen adem, hun lettergrepen, muzikaliteit,
alliteraties, dubbelzinnige betekenissen en klanken gaan voor zichzelf spreken, de alexandrijn blijft zijn waarde van `prison exquise' behouden, de
taal wordt niet vertaald tot een scenario, maar blijft in haar eigen materialiteit - wie herkent niet de stem van de grote meester, Roland Barthes?
-, kortom Vitez roept het oorspronkelijke taalmilieu op waarin Racine
zijn Phedre drie eeuwen geleden kon laten spreken. Geen wonder dat
wij ons bevinden in een strenge zaal waar het gevoel tot een uiterste wordt
gedreven, de tranen duchtig stromen, de kleding de mensen inrijgt en
religie even nobel als fataal lijkt.
Nieuwe thema's
Hiermee zijn wij vanuit de vernieuwing van de technieken en vormen beland bij de thematiek. Want waartoe laat Vitez zijn tekst afwisselend zingen, fluisteren, reciteren, uitschreeuwen, murmelen, voordragen? Waartoe
het jeu extreme'? Waarom de veel gemakkelijker actualisering of sociologisering afgewezen? Waartoe die voorliefde voor het vers, de poezie, de
religie? Na de premiere van Vitez' Phedre komen wij met honderden samen om ons deze vragen te stellen. Een lange, boeiende discussie zet in,
welke uitloopt op nieuwe vragen: waarom laat u uiterste distantie samengaan met haast lijfelijke nabijheid? Waarom dit spel van uitersten en
schokken in combinatie met verregaande nuancering en continuiteit?
Waarom dit samengaan van materialiteit en spiritualisering? Waartoe die
chaud-et-froid? En Vitez antwoordt met de term `reconstruction imaginaire'. Het stuk moet gespeeld worden als in een droom! Het onbewuste
moet worden bovengebracht, en wel als onbewust.
Psychoanalyse - Tussen het esthetisch realisme en het symbolisme immers
staat ergens het moderne Franse toneel, dat 'onirisch' wil zijn. Onirisme is
een term uit de psychologie. Overgenomen door de dramaturges betekent
het zoveel als het aan het licht komen van de droom, het bovenkomen van
het onbewuste. Onirisme is dus noch het realistisch opvoeren - want het
bovenkomen participeert aan de droom -, noch een spel met symbolen want dit veronderstelt een zekere of stand. Onirisme betekent dat men zich
niet laat verplaatsen in een andere wereld, of die nu een andere werkelijke
wereld is of een droomwereld, maar dat men afstandelijk, koel, helder een
bewustwording meemaakt. In het geval van Phedre: hoe zij langzaam
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gaat beseffen zowel schuldig als onschuldig te zijn.
Eerst krijgen de kijkers een gevoel van ongemak, zij voelen zich ontheemd. Hun anekdoten en beelden worden door de 'ecriture', de schrijftrant, omgewoeld. Adamov wil zelfs dat de tekst en hetgeen men ziet elkaar neutraliseren en dat de woorden ('le discours') en de handeling ('la
gestuelle') tesamen ons bewustzijn zo beinvloeden dat wij de feiten en de
fantasieen van elkaar gaan onderscheiden, de werkelijkheid lospellen uit
de ideologie en de vroegere waarschijnlijkheid, de schijnwaarheid, 'le
vraisemblable' ontmaskeren. Zo wordt de werkelijkheid niet vertoond
(realisme) maar legt zichzelf op; de beelden springen niet zelf naar voren
(symbolisme), maar komen dank zij de schrijftrant in onszelf los (JeanPaul Wenzel, Loin d'Hagondange, 1975).
Politiek — Veel toneelmensen belijden dit ideaal: de innerlijke tegenspraak
die in ons leven ligt en de vervreemding die ons bedreigt openleggen
door middel van het theater. Marxistisch van inspiratie als verreweg de
meesten zijn, gaan zij dan na hoe persoonlijke conflicten en individuele
spanningen hun weerslag vinden in het sociale leven. Hoe reageert de
maatschappij op de mens, hoe past de psychologie in de sociologie (Ivan
Vanesco, Pepe Gustave voit rouge, 1975), welke invloed heeft het individuele op het sociale? Zelfs filmers als John Ford stellen zich die vraag:
wat is het gevolg van psychische limietsituaties op de menselijke verhoudingen? Paul Huet speelt de menselijke verhoudingen tussen krankzinnigen, een Huis Clos-situatie van demente jongeren (Des epaules aux pieds,
1975). Het psychisch drama wordt ook een sociaal probleem (JacquesHenri Mirat, (Les squatters, 1975).
Ten slotte klinkt de vraag: hoe verbinden wij Marx en Freud? Naast het
marxisme viert de psychoanalyse hoogtij. Komen zij beiden echt bijeen?
Angst om de ideologie greep te laten krijgen op de werkelijkheid gaat
samen met de klassestrijd; zorg om de werkelijkheid van de mens niet om
te turnen tot vlak proza gaat samen met vlijmscherpe analyses. Ziedaar het
dubbelzinnig karakter van het hedendaags Franse toneel!
Telkens opnieuw proberen tekstschrijvers te laten zien hoe de neurose van
iemand deel kan gaan uitmaken van een groep, hoe de vervreemding zich
openbaart in zijn gedrag en dus ook in de maatschappij waarin hij leeft,
en hoe de individuele frustratie politieke dimensies kan krijgen (Arthur
Adamov, M. le Modere, 1967; Jean-Pierre Bisson, Cesare 1950, 1974).
Uit dit alles blijkt dat zowel psychoanalyse als de politiek belangrijke
thema's zijn van het Franse toneel. En met politiek kan men dan nog
twee kanten uit. Vooreerst is er een duidelijke bekommernis om het
toneel niet te laten dienen tot individuele consumptie. Het heeft een sociale taak. Het gaat tekeer tegen milieuverontreiniging en tegen industrialisatie, tegen uitbuiting van arbeiders en minderheden, verzet zich tegen de
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welvaartsmaatschappij en de almacht van het geld, strijdt voor verdraagzaamheid, de rechten van de gastarbeiders en de vrouw. Het ligt eigenlijk voor de hand dat acteurs van wie 80% geen werk heeft, hiervoor
gevoelig zijn. Zij leggen zich niet neer bij een filosofie die de mens als
een verscheurd, belachelijk en dus absurd wezen beschouwt.
Maar het is ook duidelijk dat een dergelijk millieu openstaat voor goedkoop marxisme, partijpolitiek en indoctrinatie. Opvallend is de haast manichese tegenstelling tussen de goede werknemer en de slechte patroon,
`les employes' en `les officels', de H. Arbeider en de duivelse structuren.
Met trots vermeldt men dan ook het feit dat momenteel 10% van het
publiek bestaat uit kopstukken van de C.G.T., het communistisch vakverbond. Nergens valt een kwaad woord over Rusland of China. Tegenover het grove omgaan met de Christelijke traditie staat de eerbied voor
primitieve magie, islamitische veldtochten, oosterse zelfverloochening.
Een duidelijk voorbeeld. Pierre Constant speelt vanuit het Centre Dramatique de la Courneuve het Spel van Robin en Marion, dat Adam de la
Halle in de 13e eeuw geschreven heeft voor zijn werkgever, de graaf van
Artois. Het is een vrolijke pastorale, tevens het eerste muzikale blijspel van
de Franse literatuur. Een rijk man probeert een boerenmeisje te verleiden,
maar het meisje geeft niet toe, want zij heeft al een geliefde; de man
wordt afgewezen en het gezelschap van jonge boeren en boerinnen viert
feest, met spelletjes en dansen. Dat is het gegeven. Nu het commentaar in
het programma: 'In een eeuw waarin de plattelandseconomie bloeit maar
de bevolking niet bevrijdt van het spook van de honger, een groep boeren
en herders, die gedrukt en onderdrukt worden door de drie voornaamste
machten: de kerk, de koning, de heer. Tegenstelling tussen de `natuurlijke' mens en de machtsmens. Tegenstelling tussen het feestelijke lachen
en de religieuze en feodale geluiden. Ontheiliging van de of f iciele waarden
door het spel, totale bevrijding van de ernst, parodieen van kroningen en
onttroningen, koddige vechtpartijen. Alle vormen van het middeleeuwse
volksfeest hebben aan het yolk een groter besef gegeven van zijn eenheid'.
Toch zijn er uitzonderingen, regisseurs die het volkstheater niet uitsluitend verstaan als toneel voor de ontevreden arbeider, genuanceerde uitspraken (Ivan Vanesco: `Een communist kan zeer reactionair zijn' en
vooral pogingen om het manichesme van goed-en-kwaad om te buigen
tot een dialectiek van proza-en-poezie!

Poezie — Telkens immers treft ons weer hoe 'poetique' en 'politique' in
een adem genoemd worden en politick dan vaak in de zin van klassestrij d. Het evenwicht tussen schepping en bewustmaking is zo moeilijk te
verwerkelijken. De poezie wordt bedolven onder het proza van de boodschap. Men blijft steken onderweg van Robespierre naar Rousseau. Dan
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worden de parodieen n.adrukkelijk, gaat de poezie stollen en bezwijkt het
feest onder de contestatie.
Soms gaat het goed, in de Pastorale de Fos bijvoorbeeld, die door het
Teatre de la Carriera uit Arles wordt gebracht. Eigenlijk is het stuk een
vlammend protest tegen de industrialisatie van de streek van Fos, bij
Marseille. Na veel enquetes en contacten is er een spel tot stand gekomen — een auteur wordt niet genoemd want het is een collectieve schepping — waarin feestelijkheid, oude folklore en moderne problemen door
elkaar lopen. Het lijkt wel een mengeling van Rabelais, met woordenspel,
hele zinnen in het occitaans, fabels, en Giraudoux die indertijd met zijn
Folle de Chaillot (1943)) al het probleem van de industrialisatie voor het
voetlicht, dat is poetisch, bracht. Een heel teer evenwicht heeft de Carriera hier bereikt. De oorspronkelijke bevolking wordt verbeeld door de
folklore: Mireille, het meisje uit de Provence, Nostradamus de provencaalse oudvader, de Kerstpastorale, carnavalsfiguren uit Aix, herders en
vissers uit de Camargue. De dood- en verderfzaaiende Tarasque (uit Tarascon) en de opscheppersfiguur uit Marseille, Chichois, staan daartegenover, aan de kant van de industrialisatie. Een derde element is de `boumian', in het Frans bohemien, de zigeuner, welbekend in de streek rond
Saintes-Maries!
Maar Boumian draagt een blauwe overall en blijkt de gastarbeiders te
vertegenwoordigen. Met deze personen werkt de pastorale. Het spel van
oorspronkelijke bevolking, industrielen en gastarbeiders verloopt op het
ritme van provengaalse muziek en dans, van gebruiken en occitaanse taal.
De poezie en het proza, liever de realiteit en het feest vloeken net niet met
elkaar, ondanks de rode vlaggen en de Internationale.
De parabel is in de poezie van het moderne theater eigenlijk niet zo zeldzaam. Het Theatre du Chene Noir uit Avignon bedient er zich voortdurend van. 3 Vaak is een stuk daar niet meer dan een collage van poetische
invallen of een serie gespeelde gedichten. Maar dat werkt blijkbaar en de
naam van de troep is in Frankrijk een begrip. Het is overigens een typisch mediterraan gezelschap, met zin voor contrasten, voor de koine
welke de muziek aan het worden is, voor eenvoud vooral in de gedachte
en de thematiek.
La Be f ana is de heks die op zoek is naar de Wijze Koningen van Bethlehem. Gedoemd om hen te zoeken die zij indertijd de deur heeft gewezen,
herinnert zij ons al eeuwenlang aan de Ster, dat teken voor kleine, acme
mensen. Macht en rijkdom benemen het zicht op de Ster, ze remmen de
gang naar het geluk of en doden de mens. In een wonderlijk poetische
vorm voeren Gelas en de zijnen ons binnen in de mythe van de Ster.
3 Gerard Gelas, Opera-tion en Theatre du Chene Noir, beide verschenen in de
serie Theatre Ouvert, Stock.
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Via de wat cerebrale parabel — een enkele keer vertraagt het verhaal, onder de last van een nadrukkelijke parodie — wordt een mythe herschapen
waarin wij ons voelen opgenomen en die ons werkelijk verder brengt. Vogels en rietstengels — zei Pascal niet dat de mens een `roseau pensant', een
denkende rietstengel is? —, trekvogels vooral en landverhuizers, maar ook
machthebbers, profiteurs en vechtjassen bevolken het toneel. De armen,
kinderen van het Rietstengelvolk, houden de herinnering aan de Ster
levendig. Af en toe vinden zij haar terug, in de ogen van een medemens
of in een handdruk. Beurtelings de Ster vindend en uit het oog verliezend
worden zij genoemd 'wijze koningen, rois mages'. De mensengeschiedenis
is de strijd van de Wijze Koningen en de Befana om de Ster, het gevecht
van hen die de liefde en van hen die geld en macht zoeken.
Ook andere culturen dienen vaak de toneelpoezie. China bijvoorbeeld
(Le Pavilion au bord de la riviere, co- produktie o.l.v. Betsy Jolas en Bernard Sobel, 1975) de 16e eeuw (Louis Le Jars, Lucelle, 1576), en de vele
creaties die een stuk buitenland binnen Frankrijk brengen, ze geven alle
dat effect van lichte ontheemding uit eigen tijd of plaats welke nodig
kan zijn voor poezie.
En dan is er die grote poetische factor die humor heet. Hij speelt in het
f eestelijk toneel van grote zalen en openluchtstukken. Uitbundig werkt hij
bij Arrabel en Obaldia. Het feest is de volheid van leven, waarin de toeschouwers elkaar vinden en tot overgave komen. Het leven verliest er
even zijn hardheid en vindt zijn werkelijke gedaante. Er kan gelachen
worden en gehuild, en niemand hoeft zich te schamen.
Vaak is de humor in het huidige toneel aan de grove kant. De klucht is
niet zeldzaam. Men is niet bang voor grofkluitige zaken en voelt zich of
en toe genoopt om de taboe's van vroeger te doorbreken. Het zij zo.
Dat de humor zich ook uit in parodieen, is al aangetoond. De thematiek
van het toneel maakt dan dat de toon macaber is en onheilspellend. Groot
succes behaalt Jeannine Worms met haar Boutique (1971), met Marthe
Mercadier in de hoofdrol. Hier is de humor knarsend ('gringant?' ...).
Het is een omgekeerd boulevardstuk: de vrouw van een winkelier heeft
in haar negotie zoveel succes dat haar man er aan ten onder gaat. Een
bittere persiflage van de welvaartsmaatschappij die de mens laat vallen.
De techniek van het boulevardtoneel wordt hier aangewend om de mentaliteit van het boulevardtoneel aan de kaak te stellen.
Fen drama van Victor Hugo
Dit seizoen wordt Lucrece Borgia (1832) van Victor Hugo opgevoerd in
een versie van de Italiaanse regisseur Fabio Pacchioni, met in de hoofdrol Silvia Montfoort. 4 De premiere had plaats in de open lucht, een
middeleeuwse kloosterhof, waarvan de regisseur nu eens alle mogelijk-
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heden had uitgebuit. In deze opvoering vinden wij bijna alle elementen van
modern toneel bij elkaar.
Het stuk wordt opgevoerd als volkstheater. Uitgekozen omdat het gemakkelijk overkomt bij het publiek van de Parijse Marais, waar het wordt
gebracht door Le Nouveau Carre, kan het zowel tot lering als tot vermaak dienen. Heeft het moderne publiek niet een zwak voor het melodrama, getuige het succes van de ouder wordende Eugene Ionesco? Graag
is men getuige van sociale sentimenten, mits zij ons ten minste laten glimlachen en zelfs de schijn van verbetenheid vermijden. En de alomtegenwoordigheid van de dood wordt dragelijk gemaakt door een net jets te
forse scheut fantasie.
In de regie van Lucrece Borgia zijn ook nieuwe vormen toegepast. Een
groep van acht mime-spelers verbeeldt het yolk, de muziek van de Japanner Taira ondersteunt de actie, niet meer en de speelruimte op vier
verschillende niveau's stelt de acteurs wel eens voor acrobatische opdrachten.
Geheel origineel is de wijze waarop Pacchioni het drama in onze tijd
plaatst. Victor Hugo heeft zijns inziens de geschiedenis, vervalst. Lucretia
Borgias is eigenlijk geen monster maar slachtoffer geweest. Pacchioni wil
haar rehabiliteren. Tegelijk wil hij het stuk van Hugo geen geweld aanroen
door diens interpretatie te ontkrachten. Hoe gaat hij dan te werk?
Vooreerst wordt Lucretia, geheel volgens Hugo, gespeeld als de vrouw
die verscheurd wordt door het samengaan van wreedheid en menselijke
gevoelens, vooral het moederschap. Dat biedt acteurs en regisseur de
gelegenheid om de strijd tussen moederinstinct en misdadigheid uit te
beelden.
Hoe werkt die innerlijke tweespalt zich nu uit op sociaal vlak? Hoe weerspiegelt zich de bewustwording van Lucretia in de politiek? Bij Pacchioni
worden de ridders domme figuranten, de machinerende persoon (Gubetta) is de burger die de macht overneemt van de adel, het yolk wordt onderdrukt en gemarteld door pausen en potentaten, en vooral Lucretia zelf
wordt het slachtoffer van politieke twisten, van familie-belangen, van de
mannenmaatschappij . De omgeving waarin zij leefde, heeft haar slecht
gemaakt. Die omgeving krij gt van Pacchioni een zo donkere kleur dat
Lucretia er wel stralend uit te voorschijn moet treden ...
Het sterkst is de regie echter wanneer zij niet politiek maar poeisch tewerk gaat. In de echte geschiedenis is het zo geweest dat Lucretia Borgias, dochter van een pans, verliefd was op de dichter Bembo, die tevens
haar leidsman was. In de verhouding tot Gennaro nu, die volgens Hugo
geliefde en zoon van Lucretia is, legt de regisseur de gevoelens die spre4 In veel opzichten komt het nieuwste toneel in Frankrijk overeen met dat uit de
Romantiek (vgl. Marvin Carson, Le Theatre de la Revolution, Paris 1970).
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ken uit de brieven welke Lucretia aan Bembo heeft geschreven. Zo verbindt hij de dood met de poezie en treedt hij in de traditionele thematiek
van de-dood-en-het-meisje. Op het einde van het drama laat Lucretia
Gennaro op haar schoot rusten, opdat ons het beeld van de Pieta van
Michelangelo bijblijft.
Wat hebben wij aldus zien gebeuren? Het oorspronkelijke drama is eigenlijk dubbelzinnig doordat de innerlijke tegenstrijdigheid van Lucretia minder op rekening komt van de historische waarheid dan van het karakter
van de 19e-eeuwse auteur; in zijn tijd was trouwens de briefwisseling met
Bembo niet bekend. De moderne regisseur corrigeert Hugo door drie
aspecten scherper aan te zetten: de bewustwording van Lucretia, de
politieke machten en het aandeel van de dichter.
Conclusies
Steeds treft ons in het moderne Franse toneel het samengaan van elkaar
moeilijk verdragende elementen: psychonalayse en politiek, politiek en
poezie, strijd en feest, yolk en studenten. Telkens doemen ook in de discussies die twee woorden op: `theatre de recherche' en `theatre populaire'.
De toneelmensen willen de mensen bewust maken, hen gevoelig maken,
aan 'animation' doen; maar heel dikwijls vervallen zij in indoctrinerende
preekjes. Tussen het grote publiek en de zoekende minderheid blijft op
die wijze een kloof gapen, tot beider frustratie .. .
Waar zou het vandaan komen dat de strijd ('contestation') en de consumptie ('divertissement') elkaar maar niet kunnen vinden? Waar ligt de oorzaak van de depressie waarin het toneel van heel West-Europa zich schijnt
te bevinden, ondanks incidentele uitschieters?
Verleden jaar scheen op het festival van Avignon de wind gedraaid, toen
het Theatre du Cothurne van Marcel Marechal er de boventoon voerde. 5
Goede teksten, poezie en feestelijkheid stonden op het eerste plan. Dit
jaar keerden wij er weer terug naar de preken en het gepieker . . .
Wanneer Marechal zich voor politiek toneel en voor volkstheater uitspreekt, dan bedoelt hij het tegendeel van didactiek of van 'agitprop'. Hoe
links en anti-Amerikaans hij ook is, toneel blijft voor hem een instrument
om te leven, een 'instrument de vie'. Toneel verbindt spel en vitaliteit,
plezier en energie. Maar daartoe moet het voor alles beschikken over
goede teksten. De tekst is de partituur, die wel om interpretatie vraagt,
maar daarom nog niet ondergeschikt mag worden aan de grillen van belerende regisseurs. Een uidrukking van Roland Barthes keert dan ook
bij Marechal telkens terug: 'proferer le verbe', het woord moet naar

5 Zie Indrukken van een toneel-festival, in Streven, oktober 1974, pp. 22-26.
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voren gebracht worden, respectvol, zo dat het navenant geinterpreteerd kan
worden. 6
Pas als er goede teksten zijn, krijgen de acteurs hun kans en hoeven zij
niet bang te zijn voor de macht van de regisseurs. Trouwens, voor
alle partijen en aspecten zou het beste zijn dat de regisseur zelf meespeelt.
Het zou wel eens kunnen zijn dat een voorstander van het fysieke toneel
als Arrabal om deze reden terugkeert tot de goede tekst. Zijn recente
Jeunes Barbares d'aujourd'hui gooit de heerschappij van 'la gestuelle'
van zich of en kiest resoluut voor een goede tekst en sobere hulpmiddelen.
'De poezie is op zichzelf rijk genoeg om het zonder bijzaken te kunnen
stellen', zegt hij.
Vooralsnog zal de discussie gaan over dit dilemma: is toneel het spelen
van een tekst, of is de tekst slechts kader of aanleiding voor het spel? Wil
een gezelschap vooral spelend of vooral handelend optreden? ...

6 Marcel Marechal, La mise en thedtre. Paris 1974, passim.

Metabletische perspectieven voor
de literatuurstudie

P. Pelckmans

Met de metabletica levert het Nederlandse taalgebied wellicht de meest
originele bijdrage tot de moderne psychologie; nu de literatuurstudie meer
en meer gebruik maakt van begrippen en inzichten ontleent aan de diverse
psychologieen en psychoanalyses, ligt het ook voor de hand na te denken
over de mogelij ke aanbreng van de metabletica voor de filologie.
We zullen eerst even trachten in grote trekken het eigen doel en object van
de metabletica te schetsen, om deze dan te confronteren met enkele belangrijke tendensen uit de huidige praxis van de filologie, zoals de stilistiek,
de literatuurgeschiedenis en de poetica als studie van de literariteit. 1
Wat is metabletica?
Metabletica kan op de meest kernachtige manier gedefinieerd worden als
historische psychologies psychologie die uitgaat van de premisse dat de
eigen-aardige manier waarop de psyche functioneert (eigen-aardigheid die
het statuut van de psychologie als specifieke wetenschap fundeert) in de
loop van de geschiedenis fundamenteel verandert.
Is voor de psychologie steunend op het postulaat der onveranderlijkheid het leven
van een vorig geslacht een variatie op een bekend thema, de onderstelling dat het menselijk leven een veranderlijk leven is, staat de gedachte toe dat vroegere generaties
anders, en wel wezenlijk anders leefden (Metabletica, p. 13). 2

De poging het verleden te begrijpen is hierbij steeds gedragen door de behoefte inzicht te verwerven in de eigen tijd. 3 In het oeuvre van J. H. Van den
Berg geeft deze dubbele belangstelling aanleiding tot een soort tweeledigheid. Enerzijds is er een aantal korte geschriften over medische en psy-

1 Het leek minder aangewezen een sectie te reserveren voor de confrontatie tussen
metabletica en literatuurpsychologie, omdat deze confrontatie impliciet in elk moment
van onze redenering aanwezig is.
2 J. H. Van den Berg, Metabletica, Callenbach, Nijkerk, 1956. De werken van Van
den Berg zijn alle uitgegeven bij Callenbach, Nijkerk.
3 Deze binding, essentieel voor de metabletica, wordt uitgesproken b.v. in de inleiding van Het menselijk lichaam I.
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chiatrische ethiek. Een hele reeks problemen uit deze sfeer gaat er immers
anders uit zien wanneer men aanneemt dat bepaalde ziektebeelden of traditionele imperatieven niet zozeer tot een eeuwig menselijke natuur, dan wel
tot een cultuurhistorische situatie behoren. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk te weten dat de visies van de moderne psychologie over de kwetsbaarheid van het kind ten opzichte van de wereld der volwassenen tijdgebonden
zijn.
Denkt de psycholoog dat het kind als zodanig kwetsbaar is, dan zal hij het willen beschermen. Het besef evenwel dat het kind kwetsbaar werd, doet hem peinzen over
maatregelen die het kind sterk kunnen maken. Twee attitudes die verschillen, met verschillende gevolgen. (Leven in Meervoud, p. 25.)

Zo wordt in Medische Macht en Medische Ethiek aangetoond hoe de hippocratische eis dat de medicus het leven ten alien prijze en zolang mogelijk in
stand moet houden, te maken heeft met een eeuwenlange situatie van medische onmacht — en hoe bijgevolg deze eis aan pertinentie verliest zodra een
sterkgevorderde medische wetenschap tot radicale ingrepen komt die enkel
een verminkt, onmogelijk tot een zinvolle toekomst leidend leven 'beschermen'. Bij een nieuwe medische macht hoort dan een nieuwe medische ethiek
die de arts bijvoorbeeld kan verplichten zijn patient, als deze het wenst, te
laten sterven.
Dubieuze Lie/de in de Omgang met het Kind toont aan hoe het thema van de
`maternal deprivation', dat kort na de Tweede Wereldoorlog de pedagogische literatuur teisterde, zich laat verklaren als een alibi, een schadelijke bevrediging voor de neiging van het problematische heden naar het verleden
te vluchten, neiging waaraan de psychologie reeds voordien leergeld betaald
had: dit thema was namelijk nodig omdat de psychoanalytische bevrediging,
het afvoeren van actuele problemen naar een in oedipale termen gedachte
kindsheid, mettertijd onhoudbaar geworden was. Met deze en dergelijke
geschriften bevinden we ons in een vakgebied dat de literatuurstudie niet
of nauwelijks raakt, behalve misschien voor de socio-analyse: de ideologiestudie van een populair genre als de doktersroman.
Naast deze werken, die zich praktisch beperken tot actuele problemen, is
er een aantal omvangrijker studies, waarin de auteur het verloop van de
psychische veranderingen gedurende de laatste eeuwen beschrijft, hetzij in
een algemene visie (Metabletica, Levers In Meervoud), hetzij in een concreet deelgebied van de psychische beleving — het incarnatie-aspect van de
psyche in Het Menselijk Lichaam — of, nog beperkter, de reflextheorie.
Voor Van den Berg stoelt de malaise van de moderne cultuur op een verlies
aan 'levenseenheid' (Metabletica, p. 195), een desintegratie. Dit proces,
waarvan de auteur de aanzetten nu eens in de Verlichting, dan weer in de
Vroegrenaissance situeert, wordt beschreven als een aantasting van de menselijke verbondenheid met de wereld, bewerkt door het overwicht van de
objectiverende, distantierende houding die de natuurwetenschap tegenover
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haar object ontwikkeld heeft, en als een vertroebeling van de intermenselijke contacten in een maatschappij waar iedereen tot verschillende, heterogene groepen behoort. 4
Onhandige pogingen om het probleem te verhelpen verergeren het slechts.
De mythe van de gelijkheid, ontstaan in de achttiende eeuw, komt de menselijke relaties nog ambiguer maken doordat ze feitelijk bestaande verschillen (individualiteit, bestaan van sociale groepen) verdoezelt: regressieve tendensen in de psychotherapie die alle actuele problemen naar het verleden
afschuift. Wanneer men weet hoe de metabletica steunt op de fenomenologische psychologie (Binswanger), zou men aldus kunnen samenvatten: elk
zijn is Dasein, zijn-in-de-wereld, zijn-met-de-mensen; de moderne cultuur
beleeft een malaise omdat ze het vermogen `daseinitisch' te leven verloren
heeft. Oplossingen doen zich voor zodra men dit verlies assumeert: enerzijds schept dit de mogelijkheid de eigen waarde — de eigen waarheid — van
het daseinitisch beleven van bijvoorbeeld de wereld te recupereren, naast,
en evenwaardig met, de natuurwetenschappelijke beleving; anderzijds kan
de aanvaarde polyvalentie van de gemeenschap leiden tot een veelvoudiger,
dus rijker leven dan wat in de zowel meer gemakkelijke als dwingender eenduidige structuren van voor de desintegratie mogelijk was.
Want volwassenheid betekent (thans): leven in meervoud (...) De 20ste eeuwer leeft
daarmee stellig moeilijker dan (bijvoorbeeld) de 18de eeuwer, hij leeft ook intenser,
'bewuster' en vollediger. Hij heeft een luciditeit die vroeger slechts enkelen toekwam.
(Metabletica, p. 199.)

Deze studie beoogt enkel, in een reeks losse bedenkingen, een voorlopig
beeld te ontwerpen van de mogelijke aanbreng van de metabletica voor de
literatuurstudie. Hierbij dient men voor ogen te houden dat de metabletica,
in haar eigen opzet, geen literaire theorie is; ze is, als dusdanig, niet ontworpen voor de literatuurstudie. Bedenkingen over de limieten van de metabletica in het begrijpen van de literatuur zijn dan ook geen kritiek van deze
psychologie in se -- evenmin als b.v. de vraag naar de bruikbaarheid van
linguistische, modellen in de poetica de intrinsieke waarde van deze modellen, als linguistische modellen, kan aantasten. 5
Het literair-kritisch ideaal waarvan we hierbij uitgaan inspireert zich hoof dzakelijk aan Leo Spitzer, wiens stilistiek doorheen het beschrijven van de
interne coherenties van de tekst als taalfeit deze zowel in zijn uniciteit als
in zijn cultuurgebondenheid tracht te vatten.

4 Men denke b.v. aan de theorie van de paratactische distorsies, zoals H. S. Sullivan
die ontwikkeld heeft.
5 In deze inleiding werden slechts de grondgedachten van de metabletica besproken.
Voor de methodologie, zie o.a. J. H. Van den Berg Metabletica van de materie, pp. 98110 en J. Claes Metabletica of psychologie van het geschieden, pp. 514-522 in Streven,
f ebruari 1971.
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Metabletica en stilistiek

Wanneer we hier de stilistiek eerst behandelen, komt dit omdat deze discipline voor ons het best het statuut van de filologie als specifieke wetenschap
fundeert. Zoals bekend is de stilistiek een poging de betekenis van de tekst
te beschrijven op de exclusieve basis van zijn eigen interne coherentie; 6 het
feit dat de literaire tekst een dergelijke benadering toelaat onderscheidt juist
de literatuur van het dagdaagse taalgebruik dat veel sterker situatiegebonden
is — een soort empirisch bewijs hiervoor vindt men in de vaststelling dat
grote literatuur haar eigen tijd, haar onmiddellijk publiek blijkt te overleven.
De stilistiek bestudeert dan de literatuur als een vorm van taalgebruik die
zichzelf (blijkbaar) voldoende is.
Bij orthodoxe aanhangers van de stilistiek heeft de literatuurpsychologie
doorgaans een tamelijk slechte naam: men verwijt haar dat ze de tekst interpreteert in functie van een reeks tekstvreemde vooronderstellingen: de topica van Freud, de archetypologie, allerlei begrippen uit de klinische praktijk
(sublimatie, trauma, ...), evenzoveel visies die op de tekst worden toegepast eerder dan dat ze uit een onbevooroordeelde blik op de tekst groeien.
De metabletica ontsnapt in zekere mate aan dit euvel; waar de psychoanalyse, met haar impliciet postulaat van de universaliteit van haar mensbeeld,
literaire teksten vanuit haar eigen schema's interpreteert, zal de metabletica
de verschillen tussen het mensbeeld van de tekst en dat van de moderne
psychologie interpreteren als index voor een afstand tussen de menselijke
werkelijkheid in de tijd van de tekst en het historisch moment van de psychoanalyse. Metabletische tekstpsychologie kan op die manier de eigen, woordelijke inhoud van de tekst respecteren.
Uiteraard dient hierbij een onderscheid te worden gemaakt tussen de metabletica als wetenschappelijke attitude, en de metabletica als theorie. Naarmate de inzichten van Van den Berg gestalte krijgen, verwerft elke fase van
de (recente) Westerse cultuur haar eigen karakteristieken, wordt ze een moment in een door de auteur beschreven metabletisch proces. Bij metabletische literatuurstudie kunnen dergelijke inzichten als tekstvreemde — dus,
vanuit een strikt stilistisch standpunt, tekst-vervreemdende elementen gaan
fungeren. De vraag of de visies van de metableticus intrinsiek waardevoller
zijn dan die van b.v. de psychoanalyse is hier niet aan de orde, we! kunnen

6 Het begrip `litteralite profonde' zoals gedefinieerd door M. Delcroix, is op dit vlak
bijzonder suggestief: `La litterature commence lorsque le sens prend forme au point
d'en etre inseparable. Forme et sens sont fonction Fun de 1'autre et de leur deroulement.
Toute forme signifie et se signifie en tant que forme. Tout sens, meme symbolique,
trouve sa force dans la forme. La litteralite, en ce sens, est profonde.' M. Delcroix
L'Oiseleur, l'Arotour et l'Alouette. Analyse in Cahiers de l'Association Internationale
des Etudes Francaises, mai 1974 (no. 24).
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we opmerken dat de metabletica, als fenomenologische psychologie, minder
de neiging heeft een gesloten systeem te vormen dan b.v. de (freudiaanse)
psychoanalyse. Ze kan zich gemakkelijker in het contact met het object vernieuwen en leent zich daardoor tot een grotere disponibiliteit t.o.v. de eigen
waarheid van de literaire tekst — vooral wanneer men aanneemt dat de literatuur geen directe weerspiegeling is van de werkelijkheid maar, als produkt
van de menselijke verbeelding, een zekere onafhankelijkheid hiertegenover
opbrengt.
Voor een stilistische beschrijving (analyse textuelle) valt de betekenis van
de tekst dus samen met zijn letterlijke, woordelijke inhoud. De poging de
tekst te vatten als een gegeven dat zichzelf voldoende is, steunt, in de huidige praxis, vooral op de begrippen uniciteit en tekstimmanentie.
Een metabletisch inzicht kan uiteraard niet groeien uit een tekst: het berust op de convergentie van aanduidingen gevonden in verschillende, gelijktijdige gebeurtenissen. De uniciteit van de tekst valt bijgevolg buiten het
blikveld van de metabletica, hoewel deze ze wel kan accepteren, zoals ze
bijvoorbeeld kan begrijpen dat neurotische ziektebeelden, hoewel typisch
voor het einde van de negentiende en voor de twintigste eeuw, toch als uitzondering, als uniek geval altijd zijn voorgekomen. (Metabletica, p. 198).'
De term uniciteit herinnert wel aan een belangrijk begrip uit de methodologie van Van den Berg, het beginsel van het unieke voorval. 8 We staan hier
echter voor een vertroebelende lexicale interferentie, zoals men er onvermijdelijk tegenkomt als men interdisciplinair wil werken. In de metabletica
is een uniek voorval een feit dat een essentieel gebeuren te zien geeft op een
tamelijk transparante wijze, daar waar andere feiten, die gelijktijdig zijn met
dit unieke voorval, het nog slechts op een troebele manier manifesteren.
Het stilistische begrip uniciteit verwijst evenwel naar lets totaal anders: een
literaire tekst wordt beschreven als uniek in de mate waarin hij een in zich
gesloten eenheid vormt, verklaarbaar in functie van zijn eigen structuur
maar zonder dat het nodig (of zelfs mogelijk) is hem in verband te brengen
met enig tekstvreemd gegeven.
Tegenover de tekstimmanentie moet een metabletische instelling een meer
genuanceerde houding aannemen. Als historische psychologie kan ze niet
anders dan de tekst beschouwen als een signaal, een index voor de werkelijkheid waaruit hij groeit; de vraag is steeds 'wat een tekst zegt ten aanzien van

7 Omgekeerd is het interessant op te merken hoe een groot stilist als E. Auerbach
incidenteel het historisch karakter van neurologische ziektebeelden uitspreekt: `Vielleicht namlich ist die Haufigkeit dieser neurologischen Erscheinung, der krankhaften
Lebensunsicherheit, selbst aus der allgemeinen Krise der Christlichkeit zu erklaren.'
E. Auerbach, Ueber den historischen Ort Rousseaus in Gesammelte Aufsatze zur
Romanischen Filologie, Francke Verlag, Bern, 1967, p. 293.
8 Zie Metabletica van de Materie, pp. 108-109.
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het leven zelf' (Leven in Meervoud, p. 29).
Nochtans kan de metabletica de tekstimmanentie op een tweevoudige manier valoriseren. Enerzij ds zou men, methodologisch, kunnen stellen dat de
tekst, zo hij al niet immanent was op het moment waarop hij ontstond, dan
toch immanent geworden is als hij zijn tijd overleeft. Een merkwaardige
methodologische fictie, die zich dan niet zozeer beroept op het traditionele
motief dat een tekst, die door verschillende cultuurfasen heen levend blijft,
blijkbaar zichzelf voldoende is (en minder behoefte heeft aan de complexiteit van zijn Umwelt) dan wel op het feit dat de principiele reductie van de
tekstbetekenis tot wat de tekst met zoveel woorden zegt, de enige mogelijkheid biedt de tekst in zijn metabletisch relevante zin, dat is in zijn historische alteriteit, te vatten.
Enkel op die manier kan men de tekst benaderen als index voor het verschil
tussen het moment van de tekst en het moment van de analyticus. Lectuurtheorieen die de subjectiviteit van de lezer privilegieren zouden dit verschil
vaag kunnen maken omdat ze de betekenis herleiden tot de betekenis-voorde-moderne-lezer. Binnen deze fenomenologisch geschoolde psychologie
speelt de tekstimmanentie dus zowat de rot van een releverende epoche.
Het principe van de tekstimmanentie is nog op een andere manier verwant
aan de f enomenologische premissen van de metabletica. Voor een psychologie met een Daseinitisch ideaal verloopt het lezen van een tekst immers
wezenlijk aan-die-tekst: 9 een discipline die ernaar streeft het lezen met de
tekst te doen samenvallen is dan een radicale poging om de lectuur als een
Daseinitisch proces te beschrijven. Leven in Meervoud en Het Menselijk
Lichaam vertellen hoe de Westerse cultuur, vanaf de achttiende eeuw, meer
en meer de interioriteit van het gevoel gaat accentueren en zo de bruggen
tussen subject en wereld opblaast. Deze werken zijn dan ook een aanval op
de 'dingloze gevoelens' (Het Menselijk Lichaam II, p. 179). De tekstimmanentie kan zich inschrijven in dezelfde poging de beleving in haar objectgebondenheid te herstellen — mits ze soepel wordt toegepast, zonder een
overdadig gebruik van vaktermen die, hoewel bestemd tot objectivering,
even tekstvreemd, zo men wil subjectief, zijn als een literaire kritiek die zou
samenvallen met de literaire emotie. Het beginsel der tekstimmanentie
groeit uiteindelijk uit dezelfde bezorgdheid als het metabletische grondprincipe de bestudeerde realiteit `niet te verstoren' (Metabletica van de Materie,
p. 102).

9 Men zou hier moeten toevoegen: aan-die-tekst-in-eerste-structuur. In De Dingen.
Vier metabletische overpeinzingen voert Van den Berg het onderscheid tussen eerste
en tweede structuur in, een onderscheid waarvan ik vermoed dat het een filosofische
fundering zou kunnen bieden aan het postulaat van de tekstimmanentie. Op deze complexe materie, die een historiek van dit onderscheid in de jeugdgeschriften van de
grote fenomenologen zou vereisen, hoop ik in een later artikel terug te komen.
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Een dergelijke tekstimmanentie heeft dan ook weinig uitstaans met de formalistische objectiveringen van b.v. het structuralisme:i° het gaat eerder om
een poging de subjectiviteit van de lezer te versoberen tot een complete disponibiliteit voor de tekst. Vandaar dat de metabletica ook een zekere polyvalentie van het literaire object kan integreren: is het subject objectgebonden, het object is ook subjectgebonden, zijn betekenis wisselt met de belangstelling van wie naar die betekenis vraagt. `Want wat een maaksel, een
doek, een huffs, een monument betekent, zegt elke tijd en elke schrijver anders, niet omdat de tijd evenals de schrijver gebrekkig is, maar omdat de
betekenis van iets steeds de betekenis daarvan is voor een ander; voor een
schrijver, thuishorende in een bepaalde tijd; en omdat in dit voor-een-ander
de onontkoombare, zelfs noodzakelijke en daardoor gewenste variabiliteit
ligt van de uitleg die in de loop der tijden, door de verschillende schrijvers,
over een `maaksel' wordt uitgesproken. Ik faal, voor zover een andere schrijver, in ieder geval een schrijver van een andere tijd, anders over het doek
moet oordelen. Ik faal echter niet voor zover ik het doek in de beperktheid
van mijn tijdelijke opgave juist versta — en dat hoop ik te doen' (Het Menselijk Lichaam II, p. 18).
Men zou dit alles kunnen samenvatten met: hoewel de eigen vraagstelling
van de metabletica fundamenteel verschilt van die van de stilistiek, kan ze
er, vanuit haar eigen opzet, toe komen tekstmateriaal te hanteren, op een
manier die voor de stilistiek aanvaardbaar is. De eigen vragen van de metabletica lijken eerder op die van de literatuurgeschiedenis.
Voor we naar de literatuurgeschiedenis overgaan, kopieer ik uit Leven in
Meervoud nog een paragraaf die bovenstaande stelling schijnt te bevestigen. 'Bestaat er een criterium, een maatstaf om te kunnen meten of een
tekst al dan niet inzicht geeft in het werkelijke dagelijkse leven? (...) Wanneer in een voor ieder toegankelijke materie een vaststelling valt waarvan
de betekenis niet betwijfeld kan worden, een betekenis echter die ons, hedendaagsen, verbaast, of die ons zelfs niet goed mogelijk lijkt, terwijl dezelfde
betekenis voor de tijdgenoot zo vanzelfsprekend blijkt te zijn dat hij er met
geen of weinig woorden op ingaat, dan heeft men een metabletische tekst
voor ogen, een tekst die een verandering in 's mensen bestaan als zodanig
aanwijst of verduidelijkt.' (Leven in Meervoud, p. 23).
10 Dit neemt niet weg dat bepaalde conclusies van structuralistische studies metabletisch geinterpreteerd kunnen worden. Zo beweert b.v. Todorov dat de fantastiek een
alibi is om over een aantal verboden onderwerpen te spreken, alibi dat dan zijn bestaansreden verliest bij de opkomst van de psychoanalyse. Weliswaar verklaart Todorov
daarmee slechts het verdwijnen van de fantastiek. De metabletica kan ook zijn ontstaan
verklaren: als de fantastiek anticipeert, anticipatie is op de thema's van de psychoanalyse, dan moet hij ontstaan zijn met het ontstaan van de levensstijl waarbij de psychoanalyse hoort, voor de metableticus: met het ontstaan van het leven in meervoud,
dus rond het einde van de achttiende eeuw. (Todorov Introduction a la litterature f antastique, Le Seuil, Paris, 1973.)
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Hoewel men de draagwij dte van definities in een essayistisch geaard oeuvre
als dat van Van den Berg niet mag overschatten, blijkt hier toch de bijzondere belangstelling van de metableticus voor gemeenplaatsen, als evident
ervaren associaties e.d. die voor de moderne lezer hun evidentie verloren
hebben.
In zijn eigen praxis spreekt Van den Berg slechts van afwijkingen van eerste
grootte: het gaat steeds om zinnen, spreekwoorden, hele paragrafen die
massief van de moderne manier van aanvoelen verschillen. Men kan zich
hierbij de vraag stellen of de doorgedreven stilistische analyse van een
reeks belangrijke teksten de metabletica niet zou kunnen verrijken met
een aantal visies dat zou steunen op associaties, evidenties en dergelijke,
geconstateerd in het detail van de tekst — met andere woorden of de stilistiek niet in staat is het aantal metabletisch significante teksten bijna onbeperkt te verveelvoudigen. Een dergelijke operatie zou deze psychologie een
objectiviteit verlenen die haar vooraisnog — behalve misschien in een boek
als Het Menselijk Lichaam — ontbreekt.
Naar objectiviteit streven door de significante feiten te vermenigvuldigen
kan in tegenspraak lijken met het principe van het unieke voorval. In feite
zijn de tekstdetails die de stilistiek onderkent van een heel andere orde dan
de `unieke voorvallen' van de metableticus. Waar dit laatste te danken is aan
de scherpzinnige tijdgenoot (Metabletica van de Materie, pp. 108-109), zijn
merkwaardige tekstdetails vaak te wijten aan de nonchalance waardoor een
spontaan geschreven tekst, juist doordat de schrijver zijn pen liet glijden,
ontsnapt aan een aantal vooroordelen die de schrijver en zijn tijdgenoten in
hun dagdaagse leven nog bewaren.
Metabletica en (literatuur)geschiedenis

Metabletica of leer der veranderingen ... In principe is elke geschiedschrijving een leer der veranderingen, al was het maar omdat waar er niets verandert, de geschiedenis ook niets te vertellen heeft. Het verschil tussen metabletica en geschiedenis is een verschil in radicaliteit, waardoor de metabletica, meer dan vele moderne menswetenschappen, weigerig staat t.o.v. het
overnemen van methoden uit de positieve wetenschap.ii
Wie expliciet stelt dat het leven vroeger `anders en wel wezenlijk anders' was,
kan de geschiedschrijving vrijmaken van een stuk latente ideologie. De traditionele geschiedenis gaat er immers vaak impliciet van uit dat een aantal
aspecten van de mens (meestal degene die het onderwerp van de studie uitmaken) veranderen, maar dat een reeks andere aspecten onveranderlijk zijn,
11 Parallellen en verschillen tussen metabletica en geschiedenis vindt men systematisch uitgewerkt in het reeds geciteerde artikel van J. Claes Metabletica of psychologie van het geschieden, pp. 511-514.
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tot de `eeuwige' mens behoren.
Met de veranderlijkheid in haar expliciete premissen, zal de metabletica
een grotere disponibiliteit kunnen opbrengen voor wijzigingen op alle niveaus en terreinen. Waar de geschiedschrijving meestal een impliciete theorie van de eeuwige mens vooronderstelt, kan de metabletica zelfs haar eigen
filosofische premissen historisch relativeren. 12
Deze mogelijkheid brengt ons onmiddellijk op een ander aspect van de
`Sonderstellung' van de metabletica binnen de geschiedschrijving. Elke poging aan geschiedenis te doen verloopt in een betrokkenheid op het heden,
dat de belangstelling selecteert, de vragen stelt waarop het verleden antwoordt — waarop de historicus het verleden doet antwoorden. De metabletica zal haar belangstelling voor het verleden expliciet inschrijven in een
poging de eigen tijd te begrijpen. Ook hier wordt een stuk latente ideologie
expliciet gemaakt, geneutraliseerd: is elke geschiedschrijving fundamenteel
gedragen door een onuitgesproken visie op de eigen tijd, dan zal de metableticus zijn tijdgebondenheid uitdrukkelijk assumeren.
Om het voordeel dat we hier aanstippen te illustreren kiezen we twee voorbeelden waar een gebrek aan historisch relativisme de validiteit van de conclusie compromitteert. Ons eerste voorbeeld ontlenen we aan het werk van
Freud. In zijn Das Unbehagen in der Kultur 13 constateert hij een zekere malaise in de cultuur.
Het schijnt vast te staan dat we ons in de huidige cultuur niet goed voelen; maar het
is moeilijk er zich een oordeel over te vormen of en in hoever de mensen zich vroeger
gelukkiger gevoeld hebben en welk aandeel hun cultuursituatie daaraan had. We zullen immers altijd de neiging hebben ongeluk als iets objectiefs te zien, d.w.z. onszelf
met onze verlangens en gevoeligheden in die cultuursituaties te verplaatsen om dan
na te gaan welke aanleiding tot geluks- en ongelukservaring wij daarin zouden vinden.
Deze benaderingswijze die zo objectief schijnt omdat ze van de wisseling van de objectieve ervaring afziet, is natuurlijk de subjectiefste van alle, omdat ze onze eigen psychische structuur projecteert in alle andere, ons onbekende psychische structuren.
(...) Het lijkt mij nutteloos dit aspect van het probleem verder te verkennen; het wordt
tijd dat we ons bekommeren om de essentie van de cultuur, de cultuur waarvan we de
gelukswaarde in vraag stellen (pp. 219-220).

Men ziet hoe de interpretatie van Freud, die zoals bekend uitloopt op de
nogal avontuurlijke hypothese van Eros en Thanatos ontstaat uit een (ongemotiveerd) afwijzen van de historische psychologie, waarvan hij nochtans
zelf het bestaansrecht zo briljant verdedigd had. Verder in het werk komt
de intultie dat de malaise een (modern) cultuurfeit zou zijn nog enkele
malen opduiken: de Westerse cultuur is een hoogtepunt van de seksuele
repressie (233), de 'absurde imperatief' van de universele liefde, waaruit
12 B.v. in de bladzijden over Husserl in Het Menselijk Lichaam II, pp. 276-284, uitgewerkt in Metabletica van de Materie, p. 104 (Het beginsel der werkelijkheid).
13 We vertalen uit de Duitse tekst, zoals aangeboden in S. Freud, Studien Ausgabe
t. IX. Fischer Verlag, Frankfurt, 1974.
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Freud, per antifrase, de doodsdrift afleidt is een recente aanwinst (238), en
in de reuzenstrijd tussen Eros en Thanatos is de eigen tijd een beslissend
moment (270). 14
Waar Van den Berg de Oidipoestheorie interpreteert als een vlucht van het
gevaarlijke heden naar het verleden, stelt zich de vraag of men de freudiaanse metapsychologie niet kan lezen als een vlucht van het heden naar een
universeel-menselijk misere.
Met ons tweede voorbeeld bevinden wij ons reeds in de literaire kritiek. De
Franse historicus Lucien Febvre, die alleszins oog had voor historische veranderingen, 15 toont aan hoe bepaalde teksten van Rabelais, die ons zouden
doen vermoeden dat de auteur het christendom aanvalt, voor hem en voor
zijn tijdgenoten slechts grappen waren; deze teksten waren dus totaal niet
subversief omdat ze thuishoorden in een familiaire vertrouwdheid met een
als evident ervaren geloof. `On riait seulement'. Maar in een recent bock zet
Bakhtine een stap verder; voor hem postuleert het `on riait seulement' van
Febvre impliciet dat de lach in de zestiende eeuw dezelfde functie had als
in de tijd van Febvre zelf — terwijI Bakhtine denkt aan een 'histoire du fire'
die hij dan vanuit zijn eigen (Marxistische) tijdgebondenheid opbouwt. De
lach is dan de uiting van een streven naar evenwicht, die hiertoe bijdraagt
door een relativering van alle idealen, idealen die, voorzover ze tot structuren verstenen, vervreemdend gaan werken; de lach wordt pas secundair
in het kader van een burgerlijke ideologie die de eigen maatschappij boven
elke relativering tracht te stellen. Zodat de lach van Rabelais, die thuishoort
in het stadium voor de burgerlijke minimalisatie van de lach, toch subversiever is dan Febvre wel dacht. 16
Metabletica en literatuur(geschiedenis)

De literatuurgeschiedenis is de oudste en totnogtoe best gewlgariseerde
richting uit de filologie; de leek die zich wenst te documenteren over b.v. de
Franse literatuur zal nog steeds spontaan grijpen naar een Franse literatuurgeschiedenis.
In de praxis van de moderne filologie laat het begrip literatuurgeschiedenis
zich op twee manieren definieren: (1) men kan hierbij denken aan een studie
14 Voor de metableticus is het interessant op te merken hoe in dit werk de eis van
gelijkheid de essentiele inhoud van de seksuele taboes wordt: `... de in al deze interdicties uitgedrukte eis van een voor alien gelijkaardig seksueel leven negeert alle feitelijke
ongelijkheden' (234).
15 En die door Van den Berg dan ook meteen vermeld wordt: Leven in Meervoud,
p. 28; Het Menselijk Lichaam II, p. 43.
16 Lucien Febvre, Le probleme de l'incroyance en 16eme siècle. La religion de Rabelais, Albin Michel, Paris, 1972, zie vooral pp. 143-161.
Nikolai Bakhtine, l'Oeuvre de Francois Rabelais et la culture comique populaire au
Moyen Age sous la Renaissance, Gallimard, Paris, 1970, zie vooral pp. 157-188.
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van de literatuur i.v.m. de geschiedenis, van de literatuur als weerspiegeling
van, eventueel reactie op historische situaties; (2) men kan ook denken aan
een geschiedenis van de literatuur, hetzij van de literaire vormen, hetzij van
de literatuur als instituut.
Literatuurgeschiedenis in de eerste zin kan zonder verdere moeilijkheden
refereren naar de metabletica. In het oeuvre van Van den Berg komen trouwens passages voor die op een dergelijke manier aan literatuurgeschiedschrijving doers: zo de verklaring van het zowel literaire als picturale thema
van de drie levenden en de drie doden (Het Menselijk Lichaam I, pp. 93101), de achttiende-eeuwse sensibilite en de keuze van natuurdecors bij
Macpherson (Het Menselijk Lichaam II, p. 205), het dubbelgangersmotief
in de romantische literatuur (Leven in Meervoud, IV). Als leer der veranderingen is de metabletica bijzonder geschikt om het opkomen en verdwijnen
van literaire thema's in verband te brengen met wijzigingen binnen het menselijk leven, een vorm van verklaren waarbij het thema opkomt waar (zodra)
het nodig is en verdwijnt zodra het overbodig wordt — alhoewel de toepasbaarheid van de metabletica in dit soort onderzoek niet wezenlijk verschilt
van wat de klassieke geschiedschrijving kan aanbieden.
Wil men de metabletica toepassen op literatuurgeschiedenis in de tweede
zin, dan ontstaat er een aantal problemen dat voor de literatuurstudie als
zodanig vruchtbaar is. Waar het menselijk lichaam of de materie voldoende
universele gegevens zijn om object van metabletische studie te kunnen worden, is de literatuur dit misschien niet; in zijn huidige betekenis wordt de
term slechts aangewend sinds de achttiende eeuw — en voor de metableticus
is een nieuw woord signaal voor een nieuwe werkelijkheid. Vandaar een
dubbele vraag: wat betekent, b.v. voor de zeventiende-eeuwse Fransman
de verzameling teksten die wij nu de klassieke Franse literatuur noemen?
Een vraag waarop misschien niet eens een eenduidig antwoord gegeven kan
worden omdat het niet a priori vaststaat dat het disparate ensemble dat wij
`klassieke literatuur' noemen ook door de tijdgenoot als een eenheid ervaren wordt. Met welke gemeenschappelijke noemer kan men ze samennemen, de filosofische geschriften van Descartes, de bijna journalistische
pamfletten die wij de 'Provinciales' noemen, de lijkreden van Bossuet, de
psychologische fragmenten van Laroche-Foucauld, de memoires van Retz,
het tonedl van Racine enzovoorts — een diversiteit die wij onder een etiket
verzamelen.
Anderzijds, wat is er aan de hand op het einde van de achttiende eeuw,
zodat deze rare categorie, die ons het begrip `literatuur' doet hanteren, kon
ontstaan? Een passionerende vraag als men weet dat de metabletica de achttiende eeuw juist bijzonder intens bevraagd heeft.
De metabletica hoeft daarom de literatuurgeschiedenis (in de tweede zin)
niet te veroordelen. Deze dient dan enkel het bewustzijn te verscherpen dat
het toepassen van een categoric als literatuur op oudere teksten een projec-
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tie is, hermeneutisch vruchtbaar en dus gerechtvaardigd, maar toch eerder
steunende op het subject (het onderzoek) dan op het onderzochte object.
Als alternatief hiervoor suggereert de metabletica een (vooralsnog onbestaande) metabletica van de teksten, die dan de discontinulteit van de functies van de tekst als onderwerp zou kunnen nemen,i' een onderzoek dat
bovendien enige klaarheid zou kunnen scheppen in de nauwelijks definieerbare achtergrond van waaruit we spreken als we het woord 'literatuur' gebruiken.
Deze laatste vraag herinnert onvermijdelijk aan de Franse socioloog Michel
Foucault,"$ wiens visies op het eerste gezicht een zekere verwantschap vertonen met die van de metabletica. Een woord als archeologie verwijst naar
fundamenteel geachte veranderingen, hetzij in de houding van de maatschappij tegenover een aantal gedragspatronen die ze weigert te aanvaarden
en dan als waanzin klasseert, hetzij in de impliciete normen, de `episteme'
in functie waarvan men een bepaalde vorm van kennis al dan niet wetenschappelijk noemt.
Omdat Michel Foucault in de moderne kritiek voortdurend geciteerd wordt,
lijkt het me interessant enkele, op het eerste gezicht niet zo opvallende maar
m.i. fundamentele verschillen tussen deze archeologie en de metabletica aan
te stippen.
1. Beide theorieen doen zich voor als een leer der veranderingen. Foucault
schrijft echter geen historische psychologie. Het wisselende spel van de
epistemes of van de wetenschappelijke en sociale definities van de waanzin
wordt in L'Ordre du Discours in verband gebracht met een soort defensiemechanisme, een angstreactie t.o.v. de chaotische, originele kracht van het
woord (le discours). 1° Deze angst is de ene, impliciet als eeuwig-menselijk
gedachte trek die het mensbeeld van Foucault vormt.
2. Onmiddellijk gevolg hiervan is dat de veranderingen die Foucault constateert onverklaarbaar worden. Als een episteme haar waarde ontleent aan
haar defentiele efficientie, dan wordt het onverklaarbaar waarom men op
bepaalde momenten het risico neemt van episteme te veranderen: de over-

17 De hermeneutische waarde van het accentueren van de discontinuiteit is door de
Franse socioloog Jean Duvignaud op overtuigende wijze geillustreerd in een deelgebied, de toneelstudie: Les Ombres collectives. Sociologie du Theatre, P.U.F., Paris,
1973, en Le Theatre et apres, Casterman, Paris, 1971.
18 Michel Foucault, Histoire de la Folie a l'Age classique, Pion, Paris, 1961; Naissance de la clinique, P.U.F., Paris, 1963; Les Mots et les Choses, Gallimard, Paris,
1966; L'Ordre du Discours, Gallimard, Paris, 1972. Met zijn laatste werk, Surveiller et
punir. Naissance de la prison, Gallimard, Paris, 1975, schijnt Foucault een nieuwe weg
op te gaan; de hier uitgewerkte parallel betreft vooral Les mots et les Choses.
19 Het statuut van het begrip `Discours' in het oeuvre van Foucault is te vergelijken
met dat van het begrip 'texte' bij Roland Barthes. De neiging enkel de oorspronkelijke
chaos als authenticiteit te ervaren en elke zelforganisatie, elk streven naar coherentie
als vervreemdend, inauthentiek, of te wijzen loopt als een soort mythe door de moder-
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gang determineert toch een moment van anomie, waarop principieel elk
discours mogelijk is — een bijzonder gevaarlijk moment!
De traditionele visies als zou de wijziging in de wetenschappelijke instelling te maken hebben met een verfijnder geworden perceptie van de werkelijkheid of met de wisselende behoefte tegenover de werkelijkheid zijn immers door Foucault afgewezen; in de plaats daarvan komt het begrip mutatie, de zinloze verandering, een begrip dat uiteraard hermeneutisch steriel
is: Een episteme laat zich in haar interne coherentie beschrijven, ze laat
zich niet als geheel verklaren. 2 o
De metabletica tracht de zin van de veranderingen te vernemen, ze vertelt
vooral het verhaal van een vertroebeld Dasein dat zich tracht te herstellen
— waarmee een tweede verschilpunt geformuleerd is: epistemes zijn zinloze
coherenties, de metabletica zoekt naar evolutie, naar zin.
3. Als de archeologie, eerder dan de geschiedenis, de op elkaar volgende
stabiliteiten beschrijft, dan zal ze trachten haar stabiliteiten zo breed mogelijk te nemen — ze kan immers slechts binnen een constantie haar inzichten
verwerven.
Het `ritme' van de metabletica is dan ook heel anders dan dat van de archeologie; de archeologie heeft slechts drie mutaties van de renaissance tot nu,
de conclusie van Leven in Meervoud beschrijft de geschiedenis van de laatste twee eeuwen als een evolutie met een zestal markante momenten. Voor
de metableticus lijkt de archeologie uiteindelijk een leer der gelijkheden: de
grote bladzijden van Foucault betreffen dan ook de gelijkheid tussen Ricardo en Marx, Comte en Husserl, Kant en de ideologen.
Op die manier blijkt de archeologie in laatste instantie een variant van de
eeuwige psychologie, op de limieten weliswaar van de historische; eerder
dan een avontuur in wording beschrijft ze de arbitraire opeenvolging van
een reeks elk als statisch gedachte situaties.
Metabletica, literaire specificiteit en psychoanalyse
We hebben ons zo pas de vraag gesteld of de term 'literatuur' pertinent is bij
de studie van teksten uit het verleden; hier gaat het eerder om de vraag of

ne kritiek — een mythe waarover men zich pas gaat verwonderen als men inziet dat ze
in laatste instantie de negatie van elk humanisme betekent. Waarschijnlijk heeft deze
mythe te maken met de onmachtssituatie van de moderne intellectueel die tegenover
een te complexe, te vreemde (en ook te radicaal onrechtvaardige) wereld staat dan dat
hij zou geloven in zijn kans er iets aan te veranderen, — frustratie die dan tot theorie
geprojecteerd wordt.
20 Hoewel Foucault dit expliciet stelt — onze opmerking over de hermeneutische
steriliteit van het begrip mutatie is dan ook geen kritiek — bevat zijn werk toch incidentele opmerkingen die verklaringen suggereren (Les Mots
p. 245). De mutatietheorie lijkt soms eerder op een gepassioneerde overtuiging dan op een inzicht.
...
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de metabletica in staat is het verband tussen literatuur en maatschappij,
verband in functie waarvan de metableticus de literatuur bevraagt, op een
genuanceerde, soepele manier te denken — in de literatuurstudie is de visie
als zou de literatuur een weerspiegeling zijn van de eigentijdse werkelijkheid
geweken voor het inzicht dat de spiegel zijn eigen lichtbreking en dus specifieke vervorming heeft, m.a.w. dat de literatuur, als produkt van de menselijke verbeelding, niet zonder meer toelaat conclusies te trekken over het
leven zoals het in de tijd van de tekst werkelijk was.
Het antwoord wordt hier bemoeilijkt door het felt dat de belangrijkste werken van Van den Berg geschreven zijn rond 1960, de tijd waarin de literatuurstudie pas (her)begon theorieen op te bouwen rondom de eigenheid der
verbeelding, de immanente eerder dan representatieve aard van de tekst;
Van den Berg schrijft dus nog in de kritische taal van voor dit probleem,
taal die in al haar articulaties, in heel haar begrippenapparaat impliciet aanneemt dat er een eenduidige homologie bestaat tussen literatuur en werkelijkheid.
We kunnen ons dus enkel de vraag stellen of het principieel mogelijk is dit
nieuwe inzicht van de literatuurwetenschap in te bouwen in een metabletische literatuurstudie. De fenomenologische basis van de metabletica biedt
ons inziens alleszins mogelijkheden om dit inzicht te thematiseren: de fenomenologie weet dat elke menselijke activiteit specifiek, eigen-aardig is, dat
wie artistiek gestalte geeft aan zijn wereldbeleving iets anders doet dan wie
er kennis over tracht te verwerven — cf. b.v. de bladzijde over de betekenis
(Het Menselijk Lichaam II, pp. 16-18), een uitweiding binnen de bespreking van een schilderij van Breughel. 'Ook Breughel kan veel vermoed hebben, dat is welhaast zeker. Maar weten zoals weten weten is in de wetenschap, zo te weten wist hij niet. Zo te weten is de taak die ik mij hier, in navolging van zoveel andere beoefenaars der wetenschap stel.' In dit onderscheid tussen wetenschappelijk kennen en artistiek vermoeden is het hele
principe van de literaire specificiteit in de kiem aanwezig.
De concrete praxis van Van den Berg biedt trouwens een aantal besprekingen die de distantie tussen literatuur en objectieve representatie duidelijl<
gestalte geven. Waar de auteur een verband legt tussen de psychologische
theorieen van de dubbele persoonlijkheid, die op het einde van de 19de
eeuw op de psychoanalyse preluderen en de roman The strange case of Dr.
Jeckyll and Mr. Hyde, 21 schrijft hij aan dit boek een inzicht toe dat anders
en dieper ligt dan het inzicht dat de wetenschap aanbiedt: het 'onbewuste'
zoals de wetenschap het ontwerpt is dan een bezwering van de duistere
kracht waarvan Stevenson de aard vermoedt, de kwaal van het meervoudig
21 Leven in Meervoud, pp. 51-54; men zou een gelijkaardig verband kunnen leggen
tussen Mesmerisme, Somnambulisme e.d. en de Waarheid over het geval Valdemar

van A. B. Poe.
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leven die in feite door het hele leven spookt, maar die de wetenschap tracht
af te lijnen, af te scheiden — te reduceren tot een vervreemd schema.
Elders wordt er een gelijkaardige bespreking gewijd aan het dubbelgangersthema in de Duitse romantiek (Jean Paul Tieck, Chemisse, Hofmann e.d.).
`Men komt tot het vermoeden dat het eigenlijke thema van de verhalen met
de dubbelganger de vreemdheid is — vreemdheid ten aanzien van zichzelf —
en dat deze vreemdheid de dubbelganger in het leven riep. Om deze vreemdheid ten aanzien van zichzelf uit te beelden schiep men de dubbelganger'
(Leven in Meervoud, p. 83). De literatuur drukt dus hier een ervaring uit
op een eigen ver-beeldende manier, die blijkbaar een heel ander resultaat
geeft dan een directe representatie: de fantasieen van de dubbelganger versus een soort psychologische roman over meervoudig leven.
`Zo vreemd is het bestaan geworden dat de dubbelganger ontstond om het
geloof in een herstel, het geloof in een nieuwe eenheid op te roepen en wakker te houden' (Leven in Meervoud, p. 85). Uit deze en dergelijke opmerkingen zou men een literaire theorie kunnen opbouwen waarvoor de literatuur als functie heeft de eigentijdse problemen in beelden op de spits te
drijven en op die manier de bewustwording en bijgevolg de oplossing (de
Aufhebung) ervan te versnellen, een theorie dus waarin de literatuur de
profetische rol die ze met de romantiek opeiste, in een rustiger en dus geloofwaardiger taal zou kunnen uitleggen.
Voor de mogelijkheid om, binnen een metabletisch project, met de specificiteit van de literatuur rekening te houden is nog een ander argument aan te
voeren. Waar Van den Berg aanduidingen over verleden, zijns-wijzen zoekt
in de psychologie, bevraagt hij deze psychologische theorieen uit het verleden niet zozeer als beschrijvingen van de mens zoals hij toendertijd zou
geweest zijn dan wet als reacties op psychologische noden die zich voordeden. Als een psychologische theorie haar tijd weerspiegelt, gebeurt dit dus
binnen een bepaalde refractie — omdat ze fractie, gebeuren van die tijd was
eerder dan door belangloze speculatie. Als voor de fenomenologie zijn
Dasein heet, dan is ook elk verleden feit Daseinitisch in zijn tijd geworteld
— ik stel voor hiervoor het begrip specifieke
ieke representativiteit in te voeren
`Bij elke grondgedachte van de psychologie stelt de historische psycholoog
de vraag: welke wijze van leven en denken maakte deze gedachte nodig? —
en deze vraag is een vraag naar de grondslagen' (Metabletica, p. 13). Men
leest `nodig', niet `mogelijk' of iets dergelijks omdat de psychologische gedachte geen spel is, maar een poging om een nood te beantwoorden.
Men ziet hoe de visie op het verband tussen de psychologie en haar tijd heel
wat genuanceerder gedacht wordt dan men met een begrip als weerspiegeling zou vermoeden. Het begrip `specifieke representativiteit' dat we als
impliciete grondcategorie van dat soort denken meenden te onderkennen
kan, zo het systematisch op de literatuur wordt toegepast, de metabletische
literatuurstudie ook voor de moderne filologie aanvaardbaar maken.
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De opmerkelijkste beschrijving van de historische functie van een psychologische theorie betreft het ontstaan van de psychoanalyse. De Westerse
maatschappij, zoals ze met de industrialisatie groeit, is wezenlijk anomisch
en dus vertroebeld, onleefbaar. De psychiatrische patient is dan degene die,
misschien constitutief zwakker dan de anderen, deze anomie niet aankan;
hij lijdt in feite aan de ziekte van zijn samenleving, zijn neurose is een `soclose' (Metabletica, pp. 200 -201). De psychoanalytische theorie is dan een
compromis, waarbij de problemen van de patient worden afgevoerd naar
een fictieve oorzaak, het verleden, het mislukte Oidipoescomplex. De patient kan op die manier, zij het metaforisch, zijn klachten uiten en zich dus
in zekere zin vrij maken, genezen: vermits de sociose een relatiestoornis is,
kan de patient in principe genezen zodra hij de welwillende aandacht van
de arts krijgt. In de mate waarin elke gezonde (de arts, de lezer die zich
voor psychologie interesseert) zelf door de anomie bedreigd is, betekent het
verschuiven van het probleem van de patient naar diens prive verleden een
beveiliging van de luisteraar. De psychoanalyse dankt dan haar succes aan
het felt dat in het onveilige meervoud van rond 1900, iedereen een vluchtheuvel nodig had. 22
Een dergelijke visie is uiteraard belangrijk voor de waarde van de literatuurpsychologie, die, in de moderne praxis, vooral op psychoanalytische schema's berust. Wanneer men deze theorie onderschrijft lijkt het zonder meer
onmogelijk psychoanalytische schema's op (andere) teksten te projecteren.
De afwijzing van deze mogelijkheid creeert echter onmiddellijk een nieuw
probleem: de literatuurpsychologie heeft een evidente psychologische waarde, ze heeft haar hermeneutische vruchtbaarheid bewezen. Misschien kan
men aan deze aporie23 ontsnappen door de vragen van de literatuurpsychologie metabletisch te herdef inieren.
Is de Oidipoestheorie van Freud een compromis, een fictie, dan dient hieraan te worden toegevoegd dat deze fictie niet zonder meer door Freud is
uitgevonden: haar therapeutische efficientie, het gemak waarmee de patienten zich precies in deze fictie verplaatsen wijst op een disponibiliteit, doet
vermoeden dat de fictie zich reeds geleidelijk gevormd had, tot S. Freud ze
constateerde en zo haar definitieve gestalte gal. Nu is de literatuur juist een
van de modi waarvan de manieren waarop de fictie zich uitdrukt, ze is
in de maatschappij fictief leeft. De literatuurstudie zou dan ook de (freudiaanse) literatuurpsychologie kunnen vervangen door een soort archeologie van de psychoanalyse. Men zou dan, in de achttiende eeuw (begin van

een

22 `Metabletica' dateert van 1956. In de Franse psychoanalyse zijn dergelijke inzich-

ten, zij het anders gearticuleerd in het kader van een andere ideologie, voor het eerst
uitgesproken in 1972. Deleuze, L'Anti-Oedipe, Minuit, Paris, 1972.
23 Aporie omdat de rijkdom van de literatuurpsychoanalyse de metableticus confronteert met een paradox: een irrelevante vraagstelling blijkt hier toch verhelderend te
werken.
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het meervoudig leven), kunnen constateren hoe de familie plots onderwerp
voor roman en toneel wordt, hoe met name het vaderbeeld in de literatuur
getekend wordt door een strengheid die de modeme lezer aan Ueber-Ich
obsessies doet denken. Verder zou men kunnen spreken over de massieve
doorbraak van het incestthema in de decadente literatuur, juist voor het
ontstaan van de psychoanalyse. Voor de metableticus is de archeologie van
de freudiaanse psychoanalyse de mogelijke toekomst voor de literatuurpsychologie.
Methodologische reflectie heeft altijd jets vermoeiends omdat ze in feite
geen kennis bijbrengt. We hopen hier toch de mogelijke aanbreng van de
metabletica voor de literatuurstudie gesuggereerd te hebben; deze aanbreng
situeert zich vooral in de nieuwe vragen die de metabletica opwerpt in de
literatuurgeschiedenis en de psychologische kritiek.
Bovendien lijkt het me waardevol hier een psychologie te vinden die er
vanuit haar eigen premisses toe komt de literatuur te hanteren op een manier
die voor een modern literatuurwetenschapper aanvaardbaar is.
r

Politiek overzicht

oktober

Internationale politiek
De Europese Gemeenschap
Er gaat haast geen maand voorbij of er
rijst ergens onenigheld in de Europese
Gemeenschap. Ditmaal heeft Engeland
weer eens roet in het eten gegooid. Het
lag in de bedoeling van de meerderheid
der ministers van Buitenlandse Zaken der
aangesloten landen, dat de Gemeenschap
in haar geheel door een man zou worden vertegenwoordigd op de internationale conferentie voor olie- en energievoorziening, die in december in Parijs
bijeen zou komen. Minister Callaghan
van Engeland heeft echter laten weten,
dat hij er niet aan denkt de oliebelangen
van zijn land ter behartiging toe te vertrouwen aan een `foreigner'. Die oliebelangen zijn namelijk groot. In zekere
zin groter dan die van een der andere
partners in de Gemeenschap omdat Engeland alle olie claimt, die in de Noordzee wordt gevonden — en dat is nogal
wat! Als de Fransen eenzijdig mogen
doen en laten wat ze willen om hun wijn
te beschermen dan blijven ze met hun
vingers ook maar of van de Engelse olie.
Zij hun wijn, wij onze olie. Punt uit!
Prompt is natuurlijk het vingertje van
Van der Stoel weer omhoog gegaan.
Partijgenoot Callagher trok zich daar
echter weinig van aan. Het bleef bij de
zoveelste demonstratie van on-gemeenschap in de Gemeenschap.
De Verenigde Naties
De Arabieren zijn actief geworden in de
Verenigde Naties. Zij hebben er hun haat

tegen Israel bot gevierd door een resolutie in te dienen bij de sociale commissie, waarin het zionisme als een vorm
van racisme wordt gebrandmerkt. Deze
resolutie werd door de commissie aangenomen met 70 stemmen voor, 29 tegen
en 27 onthoudingen. Zij moet nu aan de
Algemene Vergadering worden voorgelegd. Bij de volken van de derde wereld,
met name bij de Afrikanen en Aziaten
voelt men zich niet helemaal gelukkig
met deze resolutie — ofschoon men er
toch zijn stem aan heeft gegeven. Amerika heeft namelijk al laten weten, dat
het — gezien het feit, dat het zionisme
als racisme wordt beschouwd — niet
meer zal stemmen voor bepaalde maatregelen, die ter bestrijding van het racisme worden voorgesteld. Dan komen de
raciale minderheden lelijk in de knel. Of
de Arabieren dat erdoor krijgen is nog
een open vraag.
De grondstoffen-conferentie
In de voorbereidende besprekingen over
de conferentie, waarop de landen van
Noord en Zuid elkander zullen ontmoeten om te overleggen over problemen
van energie en grondstoffen, is onverwachts meer schot gekomen dan het zich
aanvankelijk liet aanzien. In de eerste
plaats omdat Amerika zich soepeler opstelt, in de tweede plaats omdat Frankrijk zijn houding van als maar verzet tegen Amerika (omdat het Amerika is)
heeft opgegeven en in de derde plaats
omdat men over het algemeen begint te
beseffen, dat het niet reeel is de wereld
te verdelen in industrie-landen en grond-
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stoffen-landen, zoals men tot voor kort
nog als uitgangspunt nam. Ook industrielanden produceren grondstof f en en
omgekeerd zijn de grondstoffenlanden
druk bezig een industrie op te bouwen.
Het eerste feit is deze maand nog weer
Bens extra benadrukt door de grote
graanleveranties van Amerika aan Rusland. Het ziet er nu wel naar uit, dat er
bij de conferentie, die in december bijeenkomt, gewerkt zal kunnen worden.

Buslijn begeerte
Ergens aan de westkust van Afrika, tussen Marokko en Mauretania, ligt een
stuk Sahara, dat aan Spanje toebehoort.
Een zandwoestijn van enorme uitgestrektheid, bewoond door niet meer dan
enkele tienduizenden mensen. Maar rijk
aan fosfaten. Een aantrekkelijke rijkdom
vooral voor Marokko, dat nu al de
grootste producent van fosfaten ter wereld is en, eenmaal in het bezit van de
Spaanse Sahara, in feite een monopolie
zou hebben en de wereld de prijs van fosfaten zou kunnen voorschrijven. In de
trant van de olie-sheiks. Natuurlijk ontkent Marokko hevig, dat het ooit zo'n infamie zou plegen — maar wie geleuft dat?
Hoe het ook zij: begeerte heeft Marokko
gegrepen. En de koning van Marokko
laat daar meer dan een half miljoen van
zijn mensen voor opdraaien. In bussen
worden zij naar de zuidgrens vervoerd
om op het moment, dat de koning daartoe het sein geeft een `vreedzame mars'
te beginners, de Spaanse Sahara in. Deze
vreedzame optrekkers blijven ongewapend, maar mochten de Spaanse troepen
zich tegen hen keren, dan houdt de koning wel zijn leger achter de hand.
Intussen is ook Mauretania, dat aan de
zuidkant van de Spaanse Sahara zit, begerig geworden. Het betwist de aanspraken van Marokko en eist het gebied voor
zich op.
Ook Tunesie laat zich niet onbetuigd.
Spanje zelf stelt zich op het standpunt,
dat dit Sahara-gebied best een zelfstandig staatje mag worden als de bevolking
zelf dat wil. Wil de bevolking naar Marokko dan mag zij dat zeggen; wil zij
naar Mauretania — ook best. Maar zijzelf moet de gelegenheid krijgen zich uit
te spreken.
In die geest denkt ook de Secretaris Ge-
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neraal van de Verenigde Naties, Waltheim, die zich met de zaak heeft bemoeid en de steun krijgt zowel van Spanje als van Tunesie. Marokko echter geeft
zijn plan voor die vreedzame bustocht
niet op.

Strijd om de kabeijauw?
In overeenstemming met de algemene
gevoelens op de zeerechtconferentie van
Caracas heeft IJsland de grenzen van zijn
economische territoriale zone naar 200
mijl — 350 kilometer — verlegd. Binnen
deze zone mogen geen andere dan IJslandse vissers hun bedrijf uitoefenen.
IJsland is bereid geweld te gebruiken om
de naleving van dit verbod of te dwingen. Westduitse vissers hebben dit reeds
ondervonden. Zij zijn de enigen; anders
dan enkele jaren geleden toen IJsland
een kabeljauwoorlogje op touw zette tegen de Britten. Engeland echter en een
aantal andere landen hebben inmiddels
verdragen met IJsland gesloten, die een
erkenning van de economische territoriale zone inhouden. West-Duitsland alleen nog niet. Men is daar nu mee bezig.
De meeste landen bereiden er zich op
voor, dat de 200-mijl-zone algemeen
wordt erkend. Voor Frankrijk betekent
dat een flinke lap zee, die aan zijn territoriale wateren wordt toegevoegd; maar
Frankrijk — evenals trouwens de andere
landen van de Europese Gemeenschap
— maakt zich zorgen over de houding,
die Engeland in deze zaak zal aannemen.
Ook Engeland kan een dergelijke zone
claimen. Hetgeen betekent, dat Frankrijk
niets meer in de Noordzee mag ondernemen zonder toestemming van Engeland of Belgie en Nederland. Frankrijk
is er dus op uit die territoriale zone niet
om elk land afzonderlijk heen te trekken maar om heel het Verenigd Europa
gezamenlijk met gelijke rechten voor allen binnen de Gemeenschap. Het land,
dat altijd de groei van het ene Europa
heeft tegengehouden omdat het daar zijn
belang in zag, gaat nu eensklaps uit een
ander vaatje tappen. Maar of Engeland
zijn rechten op de zee zo maar zal prijsgeven is zeer twijfelachtig.
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Frankrijk en Rusland
President Giscard d'Estaing is in Moskou op bezoek geweest. Voor het eerst,
dat een Franse president voet heeft gezet op Sowjet-Russische bodem.
Er heeft zich op deze reis een klein incident voorgedaan, waarvan de betekenis nog niet helemaal is opgehelderd.
Een aanvankelijk aangekondigd gesprek
van Giscard met Breznjev werd opeens
afgelast en vervangen door een toeristisch
programma voor de Franse president.
Sommigen dachten aan ziekte van Breznjev; anderen aan onenigheid tussen de
twee staatslieden. De speculaties duurden maar even want uiteindelijk ging,
zij het even later, het gesprek toch door.
In de Franse pers echter duiken nieuwe
veronderstellingen op. De veronderstelling met name, dat de Russische leiders
diep teleurgesteld zouden zijn over de
wijze, waarop Giscard zich op deze ont-
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moeting had ingesteld. Meer dan menigeen veronderstelt zijn de Russen erop
gesteld herinnerd te worden aan de historische banden, die het samengaan van
hen met de volken van West-Europa tegen de Nazi-bende tussen hen en het
Westen heeft gesmeed. De Sowjet Unie
heeft in de bijna zestig jaren van haar
bestaan geschiedenis gemaakt en zij wil
dat weten ook. Giscard echter wilde van
dit alles juist niets weten. Hij wil in het
algemeen zo gauw mogelijk van de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog
af. Hij zweeg er in Rusland zorgvuldig
over. Hij bepaalde zich tot aandringen
op vrijer verkeer en op het aanknopen
van handelsbetrekkingen. Hij trad kortom op als een `commis voyageur' voor
West-Europa en in het bijzondere voor
Frankrijk. En daar waren de Russen bepaald niet van onder de indruk. Handelsreizigers plegen zij niet in het Kremlin te ontvangen.

Nationale politiek
Verenigde Staten van Amerika
President Ford blijft nog steeds overtuigd, dat zijn onvermoeid pogen om
zich overal in de Verenigde Staten aan
de kiezers te laten zien, zijn succes bij
de verkiezingen van volgend j aar zal verzekeren, zulks ondanks ten eerste de kritiek, die daarover in het Congres is geuit en ten tweede de gevaren, die hij
loopt bij dat steeds maar rondreizen.
Reeds enkele malen is er een aanslag
op zijn leven gepleegd. Steeds dichter
wordt het veiligheidscordon om hem
heen, met als vanzelfsprekend gevolg, dat hij inplaats van zich meer aan
de kiezers te vertonen, minder zichtbaar
wordt. De mensen zien hem in vliegende vaart voorbijrijden of snel uit zijn
auto stappen, even wuiven en in een
zwaar verdedigd gebouw binnengaan.
Als zij hem drie seconden te zien krijgen is het al veel. Maar Jerry houdt vol.
Hij wil alle Staten tenminste eenmaal bezocht hebben voordat de eigenlijke verkiezingscampagne begint. Hoezeer het
Congres er ook op aandringt, dat hij in
Washington wat meer aandacht aan zijn

(Witte)huiswerk besteedt. Daar voelt hij
niets voor.
Hij heeft trouwens toch lak aan het Congres. Naar alle waarschijnlijkheid zal hij
de geschiedenis van Amerika ingaan als
de president, die het meest gebruik
maakte van zijn veto-recht. Hij heeft nu
al meer wetten, die door beide huizen
van het Congres werden aangeboden met
zijn veto getroffen dan zelfs Nixon in de
meer dan vijf jaren van zijn bewind.
Noch deze veto's noch de maatregelen,
die de president zelf voorstelt hebben erg
veel met het landsbelang te maken. In
het hele beleid van president Ford begint nu al duidelijk de schaduw af te tekenen van de naderende presidentsverkiezingen. Het is voor een groot deel spel
op de Biihne. Met belastingverlagingen
probeert de president zich populair te
maken.
Ach, wat wil men eigenlijk meer verwachten van Jerry Ford. Zijn hele loopbaan is die van een Congresmannetje geweest en Congresmannetjes doen nu
eenmaal weinig anders dan maatregelen
bepleiten en bij de president afzeuren,
die in het belang zijn van hun kiezers en

266

dus in het belang van hun herverkiezing
iedere twee jaren. Zij kij ken niet veel verder. De meeste tenminste.

Engeland
Labour en de Conservatieven hebben allebei hun partijcongres achter de rug.
Bepaald botertje tot den boom was het
op geen van deze beide bijeenkomsten.
Wilson haalde in Blackpool zijn beleid
er wel doorheen maar moest een geduchte prestige-veer laten doordat het
Congres weigerde zijn Minister van Financien, die, als overal elders, de kastanjes van een crisisbeleid uit het vuur moest
halen, in het partijbestuur te herkiezen.
Wilson stelde daartegenover, dat hij zijn
regering steeds minder als een zuivere
Labour-regering doch veeleer als een
soort nationaal kabinet, de vanzelfsprekende regering voor Engeland wenste te
zien.
De Conservatieven, danig in hun kuif
gepikt door deze laatste opmerking van
Wilson, moesten op hun jaarcongres erkennen, dat zij er financieel nog nooit zo
slecht hadden voorgestaan. De penningmeester becijferde het verlies op anderhalf miljoen pond per jaar. De partij
moet grondig worden omgeturnd. Maar
met welke verwachtingen? Moet mevrouw Thatcher het idool worden van
de Conservatieven? Het heeft er alle
schijn van dat dit wonderwel gaat lukken. Heath, die aanvankelijk wel enig
veld scheen te winnen op het congres,
vooral omdat Maggie Thatcher nogal
kritiek had losgeslagen over een rede, die
zij in Amerika hield, moest het uiteindelijk toch afleggen tegen het overweldigend succes van Maggies slotrede, die
beloond werd met een ovatie, zoals maar
zelden een leider van de Conservatieven
te beurt viel.
En terecht. Haar rede was weinig minder
dan een meesterstuk niet alleen door
haar hartveroverend karakter — de Britse kranten meldden, dat zelfs op het podium mensen moeite hadden hun ontroering te verbergen — maar ook door
de politieke wijsheid, die eruit sprak. Zij
onthield er zich zorgvuldig van te lonken
naar rechts doch viel niet minder heftig
aan op de socialisten. Zij bestreed met
name de pretentie van Labour om het
monopolie op te eisen .van sociale be-
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wogenheid — zij liet zich in feite meer
bewogen uit over de ellende van de
werkloosheid dan Wilson ooit deed —
doch zonder de fout te begaan concrete
toezeggingen te doen voor het geval, dat
zij ooit aan het bewind zou komen. Hetgeen inderdaad fout zou zijn, zoals zij
verklaarde, omdat zij niet van te voren
kon weten in wat voor staat van ellende
het bewind van Wilson Engeland zou
achterlaten. Maggie triomfeerde. Dit was
haar congres.

Spanje
De laatste dictator van West-Europa ligt
in Madrid op wat — volgens de verklaringen van alle negentien behandelende
geneesheren — met zekerheid zijn sterfbed zal worden. Tot het laatst echter
blijft deze oude ijzervreter zich vastklampen aan zijn macht. Hij weigert
met Spaanse verachting voor lichamelijk
leed alle pijnstillende en dus verdovende middelen om bij kennis te kunnen
blijven en eventueel te kunnen blijven
meepraten over de staatszaken. Vlak
voor het einde van de maand echter
werd het iedereen duidelijk, dat het niet
langer meer ging. Prins Juan Carlos, de
man, die door Franco zelf als zijn opvolger was aangewezen, nam `tijdelijk' de
bevoegdheden van het staatshoofd over.
Franco zelf was niet eens meer bij machte een daartoe strekkend besluit zelf te
tekenen. Het kon niet anders meer omdat Spanje voor moeilijke problemen gesteld werd door de situatie rondom de
Spaanse Sahara (zie: Internationale politiek).
Intussen stort men zich overal — in
Spanje zelf uiteraard het meest — in
speculaties over wat er na Franco's dood
te gebeuren staat. Franco zelf heeft al
bepaald, dat Spanje dan weer een koninkrijk wordt met Juan Carlos als koning. Juan Carlos van zijn kant heeft
verklaard, dat hij het land op de weg
naar de democratie zal brengen. Niet
iedereen echter heeft daar vertrouwen
in. Juan Carlos is tenslotte een creatuur
van Franco; hij heeft Franco trouw moeten zweren en hoe hij dat kan rijmen
met zijn toezegging is niet duidelijk. Wel
is duidelijk, dat hij tussen twee vuren
komt te zitten. De harde kern van de
Falangisten is nog steeds aanwezig in de
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onmiddellijke omgeving van de stervende dictator, maar aan de andere kant
zijn zowel de nationale minderheden, de
studenten en de kerk al enige tijd bezig
zich tegen het Franco-bewind of te zetten, deels met gewelddaden, deels met
vreedzame bezettingen, deels met openlijke stellingname. Niemand verwacht
echter, dat Spanje in een situatie verzeild
zal rakers zoals in Portugal. Zelfs de
communisten zien dat niet zitten en belijden — voorlopig alleen nog met de
mond! — de pluralistische democratic.
Wie weet.

Libanon
Al geruime tijd leeft Libanon tussen
vrees en hoop. Vrees voor de uitbarstingen van geweld in de strijd van de Moslims tegen de Christenen en omgekeerd;
een strijd, die niemand zegt te willen,
maar die telkens en telkens weer met
nieuwe hevigheid ontbrandt en inmiddels al enkele duizenden slachtoffers
heeft gemaakt, de buitenlanders het land
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uit heeft gedreven en de buitenlandse
bedrijven deed uitkijken naar mogelijkheden om zich in veiligheid te brengen
elders in de nabijheid. Hoop aan de andere kant op wapenstilstand tussen beide partijen. Op het zoveelste bestand —
er zijn er tegen het einde van de maand
nu al twaalf geweest — dat eindelijk eens
ernstig wordt genomen en niet reeds na
een dag weer geschonden.
Het is een afschuwelijke situatie. Vooral
voor de Christenen. Het beste, dat zij er
uit kunnen slepen is de opdeling van Libanon in twee autonome staten, een voor
hen en een voor de Moslims. Maar als
dat het resultaat wordt krijgt het Midden-Oosten er nog een tweede Israel bij.
Een tweede niet-Arabische staat, midden
tussen de Arabische landen in. Een getto
in feite. Maar krijgen de Christenen zo'n
zelfstandige staat niet dan blijven zij ook
in een getto leven binnen een overwegend Arabische staat.
Allemaal omdat een aantal lieden aan
de top de priveleges niet willen prijsgeven, die zij zich hebben toegeeigend.

• Nederland
De Algemene Beschouwingen
Ieder jaar opent de Tweede Kamer der
Staten Generaal de behandeling van de
begroting voor het volgend jaar met de
Algemene Beschouwingen. Een steekspel
tussen de leiders en de financiele deskundigen uit de verschillende fracties
zowel onderling als met de minister-president en zijn ambtgenoot van Financien
met als inzet een algemene evaluatie van
het beleid, dat de regering in de Troonrede en in de Miljoenennota heeft aangekondigd.
Dit steekspel hoort eigenlijk het grote
politieke showstuk van het jaar te zijn.
Daar komen de kaarten op tafel. Daar
moet de regering uiteen zetten naar wat
voor beginselen zij het land wil leiden
in het komende jaar, hoe zij de problemen wil oplossen met die beginselen als
leidraad en daar moeten de partijen hun
positie tegenover de regering duidelijk
maken zo, dat de gewone burger kan

begrijpen waar bij aan toe is. Dit vraagt
stijl; grote stijl.
Grote stijl echter kan alleen komen van
grote staatslieden, grote parlementariers.
Dit is het uur van de leiders. Vaak kon
men bij die algemene beschouwingen de
spanning snijden. Vooral in tijden van
sombere vooruitzichten; tijden van moeilijke problemen. Dan king de verwachting van het politieke noodweer in de
lucht.
Dit jaar was er van dergelijke spanning
geen sprake. Alle commentatoren waren
het erover eens, dat dit retorisch steekspel het meest on-interessante, het stomvervelendste was, dat het overigens toch
al bar saaie Nederlandse parlement in
vele jaren ten beste had gegeven.
Niemand probeerde trouwens ook er iets
van te maken. Het stond voor de aanvang van de debatten al vast, dat er wel
geblaft zou worden maar niet gebeten.
Blaffen echter deden eigenlijk alleen de
leiders van de twee grootste fracties in
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de regeringscombinatie, de heer Van
Thijn van de Partij van de Arbeid en de
heer Andriessen van de KVP. In parlementaire bewoordingen maakte de heer
Andriessen zijn mede-afgevaardigde Van
Thijn voor leugenaar uit; maar daar
bleef het wel bij. Het enige punt waarover de KVP-leider de regering het vuur
aan de schenen trachtte te leggen was
dat van de bezuinigingen in het overheidsapparaat. Hij diende een motie in,
waarin de regering werd verzocht uiterlijk in februari van het volgend jaar de
Kamer te laten weten of en hoe er nog
in 1976 bezuinigingen in de overheidsuitgaven konden worden gerealiseerd.
Die motie werd aangenomen. Meer dan
een tikje op de vingers van de heer Den
Uyl stelde zij echter niet voor. Den Uyl
kan die motie ongestraft naast zich neerleggen. Immers als er gestraft moest
worden had het nu moeten gebeuren
maar dat durft Andriessen niet aan. Dan
tuimelt zijn KVP helemaal de vernieling
in. Den Uyl kan dus rustig zijn schoudens ophalen over de 'moed' zowel van
de heer Andriessen als van de heer Aantjes, die ook maar een schijngevecht leverde over de defensie. Wiegel en Kruisinga, de twee leiders van de oppositiepartijen, deden wel lelijk tegen Den Uyl
en zijn `roverhoofdmannen', zoals zij
door de VVD-fractieleider in de Senaat
werden genoemd, maar ook daar hoefde
Den Uyl zich niets van aan te trekken.
Wiegel bleef daarnaast erg lief tegen de
confessionele partijen; hij zou best
vriendje met ze willen worden, verzekerde hij en dan zou het heel wat beter
gaan. Den Uyl wist echter al van te voren, dat hij een blauwtje zou lopen en
hoefde ook daar geen zorg over te maken. Wiegel beging voorts de fout, die
hij ook verleden jaar beging, om veel te
concreet aan te geven wat Nederland van
hem of van een regering, waar de VVD
aan zou deelnemen, mocht verwachten.
De wijsheid van Margaret Thatcher, zijn
Britse collega, was blijkbaar nog njet
over hem neergedaald. Daar is hij blijkbaar toch nog te jong voor. Hij wil nog te
veel zeggen met het gevolg, dat Den Uyl,
eventueel in de oppositie gedrukt, hem
maar al te gemakkelijk daaraan kan houden.
Den Uyl zelf probeerde ook vriendelijk
te zijn aan alle kanten met het gevolg,

Politiek overzicht

dat hij in zijn antwoord aan de Kamer
ronduit iedereen teleurstelde tot zijn
eigen fractie toe, die daar ook rond voor
uitkwam. Maar waarom zou hij zich uitsloven?
Als deze Algemene Beschouwingen een
ding duidelijk hebben gemaakt is het wel
het volsiagen onvermogen van het Nelandse Parlement om ten eerste de regering effectief te controleren, wat toch
zijn eerste en voornaamste taak is en om
vervolgens nog enige grote lijn in de debatten over het regeringsbeleid te brengen. Geen sprankeling, geen bewogenheid, geen verontwaardiging, geen geestdrift; niets! Het was een jammerlijke vertoning van een aantal kleindenkertjes,
stumperige epigonen van een parlementair verleden, dat grotere dagen heeft gekend.

Suriname
Na veel trammelant is het tenslotte toch
gelukt ook de oppositie-partij uit de Surinaamse Staten ertoe te bewegen de behandeling van de onafhankelijkheidswet
in de Nederlandse Staten Generaal bij te
wonen. Een van de leden van de oppositie gaf de stoot daartoe door zich onafhankelijk op te stellen tegenover leider
Lachmon en te verklaren, dat hij het onverantwoord achtte wanneer de oppositie haar stem niet in de Nederlandse kamerdiscussie zou laten horen. Toen
moest Lachmon wel door de knieen.
De kamerdebatten verliepen van Nederlandse zijde zoals te verwachten viel. Zoals in het Nederlandse parlement altijd
alles precies gaat zoals te verwachten
valt. Het Nederlandse Parlement is nu
eenmaal zo ongeveer het saaiste kletscollege ter wereld. Het ging allemaal
volgens het boekje. Niemand durfde nee
te zeggen. Men sprak wel ietwat bedenkelijk over de Grondwet, die nog moet
worden vastgesteld, over de samenstelling van het Surinaamse leger, waar men
onder het mom van `ze zijn te tenger gebouwd voor het leger' de Hindustanen en
Javanen uit weert, over de ontwikkelingshulp, waarvan de Surinamers bedingen, dat zij het geld overal ter wereld
mogen besteden -- ook in Amerika,
waar de wet de bedrijven toestaat steekpenningen van de belasting of te trekken
wanneer zij beneden de Rio Grande

269

worden uitbetaald. Maar het werd allemaal mooi gladgepraat onder de zalvende zegen van de heer Den Uyl.
De Surinamers toonden echter hoe het
ook kan. Zij gaven het Nederlandse Parlement een lesje in wat parlementen kunnen zijn. Zij kruisten fel de degens met
elkaar, maar vielen elkaar tenslotte toch
in de armen onder het zingen van hun
volkslied. Zelfs Den Uyl pinkte een traan
van ontroering weg, merkten de kranten
op. Applaus voor de Surinaamse Statenvoorzitter Wijntuin, die na de debatten
tot eensgezindheid opriep en Lachmon in
de armen sloot. Applaus! Voor hoeveel
kamerleden, die daaraan meededen was
dit niet meer dan een sussertje van het
geweten? Want als het straks losbarst in
Suriname ...
De economische situatie
Nog steeds gaat het economisch ronduit
slecht met Nederland — evenals trouwens met nagenoeg de hele rest van de
wereld met uitzondering misschien van
de olielanden. Volgens de minister-president valt er nog geen dageraad te bekennen in Nederland; mogelijk echter,
dat zich enig herstel begint of te tekenen
in Amerika. Anderen lieten zich meer
optimistisch uit. Oud-minister Lieftinck,
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thans directeur van het Internationale
Monetaire Fonds, zag de ommezwaai, zij
het langzaam, intreden tegen het begin
van 1976. Veel valt daar dus nog niet
van te bespeuren. Integendeel. Er gaat
geen dag voorbij of een of ander groter
of kleiner bedrijf sluit zijn poorten,
vraagt faillissement aan, ontslaat mensen — bij honderden soms — of voert
werktijdverkorting in.
De vakbonden zetten tegen dat alles wel
een grote bek op — bij voorkeur de grote
bek van Groenevelt, maar minister Lubbers heeft het deze maand duidelijk gesteld: mensen als Arie Groenevelt zijn
goed voor zo'n honderdduizend werklozen eenvoudig omdat zij de bedrijven
van buiten Nederland het land uit drijven. Met een land, waar zulke lieden als
Groenevelt het voor het zeggen krijgen
en de mensen naar believen kunnen ophitsen, hebben de grote bedrijven in het
buitenland liefst zo weinig mogelijk te
maken. En geef ze eens ongelijk.
Dat de vakbondsbonzen een grote mond
opzetten is overigens wel begrijpelijk. Zij
hebben een veer moeten laten. Bij de komende loononderhandelingen zit er geen
of nagenoeg geen verbetering meer in
voor hun leden. Zij moeten ook hun tol
betalen aan de slechte tijden.
Hans Hermans

• Belgie
Nog niet zo lang geleden verklaarde minister Herman in een rede voor de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding
te Antwerpen, dat het nu noodzakelijk
is voor elke democratie een oplossing te
vinden voor het dilemma tussen de optimisten, die voorstander blijven van het
industriele stelsel — dat nu reeds veel
van zijn pluimen verloren heeft — en
het argeloze pessimisme van de apostelen die een terugkeer naar de natuur
voorstaan. In medio-virtus, wellicht! Dat
er dringend een einde moet worden gesteld aan de crisis, betwijfelt dan ook
niemand. Ieder verklaart zich akkoord
en is bereid ... totdat de overheid met
min of meer concrete voorstellen voor
de dag komt om de scheve toestand

recht te trekken. Velen voelen zich dan
geviseerd en krabbelen, als in hun wiek
geschoten, terug. Hoe moeilijk het dan
voor een regering is een krachtdadige
en doelgerichte politiek te voeren, is de
jongste weken gebleken bij de besprekingen rond het herstelplan, dat door de
bewindsploeg werd voorgesteld. Toch
verwacht de bevolking dat de regering
optreedt en haar verantwoordelijkheid
opneemt.
Het doel dat het relanceplan beoogt is
vrij duidelijk: de welvaart van de bevolking in de mate van het mogelijke vrijwaren. Dat is natuurlijk een uiterst moeilijke opgave want daarvoor moet het bedrijfsleven op een normale en economisch verantwoorde wijze evolueren.
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wat nu toch al een hele poos niet meer
het geval is. De regering stelt in haar
herstelplan dan ook maatregelen voor
om de ondernemingen nieuw leven in te
blazen. Ten gevolge onder meer van de
automatische koppeling van de lonen
aan de index zijn de loonkosten in ons
land enorm toegenomen, meer dan in
de meeste buurlanden zelfs. Voor de ondernemingen worden ze dan een extra
zware dobber en bovendien tasten zij op
gevaarlijke wijze de concurrentiele positie van die bedrijven aan ten voordele
van de buitenlandse firma's, die goedkoper werken. Vooral voor de export
dreigt er gevaar, en daarom wil de regering de buitenlandse bestellingen aantrekken. Er kan dan ook begrip worden
opgebracht voor de pogingen om de
loonlast zowel te verlichten door aanpassing van het BTW-stelsel als te stabiliseren door matiging van de indexaanpassingen. Toch kan de vraag geopperd
worden of die tendens om vooral de uitvoer te stimuleren veel aarde aan de dijk
zal brengen. Vergeten we immers niet dat
de buitenlandse markt inkrimpt, nu ook
in andere geindustrialiseerde landen de
vraag vermindert. Beter ware het wellicht de inlandse koopkracht aan te wakkeren en aan te dringen op spaarzaamheid. In eerste instantie zou vooral zuinig moeten worden omgesprongen met
de grondstoffen, die hier vrijwel allemaal ingevoerd moeten worden, en dus
qua prijs van het buitenland afhangen.
Ze zijn bijzonder duur, net als de energiebronnen die sinds de nu blijkbaar reeds
in de vergetelhoek geraakte oliekwestie,
ook enorm in prijs zijn toegenomen.
Hoogstwaarschijnlijk zijn het zelfs niet
zozeer de lonen, die voor de huidige crisis verantwoordelijk zijn, maar veeleer
de grondstoffen en de energie. Hoe dan
ook, de regering wil voor alles matigen,
en eist dat elke bevolkingsgroep er zijn
steentje toe bijdraagt. De tering moet
naar de nering worden gezet, en die nering zal nu eenmaal nooit meer het peil
van weleer bereiken.
Naast voorstellen van conjuncturele
aard, zijn er ook punten die enkel om
psychologische redenen ingevoerd worden en maatregelen die betrekking hebben op de structuur van de economische
orde zelf. Tot nu toe echter waren het
de plannen in verband met een te voe-
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ren `loonpolitiek' die het meeste stof
deden opwaaien. In de eerste plaats
wordt gedacht aan een beperking van de
indexering tot een geplafonneerd bedrag,
een vertraging van het ritme van indexaanpassingen door een vergroting van de
schijf tussen twee spilindexen. Die index
zou van twee op vier procent worden
gebracht. Bovendien zouden dividenden,
tantiemes, tarieven en honoraria van
vrije beroepen en sommige kapitaalinkomsten worden geblokkeerd.
Het is te begrijpen dat een dergelijk programma reacties uitlokt. Daar waar de
werkgevers op loonblokkeringen aandringen, omdat zij de loonlast en de
automatische binding aan de index toch
reeds als de grote zondebokken aanzagen, verzetten de vakbonden zich met
klem tegen loonbeperkingen van welke
aard ook. Komen daar nog de `vrije beroepers' bij, die een aanval op hun honoraria niet dulden. Het artsensyndicaat
van dr. Wynen heeft reeds uitdrukkelijk
een blokkering van hun verdiensten afgewezen, al hebben precies die mensen
misschien de minste reden tot protesteren. Bracht een recente enquete van
Testaankoop immers niet aan het licht
dat er flunk wat geneesheren de tarieven
overschrijden?
Over de loonpolitiek is er al heel wat
over en weer gepraat. De palabers terzake tussen vakbonden en werkgevers
zijn trouwens nog niet afgelopen ... de
typische overlegeconomie waarover premier Tindemans het steeds heeft. Intussen heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront ACV-ABVV, dat zich tegen
elke ingreep op de koppeling van de lonen aan de index verzet, zich toch al bereid verklaard om gedurende negen
maanden na de indexaanpassingen geen
nieuwe looneisen te stellen. Doch er worden voorwaarden gesteld, namelijk dat
andere groepen eveneens een matigingsinspanning moeten doen en dat `rijke'
sectoren de mogelijke loonsverhogingen
in een zogenaamd solidariteitsfonds moeten storten. Met de vakbonden is het wel
moeilijk garen spinnen! Het belangrijke
luik in het herstelplan betreffende de
loonlasten en de indexering is daardoor
ook nog niet in kannen en kruiken. De
regering wacht op de resultaten van de
onderhandelingen met de sociale partners. Indien zij geen akkoord bereiken
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dan zal de regering rond 11 november
wetsontwerpen terzake indienen. Alwachten dus of het dan een wapenstilstand of een oorlogsverklaring wordt! In
elk geval ziet het er naar uit dat het
moeilijk is een brug te slaan tussen werkgevers en werknemers, aangezien zij beiden vanuit een heel andere hoek redeneren.
Wellicht niet geheel ten onrechte verklaarde de heer Grootjans op het liberaal partijcongres te Antwerpen op 17,
18 en 19 oktober dat de twee grote syndicale organisaties de eerste-minister in
een wurggreep houden: mensen die geen
politieke verantwoordelijkheid dragen
leggen een dictaat op aan de bewindsploeg. De heer Grootjans benadrukte
dan ook ten zeerste dat de regering een
harde koers moet varen, en dat naast
een economische crisis wellicht ook een
crisis van het regime moet worden bestreden. In datzelfde congres rond het
thema `Een vermageringskuur voor de
staat' trokken de liberalen ook sterk van
leer tegen de dreigende socialisering in
ons land. Het is wel opvallend dat de
jongste tijd blauw zich zo vastberaden
van rood afzet ... er is nochtans een tijd
geweest dat ze goede maatjes waren!
Ook de BSP congresseerde, en wel op
11 oktober te Marcinelle. Een vibrante
meeting is het niet geworden, ofschoon
er heel wat volzinnen over economische
crisis, neokapitalisme en catastrofale
conjunctuurinzinking de zaal werden ingestuurd. De regering kreeg uiteraard
wel te horen dat ze het net verkeerd
heeft aangepakt. De BSP zou het anders
en natuurlijk beter doen. Zulks is uiteraard mogelijk, aangezien de huidige regering beslist niet uitblinkt door kordaatheid en besluitvastheid. Nochtans komt
het herstelplan dat de BSP voorstelt nogal hol over en de tovermiddeltjes die
worden voorgesteld blijken niet erg revolutionair te zijn. Trouwens, de vraag
dringt zich steeds op waarom de voorgaande regering, die met de heer Leburton toch verondersteld werd een socialistische koers te varen, de stier niet bij
de horens gevat heeft en de opdagende
crisis niet meteen de kop heeft ingedrukt.
Een dergelijk punt wordt post factum
toch niet meer aangesneden en de heer
Leburton, die het congres bijwoonde,
had blijkbaar meer belangstelling voor
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de kwestie of de socialisten aan de regering zullen deelnemen of niet. Terwijl de
heer Claes het zinkend regeringsschip
op geen conditie wil redden, wekken de
heren Leburton en Simonet in elk geval
de indruk dat ze van ongeduld trappelen
om een regeringsdeelname te overwegen,
al willen ook zij de evolutie niet bruuskeren. Intussen kan de BSP op het communautaire vlak poolshoogte nemen. Het
besluit voortaan afzonderlijke congressen te organiseren per taalvleugel, doet
alleszins vermoeden dat de BSP de toer
van het tweeledig federalisme opgaat,
zodat de dialoog van gemeenschap tot
gemeenschap weldra ook in haar bereik
komt. Trouwens bet zit de socialisten
kennelijk flink dwars dat zij niet betrokken werden bij de communautaire besprekingen die de jongste maanden blijkbaar wat in het geniep hebben plaats
gehad.
Er deed zich onlangs inderdaad een nogal komische verwarring voor, toen de
voorzitter van de Vlaamse liberalen onthulde dat voorbereidende gesprekken
gevoerd waren om een nieuwe dialoog
tussen de gemeenschappen op gang te
brengen. Dat was een loslippige uitlating
want de andere partijen, door zulke indiscreties verbaasd opgeschrikt, deden
weldra of hun neus bloedde. Nochtans
hebben vooraanstaanden uit diverse
Vlaamse partijen elkaar verscheidene
malen ontmoet met als opzet, een verreikend communautair akkoord. Die ontontmoetingen werden georchestreerd
door niet-partijpolitieke verenigingen.
Maandenlang trachtten partijafgevaardigden met de studiedienst van het
Vlaams Ekonomisch Verbond tot een
synthese van ideeen te komen met betrekking tot de regionalisering en tot de
hervorming van de instellingen. Een later gesprek met Waalse partners moest
zo ook mogelijk worden. Een basistekst
kwam tot stand, die een uitstekende bijdrage zou kunnen zijn om eindelijk met
met communautair dossier korte metten
te maken. Het is dan ook jammer dat de
heer Grootjans onvoorzichtig uit de
biecht praatte en dat de Financieel Ekonomische Tijd zo prompt met de publikatie van de synthesenota voor de dag
kwam. Nu geraken de gesprekken wellicht moeilijker op dreef en koesteren
sommigen wederzijds wantrouwen. Of er
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de PVV-voorzitter een bedoeling voorlag toen hij de kat de bel aanbond, is
niet duidelijk. Omdat de liberale partij
de jongste tijd nogal anti-socialistisch
gericht is, lijkt het niet onmogelijk dat
de heer Grootjans nog Aug de gemeenschapsproblematiek te berde wilde brengen nu de socialisten nog buiten de bewindsploeg zitten. In elk geval staat het
vast dat omwille van dergelijke uitgelekte biechtgeheimen hier en daar ongenoegen heerst en niet in het minst bij de
Volksunie, die niet akkoord ging met het
optreden van de heer Schiltz en hem
daarvoor bij monde van algemeen voorzitter Van der Elst tot de orde riep. Ook
de Brusselse Volksunie-senator Lode
Claes verbrandde zijn vingers door zowaar met RW-staatssecretaris Moreau,
besprekingen te voeren, waaruit eveneens een document voor de gemeenschapsbetrekkingen resulteerde, dat evenwel niet in alle opzichten de goedkeuring van het Volksuniepartijbestuur wegdroeg. Zo bleek dat door het optreden
van de heer Grootjans ook binnenkamerse wrijvingen in de Volksunie en
vooral een dualisme tussen de radicalen
Van der Elst en Jorissen en de voorstanders van regeringsdeelname, Schiltz
en Claes, aan het licht kwamen.
Intussen is er een nieuwe man bijgekomen om een beslissend woordje mee te
praten aan de communautaire tafel, namelijk het FDF-kamerlid Outers. Hij
werd immers door de meerderheid van
de leden van de Franse Kultuurraad tot
voorzitter gekozen. Die verkiezing heeft
overigens in regeringskringen wat deifling veroorzaakt, omdat gebleken was
dat de RW-fractie de kandidaat van de
oppositie (FDF) had helpen verkiezen
tegen de kandidaat van de meerderheid,
de PLP-er Jeunehomme. Hoewel de verkiezing van Outers eigenlijk een zuiver
Waalse aangelegenheid is, die Vlaanderen of de Nationale regering niet rechtstreeks raken werd ze toch in vele kringen moeilijk verteerd. Immers door een
dergelijke houding brachten parlementsleden van het RW het evenwicht, waarop het regeerakkoord berust, wel in het
gedrang. Premier Tindemans drong er
dan ook ten stelligste op aan dat het
Rassemblement Wallon zich rekenschap
zou geven van de verplichtingen van een
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regeringspartij en vermaande het een
rechte koers te varen.
Intussen is minister Chabert weer boven
wind. De schippersstaking die op 22
augustus begon is een vreemde sociale
geschiedenis geworden. Ofschoon de regering de schippers al opgevorderd had
omdat met het volledig uitvallen van het
scheepvaartverkeer zowat 16% van de
vervoercapaciteit verloring ging, bleven
de blokkades gesloten. Uiteindelijk leidde enig internationaal overleg in de EGministerraad en een rechtstreeks gesprek
van de schippersbonden niet de Nederlandse regering tot een compromis over
de laatste struikelblokken: het bodemtarief en de vrachtverdeling naar Nederland en Frankrijk. Op 23 oktober ondertekenden de betrokken partijen een protocol-akkoord. dat een zestiental punten
omvat en nog een aparte bijlage over
het internationaal vervoer insluit. Daarmee kwam er dan zo goed als een einde
aan de misschien wel zwaarste sociale
troebelen die ons land na de Tweede
Wereldoorlog gekend heeft. Niet alle
schippers waren met de bereikte resultaten gelukkig ... begrijpelijk misschien,
want de toestand van de binnenvaart in
haar huidige structuur is nog lang niet
rooskleurig. De familiebedrijven lijken
in elk geval zowat ten dode opgeschreven. De schippers zijn beslist niet de
enigen die zich onbehaaglijk voelen in de
huidige maatschappij. Velen willen een
nieuwe orde, welke is nog niet duidelijk ... en het valt ongetwijfeld moeilijk
alle hoofden onder een kaproen te brengen. In een crisisperiode kristalliseren
de meningsverschillen zich bovendien
gemakkelijk en geven zij aanleiding tot
woede-uitbarstingen en opstootjes. Ook
daarvan waren we deze maand getuige.
Gewelddadige rellen in Leuven tussen
uiterst rechtse actiegroepen zoals VMO,
Were Di Tak, en de extreem linkse stoottroepen van Amada deden de publieke
opinie niet weinig schrikken. Als de volgende maanden hun verloop in dezelfde
geest zullen kennen, dan belooft het een
druk jaar te worden voor het kabinet
Tindemans, dat nu reeds anderhalf jaar
bestaat en de rodage-periode al voorbij
is.
Helma Houtman-De Smedt
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Het lied en de ruine
Over een bloemlezing van moderne Jiddische literatuur
Over Jiddisch en Jiddische literatuur heb
ik in Streven al eerder jets geschreven.
Zie in Streven van 2 november, 1974, de
bespreking van H. Beems boekje Uit
Mokum en de Mediene. Joodse woorden
in Nederlandse omgeving. Ik zal mij dan

ook thans onthouden van een in korte
woorden gegeven geschiedenis van het
Jiddisch in Oost- en Westeuropa en mij
bepalen tot de opmerking dat juist omstreeks de tijd, dat in Westeuropa het
Jiddisch ineenschrompelde tot wat overgeleverde losse woorden en gezegden —
en zelfs die werden in sommige assimilatorische kringen nauwelijks meer geduld
— het Oosteuropese Jiddisch een ware
literaire wedergeboorte onderging. Mendele Moicher Sforiem (Mendele de Boekverkoper, pseudoniem van S. J. Abramowitsj) is de grondlegger van deze moderne Jiddische literatuur. Niet toevallig
was hij ook een baanbreker voor de moderne Hebreeuwse literatuur. Van hem
is de uitspraak, dat de kennis en het gebruik van het Hebreeuws en het Jiddisch
natuurlijk zijn voor de joden en even onmisbaar als het ademen door beide neusgaten. De grote joodse schrijvers in het
Jiddisch — wie kent er niet de namen van
Sjolem Aleichem, Sjolem Asch, I. Bashevis Singer en Itzik Manger — hebben zich
vandaag de dag een vaste plaats verworven in de wereldliteratuur. En dus wordt
er vandaag de dag uit het Jiddisch vertaald, ook in het Nederlands. In 1959

verscheen er bij Meulenhoff de bloemlezing 'Meesters der Jiddische vertelkunst'
bijeengebracht en vertaald door L. Fuks,
een waarachtig pionier op dit gebied, die
in 1964 promoveerde op `Die Hebraischen and Aramaischen Quellen des
Altjiddischen Epos "Melokim-Buk".' Het
`Melokim-Buk' is een 14e eeuwse epische
bewerking van de bijbelboeken I en II
Koningen en II Kronieken. Dan moeten
we hier zeker noemen Channa Milner
met haar bundels `Het Jiddische hart
zingt', volksliederen, uitg. Servire, 1960;
`Met bloed en niet met inkt is dit geschreven, liederen uit ghetto's en konsentratiekampen', uitg. Bert Bakker,
1966; en `Het brandt', liederen van Mordechaj Gebirtig, uitg. De Walburgpers,
Zutphen, 1970. Zeer goede bloemlezingen verschenen er ook in het Engels in
New York: `A Treasury of Yiddish Stories' en `A Treasury of Yiddish Poetry'
door I. Howe en E. Greenberg, 1958 en
1969. Thans ligt er voor mij `An Anthology of Modern Yiddish Literature', 1 een
op de hedendaagse lezer afgestemde
keuze van verhalen, essays, toneelstukken en gedichten. Tussen de renaissance
van de Oosteuropese Jiddische literatuur
in de tweede helft van de vorige eeuw
en de dag van vandaag liggen de Russische Revolutie van 1917 en de Tweede Wereldoorlog. De Russische revolutie leek althans aanvankelijk grote perspectieven to bieden voor het Jiddisch en
de Jiddische cultuur, maar tijdens de
tirannie van Stalin ontaardde zij in een
grimmige nachtmerrie van terreur en
moord. Wat de Tweede Wereldoorlog
betreft, de nazi-jodenvervolging resulte-

An Anthology of Modern Yiddish Literature. International PEN Books
Compiled and edited by Joseph Leftwich. Mouton, The Hague-Paris, 346 pp, f 25,—.

1

274

rend in de ondergang van zes miljoen
joden, onder wie de bijna drie miljoen
Poolse joden, betekende de vernietiging
van dit grootste en meest vitale Jiddische culturele centrum. De overlevende
Jiddische schrijvers werden schrijvers in
den vreemde, beroofd van hun natuurlijke voedingsbodem en lezerspubliek.
Het aantal Jiddischtaligen was op catastrofale wijze uitgedund en uitgemergeld.
Deze moderne bundel is samengesteld
door Joseph Leftwich, vertegenwoordiger van het Jiddische PEN Centrum bij
het Internationale Uitvoerende Comite
van de PEN en op PEN-congressen. Hij
werd, zoals de flap ons mededeelt, geboren in 1892 in Zutphen en zijn ouders
kwamen ongetwijfeld uit Oost-Europa:
`Dit zijn de pleisterplaatsen van de kinderen Israels ...' (Num. 33 : 1) . De moderne Jiddische literatuur is geen literatuur van levenden maar van louter overlevenden, overlevenden van de Hitlerkampen en de Stalin-gevangenissen, mensen, die bitter en gekweld tegen alle
doodsdreiging in hun leven uitleven, in
een woedend verdriet, maar niet zonder
hoop. Prachtige gedichten, groots van
eenvoud: `How all the rivers are bitter /
How all the rivers want to be sweet.'
`I bear a language as I bear a life / Under a storm of insult and hate.' Over een
`Karrevracht schoenen': `There are the
shoes / But where are the feet?' En dit
bericht van een overlevende: `We are
coming back from far places / From
ghettoes, bunkers and crematoriumfire /
We are the heirs of six million graves, /
And we shal rise high, if not higher.'
En dan het drama van de Jiddische
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schrijvers in de Sovjet-Unie. Velen van
hen waren uit eigen beweging naar de
Sovjet-Unie teruggekeerd na de revolutie om mee te helpen bouwen aan het
socialisme: Bergelson, Markish, De Nistor, Mikhoels. Itzik Feffer schreef: `The
Slaws are my brothers too, I am a Jew!'
En: `I am a Jew, who has drunk up /
Happiness from Stalin's cup'. Diezelfde
Stalin, die hem de kogel liet geven. Hem
en honderden andere Jiddische schrijvers
en wetenschapsmensen. Van 1948 tot
1961 was iedere Jiddische publikatie
verboden in de Sovjet-Unie. Sindsdien
kan men inderdaad spreken van een bescheiden rehabilitatie. Moishe Broderson
schreef na zeven jaren in een Sovjetgevangenis: `I want to open my mouth /
There is something I have to say / I want
to flee from the horror / anywhere by
any way (But) where shall I flee from
my anguish? / From myself run away!'
Het Jiddisch leeft. Niet anders dan de
joden weigert het hardnekkig voorgoed
ten onder te gaan. Alleen al in New
York gaven rond 1970 zevenhonderdduizend joden het Jiddisch op als hun
moedertaal. Bijna vijfhonderdduizend
waren er in Amerika zelf geboren. Trouwens ook in Israel is Jiddisch niet langer een rivaal van het Hebreeuws. De
markt voor het Jiddisch is er niet gering: Jiddisch en Hebreeuws, de beide
ogen van het joodse leven. De Jiddische
dichter Abraham Sutzkever zegt het zo:
`Does not the music live when the
composer / is long lying dead in his
place?' En het lied is nog niet uit, ondanks alle mines, nog lang niet.
M. van Tijn
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Hans Eggert Schroder, Schiller - Nietzsche - Klages. Abhandlungen and Essays
zur Geistesgeschichte der Gegenwart
Bouvier, Bonn 1974, 490 pp., DM 58,—
Al suggereert de titel een gelijke aandachtsspreiding over drie auteurs, het is
alleen logisch dat S., leider van het Klages-archief (Schiller-Nationalmuseum) en
mede-uitgever van diens verzamelde
oeuvre, Schiller en Nietzsche hanteert om
zijn centrale held Klages des te meer in
de bloempjes te zetten. Deze teksten, ontstaan in een periode van 40 jaar, zijn
soms triviaal onbelangrijk en echt niet
meer dan een vage introductie, dan weer
filosofisch-zwaar-op-de-hand en nagenoeg
onverteerbaar. Het is al te duidelijk een
magische belangstelling voor een betwist
Duits denker. Klages heeft het voor het
Duitse denken zo fundamentele begrip
`Geist' van vraagtekens voorzien en het
`willen' (waar de Nietzsche-context evident wordt) verdacht verklaard: het leven
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is belangrijker dan de idee. Daaruit wordt
zowat alles labiel. Zowel kapitalisme als
socialisme kunnen worden afgewezen, zodat zijn levenshouding noch het een noch
het ander is, maar toch vooral gekenmerkt
wordt door een radicale afkeer van vooruitgang en een verdediging van wortels.
Zelfbevestiging (eerst als psychologische
categorie, vervolgens als filosofische constante) staat voorop en evolueert naar een
defensief conservatisme dat elke metamorfose loochent en uiteindelijk toch niet
anders kan zijn dan levensnegatief, en dus
een aantasting van de eigen vertrekpunten. Daarom ook kan Schroder het `politieke' aspect van de levensorganisatie niet
loochenen maar wel minimaliseren; zijn
nadruk valt op het `kosmische', waaronder zowel religieuze als metafysische
denkschemata ressorteren maar die (voor
mij) ontoelaatbaar vaag en mistig blijven.
C. Tindemans
Michael Oppitz, Notwendige Beziehungen. Abriss der strukturalen Anthropologie
Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1975, 430
pp., DM 14,—
Als thema van zijn werk kiest S. de vraag
naar de noodzakelijkheid van de aandacht
voor het 'standpunt' van de onderzoeker.
Wat volgt zijn een vijftigtal zeer heldere,
zeer leesbare, buitengewoon knap geformuleerde beschouwingen over het structuralisme. Daarna enkele hoofdstukken
die niet veel meer (maar wel erg degelijk)
commentaar leveren op de theorieen van
Claude Levi -Strauss. Vergeleken met andere werken die zelfs in hun vulgariserende taak te kort schieten, is dit een rijk
boek, maar toch worden niet alle aanvangsbeloften ingelost. Heeft men dit eenmaal aanvaard, dan blijft het werk van
Oppitz een voorbeeldige, geinspireerde en
inspirerende studie.
Eric De Kuyper
Karl R. Popper, De armoede van het historisme

Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1974
172 blz, f 7,50
Bryan Magee, Popper
Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1974
137 blz, f 6,50
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Imre Lakatos, Wetenschapsf iloso f ie en
Wetenschapsgeschiedenis. De controverse
tussen Popper en Kuhn
Boom, Meppel, z.j., 147 blz, f 16,50

Popper is in de mode, hoewel deze filosoof eigenlijk drie verschillende theorieen verkondigt die weinig met elkaar te
maken hebben. De eerste is zijn kritiek
op het historisme, waaronder hij verstaat
de theorieen van Hegel en Marx, maar
ook Plato. Hij meent dat er geen voorspelbaarheid is. Merkwaardigerwijze ziet hij
zelfs geen voorspelbaarheid op korte termijn. Uit deze kritiek op zo tegengestelde
filosofieen als die van Marx en Plato
ontwikkelt hij dan een soort politieke
theorie, waarin hij alle totale veranderingen afwijst en alle heil verwacht van een
beetje bij beetje bij sturen.
De tweede theorie is zijn verbeterde falsificatie-theorie die zeer goed en op hoog
peil wordt uiteengezet in het werkje van
Imre Lakatos. Het werkje is voorzien van
een zeer uitgebreide bibliografie en honderden noten. Toch merkt ook deze
schrijver de zwakte van de theorie niet op.
De falsificatie-theorie komt er op neer
dat een wetenschappelijke wet wordt aanvaard tot zich een geval voordoet waarin
ze niet opgaat en dan vervangen moet
worden door een totaal andere. Dit kan
niet daar waar die wetten technisch worden toegepast, en binnen die wereld nog
steeds waar gemaakt worden.
De derde theorie is het belangwekkendst.
Naast de wereld van de natuur, die van
de noodzakelijkheid zoals Hegel die
noemt, en die van de geest, die van de
vrijheid, ziet Popper nog een derde wereld. Dat is namelijk die van door de
mens geschapen dingen die een leven
gaan voeren buiten de mens. Een logarithmentafel komt voort uit de geest van
de mens, maar behoort er niet meer toe,
hoort dus niet bij het rijk van de geest en
ook niet tot die van de natuur. Bryan
Magee geeft helaas aan deze theorie te
weinig aandacht, zoals trouwens het hele
boekje wat te kort is om voldoende aandacht te geven aan een denker die drie
verschillende, niet samenhangende theorieen verkondigt.
C. J. Boschheurne
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Adriaens, L., Ben ik zo anders? Ervaringen met misdadigers
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen 1975, 228 pp
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Callenbach, Nijkerk 1975, 227 blz, f 27,50
Carpenter, Finley, Vrijheid in opspraak;
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Dekker & v. d. Vegt, Nijmegen (Van Gorcum, Assen) 1975, 197 blz, f 28,50
Greely, A. M., Extase, een vorm van gewaarworden

De Toorts, Haarlem 1975, 143 blz, f 21,Tijn, Maartje van, Een boom in de vlakte
Nelissen, Bloemendaal 1975, 137 blz,
f 14,90

Verbeek, Prof. dr. E., Psychiatrie in holle
en bolle spiegels

Callenbach, Nijkerk 1975, 149 blz, f 24,90
Wertenbroek, M., Grenzen en grensoverschrijdingen v. d. psychiatrie

De Toorts, Haarlem 1975, 108 blz, f 20,Wolk, E. van der (red.), Het naderend einde

Intermediair/Boom/de Nederlandsche
Boekhandel, Meppel 1975, 387 blz, f 37,50
Eike-Henner W. Kluge,

The Practice of

Death

Yale University Press, London 1975,
250 pp., £ 5.
De schrijver is een filosoof en goed geverseerd in ouderwetse logica. Daarbij is
het een kl^ein kunstje, om van `is' naar
`ought' of `ought-not' — oordelen te springen, vooral als je uitgaat van een absolute moraal en een absolute waarde van
een menselijk persoon, als bewustheidscentrum. De moedwillige vernietiging
van zoiets met intrinsieke waarde is dus
moraal laakbaar. (Voorwoord bladzijde
IX) . Het gaat er dan verder over, of
abortus, zelfmoord, euthanasie, infanticide een senicide moord betekent. D.w.z.
of de `homicide', die het volgens de
schrijver meestal wel is (behalve bij een
jong embryo volgens hem) nu tegen de
wil of mogelijke wil van een persoon geschiedt.

M.i. is het begrip moord met de beperking `door een persoon tegenover een
persoon' te eng gevat. Wel laat de schrijver dan ook consequent doodstraf, oorlogsdaden, triage, hongersnoden, martelingen en politie-terreur buiten beschouwing en beperkt hij zich tot een stuk medische ethiek. Eigenaardig, dat daarbij de
psychologie van medici en paramedici
niet belicht wordt. Het blijft zo een theoretisch verhaal, te meer, omdat de schrijver van een aantal medische termen, zoals partus immaturus en praematurus,
geen blijk van kennis geeft. Wel komen
een diversiteit van interessante, zij het
bestreden argumenten tevoorschijn, met
name oecologische; maar nu maakt de
schrijver het zich weer te gemakkelijk,
door een te grote eenheid van `The New
Morality' aan te nemen en door steeds
te veel gebruik te maken van de reductio
ad absurdum.
Bij de behandeling van de infanticide
missen we een paragraaf over de ernstig
defecte pasgeborene: een anencephaal
is volgens de definitie van de schrijver
namelijk geen persoon en zou dus gedood mogen worden. Bij het hoofdstuk
suicide missen we de diepte van kennis
en inzicht van een Stengel. Voer voor
traditionelen.
J. H. van Meurs

Bruno-Paul de Roeck, Gras onder mijn
voeten; +eenvoudige kennismaking met de
Gestalt-therapie.
De Toorts, Haarlem 1975, 83 blz.,
f 17,50

Een helder en bijna badinerend boekje
waarin met vele korte hoofdstukjes op
eenvoudige wijze met beeldende anekdoten en voorbeelden begrip en kennis
wordt bevorderd voor, r^espectievelijk
van de Gestalt-therapie. Niet duidelijk
wordt hierbij, waarom de schrijver op
bladzijde 59 Perls' tweede fobische laag
(of groeistadium) niet noemt, maar de
cliche laag tweemaal; de tweede alsofof rolgedrag.
De schrijver is Hollander en hij zou ooit
theologie gestudeerd hebben. Hij gelooft
in Gestalt, poetisch, nuchter, ludiek en
mystiek. Hij schrijft goed; niet zozeer
voor (Gestalt) therapeuten, maar wel
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voor alle anderen die een beetje gevoelsen verbaal begaafd zijn en die misschien
met zichzelf of anderen in de knoop
zitten.
Voor de historische theoreticus wordt de
`afkomst' van deze therapie van de psychoanalyse, fenomenologie, de speltheorie, Gestaltpsychologie en het Behaviorisme opnieuw duidelijk. Voor de
practicus is het verzet tegen de `One
dimensional Man' en het robotisme van
belang. Niet het waarom (of waardoor)
van het gedrag in ruimere zin, maar het
hoe en het nu is aan de orde. Aanbevolen.
J. H. van Meurs
Thomas R. Verny, Binnen de groep. Een
entree tot ontmoetingsgroepen en groepstherapie

De Toorts, Haarlem 1975, 188 blz, f 27,50
Dit is nu echt het lezen waard, indien u
graag een overzicht krijgt van, en een
orientatie in wat er zoal bestaat op het
terrein van groepswerk. De lezer krijgt
aanwijzingen om de juiste groep te kiezen en er het meeste nut uit te halen. Het
doel van het werk in de groep is volgens
S.: tot een inzicht komen wie men is, hoe
men zo geworden is en wat men bereid is
te doen om te veranderen. Het boek is
deels een levendig versiag, deels praktische wenken, deels een beoordeling van
methodes en van verschillen tussen individuele en groepsbehandeling.
G. Boeve

Literatuur
Isaacson, Knight, The Store
W. H. Allen, London 1975, 278 pp, £ 2,95
Neruda, Jan, Kleinzeitner Geschichte
Neues Leben, Berlin 1975, 311 pp, M 8,20
Prins, Jan, Dankbaar om ieder ding ...
(Poetisch Erfdeel der Nederlanden 91)
Heideland-Orbis, Hasselt 1975, 75 pp,
BF 55,—
Righter, William, Myth and Literature
Routledge & Kegan Paul, London 1975,
132 pp, £ 3,50
Veulemans, Jan, Elke dag leven
(Poetisch Erfdeel der Nederlanden 92)
Heideland-Orbis, Hasselt 1975, 76 pp, BF
55,—
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Peter Stein, Epochenproblem `Vormdrz'
(1815-1848)

Metzler, Stuttgart 1974, (M 132); 115 pp.,
DM. 9,80
In afwijking van de gebruikelijke systematiek van deze `Sammlung Metzler',
wenst deze studie (met nadruk op de bibliografische verwijzing) niet haar object
als zodanig te presenteren, maar wel diens
probleemsituatie. Dit betekent dat de inhoud concreet bestaat uit de methoden- en
ideeenstrijd van de Duitse germanistiek
en literatuurgeschiedschrijving, met de
Vormarz als centraal punt, en waarin
vooral de opvatting over het werkbegrip
`geschiedenis van literatuur' en over de
`Biedermeier' een belangrijke plaats inneemt.
De diverse stellingen en principehoudingen worden voorbeeldig correct aangegeven; S. zelf blijft hier niet onpartijdig
bij maar geeft integendeel zijn taak als
berichtgever op voor eigen engagement.
Bij alle beperktheid (periodisch en thematisch) slaagt dit deel erin de status
quaestionis van de huidige Duitse literatuurwetenschap uitstekend weer te geven.
C. Tindemans
Jef Notermans, Rondom de Maaslandse
dichter en minnezanger Heinric Van Veldeke

Heideland-Orbis, Hasselt 1973, 179 pp,
BF 295
Ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste
verjaardag heeft men de verdienstelijke
Limburger Jef Notermans willen eren met
de bundeling van een aantal publikaties
die tussen 1927 en 1971 in verschillende
tijdschriften verschenen zijn. De figuur en
het werk van Veldeke is de band die al
deze opstellen samenhoudt, hoewel sommige artikels meer 'naar aanleiding van'
als `over' de Maaslandse dichter geschreven zijn. Zo kan diens Servaaslegende ons
bewijsplaatsen leveren voor de etymologie van de stad Maastricht, of dient zijn
figuur als aanleiding voor een beschrijving van het kunstzinnig en spiritueel klimaat in het Mosaanse land tot de twaalfde eeuw. Het voorkomen van miraculeuze
verrijzenissen in de Servaaslegende biedt
schr. de gelegenheid om de standpunten
van de kerkvaders omtrent het Jenseits
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op een rijtje te plaatsen; beschrijvingen
van edelstenen in Veldekes oeuvre vormen een aanleiding om ons een en ander
te vertellen over de verschillende betekenissen die er in de Middeleeuwen aan toegekend werden. Het verhaal van de ontdekking die het enige volledige Sint-Servatiushandschrift van een smadelijke ondergang in de beerput van een notaris
redde, vormt een amusant intermezzo in
dit defile van artikeltjes vol wetenswaardigheden.
F. Willaert
H. Conscience, De leeuw van Vlaanderen
Manteau, Brussel/Den Haag 1975, 348
blz., f 19,90
Deze door Karel Jonckheere 'hertoetste'
tekst van het Vlaamse nationale epos, eerbiedigt volkomen de oorspronkelijke uitgave, aldus de tekst op het omslag. En
inderdaad, was het in een vorige bewerking bijvoorbeeld nog: `Hun adem werd
kort en moeilijk' nu wordt dat weer: `en
de adem, die opsteeg uit hun hijgende
longen, was kort en lastig' (pg. 303).
Echter wie Conscience leest moet alleen
oog hebben voor het verhaal, de inhoud,
en niet direct letten op stijl en taalgebruik.
Vanuit dat oogpunt blijft `De leeuw' ook
in onze 20e eeuw nog steeds een meeslepend boek, dat je enkele genoeglijke uurtj es bezorgt.
Jammer is het dat Jonckheere geen verantwoording van zijn werkzaamheden
geeft, zodat je enigszins in het ongewisse
blijft, waaruit dat hertoetsen dan wel bestaat.
C. Free
Bert Brouwers, Literatuur en revolutie
Deel 1 Inleiding tot de literatuursociologie; deel 2 De Vlaamse literatuur en de
revolutie van 1848
Boompers, Meppel 1971, dl. 1 230 blz.,
f 16,50, dl. 2 270 blz., f 18,50, dl. 1 en 2
samen f 32,00
Je kunt al lezend merken dat deze boeken reeds enige jaren geleden verschenen
zijn. In die tijd bestond er namelijk nogal
wat weerstand ten opzichte van de literatuursociologie en vanuit dat gegeven is
de defensieve betoogtrant van Brouwers
in zijn inleiding wel te verklaren. In de

tussenliggende jaren is de literatuursociologie echter geaccepteerd als ook een methode voor het bedrijven van literatuurwetenschap. In het kort komt het hierop
neer dat men onder literatuursociologie
verstaat de studie van de literatuur als
sociaal fenomeen, als maatschappelijk
verschijnsel.
In dl. 1 geeft Brouwers in drie hoofdstukken: Het literatuursociologisch onderzoeksveld, De 'burgerlijke' literatuursociologie en De marxistische literatuursociologie een overzicht en uitleg van de diverse theorieen, waarbij hij zich een voorstander toont van de theorieen van Lukacs: `De studie van de literatuur kan bijgevolg niet losgemaakt worden van de
studie van de gemeenschap en van het
globale historische ontwikkelingsproces.
De literatuur is in zijn diepste wezen sociaal, het sociale is op zijn beurt essentieel
historisch.' En van Goldmann: `Het literaire werk behoort vanzelfsprekend tot de
menselijke feiten. Het kan niet begrepen
worden zolang men zich beperkt tot het
geschrift zelf of de literatuur. Het vormt
slechts een aspect van de levende en totale auteur die op zijn beurt slechts een
onderdeel uitmaakt van een sociale groep,
in de eerste plaats van een sociale klasse.'
In dl. 2 demonstreert Brouwers aan de
hand van een analyse van de Vlaamse literatuur rondom 1848 dat literaire veranderingen veelal het gevolg zijn van maatschappelijke veranderingen. Hij probeert
aan te tonen dat de maatschappelijke omwenteling toentertijd in Belgie zijn weerslag heeft gehad op auteurs als Zetternam,
Conscience en Van Kerckhoven en dus
op hun werk.
Je kunt het eens zijn of niet met de ideeen
van de literatuursociologen, feit blijft dat
dit twee uiterst interessante en leesbare
boeken zijn over een moeilijk en intrigerend onderwerp.
Tot slot een uitspraak van prof. Peters in
dl. 2: `De roman brengt de lezer aan het
twijfelen. En wie twijfelt is reeds een ander mens; hij zou ook de wereld kunnen
veranderen.' Dus zoveel macht kent men
blijkbaar aan een boek toe.
C. Free
Dr. C. W. de Kruyter, Constantijn Huygens' Oogentroost

Boompers, Meppel 1971, 336 blz., f 31,50
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In de loop der tijden zijn er al heel wat
studies gewijd aan Huygens, waaronder
deze van De Kruyter.
Het is een goede gedachte van de uitgever geweest om deze in 1971 verschenen
studie weer eens onder de aandacht te
brengen.
Uitgaande van de editie 1672, de laatste
uitgave van Oogentroost die tijdens het
leven van Huygens tot stand is gekomen,
wordt het gedicht in vier hoofdstukken
op een voortreffelijke en geheel nieuwe
wijze belicht.
In hoofdstuk 1: `Oogentroost gezien in de
tradities van verschillende genres', wordt
de verbondenheid van Oogentroost met
traditionele genres als consolatie, satire,
en karakters of zedeprenten aangetoond.
In hoofdstuk twee gaat De Kruyter dieper in op de stijlaspecten: de retorische
techniek en versificatie. In hoofdstuk drie
worden de vier fasen van overlevering:
twee handschriftelijke en twee gedrukte
behandeld, waarna in hoofdstuk vier, het
meest interessante, de kennis uit de drie
vorige toegepast wordt voor een interpreterende analyse, waarin o.a. aandacht
besteed wordt aan ethische en religieuze
opvattingen.
Een aantal bijlagen, een literatuurlijst en
een facsimile van de editie 1672 besluiten
deze gedegen studie.
Een uitmuntend boek voor ieder die zich
interesseert voor onze literatuur.
C. Free

Godsdienst

Hofmeier, Johann, Leben aus dem Glauben

Friedrich Pustet Verlag, Regensburg 1975,
267 pp, DM 28,-

Walle, A. R. van de, Verlost tot vrijheid
(Cahier voor Levensverdieping 19)
Werkgroep voor Levensverdieping, Averbode 1975, 128 pp, BF 175,—
Dominique Bertrand, S.J., Un corps pour
l'Esprit. Essai sur 1'experience communautaire selon les Constitutions de la
Compagnie de Jesus. Coll. Christus n. 38.
Desclee De Brouwer/Paris en Centrum
Ignatianum Spiritualitis/Rome, 1974,
240 pp.
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De Geestelijke Oefeningen en nog meer
de Constituties voor het Gezelschap van
Jezus, geschreven door Ignatius van
Loyola, vormen een lectuur waarvan de
betekenis moeilijk oplicht vanwege de
complexe uitdrukkingswijze van specifiek
ignatiaanse signatuur. Het is de conclussie van meerdere ervaren en ter zake
kundige lezers van deze teksten. De
originaliteit van een tekst als de Constituties, die in deze studie aan de orde
wordt gesteld, komt niet voort uit de
meestal door bestaande kloostertradities
bepaalde inhoud. Deze is, naar de mening van de auteur, redacteur van het
Franse spiritualiteitstijdschrift Christus,
toe te schrijven aan de architectuur van
de samenstelling der onderdelen. Dit
opvallende kenmerk komt voort uit de
wijze waarop Ignatius in zijn Romeinse
jaren als generale overste, al onderscheidend met betrekking tot de wwerkelijkheid en eigen geestelijk aanvoelen, de
teksten componeerde. Deze studie vormt
een goede gids om de krachtlijnen van
deze architectuur aan het licht te brengen. Daarbij blijkt, dat, nog meer dan de
inhoud op zich, deze ignatiaanse tekst
over de geest en werkwijze van de orde
modernise problemen kan verhelderen.
De Geest van de Geestelijke Oefeningen
en het charisma van de stichter blijkt op
een verrassende manier in de communautaire ervaring van de ordesgemeenschap
in de letter van de Constituties neergelegd te zijn. Sleutelwoorden als gehoorzaamheid, woord-paren als Hoofd en
Lichaam, Wijngaard des Heren en werkers, geven via deze structuur-analytische benadlering een verrassend perspectief op het leven naar de Geest in het
Lichaam van de Societeit. Een aandachtige lezing van deze studie kan naast de
intellectuele aanvulling van een heersend
gebrek aan kennis leiden tot een geestelijke lezing over een communautaire ervaring, Gemeenschap van Jezus te willen
zijn.
G. Wilkens

Johannes Hoffmann-Herreros, Die
Schweigerose. Beobachtungen — Fragen
— Gebete
Patmos-Verlag, Dusseldorf 1974, 103 pp,
DM 11
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De uitgever betitelt de gebundelde teksten als `Sensible Arrangements', en inderdaad betreft het hier nogal eigenzinnige, op emoties geente expressies in proza of poezie. De lezer zal de schrijver
niet gauw letterlijk nazeggen, maar mogelijk vindt hij in diens hoekige visie op
de realiteit een inspiratie om tot een waarachtige uitdrukking van zijn geloofsleven
te komen. Een gemakkelijk boekje is het
in alle geval niet.
P. Begheyn
Wilhelm Gossmann, Die Gottesrevolution

van een zinvoller menselijk bestaan.
Uiteraard kan men deze perspectieven
wat fors uitgevallen vinden, waar het
gnat om iets waarvan de blijvende waarde nog ononderscheiden is van een modieuze reactie. Heil vanuit de lotus-zit?
De lezer kan zich in dit geschrift van Lasalle een kundige toegang verschaffen tot
een meer oosters geestelijk leven. Dit zal
des te meer verdiepend werken in de
mate dat niet elke vraag naar de waarde
en (ontbreken van?) inhoud getranscendeerd wordt, door eenvoudig deze vraag
over te slaan.
G. Wilkens

— Die Reden des Jesus von Nazaret. Eine
freiere Wiedergabe ihrer Intentionen

Topos-Taschenbucher, Patmos, Dusseldorf 1974, 99 pp, DM 5,80
Deze nieuwe vertaling van fragmenten uit
de evangelien, in vijf kapittels onderverdeeld, roept het beeld op van de Jezus uit
de films van Pasolini en Potter. Ook de
typografische weergave in korte, bijtende
regels en de actualisering van onbegrijpelijk geworden beelden dragen daar in
belangrijke mate toe bij. Het is een geslaagde poging om de boodschappen van
Jezus nabij te brengen. De auteur is hoogleraar in de Duitse taal en letterkunde.
P. Begheyn
Hugo Enomiya — Lassalle, Zen en Christendom

B. Gottmer, Nijmegen 1974, 78 blz.,
f 6,90
In dit kleine geschrift vat de schrijver,
priester-jezuiet en door een langdurig
verblijf in Japan een bekwaam kenner
van het oosters geestelijk leven geworden, de resultaten van zijn eerdere studies, die in Nederlandse vertaling bij dezelfde uitgever zijn verschenen, samen.
Tevens geeft hij enkele toekomstperspectieven van het beoefenen van oosterse
meditatietechnieken op een christelijke
levens- en gedachtenwereld. De bevestiging van het geloof, de doorbraak naar
het diepere gebed, de innerlijke rust en
reserve, die een mens weerbaar maakt
ten opzichte van een toenemend vertechniseerde westerse samenleving, zijn
evenzovelie resultaten van de zen-beoefening, als uitvalswegen naar een toekomst

Theologie
Balthasar, Hans Urs von, Katholisch
Johannes Verlag, Zürich/Einsiedeln 1975,
93 pp, DM/sFr 12,—
Moller, Joseph, Die Chance des Menschen — Gott genannt

Benziger Verlag, Einsiedeln 1975, 328 pp
Raffelt, Albert, Proseminar Theologie
Herder Verlag, Freiburg 1975, 176 pp,
DM 16,80
Ratzinger, Joseph, Prinzipien Christlicher
Moral

Johannes Verlag, Einsiedeln 1975, 96 pp,
DM/sFr. 12,Stuhlmacher, Peter, Der Brief an Philemon (Ev. Kath. Kommentar zum Neuen
Testament)
Benziger Verlag, Einsiedeln, Neukirchner
Verlag, Neukirchen 1975, 75 pp
Wohlmuth, Joseph and Hans Georg
Koch, Leitfaden Theologie
Benziger Verlag, Einsiedeln 1975, 156 pp
A. Blijlevens e.a., De weg van het woord
Gooi en Sticht, Hilversum 1975, 164 blz,
f 19,50
Op zijn 65e verjaardag heeft F. van Trigt,
exegeet aan de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat te Heerlen, van collegae
een feestbundel ten geschenke ontvangen,
een bundel opstellen over 'Gods woord in
mensenwoorden'. Een goede verzameling
met kwalitatief hoogstaande artikelen. De
rij wordt geopend met een beschouwing
over Lucas 2 : 1-20 van L. Hermans, de
schrijver van het uitstekende boekje 'De
bijbel over Jezus' geboorte en jeugd'. Een
inmiddels beroemde (beruchte?) passage
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uit Lucas (4 : 16-30) over het optreden in
de synagoge wordt door J. Kahmann van
notities voorzien. Een eminent artikel
over Johannes Chrysostomos verscheen
van de hand van L. Meulenberg, terwijl
A. Blijlevens schreef over het zondagslectionarium volgens de Romeinse instructies. Pikante bijzonderheid hierbij is
dat collegetractaten van deze auteur volgens Rome niet beantwoorden aan de normen die voor de priesteropleiding gelden.
Na enkele bijdragen die er niet bijzonder
indrukwekkend uitzien, besluit de feestbundel met een bibliografie van de jubilaris. Een exegetische en theologische
verzameling die het lezen zeker waard is.
Panc Beentjes
J. Feiner en L. Vischer, red., Schets van
gezamenlijk christelijk geloven. Nieuwe
woorden over God, wereld en kerk
Gooi en Sticht, Hilversum, 1975, 544
blz., f 49,—
Dit is dan de Nederlandse bewerking van
het in Duitsland zo goed ontvangen
`Neues Glaubensbuch' (bespr. in Streven
27/1 (okt. 1973, p. 96). Het unieke aan dit
boek is ongetwijfeld, dat deze samenvatting van de voornaamste punten in christelijke geloofsleer en geloofsbeleving tot
stand is gekomen in samenwerking van
katholieke en reformatoriseche theolo_gen. Een oecumenische samenwerking
van de eerste rang, waarin niet alleen
de verschillen niet verdoezeld, maar deze in een laatste deel uitdrukkelijk ter
sprake worden gebracht. ('Open vragen
tussen de kerken': Schrift en Traditie,
Genade en werken, sacramenten, huwelijk, Maria, Kerk en ambt, Paus en onfeilbaarheid) . De titels van de voorafgaande delen luiden: De vraag naar God,
God in Jezus Christus, De nieuwe mens,
Geloof en wereld. Een knap overzicht
over het theologisch denken in de christelijke geloofsbezinning van het ogenblik. Omwille van de leesbaarheid ook
voor niet vakmensen is wetenschappelijk
apparaat achterwege gelaten. Ook het
uitgebreide zaakregister, dat dit boek tot
een belangrijk naslagwerk maakt, en het
`overzicht van het aandeel van de afzonderlijke auteurs' zijn in deze bewerking
overgenomen. In de kantlijnen wordt
steeds verwezen naar andere plaatsen
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waar dezelfde zaak behandeld wordt. Een
echt waardevolle publikatie.
S. Trooster
Karl Lehmann, Gegenwart des Glaubens
Matthias Grunewald Verlag, Mainz 1974,
310 pp., DM 20,66
Bovenstaande titel bundelt voor het grote
deel reeds publiceerde artikelen en voordrachten van de nog jonge dogmaticus
en Rahner-leerling uit Freiburg, voorheen hoogleraar dogmatiek aan de katholieke theologische faculteit in Mainz.
Rond verschilliende probleemvelden worden de afzonderlijke opstellen, ontstaan
tijdens zijn verblijf in Mainz, gegroepeerd: de hermeneutiek van bijbel en
dogma voor een christelijke kerk in een
niet-christelijke wereld en levensbeschouwing, de neerslag van het geloof in een
geloofsbelijdenis en de problemen rond
recent ontstane actuele, korte geloofsbelijdenissen, onderwerpen tenslotte uit de
sacramententheologie waar aandacht
wordt besteed aan actuele vraagstellingen
rond kinderdoop, intercommunie en de
onontbindbaarheid van het huwelijk en
een mogelijk ontwerp van een pastoraal
voor opnieuw gehuwden. De opstellen
getuigen van een erudiete aanpak, die gevoelig is voor actuele en pastorale vragen. In de keuze van de titel wil de schrijver ook zijn instelling als theoloog naar
voren brengen, die de tendens bepaalt
van gestelde vragen, geschetste antwoorden en voorgestelde oplossingen. Rekening houdend met de vragen die in
nieuwe gedachtenwerelden binnen en
buiten het christendom opgang maken en
van gelding zijn, wil hij binnen het niet
aflatend gesprek vanuit een kerkelijke
traditie antwoorden. Hij is daarbij de
overtuiging toegedaan, langzaam gegroeid en kritisch beproefd, dat in de
confrontatie tussen de bijbels-christelijke
traditie en het moderne denken de overdachte kern van het kerkelijk belijden
haar oorspronkelijke kracht, op een vaak
onvermoede manier, kan laten gelden.
Het resultaat is een bedachtzaamheid en
veelzijdige problemenaanpak die leerzaam is en zo voorbeeldig werkt. Wel
kan men zich afvragen of de ontworpen
antwoorden niet teveel bepaald worden
door vragen van buiten het christelijk belijden en de uitgewogen redenering en
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het belijdeniskarakter, dat theologie ook
heeft, afremmen.
G. Wilkens

Koepsel, Jurgen, Der amerikanische Suden and seine Funktionen im dramatischen Werk von Tennessee Williams

Theater

(Mainzer Studien zur Amerikanistik 5)
H. Lang, Bern/Frankfurt 1974, 265 pp,
sFr 38,Kussmaul, Paul, Bertolt Brecht and das

Anton, Herbert, Buchners Dramen
F. Schoningh, Paderborn 1975, 95 pp,
DM 9,80
Besier, Werner, Der junge Sean O'Casey;
eine Studie zum Verhaltnis von Kunst and
Gesellschaf t

(Europaische Hochschulschriften XIV/
22) H. Lang, Bern/Frankfurt 1974, 425 pp,
sFr 52,90
Doring-Klusmann, Monika, Theater der
Verganglichkeit; Ionescos `Le Roi se
meurt' and 'Jeux de Massacre'

(Heidelberger Beitrage zur Romanistik 6)
H. Lang, Bern/Frankfurt 1974, 178 pp,
sFr 33,60
Eliopulos, James, Samuel Beckett's Dramatic Language (Series Practica 100)
Mouton, The Hague/Paris 1975, 131 pp,
f 28,Fehse, Klaus-Dieter & N. H. Platz (Hrsg),
Das Zeitgenossische englische Drama

(FAT 2096) Athenaum Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt 1975, 317 pp
Flemming, Willi, Einblicke in den deutschen Literaturbarock (Deutsche Studien
Band 26)
Anton Hain, Meisenheim am Glan 1975,
242 pp, DM 56,Fricker, Robert, Das dltere Englische
Schauspiel

Band I: Von den geistlichen Autoren bis
zu den `University Wits'
Francke Verlag, Bern 1975, 323 pp,
sFr 64,Funke, Christoph, Der Biihnenbildner
Heinrich Kilger (Theaterpraxis 7)
Henschelverlag, Berlin 1975, 272 pp,
DM 40,—
Heller, Heinz-B., Untersuchungen zur

englische Drama der Renaissance

(Britische and Irische Studien zur deutschen Sprache and Literatur 2)
H. Lang, Bern/Frankfurt 1974, 175 pp,
sFr 32,Liebermann, Wolf-Luder, Studien zu Senecas Tragodien (Beitrage zur klassischen
Philologie, Heft 39)
Anton Hain, Meisenheim am Glan 1975,
271 pp, DM 75,—
Lyon, James K., Bertolt Brecht and Rudyard Kipling

(Studies in General and Comparative Literature, Vol. 3)
Mouton, The Hague/Paris 1975, 150 blz,
f 24,—
Meltzer, Heinz Matthias, Der Monolog in
der Tragodie der f riihen Stuart-Zeit

(Angelsaksische Sprache and Literatur 18)
H. Lang, Bern 1974, 198 pp, sFr 38,40
Shanker, Sidney, Shakespeare and the
Uses of Ideology

(Studies in English Literature Vol. 105)
Mouton, The Hague/Paris 1975, 234 blz,
f 44,Scheufele, Theodor, Die Theatralische
Physiognomie der Dramen Kleists; Untersuchungen zum Problem des Theatralischen im Drama

(Deutsche Studien, Band 24)
Anton Hain, Meisenheim am Glan 1975,
265 pp, DM 56,Schnetzler-Suter, Annemarie, Max Frisch;
Dramaturgische Fragen

(Europaische Hochschulschriften I/100)
H. Lang, Bern/Frankfurt 1974, 152 pp,
sFr 28,—

Theorie and Praxis des dialektischen

Theaters Brecht and Adamov
(Deutsche Literatur and Germanistik 104)
H. Lang, Bern 1975, 213 pp, sFr 41,40
Howarth, W. D., Sublime and Grotesque;
a Study of French Romantic Drama

Harrap, London 1975, 445 pp, £ 12,75
Kaes, Anton, Expressionismus in Amerika; Rezeption and Innovation (Studien
zur deutschen Literatur, Band 43)
Niemeyer, Tubingen 1975, 171 pp,
DM 46,—

Hans Weigel, Apropos Theater
Artemis, Zurich, 1974, 202 pp., SFr. 19,80
Onder deze nonchalante titel brengt de
gedurende lange jaren gevreesde, maar
thans rustende Weense theatercriticus
niets meer dan een opgepoetste herhaling
van zijn vroegere publikatie Masken, Mimen and Mimosen (1958). Eigenlijk zijn
het melancholische bespiegelingen van een
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afgewezen minnaar, waarbij deze wel onverbloemd zijn passionele liefde uitzingt
maar nauwelijks melding maakt van de
regelmatige blauwtjes. Zo komt er een
heerschap uit te voorschijn dat voorwendt
al? es beter te weten dan de mensen in het
vak zelf. Als onbetaald gids neemt hij de
argeloze lezer bij het handje en leidt hem
zorgvuldig langs alle bekende en vele
vermoede koelissengeheimpjes. Het is zo
volstrekt irrationeel gemotiveerd dat er
geen ergernis opkomt, maar het lijkt me
uitgesloten er iets meer in te zien dan
beheerste roddel. Op de geschenkentafel
maakt het een fraaie beurt omdat het loslippig over alle diepere gronden heenglijdt maar ook nergens zulke tegendraadse meningen met de glimlach voorstelt dat je de gekwetste ziel in onverwachte openhartigheid breed voor je uit
ziet liggen.
C. Tindemans
Helgard Bruhns, Herbert Eulenberg.
Drama, Dramatik, Wirkung

Akadem. Verlagsgesellschaft, Frankfurt,
1974, 270 pp., DM. 28,—
H. Eulenberg (1876-1949), qua literator
door silhouettes (Schattenbilder), drama's
en historische portretromans vrij volumineus in de Duitse literatuurgeschiedenis
aanwezig, wordt doorgaans tot die middengeneratie gerekend die zich tussen naturalisme en expressionisme in onder de
hoofding van neoromantische en/of neoclassicisme een wat beduimelde overgangsreputatie heeft veroverd. S. tracht
de wording minder van de schoolse beweging (met bv. nog P Ernst) dan van de egocentrische auteur (zij het gelieerd met de
monisten-ideologie) zorgvuldig na te tekenen, ontdekt de programmatische afwijzing van het naturalisme maar ook de
restauratieve terminologie en ideeenvoorraad, ontmaskert alle inhouds en vormingredienten als fundamenteel-'triviaal'.
Hij kan er evenmin omheen de basis en de
tendens van deze instelling te evalueren
als mentaal in overeenstemming met
de prefascistische neigingen, zonder
Eulenberg evenwel als een bewust wegbereider of zelfs maar als een onbewust
geestesgenoot te karakteriseren, tenzij op
analyse van zijn argeloosheid. Tegelijk
worden al deze kenmerken in een brede
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methodenwaaier van receptie-onderzoek
ingebracht waarvan hij in een theoretische
begeleiding de voor- en nadelen uitstekend weet aan te geven en meteen zelf
ook de batige constanten op een rijtje
plaatst die zijn beoordeling van deze soloauteur niet langer eenzijdig of bevooroordeeld of intultief houdt maar integendeel
correct geobjectiveerd maakt op grond
van de systematische vragen die hij aan
de receptie- (uiterlij k) en werkingsgegevens (immanent) stelt. De redenen waarom S. tenslotte Eulenberg naar de historische tweede rang verwijst, zijn dan ook
controleerbaar en, hoe gewaagd eventueel
ook, definitief.
C. Tindemans
Gaspare Giudice, Pirandello.
A Biography
Oxford UP, London 1975, 238 pp, £ 3.50
In deze op bronnen (maar toch ook op
Hineininterpretierung) berustende allereerste Engelstalige Pirandello-biografie,
legt S. als elementen tot verstaanbaarheid
van zijn object alle nadruk op twee factoren: de Siciliaanse herkomst en het fascisme. Vanuit zijn zuiderse inborst verklaart S. alle signalen van een dubbelhartig puritanisme, van de agressiviteit in het
isolement van de verbeelding en van het
politieke radicalisme in een averechtse
tijdsrichting, zowel in zijn prive-bestaan
als in zijn literair-dramatische kosmos.
Dat Pirandello meer dan alleen geflirt
heeft met Mussolini's fascisme, duidt S.
vanuit het moralisme van de gehandhaafde orde in het leven, het houvast voor
eigen mentale broosheid, de utopie van
de menselijke dominantie over de dingen
en de compensatie voor de eigen petieterige levenslijn. S. geeft zich alle moeite om
deze neiging tot het officiele fascisme niet
te interpreteren als een maatschappelijke
visie (al heeft Pirandello gekke dingen
gedaan en gezegd), maar als een subjectief mentaal behoeftenschema. Bovendien
erkent hij dat Pirandello's creativiteit wel
gestimuleerd werd door de bekende paranoia van zijn vrouw maar — terecht geloof ik — weigert hij dit gegeven te verabsoluteren tot een sleutel voor het begrip van Pirandello's oeuvre.
C. Tindemans

Personalia

Dr. L. L. S. Bartalits, geboren 1933. Studeerde sociale wetenschappen aan de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg en promoveerde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht in 1968 op 'Ungarn und
der Anschluss'. Is thans verbonden aan
het John F. Kennedy Institute te Tilburg.
Adres: Hogeschoollaan 225, Tilburg.
Dr. Pierre Cardon de Lichtbuer S.l., geboren 1942, Ph. D. (Fysica) van de Case
Western Reserve University (Cleveland,
U.S.A.); doceerde aan deze universiteit en
aan de University of Washington; aspirant
van het N.F.W.O. (Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek) aan de Universitaire Instelling Antwerpen.
Adres: Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.
Godelieve D'Olieslager, geboren 1941.
Studeerde Politieke en Sociale Wetenschappen, doctoreerde op het proefschrift
'Arbeiders en CuItuur', werd belast met
een coordinatie-opdracht bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het internationaal Jaar van de Vrouw.
Adres: 'Binnenhof', Maria-Theresiastraat
63B, 3000 Leuven.
Dr. J. C. M. Fruytier s.i., geboren 1910.
Promoveerde in Nijmegen op 'Het woord
mysterion in de Catachese van Cyrillus
van Jeruzalem'. Was werkzaam als leraar
klassieke talen en directeur van een opleiding voor late priesterroepingen. Thans
oecumenisch adviseur in het dekenaat
's-Gravenhage.
Adres: Rusthoekstraat 3, Den Haag.
Mr. drs. A. Haakmat, geboren 1939 te
Paramaribo. Studeerde o.a. economie,
rechten en andragogie. Was gedurende
enige jaren directeur van een Rijksopvangtehuis en tuchtschool te Amsterdam. Is
thans o.a. leraar aan de Osdorperscholengemeenschap te Amsterdam en heeft bovendien een praktijk als jeugdpsychotherapeut.
Adres: Grondzeiler 35, Amsterdam-N.

Typografische verzorging: Jacques Janssen.

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 secretaris van de Nederlandse Katholieke
Oudervereniging en is nag lid van het Dagelijks Bestuur 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 vaor over een
Antwerps bankiershuis in de 18de eeuw.
Adres: Carnotstraat 47, 2000 Antwerpen.
Drs. Frans Kurris S.l., geboren 1926. Studeerde wijsbegeerte, Frans en theologie.
Was tien jaar werkzaam in het religieus
vormingswerk. Publiceerde o.a. 'Moderne
literatuur in christelijk perspectief' (1964),
'Lezen en laten lezen' (1967), 'Kerngedachten van Henri Bergson' (1968). Thans
leraar aan het Aloysius-College.
Adres: Oostduinlaan 50, Den Haag.
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.
Drs. Paul Pelckmans, geboren 1953. Licentiaat Romaanse Filologie, leraar aan
het O.L.V.-College te Antwerpen.
Adres: Bikschotelaan 242, bus 11, 2200
Borgerhout.
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Henk Jans, November in Madrid
Dit artikel poogt in een synthese samen te brengen wat begin november op
een colloquium van een aantal Westeuropese tijdschriften ter sprake kwam
te Madrid. Uit de referaten en vraaggesprekken hebben wij zowel verder
verleden als recente feiten overgehouden (over de persoon en het bestuur
van Franco, de politieke stromingen, de Kerk, de economische en sociale
ontwikkeling en de regionale problemen) die kenmerkend of relevant lijken
te zijn voor de nabije en verre toekomst van Spanje.

F. A. M. Alting von Geusau, Europa en de wereldvrede
De auteur, die Nederland vertegenwoordigde o.a. op de laatste Algemene
Vergadering der Verenigde Naties, analyseert in een nieuw boek de ontwikkeling van Europa in verband met de vrede. Zijn bevindingen zijn niet zo
rooskleurig. Hij zegt: `De Verenigde Naties in 1975 kunnen niet langer
meer beschouwd worden als een organisatie die een wezenlijke bijdrage kan
leveren aan een deugdelijke wereldorde. Het Europese kolonialisme en zijn
gevolgen, de twee wereldoorlogen van deze eeuw en de ideologische verdeeldheid daarna zijn de diepere oorzaken van de huidige crisis!

Leo Geerts, De vrouw-mens Erica Jong
De oorspronkelijke titel Fear of Flying (angst om de eigen vleugels uit te
slaan) geeft beter weer waar het de auteur ook en wellicht vooral om te doen
was, dan de Nederlandse 'vertaling' ervan die de seksuele vrijmoedigheid
— vrijpostigheid — nog eens extra in de verf wou zetten.

H. Andriessen, Helpen bij leven en welzijn
De bespreking van een boek van W. Berger, waarbij de algemene vraag of
je bij hulpverlening ook je eigen overtuiging mag inbrengen, wordt toegepast
op de godsdienstpsychologie. Het antwoordt luidt: godsdienst en geloof vormen niet uitsluitend het werkterrein van religies en kerken, maar evenzeer
van maatschappelijke hulpverlening en welzijnszorg.

Emiel Poppe, De film in de stad, de stad in de film
Wat drijft de mensen ertoe om met een gefascineerde of huiverige belangstelling naar de rampen te gaan kijken, die onze moderne steden (kunnen)

verwoesten? De oude dialoog tussen stad en film blijkt een nieuw stadium
to hebben bereikt, waarin de film de bedenkelijke staat van onze stadscultuur
tegelijk verhult en onthult.

L. van Bergen, De Indische thuisloze, een
niet-christelijke religieus
De thuisloze is als outsider aanvaard als een tegenspeler van de brahmanen,
de wereldbeheersers; als gelijkwaardige van de brahmanen vertegenwoordigen de thuislozen god, die afgewend van de wereld zijn eigen bestaan leidt
en toch binnen de wereld beslissend kan optreden. In het Leven van alledag
ontmoet de brahmaan in het dorp de voorbijtrekkende thuisloze als de grote
opponent en voor de dorpeling is de thuisloze het toevallig verschijnen van
de onbekende god.

November in Madrid`
Begin van een nieuw tijdperk?

H. Jans

Met een kwalijk verholen of onverbloemd uitgesproken ongeduld wachtten
vele Spanjaarden in november 1975 op het `biologische einde' van Francisco
Franco, wiens beeldenaar op hun munten prijkt met de door hemzelf bewust
gekozen vermelding `caudillo de Espana por la g (racia) de Dios'. `Bij de gratie Gods', al eeuwenlang de geijkte formule van de Spaanse monarchie, verhult natuurlijk voor niemand dat de enige eigenlijke wortel van Franco's
unieke persoonlijke macht de overwinning met de wapens is geweest in de
burgeroorlog. De groepen en bewegingen die hem toen terzijde stonden wist
hij meer dan dertig jaar lang bijzonder handig te gebruiken en desgevallend
tegen elkaar uit te spelen. Nog gedurende de 'conquista' en op geregelde tijden daarna, legde de caudillo aan het Spaanse yolk of aan de Cortes zijn
wetten voor, niet ter goedkeuring (op een uitzondering na), maar ter kennisname. Die wetten ondertekende hij trouwens bij voorkeur met de veelzeggende, hem bijzonder dierbare formule: `mij bewust van mijn verantwoordelijkheid tegenover God en de geschiedenis'.
De legaliteit in een dictatuurl

Franco zag zich verplicht enige toegeving te doen aan de sterke monarchistische beweging die in 1936 in het leger bestond, en die met hem de overwinning had behaald. Verscheidene generaals kwamen trouwens in 1944
met een ultimatum op de proppen, waarin zij een ondubbelzinnige uitspraak
over het herstel van de monarchie verlangden. Dit gebeurde dan tenslotte in
de successie-wet van 1947, die zo werd opgesteld dat zij aan Franco's ab* De redactieploeg van het Spaanse maandblad Razon y Fe nodigde begin november
1975 de hoofdredacteuren van een aantal Westeuropese tijdschriften uit, om met hen
in referaten en vraaggesprekken van gedachten te wisselen over de toestand en de toekomst van Spanje.
Naast Streven waren ook Etudes (Frankrijk), The Month (Engeland), Stimmen der
Zeit (Duitsland), Broteria (Portugal), Civiltd Cattolica (Italie), Orientierung (Zwitserland), Choisir (Zwitserland) en Signum (Zweden) op het colloquium aanwezig.
1 Deze gegevens danken wij vooral aan het referaat van — en het vraaggesprek met —
Luis Apostua, journalist van het dt_ ilad Ya, waarin hij o.a. de Jornada National (nationale kroniek van de dag) verzorgt.
0
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solute alleenheerschappij niet de geringste afbreuk deed. Uitdrukkelijk erkende deze wet dat Spanje ooit opnieuw een koninkrijk moest worden, doch
het tijdstip waarop dat zou gebeuren werd in het ongewisse gelaten en aan
de 'opvolger' werd als enige eis gesteld dat hij `van koninklijken bloede'
moest zijn. Deze vage formulering vermeed het geschil te beslechten tussen
de aanhangers van de Bourbons en de Carlisten, terwijl even uitdrukkelijk
werd gestipuleerd dat in de (onbepaalde) tussentij d de caudillo het onbetwiste staatshoofd zou blijven. Omdat de successie-wet heel duidelijk slechts
een theoretische genoegdoening gaf aan de generaals en de monarchisten,
die in feite voor schut werden gezet voor een onbepaald lange periode, achtte Franco dit een gunstige gelegenheid om, deze ene keer, de wet aan de
goedkeuring van het Spaanse yolk voor te leggen in een referendum. Zo
kort na de verschrikkingen van de burgeroorlog en de tweede wereldoorlog,
op het moment dat de hele wereld tegen Spanje een psychologische en economische boycot voerde, groeide dit referendum uit tot een uitgesproken
plebisciet voor de persoon van de caudillo, vanwege een bevolking die eveneens voor onbepaalde tijd een adempauze en rust verlangde. Pas in 1969 zou
Franco tussen de 37 juridisch' mogelijke kandidaten voor de troon zijn definitieve keuze laten vallen op Juan Carlos de Borbon y Borbon, die slechts
onder nauwkeurig vastgestelde voorwaarden, en ten voorlopigen titel, de
macht zou kunnen uitoefenen. Franco had nog tevergeefs gepoogd om de
vader van Carlos officieel van zijn rechten op de troon te doen afzien.
Franco's wetgevende activiteit was al gedurende de burgeroorlog begonnen.
In 1938 kwam hij voor de dag met zijn Fuero del Trabajo (arbeidsrecht), dat
een reeks paternalistische toegevingen aan de arbeiders bevatte, waarvoor
Mussolini's wetgeving terzake model had gestaan. Midden in de tweede wereldoorlog werden de Cortes, het door Franco benoemde 'parlement', weer
opgericht. De administratieve reorganisatie werd voltooid door de Ley Organica van 1966, die de centraliserende tendens van het regime en de onderwerping van het individu aan het staatgezag voorgoed wettelijk vastlegde.
Onmiddellijk na de tweede wereldoorlog en de nederlaag van de fascistische
as-mogendheden achtte Franco het opportuun en noodzakelijk aan zijn bewind een acceptabeler, 'democratischer' gezicht te geven. Zo ontstond in
1945 de Fuero de los Espanoles, waarin een indrukwekkend aantal individuele rechten in theorie werden erkend, maar in de praktijk van bijkomende
wetten afhankelijk werden gemaakt, die nagenoeg nooit tot stand kwamen.
De persvrijheid bv. werd pas in 1966, na heel wat beroering, in een wet vastgelegd. Voordien waren alle publikaties (met een uitzondering, het kerkelijke blad Ecclesia, sinds 1945) aan een voorafgaande censuur onderworpen.
Dit belet niet dat ook thans nog, na publikatie, het gerecht en de politie zeer
vaak en streng optreden tegen de auteurs van ongewenste teksten, en dat de
voorafgaande censuur nog voortdurend en op grote schaal wordt toegepast.
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Een belangrijk pakket wetten moet hier nog worden besproken, de Leyes de
principios f undamentales y del movimiento nacional, die reeds in 1958
voorgoed het ideologisch raamwerk van het regime vastlegden. Onmiddellijk na de tweede wereldoorlog distantieerde Franco zich zowel persoonlijk
als politiek van zijn meest verknochte aanhangers, de Falange, die hij weliswaar niet wenste op te heffen, maar aan wie hij evenmin de pretentie gunde
zowat de enige, betrouwbare en erkende `politieke partij te zijn. Hij wilde
heel Spanje onder een noemer brengen, 'nationaal en katholiek'. De wet van
1958 bepaalde dat er voortaan slechts een arbeiderssyndicaat, een vereniging van universiteitsstudenten ... (alle uiteraard ook katholiek) zouden bestaan. Zij bevestigde tevens de resolute voorkeur voor uitgesproken kapitalistische modellen van produktie en economische ontwikkeling.
De voornaamste rem op enige democratische ontwikkeling zat vooral in het
achtste punt, dat elke organisatie van politieke partijen, vakverenigingen of
wat voor verenigingen ook verbiedt, voor zover het initiatief niet van de
staat uitgaat of door de staat wordt goedgekeurd.
Openlijke en onderhuidse politieke stromingen 2

Het is een hele toer om in gesprekken en publikaties te achterhalen wat er bij
het Spaanse yolk leeft en roert. De in de pas lopende pers kans natuurlijk in
ondubbelzinnige, niet mis te verstane termen spreken. De andere pers heeft
daarentegen een hele strategie ontwikkeld, om in bedekte of ingewikkelde,
met neologismen doorspekte termen, haar ideeen aan de man te brengen.
Een nu reeds zeer vertrouwde 'vondst' is de uitdrukking `el bunker', waarin
gezinspeeldwordt op de bunkerwaarin Hitler zich met zijn laatste getrouwen
had teruggetrokken. Met de `bunker' worden de onverzettelijken van het
voorbije regime bedoeld. Dat zijn in de eerste plaats de erfgenamen van de
Falange, de 'blauwe fascisten', de onvermurwbare ideologen van het systeem. Vervolgens ook diegenen die behoren tot de machtige financiele oligarchie, de verdedigers van de gevestigde economische (en sociale) orde. En
tenslotte de militairen, erfgenamen van de overwinning in de burgeroorlog,
die daaraan nog steeds het onvervreemdbare recht menen te ontlenen om
ook in de toekomst Spanje in de rechte koers te houden. De bunker, of uiterst
rechts, wil de bestendiging zonder meer en de versteviging van het bestaande
regime. Tot deze bunker behoren nog steeds een aantal religieuze persoonlijkheden van hogere en lagere rang, die op theologische gronden de bestaande politieke theocratie met grote hardnekkigheid blijven verdedigen. De bun-

2 Deze gegevens danken wij vooral aan de referaten van — en de vraaggesprekken met
— Martinez Cuadrado, professor in politieke en sociale wetenschappen aan de Madrileense Universiteit (Universidad Complutense), en Jose M. de Areilza, voormalig
Spaans ambassadeur te Parijs en te Washington.
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ker heeft eveneens zijn jeugdige aanhangers, met name in de `guerreros del
Cristo Rey', wier aantal en (gebeurlijk gewelddadige) invloed moeilijk te
schatten zijn. Deze strekking kan vrij-uit Naar opinies publiceren in een tijdschrift als bv. Iglesia Mundo, waarvan een der laatste nummers de doodstraf
voorstelde als een oerdegelijke christelijke leer, gegrond op de leer van de
grootste kerkleraren, moralisten en pausen (tot Pius XII). Hetzelfde nummer
legde met veel argumenten uit waarom Paus Paulus niets tegen de executies
in Spanje kan gehad hebben, al vermeldde het natuurlijk niet eens dat de officiele censuur verboden had de woorden zelf van de Paus weer te geven.
Aan het andere uiteinde van het politieke spectrum bevindt zich wat men
`uiterst links' zou kunnen noemen, vooral vertegenwoordigd door de (verboden) communistische partij, die zowel in het binnenland als vanuit het
buitenland goed georganiseerd en geleid wordt, over ten minste 10.000 tot
15.000 actieve leden beschikt en voldoende middelen heeft om in een stad
als Madrid er vermoedelijk een 100-tal `vrijgestelden' op na te houden. Zij
verdedigt de totale, volledige en onmiddellijke breuk met het verleden, wat
ze weliswaar een democratische breuk noemt. Eerst moet de bekende dictatuur van het proletariaat, van het eigenlijke yolk worden gevestigd. Nadien
pas kan worden overgestapt naar nieuwe constitutionele voorzieningen, die
`democratischer' zouden zijn in de burgerlijke zin en wellicht ooit weer een
politiek pluralisme van meerdere politieke partijen kunnen toelaten.
Uiterst links beschikt eveneens over — of heeft last van — nieuw-linkse groeperingen, waarvan men vermoedt of vreest dat zij, ook na een eventuele linkse machtsovername, hun kritiek en hun actie niet zouden stopzetten.
De meest bekende vertegenwoordiger daarvan is het (tevens Catalaanse)
FRAP (Fronte Revolucionar Anti-Fascista Patriotica) dat nu reeds op de
meer radicale, 'terroristische' toer gaat. De Baskische ETA is evenwel een
heel andere soort verzetsgroep, die om redenen waarop wij nog terugkomen,
bezwaarlijk bij `links' ingelijfd kan worden.
Merkwaardig is nu dat zowel uiterst rechts als uiterst links voorlopig en voor
langere tijd niet van verkiezingen of een partijenpluralisme willen weten:
volgens voorzichtige gissingen zou de bunker op niet meer dan 3 % , de communistische partij op 10% tot 15% van de stemmen kunnen rekenen. Beide
verdedigen ook het goed recht van de 'eenheidsvakbond' voor alle arbeiders,
tegenover een mogelijke versnippering van de krachten, die in het ene geval
de nationale, in het andere de echte arbeiderssolidariteit zou verbreken.
Tussen uiterst rechts en uiterst links zit dan de brede waaier van het centrum, met zijn rechtse en linkse component, waarvan grosso modo een liberaal- of christendemocratische en een burgerlijk- of radicaal-socialistische
politiek zouden beantwoorden. Aangezien al deze strekkingen als partijen
verboden waren en zijn, is het moeilijk hun relatieve sterkte en de graad van
hun voorbereiding op een publiek politiek leven te schatten.
Alle vertegenwoordigers van deze strekkingen zouden, met een verschillen-
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de nadruk, toch een overgang naar een democratie van westers model beogen, waarin het pluralisme van partijen (vakbonden, verenigingen) als wenselijk of onvermijdelijk principieel wordt aanvaard. Allen lijken zij vooral
bezorgd te zijn om een zekere geleidelijkheid in de overgang, die de betrekkelijke maar opmerkelijke economische opgang en welvaart van Spanje zou
moeten verzekeren. Centrum-rechts wil de zeer belangrijk g.eworden welvaart der middenklasse, waarvan zij conservatieve reflexen verwacht, nog
verder doen aangroeien, terwijl centrum-links hoopt deze reeds bestaande
klasse, althans in het begin, niet al te zeer af te schrikken of tot paniek te
brengen.
Het spreekt vanzelf dat een echte maar geleidelijke overgang naar een democratischer bestel, een andere strategie dan die van uiterst links veronderstelt.
Vooral de Portugese revolutie heeft velen huiverig gemaakt voor een radicale ommekeer en een onmiddellijke vrije partijenstrijd, waarin de militairen toch de toon blijven aangeven, de communisten door infiltratie en intimidatie de macht aan zich proberen te trekken, en de economische situatie
en de produktiviteit op catastrofale wijze verslechteren. Men wil bijgevolg
wel Juan Carlos als (voorlopig) staatshoofd accepteren: zelfs Ruiz Gimenez
(de voormalige voorzitter van de socialistische partij en thans `links' christendemocraat) verklaarde welwillend af te wachten welke diensten Juan
Carlos gedurende de overgang zou kunnen bewijzen. Het eerste wat Juan
Carlos zou/zal moeten doen, is de benoeming van een nieuwe premier en
enkele nieuwe ministers in de regering: mensen die de werkelijke noodzaak
van verandering en hervorming inzien en die ook willen. Vervolgens zou hij
met deze equipe aan een commissie de opdracht geven om een ontwerp voor
te bereiden van de gewenste (en nog onbestaande) constitutionele veranderingen. Deze voorstellen zouden dan in een referendum aan het yolk worden
voorgelegd. Pas daarna zou men tot erkende partijen en vrije verkiezingen
overgaan, die aan de Cortes een ander karakter en een andere samenstelling
moeten geven. Dit hele voorbereidingsproces zou 6 maanden tot 1 jaar in
beslag kunnen nemen. Volgens de laatste berichten schijnt de koning met het
eerste punt van dit programme reeds een begin te hebben gemaakt.
Plannen voor de toekomst zijn er dus genoeg. Wanneer zowel uiterst links
als uiterst rechts alles op een greep naar de macht zouden zetten, dan is een
(bloedige) revolutie niet uitgesloten, die door de andere partijen als een zelfmoord wordt bestempeld. De verwachting van een geleidelijke overgang (of
de hoop daarop) hangt natuurlijk eveneens van een groot aantal onzekere
factoren af, die wij hier even op een rijtje willen zetten: wat zal de reactie en
de houding zijn van Juan Carlos (en zijn vader?), van de generaals en het
leger, van de financiele oligarchie, van de Kerk, van de economische middenklasse, van het yolk voor zover het de burgeroorlog wel of niet heeft
meegemaakt, van de separatistische bewegingen onder de Basken en de Catalanen? Vragen waarvan sommige een jets uitgebreider behandeling verdie-
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nen en waarop alle antwoorden in meerdere of mindere mate nog onzeker
zijn.
Juan Carlos, het leger, de financiele oligarchie 3
Van Juan Carlos werd gezegd dat hij moet weten dat aan zijn monarchie
geen lang leven kan zijn beschoren, indien hij niet resoluut de weg van de
democratisering en liberalisering opgaat. Wat hem daarbij zou kunnen hinderen is de echt vorstelijke ambitie, die men hem persoonlijk toeschrijft, en
nog meer die van zijn vrouw Sophie en haar moeder Frederika van Griekenland. Van de vader van de koning, don Juan, graaf van Barcelona, verwacht
men dat hij zijn zoon, ook na Franco's dood, niets in de weg zal leggen, hem
zelfs moreel zal steunen, zonder evenwel een publieke politieke verklaring
te zijnen gunste of te leggen.
Het leger is een weinig doorzichtige en heel belangrijke macht, waarvan de
houding en de reacties moeilijk te voorspellen zijn. Want ook het Spaanse
leger blijkt nu reeds enigszins verdeeld te zijn, van de basis tot aan de top,
al is die top vooralsnog stevig in handen van de harde kern, die praktisch
alle belangrijke posten in de hierarchie bezet en over ongehoord veel macht
beschikt. Maar dit was ook in Portugal het geval! Sommigen vermoeden dan
ook dat de 'betrouwbare' generaals over minder macht beschikken dan zij
zelf menen: de echte leiders zou men vinden in de lagere rangen van het leger,
bij de kolonels en de kapiteins, onder wie een democratische beweging aan
de gang is. Het lijkt uitgesloten dat men (vele van) deze mensen en hun soldaten nog zou kunnen inzetten om, zoals weleer, op de burgers te gaan schieten: de `bunker' zou, wat dit betreft, nog alleen met enige zekerheid op de
(of zijn) politie kunnen rekenen. Van koning Alfonso beweerde een socialistische leider destijds: `De koning marcheert aan het hoofd van zijn generaals, omdat hij harder loopt dan zij.' Dit zou ook wel eens kunnen gelden
voor de huidige generaals ten opzichte van hun leger.
Hoe de f inanciele oligarchie zal reageren op een nog zo voorzichtige overgang naar een democratischer en socialer bestel, blijft eveneens een grote
vraag. Met de Kerk en het leger was zij een van de pijlers van het oude
regime, de enige macht wellicht waaraan Franco meer toegevingen moest
doen dan hij zelf verlangde. De optimsten van het centrum verwachten, of
hopen, dat ook deze oligarchie wel zal moeten inzien dat onvermijdelijke
veranderingen op til zijn, en dat zij, zonder enige inschikkelijkheid en toegevingen, haar eigen grote belangen en investeringen op het spel zou zetten.
Natuurlijk zal zij vooral zweren bij de gematigden van centrum-rechts, en de
kaart blijven uitspelen van de reeds verworven welvaart van de numeriek
sterke middenklasse.
3 Samenvatting van een aantal opmerkingen van verschillende gesprekspartners.
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Kerk en Staat, gisteren en morgen 4
Men zou de evolutie van de verhouding tussen Kerk en Staat kunnen karakteriseren als: van samenwerking via onderworpenheid naar openlijk conflict.
Wanneer en hoe kwam de samenwerking tot stand? Wij hebben een onverdacht getuigenis uit het jaar 1931 over de voortschrijdende onkerkelijkheid
van het Spaanse yolk, dat de bezorgdheid van vele kerkelijken verklaart: uit
een onderzoek door de bisschop van Taragona verricht was gebleken dat
het kerkbezoek op zondag toen reeds tot 40% a 30% was gedaald op het
platteland, en tot 20% a 15% in de steden. Niet alleen onder de arbeiders,
maar ook onder de intellectuelen leefde toen reeds een uitgesproken antiklerikalisme. Dat verklaart de feitelijke anti-christelijke reflex van de republiek en de bijval die deze politiek vond bij grote lagen van de bevolking.
Na de verkiezingen van februari 1936 beschikte het linkse volksfront over
278 afgevaardigden, de rechtsen (met de monarchisten) hadden er 134, en
het centrum (met de Baskische separatisten) 55. Toen tegen deze overmacht
van links de reactie loskwam (van de monarchisten, een deel van het leger)
konden een aantal kerkleiders en christenen nog te goeder trouw menen dat
het om een ultieme reddingspoging ging om zowel de nationale eenheid als
het katholiek karakter van Spanje veilig te stellen. Het was vooral kardinaal
Goma, die voor de toekomst het ergste vreesde en de grote verdediger werd
van de onvoorwaardelijke steun aan de opstand van Franco. Natuurlijk was
de scheidingslijn tussen beide kampen allesbehalve een geografische grens,
zodat na Franco's overwinning, of nog tijdens de oorlog in de door hem veroverde gebieden, overtuigde gauchisten, voor zover ze aan de zuiveringen
waren ontsnapt, het op een koopje gooiden met het nieuwe regime, en zelfs,
om te leven of te overleven, tot de Falange toetraden.
Na zijn overwinning zou Franco de loyale en in vele gevallen subjectief eerlijke samenwerking van de `Kerk' weten om te buigen tot een samenwerkingin-onderworpenheid. Monarchistische bewegingen maar ook reeds lang bestaande specifiek katholieke organisaties mochten slechts voortbestaan,
voor zover ze zich lieten inlijven in de ene (en bij definitie toch ook katholieke) nationale beweging. In ruil voor deze onderworpenheid verschafte de
Staat aan de Kerk alle f aciliteiten voor het godsdienstonderwijs, op alle
niveaus, dat voor iedereen verplicht werd gesteld. Van deze geboden kans
werd natuurlijk graag gebruik gemaakt, maar de apostolische zorg om voor
deze taak werkelijk geschikte (en ook jongere) krachten in te zetten werd in
de benoemingen en aanstellingen grotendeels verwaarloosd.
Het einde van de oorlog had nog een ander, onverwacht gevolg op kerkelijk
4 Deze gegevens danken wij vooral aan het referaat van — en het vraaggesprek met —
Mgr. Jesus Iribarren, gewezen hoofdredacteur van het tijdschrift Ecclesia, algemeen secretaris van de internationale katholieke journalisten en journalist van het dagblad Ya.
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gebied: de vele jongere krachten die vrijkwamen zorgden voor een ongekende `boom' van priesterroepingen (van 1945 tot 1953): 20 nieuwe seminaries
dienden te worden opgericht, die weldra jaarlijks een duizendtal priesterwijdingen opleverden. Deze aangroei was zo overweldigend dat enkele gezaghebbende stemmen in de Kerk waarschuwden voor het huns inziens onvermijdelijke gevolg van een overdreven klerikalisering van het kerkelijke
leven: om dit te voorkomen werd de Vereniging voor hulp aan Latijns-Amerika opgericht, die voor de afvloeiing van honderden, zo niet duizenden jonge priesters naar Latijns-Amerika moest instaan. Uit deze mensen zijn de
`theologen van de bevrijding' en de 'christenen voor het socialisme' voortgekomen ... in een ander continent.
Martin Artajo, voorzitter van de opgeheven/opgeslorpte Katholieke Actie
werd in 1945 minister van buitenlandse zaken. Hij was niet de enige uit de
vroeger bestaande bewegingen die in ruil voor medewerking aan het regime
een belangrijke post toegewezen kreeg. Samen met Castella, ambassadeur
bij het Vaticaan, zou hij de samenwerking-in-onderworpenheid tussen Kerk
en Staat definitief vastleggen in het Concordaat, dat in 1953 tussen Pius XII
en Franco gesloten werd. Het berust op een aantal rechten, of veeleer privileges, die beide partijen elkaar toestonden. De Kerk erkende het, door de
Staat gegarandeerde, katholieke karakter van Spanje, de daarmee verbonden rechten van de staatsinmenging inzake onderwijs, verenigingsleven ...,
en vooral het presentatie-recht van het staatshoofd, nl. het recht om zelf de
kandidaten voor een bisschopszetel voor te stellen. In ruil voor deze kerkelijke tegemoetkomingen genoot de clerus van het privilegium f on (leden
van de clerus worden niet voor een civiele rechtbank gedaagd en dienen, in
geval van misdrijf, in kerkelijke of ten minste in aparte gevangenschap hun
straf uit te zitten), en werd een aantal voorzieningen in verband met het
eigendomsrecht, de bezoldiging van de apostolische werkers en de morele
steun van de Staat vastgelegd, ten behoeve van de apostolische werking van
de Kerk. De vrede en de goede verstandhouding tussen Kerk en Staat leken
voor lange tijd verzekerd. Pogingen om daaraan afbreuk te doen werden in
de kiem gesmoord. Toen Iribarren in 1954 in zijn tijdschrift Ecclesia (het
enige dat sinds 1945 niet aan voorafgaande censuur was onderworpen) een
pleidooi hield voor vrije meningsuiting en persvrijheid voor iedereen, kwam
de bisschop van Lerida tegen hem in het verweer met een pastorale brief,
waarin hij, met een beroep op de Syllabus (1864), tot de bewering kwam
dat het ontegensprekelijk recht van de Kerk om de dwaling te verbieden en
te beletten, in bepaalde gevallen door de Kerk aan de Staat kon worden gedelegeerd, wanneer deze Staat zelf door en door katholiek was.
Voor het Spaanse episcopaat en de Spaanse leiders sloeg het tweede Vaticaans concilie in als een bom: het Concordaat, dat voor onbepaalde tijd de
vrede tussen Kerk en Staat moest verzekeren, bleek door het conciliedecreet
over de gewetensvrijheid reeds na negen jaar volkomen achterhaald, zowel
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wat de geest als wat de concrete toepassingen ervan betrof. Drie dagen voor
de definitieve stemming over dit decreet deed meer dan de helft van de
Spaanse bisschoppen een ultieme poging om dit onheil te keren: in een brief
aan Paus Paulus VI drongen zij aan dat hij persoonlijk tussenbeide zou komen om de stemming tegen te houden. De gewetensvrijheid, zo meenden
zij, was vooral doctrinair een zulkdanige en onverwachte nieuwigheid, dat
ze niet alleen de Spaanse Staat, maar tevens het gelovige yolk volkomen zou
ontredderen. Aangezien het decreet met slechts acht tegenstemmen werd
goedgekeurd, moet men wel concluderen dat de Spaanse bisschoppen (met
de dood in het hart?) in meerderheid voor hadden gestemd! In een declaratie
poogde de Voorzitter van de Spaanse bisschoppenconferentie dit verbijsterend decreet aan het eigen yolk zo goed mogelijk uit te leggen, maar in de
praktijk bleven de meeste bisschoppen zich verzetten tegen de concrete consequenties ervan voor Spanje op het gebied van de huwelijkswetgeving, het
onderwijs, de cultusvrijheid ... Zij bleven de regering steunen in haar verzet tegen de toepassingen van dit decreet, al konden zij zich wel verzoenen
met het feit dat de regering in 1967 de vrijheid van eredienst wettelijk erkende: deze ten behoeve van een kleine minderheid van protestanten (en
joden) gedane toegeving waaraan het buitenland veel belang scheen te hechten, was veel minder gevaarlijk dan een erkenning van de gewetensvrijheid
voor de (katholieke) Spanjaarden zelf.
Het definitieve breekpunt, ook binnen de Kerk en het episcopaat, is het
jaar 1966 geweest. Zuiver statistisch bekeken bestaat vanaf dat ogenblik de
meerderheid van de Spaanse bevolking uit mensen die niet zelf de burgeroorlog (zijn verschrikking, de angst voor een herhaling ervan, de daarin gewortelde verdeeldheid en onverzoenlijkheid) hebben gekend.
Onder de jongeren zijn er zelfs heel wat die, verre van geschokt te zijn door
de nieuwigheden van het concilie, erdoor gesterkt zijn in hun andere visie
op Kerk en samenleving. En dit komt ook voor onder de jongere priesters
en jongere bisschoppen, die steeds meer gaan afwijken van de officiele doctrine van de Staat. In dit klimaat deelt het Spaanse episcopaat in 1966 aan
de Paus mee dat het (eindelijk) bereid is om aan zijn privileges te verzaken.
Indien een nieuw concordaat gewenst lijkt, dan zal dat de concilie-decreten
moeten respecteren, met name door te verzaken aan de kerkelijke privileges
ten bate van de universele rechten van de mens.
De Paus drukt zijn tevredenheid uit over deze beslissing, en nog hetzelfde
jaar geven de bisschoppen blijk van hun oprechte wil, door te verzaken
aan het eeuwen-oude, weliswaar louter binnen-kerkelijke privilege van het
Spaanse yolk, dat de Spanjaarden onthief van de verplichting op vrijdag
vices te derven. Aangezien dit voorrecht door de vrome gelovigen jaarlijks
werd `betaald' met een bijdrage van om en bij de 96 miljoen peseta's, bleek
dat de bisschoppen bereid waren tot een verzaking die hen wel degelijk jets
`kostte'.
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De caudillo deed of dit alles hem niet aanging. In april 1968 nam Paulus VI
zelf het initiatief en verzocht Franco in een brief om op zijn beurt zijn goede
en katholieke wil te laten blijken, door in overeenstemming met de decreten
van het concilie, vrijwillig aan zijn presentatie-recht te verzaken, zoals het
eveneens katholieke Argentinie dat al eerder had gedaan. Toen Franco op
12 juni dit voorstel afwees, reageerde het Vaticaan met de weigering nog bisschoppen te benoemen, zodat thans in Spanje reeds acht bisschopszetels onbezet zijn. Omwille van de praktische pastorale nood werden nog alleen
hulpbisschoppen en apostolische administratoren benoemd, totdat de regering ook daartegen protesteerde, als tegen een inbreuk zo niet op de letter,
dan toch op de geest van het nog steeds onverminderd geldige Concordaat.
Het spreekt vanzelf dat ook de Spaanse overheid al ettelijke jaren gemerkt
heeft, dat niet heel de Kerk, lang niet alle leden van de lagere en zelfs hogere
clerus, betrouwbare en onvoorwaardelijke dienaars van het regime zijn. Om
deze weerspannigen uit te schakelen of te ontmoedigen, beschikt de regering, ondanks of dank zij het concordaat, over een rijk arsenaal aan middelen. Ze wist zelfs systematisch het privilegium f on te omzeilen. Priesters die
in het publiek ongewenste opmerkingen maken -- een anonieme tip van een
misnoegde kerkganger volstaat — kunnen door de politie zonder verder overleg met de bisschop tot een geldboete veroordeeld worden. Die wordt zo
hoog gesteld (100.000 tot een half miljoen peseta's zijn geen uitzondering),
dat de beboete ze niet kan of niet wil betalen. De `weigering' om te betalen
machtigt de politie dan tot de werkelijke inhechtenisneming van de schuldige.
De gevallen van priesters die enkele maanden gevangenisstraf moeten uitzitten, werden zo talrijk, dat de in het Concordaat voorziene 'kerkelijke' gevangenissen niet meer volstonden. Het tijdschrift Vida Nueva publiceert regelmatig lijsten van soms tientallen namen van priesters met het bedrag van
de boete waartoe zij veroordeeld worden. De krant Pueblo van 3 november
vermeldde op de 14e blz., zonder commentaar, dat alweer een jezu*i*et, Jose
Ricard Oiler, tot een boete van 100.000 peseta's was veroordeeld, omdat hij
het document van Justitia et Pax over de anti-terroristische wetgeving in
een kapel voorgelezen en gecommentarieerd had. Dezelfde man had reeds
in het begin van het jaar een straf van twee maand moeten uitzitten, omdat
hij een vorige boete van 250.000 peseta's niet had willen betalen. Op de
vraag die aan zovele priesters van dit slag gesteld wordt: jullie doen dus
aan politiek in de kerk', antwoorden ze zonder omwegen: `Inderdaad, we
moeten het wel doen, zolang onze mensen zelf onvoldoende gepolitiseerd
zijn en zolang anderen ongestoord aan politiek mogen doen ten voordele van
het regime. Zodra politiek elders kan en mag bedreven worden, hoeft het in
de kerk niet meer te gebeuren'.
De onwillige leden van de hierarchic zou de regering het liefst naar het buitenland verbannen zien. Voor de bisschop van Bilbao, Mgr. Anoveros, stond
het vliegtuig naar Rome al klaar en de zaak vond alleen geen doorgang om-
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dat hij te verstaan gaf dat hij er met geweld naartoe zou moeten worden gesleurd. Toen de hulpbisschop van Madrid, Alberto Iniesta, op 4 oktober in
een weloverwogen homilie de executies had betreurd en met name vooral de
uitzonderingswetgeving had gehekeld, deelde de politie hem mee dat zij niet
langer voor zijn leven kon instaan. Vijf van een vijftigtal priesters die op 5
oktober zijn homilie hadden voorgelezen, werden beboet en in de gevangenis
gestopt. Iniesta ging voor een week naar Rome, en door dit verzoenend gebaar kwamen zij weer vrij. Ondertussen is hij zelf naar Madrid teruggekeerd.
Waar de regering de publieke sector maar enigszins in de hand kan houden,
doet ze het nog steeds. Alle priesters die voor radio of T.V. optreden worden door haar benoemd, zoals het nog steeds tot haar exclusieve bevoegdheid behoort de handboeken voor het godsdienstonderricht te controleren en
goed te keuren.
Er is nog een heel ander financieel pressiemiddel waarover het regime tegenover ongewenste priesters beschikt. Volgens de wet van 20 juli 1957 zou
de Staat aan de priesters een wedde uitbetalen gelijk aan die van een onderwijzer. Deze maandwedde die in dat jaar 4.000 peseta's bedroeg, werd ondertussen voor de onderwijzers tot 20.000 opgetrokken, maar zonder aanpassing gehandhaafd voor de priesters. Omdat het gewoon onmogelijk is
daarmee rond te komen, vullen de `rijkere' bisschoppen dit bedrag uit eigen
middelen aan tot een totaal van 10.000. Heel wat armere bisdommen echter slagen daar gewoon niet in. Het spreekt vanzelf dat een 'opstandige' bisschop niet op een bijkomende geldelijke steun van de overheid moet rekenen, terwijl een gewilliger daar wel kan in slagen.
Wat ook de politieke toekomst van Spanje mag zijn, ook en vooral de `kritische' clerus is ervan overtuigd, dat de voornaamste en zwaarste taak van
de Kerk niet van politieke maar van pastorale aard zal zijn. Hoe ver zijn in
feite, zonder dat men dit kon of wou zien, de secularisatie en de de-christianisatie onder het gewone yolk, de universiteitsstudenten, de intelligentsia
en de rijkere middenklasse al gevorderd? Ook nu is de enige statistische barometer waarover men beschikt, het kerkbezoek: gemiddeld 35 tot 37%
voor het hele land, nog 60 tot 70% bij de Basken, 40 tot 30% in Galicie,
30% in het zuiden en slechts 17,5% in Madrid. Met welke Kerk zal het
nieuwe Spanje de dialoog aangaan? De socialist Tierno Galvan stelde het
heel scherp: 'Eenmaal heeft de Kerk zich vergist van staat(svorm) (de dictatuur in plaats van de republiek), de Spaanse staat zou zich nu wel eens
van Kerk kunnen vergissen (die welbekende officiele Kerk in plaats van de
bewuste christenen)'.
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Wisselvallige maar gestage economische opgang 5
De wederopbouw van de Spaanse economie is aanvankelijk een bijzonder
moeilijk en langzaam proces geweest. De toestand na de burgeroorlog was
catastrofaal, zelfs wat de voedselvoorziening en de huisvesting betrof. De
tweede wereldoorlog en de daarop volgende internationale boycot van Spanje remden tot in 1950 in grote mate het economisch herstel. Pas in dat jaar
kon de rantsoenering worden afgeschaft, werd het vrij handelsverkeer hersteld en de wisselwaarde van de peseta genormaliseerd. Het jaar daarop bereikte de landbouwproduktie voor het eerst weer het niveau van 1935.
Van 1951 tot 1957 kende de economische expansie een eerste opmerkelijke
ontwikkeling, vooral in de industrie en dank zij een toename van de buitenlandse kredieten. Deze periode mondde echter uit in grote loon- en prijsstijgingen en een bedenkelijke inflatie. Om die moeilijkheden op te vangen
kwam in 1958 het zogeheten stabilisatieplan tot stand, dat aan het O.C.D.E.
(Centraal Bureau voor Economische Ontwikkeling) werd toevertrouwd.
Vanaf 1960 zou dit de Economische Planificatie
icatie gaan heten, die om de vier
jaar een plan moet uitwerken (het volgende moet in 1976 van start gaan).
In 1973 werd zelfs het ministerie van planificatie opgericht.
Aan deze initiatieven was het te danken dat van 1958 tot 1961 een tweede
expansie van de economie volgde, na de devaluatie van de peseta en door
het aantrekken van buitenlands kapitaal.
Deze gunstige ontwikkeling duurde voort tot in 1964, ondanks de stijgende
prijzen, oindat ook de kapitaalreserves bleven toenemen. Toch liep het
weer mis van 1965 tot 1967: de stijgende lonen en prijzen en de deficitaire
handelsbalans dwongen de regering tot een tweede devaluatie van de peseta.
Daarop volgde van 1968 tot 1974 een derde expansie van de economische
bedrijvigheid, dank zij de aanvankelijk slechts matige prijsstijgingen en een
bevredigende handelsbalans. Van 1970 tot 1974 gingen de prijzen echter
weer te vlug omhoog, maar ook de buitenlandse deviezen namen geweldig
toe. In 1974 tenslotte had ook Spanje of te rekenen met de algemene economische recessie: was de groeivoet van het B.N.P. in 1974 nog 4% geweest,
voor 1975 verwacht men de gevreesde nulgroei. In 1974 bedroeg de inflatie 17,9 % , voor 1975 verwacht men ongeveer 16%.
Wij hebben in een tabel achtereenvolgens de nominale en de reeele groeivoet van het B.N.P., de aangroei van de buitenlandse deviezen en van het gemiddeld jaarinkomen per inwoner, en de relatieve stijgingen van de prijzen
en de of f iciele index van de levensduurte, voor enkele jaren (van 1940 tot
1974) aangegeven: de ups-and-downs van het economische groeiproces wer5 Deze gegevens danken wij vooral aan het referaat — en het vraaggesprek met — Juan
Rovira Tarazona, gewezen ondersecretaris bij het Ministerie van Financien en thans
rijksadvocaat.
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groeivoet B.N.P.
nominaal
reeel
1940
1950
1954
1958
1961
1964
1967
1970
1974

buitenlandse jaarlijks gem.
deviezen in
inkomen per in- relatieve
index levensmiljoen dollar woner in peseta's prijsstijging duurte

basis = 100 basis =100
379.6
704.6

basis = 100 basis = 100

121.5
179.6

10.232.3

312.5
392.7

297.4
327.9

1.210.2_

devaluatie
1.440.2
2.132.9

2.708.7

devaluatie
3.734.7
6.080.9

217.1
236.7
297.8

556.5

454.2

871.8
1.508.1

19.923.7
29.965.1

607.4
715.9

504.2
625.3

335.5

1.090.1

42.974.3

747.1

764.5

433.3
554.3

1.791.9
6.025.3

51.296.4
130.905.0

1.035.9
1.374.4

868.3
1.376.6

2.200 $

den er vrij duidelijk gemarkeerd.
Een paar interessante opmerkingen bij dit summiere overzicht. De groeivoet
van het B.N.P. (in werkelijke waarde) blijkt voor Spanje tussen de jaren
1960-1973 een van de grootste geweest te zijn van alle Westeuropese landen, nl. (zo wij voor 1960 de basis gelijkstellen aan 100) 253,6. Vergelijk dit
met Portugal: 228,1, Frankrijk: 199,1, Nederland: 191,8, Italie: 190,4,
West-Duitsland: 181, (Griekenland: 172,7), Het Verenigd Koninkrijk:
145,3. Dat is een van de redenen waarom zovele Spanjaarden bezorgd zijn
om — of bevreesd zijn voor — een revolutionair experiment als dat van Portugal, waar de produktiviteit sinds de revolutie met ongeveer 45 % gedaald
blijkt te zijn, terwijl dit land thans reeds een half miljoen werklozen telt, hetzelf de aantal als Spanje, dat meer dan twee maal zo veel inwoners heeft (de
werkloosheid treft er thans 3,6% van de actieve bevolking). Spanje voert
nog steeds veel meer in dan uit. Het deficit op de handelsbalans bedroeg in
1974 ongeveer 7 miljard dollar. Deze toestand zou rampzalig zijn ware het
niet dat het land tevens over steeds grotere reserves aan buitenlandse deviezen beschikt, die in 1974 opliepen tot iets meer dan 6 miljard dollar, waarvan 2/6 door de toeristen werd binnengebracht, en nog eens 1/6 door de
Spaanse arbeiders in het buitenland.
Sociologische gevolgen en sociale prijs 6

De zo even beschreven economische ontwikkeling heeft verregaande sociologische en sociale wijzigingen meegebracht, die maken dat Spanje er thans
heel anders uitziet dan in 1930. Van de actieve bevolking zijn nu nog slechts
20 tot 24% in de landbouw werkzaam, 40% in de industrie en 36% in de
tertiaire sector. De bijdragen van deze drie sectoren aan het B.N.P. waren
respectievelijk
6 Ook deze gegevens danken wij vooral aan Juan Rovira Tarazona.
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37,4%
39,0%
in 1960 en
23,6%
14,4% 42,4% 43,2% in 1974.
Voor het eerst in de geschiedenis zijn meer dan 80% van de actieve bevolking gesalarieerden: zelfs de (vaak grote) landbouwondernemingen tellen
thans 1 miljoen loonarbeiders. Belangrijk is ook dat reeds 2 tot 3 miljoen
vrouwen in het arbeidsproces betrokken zijn, dat de nagenoeg 4 miljoen
industrie-arbeiders in de grote steden geconcentreerd zijn, en dat tot voor
kort ongeveer 2 miljoen Spanjaarden in het buitenland werkten.
De belangrijkste sociologische verschuiving is de opkomst van de numeriek
steeds sterkere middenklasse, die voor het eerst een behoorlijke welstand
heeft bereikt: naast de wisselende procenten van 5 tot 7 voor de rijke leidende klasse, de 30 tot 40 van de arbeiders en de 10 tot 15 van het echte proletariaat, moet deze middenklasse nu reeds minstens 40 % van de beroepsbevolking uitmaken. Volgens het politieke standpunt dat men inneemt verwacht,
hoopt of vreest men, dat deze groep een grote rol zal spelen in het verzet tegen al te radicale, economisch te avontuurlijke veranderingen. Belangrijk
om te weten is nog dat de nieuwe rijkdom of betrekkelijke welvaart geografisch zeer ongelijk over het land verdeeld is. Aan de top staan Madrid, het
Baskenland en Catalonia. Een tussenpositie neemt de brede zone in, die om
Madrid heen, van Zaragossa over Valencia tot in Murcia verloopt. De rest
van het land is, op weinige uitzonderingen na, economisch nog echt onderontwikkeld, al is ook daar vooral een rationeler landbouwexploitatie, met
zijn steeds meer begeerde exportprodukten, in voile groei.
Het zal wel niemand verwonderen dat de spectaculaire resultaten van dit onverbloemd kapitalisme ook hun (vooral sociale) prijs hebben gekost. Wat
men de plannenmakers en de regeringen in de eerste plaats verwijt is, dat
ze tot nog toe wel met enig succes een conjuncturele politiek op korte termijn
hebben toegepast, maar dat die ontoereikend blijkt te zijn om fundamentelere (structurele) problemen op te lossen: met kunst- en vliegwerk heeft
men telkens weer de inflatiebeweging kunnen opvangen en een nieuwe tijdelijke relance op het getouw zetten, maar deze methode lijkt nu ook vast
te lopen. Bepaalde remedies mislukten, omdat zij erger waren dan de kwaal:
de politiek van compensatie bv. waarmee de Staat de prijsverhoging van de
petroleumprodukten aan de consument wou besparen, door die verhoging
voor eigen rekening te nemen, waardoor hij zijn eigen middelen zozeer beknotte, dat de zo nodige investerings- en kredietpolitiek in het gedrang
kwam.
Een tweede voorwerp van steeds scherpere kritiek is het fiscaal systeem, dat
door velen ronduit als onrechtvaardig wordt bestempeld. Het aandeel van
de indirecte belastingen is nog steeds ongemeen hoog in het totaal (68,3%
in 1973), terwijl de directe belastingen (op persoonlijk inkomen en vermogen, op het kapitaal en de ondernemingen) te weinig progressief worden geacht. Voor hetzelfde jaar 1973 waren de belastingsinkomsten van de directe
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belastingen verdeeld als volgt: 34,5 % van het persoonlijk inkomen, 31,3%
van de ondernemingen, 4,6 % van het persoonlijk vermogen, 10,3 % van het
kapitaal en 19,3 % van andere posten. Ook in Spanje wenst men een fiscale
hervorming, die voor een betere inkomensverdeling zou moeten instaan.
Dat dit niet gemakkelijk zal zijn, blijkt uit het feit dat toen minister Monreal
in 1973 een hervorming in deze zin voorstelde, hij onverwijld werd afgedankt.
Een derde belangrijk punt van kritiek is de wijze waarop de doordrukkers
van de economische vooruitgang aan bodemspeculatie en -verwoesting, aan
landschapsverkwanseling (met name ten bate van het toerisme) en aan wanordelijke stedenbouw en stadsuitbreiding hebben gedaan. Sinds een paar
jaar is Spanje zich met een schok bewust geworden, dat het dringend nodig
is dit tij to doen keren.
Een vierde punt betreft de zo nodige en efficienter organisatie van de belangen van de consumenten, aangezien het enige domein waar thans een, weliswaar beperkte inspraak `van onderuit' bestaat, die van de officiele vakbonden is, die wel over de produktie(-voorwaarden) van hun bedrijf kunnen discussieren, maar niet over de produkten zelf (hun nut, nutteloosheid en hun
prjs)•
Het laatste en wellicht voornaamste punt betreft de machtsverhoudingen in
het produktie- en arbeidsproces. Waar bevindt zich tot nog toe de eigenlijke
macht in de ondernemingen? Niet bij de algemene vergadering van de aandeelhouders (een louter formele aangelegenheid), evenmin bij de Administratieve Raad, maar wel bij de Directie of de Beheerraad die door de Administratieve Raad, in naam van de aandeelhouders wordt aangesteld. Tegenover dit bestuursorgaan kunnen de arbeiders zelf Been enkele macht laten gelden. Binnen de onderneming zijn wel enkele van hen `Jurado's' (gezworenen) van de onderneming, maar de kwesties die tot hun inspraak behoren zijn bijzonder beperkt. Dit hangt trouwens samen met de andere weke
plek: de uitgesproken vertikale structuur van de officiele vakbondsorganisatie, waarin de minister bepaalt wie het op de tussenniveaus voor het zeggen heeft, en wie tenslotte op het laagste niveau de verantwoordelijke en aan
hem verantwoording verschuldigde leiders van de vakbond zijn. Als deze
verhoudingen niet grondig veranderen, lijkt een groeiende sociale onrust en
opstandigheied onvermijdelijk. Sommigen zouden de hele kwestie natuurlijk
ook van de andere kant willen aanpakken: ze pleiten voor de uitbreiding van
het publiek initiatief, zoals dit reeds bestaat in het I.N.I. (Nationaal Instituut
van de Industrie). Velen vrezen echter dat in de huidige machtsverhoudingen
de nationalisaties slechts zouden voeren tot een uitgebreid staatskapitalisme, waarvan de leiders even gevaarlijk zouden zijn als die van het privekapitalisme. Op de pertinente vraag van een der leden van het colloquium,
waarom de 'almachtige' caudillo niet zelf een aantal van deze zo gewenste
sociale hervormingen had opgelegd (zoals hij zoveel andere dingen wist op
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te leggen) was het wellicht niet zo verrassend antwoord: 'tegenover de macht
van de grote ondernemingen en het kapitaal was hij nu eenmaal veel minder opgewassen dan tegen het leger en de Kerk. Zelfs indien hij jets dergelijks gewild had, zou hij het niet gekund hebben, omdat zijn plan van economische ontwikkeling van deze economische machthebbers afhing!
Basken en Catalanen; het spookbeeld van de burgeroorlog 7
Het Catalaanse en vooral het Baskische verzet tegen het Franco-regime heeft
ook in het buitenland al geruime tijd enige ruchtbaarheid gekregen. Dat uitgerekend de (naast Madrid) twee meest welvarende gebieden in het verzet
zijn gegaan, is voor de orthodoxe marxistische interpretatie van het conflict
een harde dobber, al hadden J. P. Sartre en zijn medewerkers er reeds in
1973 in hun tijdschrift Temps Modernes 8 op gewezen dat vaak met misprijzen nationalistisch geheten bewegingen van overwegend culturele en/of
politieke aard, ook wanneer zij van (relatief) welvarende burgers en nietproletarische sociale klassen uitgaan, door de marxisten au serieux dienen te
worden genomen, als symptomen van een verdrukking die voor de mens
even belangrijk is als de economische.
Het Baskische en Catalaanse probleem is niet alleen veel ouder dan het
Franco-regime, ook de achtergronden ervan blijken nogal to verschillen.
Het is een oud probleem. Merkwaardigerwijze was het de Spaanse monarchie die daarvoor tot nog toe het meeste begrip heeft opgebracht. De Spaanse monarchen bevestigden regelmatig de bijzondere rechten en vrijheden
van deze beide volksgroepen in aparte Fueros, die met name de macht of de
willekeur van de koning of de feodale heren wettelijk beperkten. De liberale
staatsopvatting van de 19e eeuw bevorderde evenwel, zowel binnen de monarchie als binnen de republiek de idee van het alleenzaligmakende centralisme van de Staat. Uit politiek opportunisme respecteerde de republiek het
traditioneel katholieke karakter van de Baskische bondgenoot (terwljl ze
zich elders vaak erg anti-kerkelijk opstelde), wat dan gedurende de burgeroorlog heeft geleid tot het voor de buitenlandse katholieke tijdgenoten onthutsende (en nooit bevredigend verklaarde) schouwspel van Baskische republikeinse (en dus bij definitie goddeloze) troepen die onder leiding van
hun aalmoezeniers alien gezamenlijk te communie gingen alvorens hun heldhaftige strijd met de (eveneens per definitie) katholieke geheel-Spaanse nationalisten aan te binden.
7 Deze gegevens werden uit een groot aantal opmerkingen van al onze gesprekspartners samengelezen.
8 Les Temps Modernes (directeur Jean-Paul Sarti ), 29e annee, n ° s 324-325-326,
aug.-sept. 1973. Een lijvig nummer (555 blz.!) over de nationale minderheden in Frankrijk (Bretoenen, Basken, Elzassers, Catalanen ...), waarin dit aspect door meerdere
auteurs wordt benadrukt.
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Nog voor de burgeroorlog waren de verschillende achtergronden van het
Baskische en Catalaanse separatisme aan het licht gekomen, welke ook nu
nog duidelijk aanwezig zijn. Bij de verkiezingen van 1936 waren de Baskische nationalisten uitsluitend in het (christelijke) centrum aanwezig, terwijl
de Catalaanse reeds verdeeld waren in de linkse separatisten van het volksfront en de Catalaanse liga van het centrum. Daaruit blijkt dat de Catalanen
toen reeds veel meer open stonden voor invloeden en ideeen van buiten. De
onafhankelijkheidshonger van de Basken heeft een meer gesloten karakter,
dat vooral steunt op de verdediging en het behoud van de eigen, traditionele
waarden, waarvan het katholicisme en de uitgesproken kerkelijkheid nog
steeds belangrijke componenten zijn. De Catalanen van hun kant waren van
ouds meer Europees en minder traditioneel ingesteld, iets wat ze zich des te
gemakkelijker konden permitteren, daar de Catalaanse cultuur en zowel
het gesproken als het geschreven Catalaans zich in een veel sterkere positie
bevonden, die ook door de vijandige maatregelen van het Franco-regime
weinig is aangetast. Deze zelfverzekerdheid heeft hen in de voorbije jaren
tegenover het regime sceptisch en zelfs cynisch gemaakt: ze waren tot compromissen bereid, omdat ze zo weinig aan zich zelf twijfelden.
Haast iedereen is het er dan ook over eens dat het nieuwe Spaanse bewind
in alle geval initiatieven moet nemen op regionaal vlak door een herstel of
een aanpassing van de oude fueros. Midden-november bleek Juan Carlos
reeds een eerste stap te hebben gedaan, door zijn beslissing de regionale talen opnieuw in het onderwijs toe te laten; het Franco-regime had alles in het
werk gesteld om daarmee voorgoed of te rekenen. Of een 'reanimatie' van
het Baskisch nog haalbaar is, kan sterk worden betwijfeld: voor vele waarnemers vertoont de situatie veel analogie met die van de Ierse republiek,
toen zij eindelijk onafhankelijk werd. Wat er ook van zij, verdere substantiele tegemoetkomingen aan de Baskische aspiraties zouden op korte tijd
bewegingen als de E.T.A . zo niet geheel overbodig, dan toch onpopulair
kunnen maken bij de meerderheid van de Baskische bevolking. Om de reeds
boven vermelde redenen ligt het aan de Catalaanse kant enigszins anders,
in zover daar de links georienteerde `separatisten' andere dan louter culturele of louter politieke ambities (van grotere hegemonie) hebben.
Bij wijze van conclusie rest ons bier nog iets te zeggen over een psychologische factor, die door velen nog zeer belangrijk wordt geacht voor het klimaat
van de toekomst: de herinnering aan en het spookbeeld van de burgeroorlog.
Het lij dt niet de minste twij f el dat in de eerste jaren of zelfs decennia na de
burgeroorlog de meeste Spanjaarden bereid waren veel te verdragen, liever
dan het risico te lopen met een dergelijke gruwel opnieuw geconfronteerd te
worden. Teveel families waren erdoor getrof f en, niet alleen door de dood
van f amilieleden, maar evenzeer door de verdeeldheid en onverzoenlijkheid
die het conflict vaak tussen verwanten had doen ontstaan. Velen menen dan
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ook dat deze psychologische factor nog steeds een zeer sterke rem is op alle
onbesuisde initiatieven, en dat, zoals iemand in Le Monde schreef, `la kermesse heroique', die buitenstaanders wel geweldig kunnen vinden, niet zal
doorgaan. Of deze verwachting wordt ingelost, hangt natuurlijk vooral of
van de reacties van zowel extreem-rechts als extreem-links, waarvan vooral sommige jongere 'guerreros' of 'guerilleros' hebben laten blijken dat zij
bereid zijn desnoods over lijken to gaan.

Het verloren perspectief Europa en
de wereldvrede'

F. A. M. Alting von Geusau

Dertig jaren na het einde van de Tweede Wereldoorlog lijkt de mensheid nog
niet de weg gevonden te hebben naar een wereldorde waarin de vrede bewaard, conflicten beheerst en menselijke rechten eerbiedigd kunnen worden. In tegendeel. De ruim honderd en veertig staten waarin de aarde verdeeld is, zijn steeds minder in staat oplossingen te vinden voor de grote problemen die onze aandacht vragen. Voor deze onmacht om de wereld leefbaar
en vreedzaam te maken, is Europa voor een belangrijk deel verantwoordelijk. Gedurende de laatste eeuwen immers hebben enkele mogendheden, die
tot de Europese beschaving behoorden, de wereldpolitiek beheerst en gevormd. In twee wereldoorlogen hebben zij hun heersers-positie verloren,
maar het systeem van internationale betrekkingen, dat zij hebben opgebouwd, is nog steeds bepalend voor de wereldverhoudingen vandaag. Wat
hebben zij gedaan om bij te dragen tot een nieuwe wereldorde die niet alleen
meer gebaseerd is op een machtsstrijd tussen grote mogendheden?
In zijn rede bij de aanvaarding van de Erasmusprijs in 1962, zei Romano
Guardini: Europa `heeft de tijd gehad om illusies te verliezen ... Het heeft
reeds zoveel onherstelbaars ten onder zien gaan; is in lange moorddadige
oorlogen zo schuldig geworden, dat het in staat is niet alleen de creatieve
mogelijkheden maar ook het risico, ja de tragiek van de menselijke exisitentie te voelen ... In Europa heeft de mens een onafzienbare schuld ten aanzien van de mens op zich geladen, onmetelijk onheil aangericht ... hetzelfde
Europa dat zoveel geweld heeft uitgeoefend en leeggeworden majesteit heeft
opgeeist.' Daarom, zo zei Guardini is de 'allerminst sensationele, maar ten
diepste naar het wezenlijke leidende taak, die aan Europa is toegewezen, de
kritiek op de macht ... De voor Europa gereserveerde taak is naar mijn mefling niet hierin gelegen, dat het de macht die uit wetenschap en techniek
voortkomt hoger opvoert — ofschoon het ook dat natuurlijk zal doen — maar
dat het deze macht aan banden legt'. 2

1 In december 1975 bij A. W. Sijthoff Uitgeversmij. te Leiden een boek van schrijver
dezes over European Perspectives On World Order. In dit artikel geeft hij enkele gedachten daaruit weer. 360 blz., f 58,--.
2 Romano Guardini, Europa. Werkelijkheid en Taak. Hilversum-Antwerpen, 1962.
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In ooze tijd, waarin het menselijk bestaan bedreigd wordt door massa-vernietigingswapens en het menswaardig bestaan door totalitaire regimes en
ideologieen 3 is de beteugeling van de macht over mensen een van de belangrijkste voorwaarden voor een deugdelijke wereldorde. Toch is het niet deze
overtuiging die het optreden van Europese politici en staatslieden in de wereld thans richting geeft. Politiek blijft het handelen allereerst bepaald door
het streven naar meer nationale macht, naar grotere collectieve invloed
langs de weg van regionale eenwording en naar verdere economische vooruitgang. Of om in de woorden van de Britse historicus Toynbee to spreken, 4
we leven nog steeds in de greep van `de oude religie van de mens-verering in
de vorm van de eredienst aan de collectieve menselijke macht'.
,

In het licht van de geschiedenis

Deze eredienst aan de collectieve menselijke macht heeft de politieke geschiedenis van Europa in belangrijke mate bepaald. Zij heeft er in de Europese Middeleeuwen toe geleid, dat het heilzame dualisme tussen `geestelijk'
en `tij delijk' gezag ontaardde in een machtsstrijd tussen Paus en keizer. Het
verzet van de Europese vorsten tegen de Pauselijke aanspraken op het hoogste gezag lag ten grondslag aan de opkomst van de souvereine staat, waarin
de vorst ieder hoger gezag verwierp. Met de verwerping van de Pauselijke
aanspraken op de hoogste macht verdween ook het besef dat het leven en
welzijn van iedere mens en niet het belang van de staat eerste doel van een
rechtsorde moest zijn. Zo werden exclusieve macht binnen eigen grondgebied en vergroting van de macht ten koste van andere vorsten doel in zichzelf en inzet van de politiek in de moderne tijd van de Europese geschiedenis. Het moderne volkenrecht werd gereduceerd tot een systeem van regels
dat de betrekkingen vastlegde tussen een klein aantal grote mogendheden.
Het was de uitkomst vooral van de `grote' vredesverdragen van 1648 en
1815, waarin het resultaat van oorlog in een nieuw evenwicht tussen die mogendheden werd vastgelegd.
De `moderne' tijd was ook de tijd van de Europese koloniale expansie en de
overheersing over andere werelddelen. Het was de tijd waarin het lot van de
mensheid werd bepaald, eerst door de ontdekkingsreizen en de koloniale
politiek van Portugal, Spanje, de Verenigde Nederlanden, Engeland en
Frankrijk; en later — vanaf het midden der achttiende eeuw — door de wereldwijde machtsstrijd tussen Engeland en Frankrijk. De verdeling van Afrika
in de laatste twee decennia van de negentiende eeuw was zowel hoogtepunt
als slotfase in de koloniale expansie van het Westen.
De ontdekkingsreizen en de vroege koloniale expansie waren oorspronkelijk
,

,

3 Vgl. Karl Jaspers, Die Atombombe and die Zukun f t der Menschen.
4 Het Christendom tussen de wereldgodsdiensten. Bussum 1958.
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het Westerse antwoord op de externe dreiging van de Islam: de Saracenen
in het Zuid-Westen en later de Mamelukken en de Turken in het Zuid-Oosten. In de late Middeleeuwen waren de kruistochten echter niet alleen een
vorm van 'heilige oorlog' tegen de Turken. Zij waren ook bedoeld om Europa te verenigen onder het gezag van de Paus en het schisma tussen de Christenen in Oost en West ongedaan te maken. De pogingen van Portugezen en
Spanjaarden om via de Kaap of via het Westen het Ottomaanse Rijk te omzeilen, werden ook pogingen nieuwe rijkdommen te vergaren en nieuwe nederzettingen te vestigen. De alliantie tussen godsdienst en oorlog, tussen geloofsverbreiding en gewelddadige onderwerping, bleek een onheilig bondgenootschap. Zij ontaardde tenslotte in een politiek van Westerse superioriteit en onderdrukking van andere volken, in een zucht naar rijkdom en land
en een steeds fellere machtsstrijd tussen de steeds kleinere groep Europese
grote mogendheden zelf.
In de twee wereldoorlogen van deze eeuw eindigde het tijdperk van de Europese overheersing. Europa verloor zijn centrale positie en werd object van
de nieuwe machtsstrijd tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Het
zou echter onjuist zijn, de twee wereldoorlogen alleen te zien als een overgang naar een nieuwe machtsconstellatie. Europa en de Europeanen hebben meer verloren dan alleen hun machtspositie. De bereidheid van de regeringsleiders in de eerste wereldoorlog alles op het spel te zetten om de oorlog
te winnen, stortte Europa in een sociale, geestelijke en politieke chaos als
nooit te voren. De zinloze wreedheid van de loopgravenoorlog en de afschuwelijke verschrikking van de terreur tegen de burgerbevolking vervormden pacifisme tot haat, beginselen en ideeen tot ideologieen en vrede tot
wraak. De na-oorlogse diplomatie werd een vorm van oorlogvoering in
plaats van een instrument voor conflict-oplossing en verzoening. De jaren
tussen de twee wereldoorlogen werden het voorspel van de tweede wereldoorlog, die van het begin of aan een totale en ideologische oorlog was.
Het is ook nu, dertig jaar na het einde van die oorlog, nog steeds noodzakelijk stil te staan bij de verschrikkingen van de uitroeiing van de Joden, de
concentratie-kampen en de weggebombardeerde steden om te beseffen dat
een beschaving, waarin dit kon gebeuren, nooit meer de zelfde kan zijn. Met
de mensen en de steden was ook de zin van vroegere concepties en perspectieven voor een tussen-staatse wereldorde vernietigd.
De gevolgen van de Europese Deling

Het totale en ideologische karakter van de tweede wereldoorlog heeft tot gevolg gehad dat de na-oorlogse deling van Europa een veel ernstiger verschijnsel is dan het verlies van haar machtspositie.
De in een starting van Europa's wereldrol immers had de weg kunnen openen voor de nieuwe tack die Guardini haar toedacht: de kritiek op de macht.
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De Europese deling echter, die even totaal en ideologisch was als de oorlog
daarvoor, blokkeerde de weg naar het volvoeren van die taak. Diplomatie
bleef een vorm van oorlogvoering, zij het met andere tegenstanders. Daarin
was geen plaats voor de geest van zelf-beperking en verzoening, die nodig
was om een nieuwe weg naar vrede te vinden. De demon van de ideologie en
de onbeperkte diplomatieke oorlogvoering werd niet uitgebannen, hij werd
met nieuw respect benaderd. Zoals Alexander Solsjenitzyn schreef in zijn
rede bij de aanvaarding van de Nobel-prijs voor de vrede: `de primitieve
weigering tot een vergelijk te komen werd verheven tot de status van een
theoretisch beginsel: zij wordt beschouwd als de deugd van de orthodoxie'.
Het was in dit klimaat dat West-Europa koos voor eenwording als stap op
weg naar het herstel van zijn verloren positie; dat Oost-Europa de weg opging naar het 'socialistisch internationalisme' — de naam voor zijn onderwerping aan de Stalinistische terreur; en dat de niet aangesloten landen het beginsel van de rationale souvereiniteit tot instrument van verdediging tegen
overheersing door een van de tweede blokken maakten.
De nieuwe na-oorlogse Organisatie van de Verenigde Naties werd het slachtoffer van de Europese deling en de koude oorlog tussen Oost en West. Zij
werd gedoemd tot onmacht in de handhaving van internationale vrede en
veiligheid. Stalin voltooide in februari 1948 de onderwerping van Oost- en
Centraal-Europa met de staatsgreep in Praag. In 1947 verklaarde de Comin
form, dat de wereld van nu of aan verdeeld was in twee elkaar vijandige
kampen.
Het waren vooral deze laatste ontwikkelingen die de stoot gaven aan het
eenwordingsstreven in West-Europa. Wanneer we nu terugzien op deze periode van het begin van de koude oorlog, moeten we vaststellen dat het antwoord van de Westelijke regeringen op de Stalinistische dreiging van land
tot land sterk verschilde. Vooral de leiders van Frankrijk en Engeland waren niet in staat te aanvaarden dat Europa zijn centrale positie in de wereld
verloren had. Voor hen was het eenwordingsstreven vooral gericht op het
herstel van de Europese macht. De Verenigde Staten werden de belangrijkste
voorvechter van nieuwe vormen van Westelijke samenwerking. In de kleinere landen overheerste de gedachte dat regionale eenwording een voorfase
van en een model voor een nieuwe wereldorde zou kunnen zijn.
Het is zowel de kracht als de tragedie van de overtuigde 'Europeanen' geweest, dat zij een aantal Westeuropese staten in een proces van economische
integratie aan elkaar bonden zonder dat ooit overeenstemming werd bereikt
over de uiteindelijke doelstellingen van een verenigd Europa. Het succes van
de economische integratie leidde zodoende tot een herleving van het verlangen naar herstel van de verloren invloed. Het besef dat de periode van de
twee wereldoorlogen een fundamenteel andere benadering van problemen
van wereldorde vereiste, verdween geleidelijk naar de achtergrond. Ondanks
de intensivering van hun onderlinge samenwerking — bijvoorbeeld in de Ver-
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enigde Naties — overheerst in 1975 het `nationale' in de benadering van werel dvrede-vraagstukken bij de landen van de Europese Gemeenschap.
In de landen van Oost-Europa, die tot het Sovjetsysteem behoren, overheerst
ook nu nog de opgelegde, ideologische visie op de toekomstige ordening van
de wereld. De detente tussen Oost en West in Europa heeft zeker geleid tot
een toename van bilaterale betrekkingen op allerlei gebied tussen de landen
van Europa. De resultaten van het overleg over veiligheid en samenwerking
in Europa hebben de eerder geciteerde uitspraak in 1947 van de Cominform
echter meer bevestigd dan herroepen. Juist waar het de politiek ten aanzien
van de wereldvrede betreft, hebben de Oosteuropese staten nauwelijks een
andere keus dan het zorgvuldig volgen van de ideologisch-politieke lijn van
de Sovjet-Unie. De na-oorlogse ontwikkelingen in Oost-Europa zijn bepaald
door een rigoreus en zonodig gewelddadig ingrijpen van de Sovjet-Unie in
iedere poging een `eigen weg naar het socialisme' of een eigen buitenlandse
politiek te zoeken. Berlijn 1953, Boedapest 1956 en Praag 1968 zijn slechts
de meest zichtbare tekenen van blijvende onderwerping aan een verouderde,
ideologische benadering van de na-oorlogse wereldproblemen. In dit licht
gezien biedt de `nieuwe socialistische orde' geen enkel perspectief op een
aanvaardbare wereldorde.
Misschien is het wel het noodlot van de mensheid — jets waarvoor de dramaturg en de historicus meer open staan dan de onderzoeker en de technicus —
dat juist diegenen, de 'Europeanen' in het Westen en de communisten in het
Oosten, die hun ideeen als voorlopers van een nieuwe wereldorde beschouwden, geen perspectief kunnen bieden voor zo een orde. En dat diegenen, de
landen die neutraal werden in het Oost-West conflict, die aanvankelijk handelden uit zelfbehoud, wel zo een perspectief kunnen bieden. Een land als
Joegoslavie werd niet neutraal op grond van een welomschreven ideologie.
Zij werd het uit bittere noodzaak en de wil haar territoriale integriteit te verdedigen tegen de usurpatie-politiek van Stalin. Het was deze acute bedreiging en het Joegoslavische antwoord daarop, die uiteindelijk Joegoslavie
tot een van de leidende staten maakten van een politiek van niet-gebondenheid ten opzichte van de beide vij andige blokken en van versterking van de
rol van de wereldorganisaties voor het bereiken van een nieuwe wereldorde.
Tegenover het Westerse en socialistische idee van een bipolair evenwicht en
een universalisatie van het eigen regionale stelsel boden de niet aangesloten
landen tenminste de volgende drie alternatieven: de democratisering van de
internationale betrekkingen; multi-culturele samenwerking tussen staten; en
de institutionalisering van betrekkingen binnen organisaties waartoe tegenstanders en niet-aangeslotenen behoren.
,

Wereldorde en Wereldorganisatie

De Westeuropese, socialistische en 'niet-gebonden' visie op de ordening van
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de wereld ontstonden in een periode waarin — voornamelijk op Amerikaans
initiatief — de organisatie der Verenigde Naties tot stand gekomen was. Het
idee de wereldvrede te verzekeren door middel van een wereldorganisatie
was reeds door President Wilson tijdens de Eerste Wereldoorlog gelanceerd.
De mislukking van de Volkenbond tussen de twee wereldoorlogen bracht
President Roosevelt ertoe te streven naar een nieuwe wereldorganisatie,
waarin de na-oorlogse grote mogendheden — in de Veiligheidsraad — primair
verantwoordelijk zouden zijn voor de handhaving van de vrede.
De houding van de Europese staten in de Verenigde Naties zou de belangrijkste toetssteen worden voor hun visie op de na-oorlogse ordening van de
wereld. Het onderzoek dat ik naar de houding van de Europese landen in de
Verenigde Naties heb gedaan, komt niet tot bemoedigende conclusies. De
socialistische landen van Europa — in navolging van de Sovjet-Unie — hebben zich blijvend verzet tegen iedere versterking van de bevoegdheden van
de Verenigde Naties. Zij zijn de luidste verdedigers van de strikte nationale
souvereiniteit van de staten; een principe dat de Sovjet-Unie overigens verwerpt binnen zijn machtsbereik. Zij hebben zich altijd gekeerd tegen iedere
poging de rol van het Internationale Gerechtshof te versterken, de VN nieuwe taken te geven bij de vredeshandhaving en betere regelingen te vinden
voor het behandelen van conflicten. Voor hen lijkt de VN eerder een plaats
voor ideologische strijd dan een kader voor verzoening te zijn. De houding
van de meeste Westeuropese staten is vooral bepaald door de politiek van de
dag, niet door enige doordachte visie op de toekomst. In de periode van de
koude oorlog steunden zij Amerikaanse pogingen om de rol van de Algemene
Vergadering te versterken bij het handhaven van de vrede, omdat de Veiligheidsraad te vaak verlamd werd door een veto van de Sovjet-Unie. Met de
opkomst van een — vaak anti-Westerse — nieuwe meerderheid sinds het begin van de zestiger jaren verdween hun streven naar versterking van de rol
van de Algemene Vergadering. In de zeventiger jaren is er nauwelijks meer
sprake van een gemeenschappelijke houding van de Westelijke landen in de
VN, ondanks intensiever overleg tussen de negen van de Europese Gemeenschappen.
De niet-aangesloten landen in en buiten Europa leken aanvankelijk ernst te
maken met hun poging nieuwe perspectieven te openen op de rol van de wereldorganisatie. Samenwerking tussen kleinere landen uit alle delen van de
wereld leek inderdaad een alternatief te bieden voor een VN beheerst door
conflicten tussen de grote mogendheden. Het is er niet van gekomen, omdat
de kleinere landen tenslotte kozen voor strikte handhaving van hun souvereiniteit en daarmee hun pleidooien voor nieuwe VN taken reduceerden tot
exercities in verbale, 'diplomatieke oorlogsvoering.
De kloof tussen publieke redevoeringen en feitelijke politiek, tussen stemgedrag en werkelijke bereidheid en tussen meerderheden in de VN en
machtsverhoudingen in de wereld is zodoende grater en dieper dan ooit te
voren.
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De Verenigde Naties in 1975 kunnen niet langer meer beschouwd worden
als een organisatie die een wezenlijke bijdrage kan leveren aan een deugdelijke wereldorde. Het Europese kolonialisme en zijn gevolgen, de twee wereldoorlogen van deze eeuw en de ideologische verdeeldheid daarna zijn de
diepere oorzaken van de huidige crisis.
Het Beheersen van ConfIicten

In een wereld opgedeeld tussen souvereine staten behoort het beheersen en
oplossen van conflicten tot de belangrijkste opgave van een organisatie als
de VN. Juist in ons tijdperk, waarin staten over zulke vernietigende wapens
kunnen beschikken, is het beheersen van conflicten essentieel voor het bereiken van meer orde in de internationale betrekkingen. De vreedzame beslechting van geschillen en het voorkomen van oorlog behoren terecht tot de primaire taken van de VN. De ervaringen met het z.g. Europese Concert van
grote mogendheden tijdens de negentiende eeuw waren niet gunstig. De vijf
grote mogendheden die na 1815 in feite verantwoordelijk waren geweest
voor de beheersing van conflicten, waren zo zeer gericht op hun eigen belang
om het evenwicht tussen henzelf te bewaren of te herstellen, dat zij geen
belangrijk gewapend conflict hadden kunnen voorkomen. Waar zij afzonderlijk of gezamenlijk intervenieerden, leidde dit tot een uitbreiding in plaats
van een beperking van conflicten. De lessen van de negentiende eeuw waren
voornamelijk negatief, temeer waar hun streven naar machtsevenwicht tot
gevolg had, dat het wisselend evenwicht tussen hen geleidelijk verstarde tot
een systeem van bondgenootschappen, waardoor de eerste wereldoorlog tenslotte onvermijdelijk werd.
Het is waarschijnlijk een van de tragedies van de pogingen in de Volkenbond
en de Verenigde Naties tot een stelsel voor conflictbeheersing te komen, dat
deze negatieve ervaringen onvoldoende onderkend zijn. De illusie dat grote
mogendheden de rol van onpartijdige bemiddelaars kunnen vervullen, ligt
ook nu nog ten grondslag aan het VN stelsel voor conflictbeheersing. Deze
illusie tezamen met de ideologisering van de internationale betrekkingen
heeft ertoe bijgedragen dat de VN als geheel meer een instrument van conflictuitbreiding dan van conflictbeheersing en -beperking is geworden. Het
verloop van het Midden-Oosten conflict van 1917 tot 1975 is hiervan het
duidelijkste voorbeeld. De aanvankelijk vreedzame immigratie van Joden in
Palestina groeide tijdens de eerste wereldoorlog uit tot een internationaal
conflict, doordat de geallieerde mogendheden in het gebied poogden de
Turkse provincies onder henzelf te verdelen. De Britse Balfour-verklaring,
die de Joden in 1917 een eigen thuisland beloofde, was er meer op gericht
het wereldjodendom te mobiliseren tegen Duitsland dan een rechtvaardige
oplossing voor Joden en Arabieren in Palestina te vinden. Het Britse mandaat
over Palestina van 1923-1948 maakte het conflict tussen Joodse immigran-
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ten en autochthone Palestijnen onoplosbaar en legde de basis voor uitbreiding van het conflict: tot een regionaal conflict sinds 1948 tussen Israel en de
Arabische staten. In de Verenigde Naties groeide het probleem van het Midden-Oosten uit tot een internationaal conflict. Thans is de Hidden-Oostensituatie een onontwarbaar kluwen van conflicten tussen Israeliers en Palestijnen, tussen Israel en de Arabische staten, tussen Palestijnen en Arabische
staten, tussen Arabische staten onderling, tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, tussen de olie-producerende en de olie-consumerende landen,
tussen de Derde wereld en de Westelijke wereld ... En deze opsomming is
nog niet eens volledig.
West-Europa, in dit kluwen, is er allereerst in geinteresseerd zijn eigen invloed te vergroten en zijn olietoevoer veilig te stellen. Oosteuropa volgt de
Sovjetdiplomatie, die hoopt, door verdere polarisatie van de conflicten, een
greep op de Arabische wereld te krijgen. De niet-aangesloten landen steunen de Palestijnse zaak, die zij zien in het perspectief van de strijd van de
Derde wereld tegen het ex-koloniale Westen.
De verdelingen van Palestina en de internationalisatie van het conflict hebben tot zijn uitbreiding en onoplosbaarheid bijgedragen. De Europese staten
hebben tot nu toe nagelaten de negatieve lessen uit hun eigen verleden te
trekken en een eigentijdse bijdrage te leveren aan het probleem van de beheersing van conflicten.
Beperking van Oorlog en Geweld

Zolang oorlogen niet voorkomen en conflicten niet vreedzaam opgelost
kunnen worden, is het noodzakelijk alles te pro'beren het oorlogsgeweld te
beperken en het menselijk leed, dat van geweld het gevolg is, zoveel mogelijk te vermijden. Wanneer we vandaag zien hoe de staten zich tot de tanden
bewapenen met de meest geavanceerde wapens van vernietiging, terwijl zij
niet in staat zijn de meest eenvoudige instrumenten voor vrede te hanteren,
dan past de beschrijving op hen van de dinosaurus: `te veel harnas, te weinig
hersenen'. 5
Deze beschrijving is maar al te raak, als we zien hoe de bewapeningswedloop
voortgaat en de pogingen tot ontwapening en wapenbeheersing voortdurend
vastlopen. De demon van de onbeperkte oorlogsvoering heeft inderdaad bezit genomen van onze regeringen, conferentiezalen en wapenindustrieen en
geen geest van zelfbeperking is tot nu toe sterk genoeg geweest hem er uit te
verdrijven.
Misschien is het wel zo, dat de jarenlang voortslepende onderhandelingen
over ontwapening wel tot mislukking gedoemd zijn, vanwege de illusie waarop zij rusten. Ontwapening immers wordt steeds weer gepresenteerd als een
5 Zie mijn: Denken Over Wereldvrede. Assen, 1972.
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poging om oorlog te voorkomen. Wapens echter voeren geen oorlog. Mensen voeren oorlog met wapens. Het zijn de mensen die ertoe gebracht moeten
worden hun conflicten op een andere manier dan met geweld op te lossen.
Zolang dit tussen staten helaas onmogelijk is, moet alle aandacht erop gericht worden — voor en tijdens oorlogen — om het geweld en het gebruik van
wapens met alle macht te beperken. Het doel van die beperking ligt voor de
ers
hand: het beperken van het lij den van de burgerbevolking en de slachtoffers
van geweld, of de bescherming van menselijke rechten in gewapende conflicten. Alleen met dit doel voor ogen is het werkelijk mogelijk oorlog en geweld
te beperken. Ontwapeningsonderhandelingen en pogingen bepaalde wapens
uit te bannen, omdat dit in wederzijdse militair belang zou zijn, makers in
ooze tijd van voortgaande, technologische ontwikkelingen in de bewapening
weinig kans. Zij zijn, vrees ik, een doodlopend pad in de wildernis van de tussenstaatse betrekkingen, die ontstaan is uit de periode van de onbeperkte
oorlogsvoering en de ideologische oorlogsvoering daarna.
Alleen een hernieuwde verantwoordelijkheid voor het menselijk levee, zoals
die met name tot uitdrukking komt in het streven van het Internationale
Rode Kruis nieuwe regels van humanitair oorlogsrecht te formuleren, kan
nog een weg openen naar beperking van oorlog en geweld. Dit streven met
alle kracht te ondersteunen zou een van de onderdelen moeten worden van
een nieuwe Europese bijdrage aan de beteugeling van de macht over mensen.
Europa is echter geenszins gericht op het uitvoeren van die wezenlijke taak.
Daarvoor is het hedendaagse politieke Europa te zeer gescheiden van zijn
eigen Europese idealen door muren van onpersoonlijke burocratieen, streven naarmacht en zucht naar rijkdom. Daarvoor is ook ons moderne systeem
van de diplomatie te zeer de tempel waarin de Europese mens eredienst
blijft bewijzen aan de demon van de collectieve menselijke macht. Dat dit zo
is, komt omdat de `politieke' mens in zijn aanbidding voor de collectieve
menselijke macht vergeten is, dat zijn eerste band die is met God als de
schepper van alle mensen. Alleen als we in staat zijn de verlossing van een
mens te stellen boven het lot van staten en wereldrijken, kan Europa de weg
naar de vrede terugvinden, ook vandaag nog.

De Vrouwmens Erica Jong

L. Geerts

Het overrompelend succes van Fear of Flying* wordt voortgezet door de Nederlandse vertaling ervan, die onder de aangedikte titel Het Ritsloze Nummer na twee maanden al aan de derde druk toe is. Erica Jongs titel verwijst
meer naar haar psychische toestand, naar haar nooit eindigende zelf-ontleding in Freudiaanse termen: ze is bang voor het vliegen en tracht te weten
te komen op grond van Welke complexen die angst is ontstaan. De Nederlandse vertaling legt meer nadruk op haar belangrijkste dagdroom: `the zipless
fuck', de seksuele daad met een totaal onbekende man, een snort daad dat
aan al die hinderende Freudiaanse complexen zou ontsnappen. Het is dezelf de problematiek, de tegenstelling tussen enerzij ds wat je hoofd weet en
wil en anderzij ds wat je lichaam en je psyche aankunnen. Alleen legt de Nederlandse titel het accent nogal zwaar op de seksuele vrijmoedigheid van
E. Jong. Zeker, in interviews gaf de schrijfster toe dat de kinderpsychiater
Wing uit het boek niemand anders is dan haar Chinese echtgenoot Jong. Van
de andere kant heeft ze er ook nooit twijfel over laten bestaan dat Het Ritsloze Nummer een roman is, fictie weergeeft, afwijkt van haar strikte autobiografie. Overigens weet ze best, dat geen enkel geschrift, hoe eerlijk ook,
ooit de onvervalste realiteit kan weergeven, dat het verwoorden alleen al een
selectie veronderstelt.
De seksuele vrijmoedigheid, die ten dele haar succes verklaart, gaat gepaard met humor, minder de strikt literaire humor van het woordspel of de
stilistisc'he pointe, meer die van de tegenstelling tussen ideaalbeeld en grauwe of rossige realiteit. De humor sluit m.a.w. direct aan bij de essentiele problematiek. Een voorbeeldje: vervreemd van haar man en door haar minnaar
abrupt en zonder scrupules in de steek gelaten, komt ze tot bezinning op een
armoedige hotelkamer. Ze begint te beseffen dat ze alleen op haar bloedeigen benen moet staan en verovert zo een stukje onafhankelijkheid, wat
voor een vrouw in onze samenleving een grote bevrijding betekent. Uitgerekend op dat moment krijgt ze haar periode. In haar rommelige koffer is geen
maandverband te ontdekken. In de akelige kamer is er niet veel dat ter ver* Erica Mann Jong, Fear of Flying, Secker & Warburg, 1974 / Panther Books, 1974.
—, Het Ritsloze Nummer, Arbeiderspers, Amsterdam, 1975, 394 pp., f 26,50, BF 435.
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vanging kan dienen. Sarcastisch merkt ze op: `Het leed van andere schrijvers
is altijd episch of kosmisch of avantgardistisch, maar mijn Teed is je reinste
slapstick'.
Meteen is er ook een brug geslagen van de aloude tegenstelling tussen werkeijkheid en droom naar de vrouwelijke situatie. Zelden brengt een vrouw,
die zo bezeten is door liefde, die zoveel behoefte heeft om uit de liefde van
een man te halen wat er maar uit te halen valt, die — met een ouderwets
woord — zo romantisch is, tegelijk zoveel realiteitszin op. Het meest treffende
voorbeeld daarvan is Jongs vrolijke vrijmoedigheid over de angst voor een
ongewenste zwangerschap. Wat dat al allemaal veroorzaakt heeft aan frigiditeit en vijandigheid, kan je nalezen in Der Kleine Unterschied and Seine
Groszen Folgen' van de Duitse feministe Alice Schwarzer. Hoe een goed
geinformeerde, in grote mate onafhankelijke vrouw daarover schrijft, kan je
echter ook al in Het Ritsloze Nummer lezen. `The zipless fuck', ais dagdroom, is in laatste instantie een dagdroom over seks zonder vruchtbaarheid,
dat voorrecht van de mannen in een mannenmaatschappij .
De slapstick van het concrete vrouw-zijn in een maatschappij vol intellectuele mannen, die geen greintje aandacht kunen opbrengen voor de fysieke
weerloosheid tegenover een bevruchting, beheerst overigens zowat het hele
bock. Om die reden ook zijn vrouwmensen, die in het feminisme een excuus
gevonden hebben voor hun (begrijpelijke, daarom nog niet verantwoorde)
vij andigheid tegen mannen en kinderen, woest op Erica Jong. De auteur is
immers een aantrekkelijke, succesrijke vrouw, die met een soms wat geblaseerde superioriteit over haar eigen fysieke en psychische ongemakken
schrijft. Ze kan dus makkelijk gedoodverfd worden als iemand die uit de
hoogte doet, terwijl ze zich totaal aan de mannenwereld onderwerpt (als aantrekkelijke, succesrijke vrouw). Maar ook linksen, die alleen uit humeurigheid aan sociale actie doen, bewijzen niets tegen de linkse idealen; mutatis
mutandis is humeurigheid tegenover mannen nog geen vrijbrief voor onafhankelijkheid, of is succes en vooral succes bij de mannen van de media, jets
wat Jong zeker nastreeft, nog geen bewijs dat ze anti-feministisch zou zijn.
Valerie Solanas (die de Vereniging tot Uitroeiing van Mannen stichtte) is
niet meer feministisch, omdat ze een kogel afvuurde op Andy Warhol, dan
Erica Jong die mannen als Warhol weet te charmeren. Dat de ene schoot
en de andere charmeerde, betekent alleen maar, dat ze allebei met de bestaande mannenheerschappij rekening houden; maar dat de ene zich door
haar daad aan de masculinistische rechtbank uitleverde, terwijl de andere
haar superioriteit tegenover de mannenmedia bewaarde, dat is al wat belangrij ker.
Tot daar de feministische verwijten. Belangrijker is de vraag of en in hoe1 Alice Schwarzer, Der Kleine Unterschied and Seine Groszen Folgen, Fischer Verlag, Frankfurt, 1975.

316

Leo Geerts

verre Erica Jong zich inderdaad heeft aangepast aan de seksistische eisen
van ooze samenleving. Dat ze niet zonder mannen kan, lijkt nogal normaal,
en is niet per definitie seksistisch. Dat ze een soort vaderfiguur nodig heeft
— een psychiater, een begrijpende echtgenoot, een schijnbaar superieure minaar —, begint al in de seksistische righting te gaan. En zeer zeker heeft Erica
Jong geen direct-agitatorische doelstellingen gehad. Daar komt ze ook rond
voor uit. Ze vindt zelf ook dat ze te veel tijd en energie verspild heeft aan
`de liefde' en dat mannen maar al te vaak tussen haar en haar eigenlijke
taak, het schrijven, hebben gestaan. Maar het hele boek is geschreven naar
de uiteindelijke bevrijding toe: het is door het charmeren heen, door het
schitteren met intellectuele kwaliteiten heen, door het flirten en verleiden
heen dat de auteur naar het kille moment van de waarheid gaat. Ze zegt het
vrij cliche-matig: `Ik kon natuurlijk gaan krijsen en gillen dat ik ook een
klein kind was, dat ik kapot zou gaan als hij me liet zitten, dat ik gek zou
worden. Maar ik was Adrians kind niet en het was niet zijn plicht mij te redden. Ik was niemands kind meer. Bevrijd. Volkomen vrij. Het was het
meest angstaanjagende gevoel dat ik ooit gekend had. Alsof je op het randje
van de Grand Canyon wankelt en hoopt dat je nog zult leren vliegen voor je
beneden aankomt' (344).
Dit moment van de waarheid houdt dus in, dat ze verzaakt aan haar afhankelijkheid van mannen, dat ze `niemands kind' (in het Engels staat: baby)
meer wil zijn. Wat haar de kracht geeft om eenzaam te zijn, verschilt niet van
de eenzame kracht van mannen: 'Je hebt je werk, had Adrian gezegd. En
ook daarin had hij gelijk. 0 hij had groot gelijk, alleen precies om de verkeerde redenen. In elk geval had ik iets wat me mijn leven lang zou bezighouden, een roeping, een grote hartstocht. En dat was bepaald meer dan de
meeste mensen hebben' (383). Het feit dat ze daarna teruggaat naar haar
echtgenoot, verandert niets aan deze keuze, aan dit punt dat ze na een doorleving van de vrouwelijke geconditioneerdheid heeft bereikt.
Feitelijk verschilt deze roman van Erica Jong niet zo erg van de interviews
met vrouwen uit Alice Schwarzers Der Kleine Unterschied and Seine Groszen Folgen. Ook in die interviews kan je nagaan, hoe vrouwen zich aanvankelijk, uit onwetendheid, door geindoctrineerde onderwerping, uit luiheid,
uit misleide naiviteit, aan de situatie proberen aan te passen; pas na de mislukte pogingen die tot de bekende ellende leiden, gaan ze zich verzetten,
gaan ze proberen een zelf standig bestaan op te bouwen. Of ze trachten toch
ten minste een hoekje vrij te maken voor zichzelf of, ten allerminste, een bescherming op te bouwen tegen de directe agressie van hun man. Erica Jong
levert niets anders dan het verhaal van haar gevecht met de onzichtbare,
maar effectieve ketenen waaraan vrouwen door mannen vastgebonden worden.
Verspreid over het hele boek liggen de hoofdmomenten van dat gevecht:
haar menarche (eerste menstruatie), de ontmoeting met exhibitionisten in de
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ondergrondse als ze naar school gaat, lesbische dromen, haar eerste liefdesaffaire, gevolgd door een huwelijk met de briljante student Brian, haar tweede huwelijk met de kinderpsychiater Bennet Wing, haar relaties met haar
moeder, haar zusters, vooral dan die met een broedmachine-zuster (`Randy
bleef ondanks haar talrijke zwangerschappen net doen alsof zij de eerste
vrouw in de geschiedenis was die een baarmoeder bezat'), de verleidingspoging van haar schoonbroer Pierre ... Op zichzelf is dit verhaal al een roman
waard. Als lezer moet je het echter een beetje lospulken uit de verhaalstructuur, die niet rechtlijnig is, maar met flash-backs goochelt op de minst verwachte momenten.
Ook dit verhaal begint met de zogeheten generatie-kloof. Hoewel haar moeder een verlichte, oorspronkelijk Joodse, Amerikaanse vrouw is, kan ze haar
niet helpen: `Ik geloof dat ik in de grond van de zaak zo woedend op mijn
moeder was omdat ze me niet leerde vrouw te zijn, niet leerde hoe ik vrede
moest stichten tussen de razende honger in mijn kut en de honger in mijn
hoof d' (200). Het gevolg laat zich raden: 'Toen ik dertien j aar en Lien maanden oud was maakte ik kennis met mijn eerste `phallos' op de avocadogroene
zijden sofa in mijn ouderlijke zitkamer, in de schaduw van de avocadogroene
avocadoplant die mijn moeder met haar avocadogroene vingers had weten
op te kweken uit een avocadopit. De `phallos' in kwestie was het eigendom
van Steve Applebaum, die in de bovenbouw van onze school zat terwijl ik
in de onderbouw zat, en de Kandynskipaarse onderkant ervan was verlucht
met een hoogst interessant abstract patroon van blauwe aderen' (201). De
als artieste mislukte moeder, nadien een wijfjesdier geworden, kan, ondanks
haar verzet tegen al wat ordinair of banaal is, al wat het wezenlijke in de
mens aantast, geen hulp bieden aan haar dochter. Ze is alleen het levende bewijs van een feministische stelling: `de aloude rationalisatie van vrouwen
die barsten van talent en eerzucht maar die alsmaar zwanger worden' (57).
En omdat de moeder haar artistieke pretenties door de vele zwangerschappen niet kon waarmaken, noemde ze haar dochter `Isadora Zelda', zodat
Isadora besluit dat ze moet kiezen voor: `alles wat mijn moeder had kunnen
hebben en aan haar neus voorbij had laten gaan' (57). Dit is de keuze voor
een artistieke, dus kinderloze loopbaan boven het moederschap waarop
Naar zuster zo trots is; haar kinderloosheid brengt haar in conflict met haar
Joodse familie, die wel niet orthodox is, zelfs niet gelovig, maar die nog vast
zit in de karakterstructuur van de middenstander-met- ambities. En in die
context is de keuze voor een schrijfstersloopbaan meteen een keuze tegen
het moederschap. Ach, en is het dat ook niet volgens de Freudiaanse opvattingen over fysieke en psychische vruchtbaarheid, volgens dat fraaie theorietje dat de artistieke creatie een ersatz is voor fysieke vruchtbaarheid?
De bladzijden die Isadora Winw/Erica Jong aan haar menarche wijdt, vervolledigen dit beeld. Haar eerste menstruatie krijgt ze op een boot; vol trots
neemt ze een zusje in vertrouwen; de hele dag loopt ze naar het toilet, dat
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uiteindelijk volgepropt raakt met maandverbandjes, waarna een van de stewards die de toiletpot moet ontstoppen, haar gruwelijk uitkaffert. `Anderhalf jaar later deed ik pogingen me zelf dood te hongeren en was er een abrupt einde gekomen aan mijn stonden. De oorzaak? Angst om vrouw te zijn,
noemde dokter Schrift het. Nou, waarom niet? (...) Ik was inderdaad bang
om bijvoorbeeld te horen te krijgen dat ik nooit een kunstenares kon worden
als ik kinderen kreeg, om te zien hoe verbitterd mijn moeder was, hoe dodelijk vervelend mijn grootmoeder bij wie alles rond eten en ontlasting draaide
en om van een jongen met een papgezicht te horen te moeten krijgen of ik later secretaresse wilde worden. Secretaresse! Ik was vastbesloten om nooit te
leren' (378). Uit verzet tegen haar vrouwelijke sociale rol reageert ook haar
lichaam: haar bloedingen houden op. Eigenlijk is dit niet eens een uitzonderlijke reactie, aangezien na de menarche de bloedingen bij puberterende
meisjes onregelmatig zijn. Maar voor Isadora/Erica krijgt het de betekenis
van het verzet tegen het zwanger worden, het broedmachine-zijn, het traditionele vrouw-zijn.
Haar eerste lief de wordt een fiasco, omdat de briljante knaap met wie ze
trouwde, gek wordt; hij beeldt zich in dat hij God is, ook alweer niet zo ongewoon in het Amerika van Charles Manson. Maar het heeft tot gevolg, dat
ze nog meer aan hem gebonden raakt: hij heeft haar nodig; ze kan een zieke
zo maar niet in de steek laten. Op raad van een psychiater doet ze dat toch.
Geen wonder, dat ze nadien met een psychiater zal trouwen, met een ersatzvader.
De psychoanalyse speelt overigens een zeer grote rol in dit verhaal. Als raam
voor alle bedenkingen en anecdotes fungeert een psychoanalytisch congres
in Wenen. Met verbluffende superioriteit rekent de auteur of met de betweterigheid van de psychoanalytici. Hoewel ze alle complexen beter kennen
dan wie ook, richten ze hun eigen levee even verward en destructief in als
gewone stervelingen. De kloof tussen theorie en praktijk is hier onoverbrugbaar. Ook alle feministische bezwaren tegen de phallocentrische grootvader
Freud komen aan bod.
De sterkste scene is wel die waarin Isadora's echtgenoot de nacht doorbrengt
samen met haar en haar minnaar, de Laingiaanse Londenaar Adrian Goodlove. De morgen na die nacht bekijkt ze de twee mannen: `Het was allemaal
mooi en prachtig om een voyeuristisch analyticus te zijn en de homosexuele
neigingen van iemand anders, de Oedipale driehoeksverhouding van iemand
anders, het overspel van iemand anders to ontleden, maar nu ze geconf ronteerd werden met die van zich zelf waren ze sprakeloos. Ze zaten allebei
recht voor zich uit te kijken, als een Siamese tweeling die op een cruciale
maar onzichtbare plek opzij in de hals aan elkaar vastzat. Bloedbroeders. En
ik de zuster die hun verhouding had versjteerd. De vrouw die ze ten val had
gebracht. Pandora en haar boze doos' (188).
Voor zover ik dit zelf kan overzien, vormt de confrontatie van een vrouw
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die verliefd is op de ene partner (Adrian), maar die de andere bemint (Bennett Wing), met hun voor haar gesloten homofiele mannenwereld, de kern
van het boek. Je voelt, dat die scene meer een wensdroom is dan een feit dat
ze aan den lijve ervaren heeft; ondanks alle detailleringen komt Adrian nooit
over als een reele figuur, Bennett integendeel, ondanks zijn magere aanwezigheid in de tekst, juist wel. Maar het gaat er niet om, te weten te komen of
de auteur ooit reeel een relatie met twee mannen heeft doorleefd. Het belangrijke is, dat zij aanduidt, hoe de `romantische liefde' zelf door de maatschappelijke taboes onmogelijkwordt gemaakt; enerzijds is er de kloof tussen
man en vrouw; anderzijds is er de onmogelijkheid om in deze maatschappij
een man-man- of een vrouw-vrouw- verhouding te hebben, zonder dat je
daarom uitgesloten wordt. Het hele concept van de `romantische liefde' is
zelf -vernietigend; zelfs twee psychiaters kunnen ze niet aan, indien ze de
gedaante aanneemt van een biseksuele en vooral homofiele relatie. Voor de
lezer lijkt de hele vlucht in de vakantie-boheme die daarna plaatsvindt, al bij
voorbaat ontkracht, doordat Isadora oog in oog heeft gestaan met de twee
mannen die hun intiemste gevoelens niet aankunnen. Alleen de structuur
van het boek vraagt nog om een afronding, die overigens met vrolijke slapsticks wordt aangeboden. Het eigenlijke probleem is al doorgehakt: Isadora
heeft, op het moment dat Bennett en Adrian over haar hete lijf heen mekaar
de hand reikten, afgerekend met de `romantische liefde'.
In de marge van deze problematiek zitten nog andere dualiteiten: de discrepantie tussen haar intellectuele superioriteit en haar soms verbluffende onwetendheid (ze denkt dat een verhouding met haar schoonbroer per definitie
`incest' betekent); de discrepantie tussen haar Jood-zijn en haar houding tegenover de Palestijnen, die ze in het Beiroet (Libanon) van haar schoonbroer
ontmoet; de discrepantie tussen haar onberedeneerde haat tegen de Duitsers
en haar fascinatie door het fascisme (een van de hoofdstukken heet, naar een
woord van Sylvia Plath, Vrouwen Zijn Gek Op Fascisten). Ook dat zijn
slechts herhalingen van en variaties op het hoofdthema: de dualiteit tussen
`eros' en `filos', zoals de auteur het zelf uitdrukt, tussen rationele en irrationele reacties, tussen wat je wil en wat je doet, tussen het geworpen-zijn als
vrouw en het vrouw-zijn als project, tussen het-vrouw-mens en de-vrouwmens. De sterke eenheid binnen de talloze uiteenlopende anacdotes maakt
van dit boek jets meer dan de zoveelste feministische roman. Wie oprecht
lets verwacht van het feminisme, kan er niet aan voorbij.

Helpen bij leven en welzijn'

H. Andriessen

In vroeger tijd, toen het verband tussen godsdienst en leven inniger en uitdrukkelijker was, werd er over de toekomst niet dan onder voorwaarde gesproken. Als het over toekomstplannen ging, voegde mijn grootmoeder daar
altijd aan toe: `bij leven en welzijn' of 'als 't God belieft'.
In deze manier van spreken werd het broze van het menselijk bestaan dicht
bij de hand — en bij Gods hand! — gehouden. Ik weet niet of de uitgever hieraan gedacht heeft, toen hij aan het boek van W. Berger de titel meegaf van
Helpen bij leven en welzijn, maar bij mij kwam de gedachte spontaan op.
Je kunt iemand bij zijn leven en welzijn helpen; en je kunt helpen `bij leven
en wel zijn en als 't God belieft'. Het boek gaat dan ook over de mensen die
hulp aanbieden en over de mensen die deze hulp ontvangen willen. En het
doelt daarbij op godsdienstige hulp.
Het is een oude gedachte dat welzijn en godsdienst jets met elkaar te maken
hebben. Deze verbinding wordt in deze bundel opstellen door de Nijmeegse
godsdienstpsycholoog op een nieuwe en moderne manier gelegd. De ondertitel luidt wel `Opstellen uit de pastorale psychologie', maar de optiek is veel
breder.
Er zijn op het ogenblik allerhande tekenen die er op wijzen dat het verband
tussen welzijn en godsdienst veel dieper en indringender is dan veel mensen — ook in de hulpverlening — kunnen, mogen, willen of durven aan te nemen. In onze cultuur worden hulpverleners niet met deze gedachte opgeleid.
Zelfs pastores vertonen dikwijls de neiging om de dingen die zij doers, te
verzelfstandigen en los te maken uit het geheel van het geestelijk welzijn van
mensen.
Dat geloof en godsdienst allerlei schadelijke gevolgen kunnen hebben, is ons
de laatste decennia wel op allerlei manieren bijgebracht — en terecht! Maar
dat zij in het menselijk leven en in de verschillende levensfasen een zuiverende, helende, stuwende en harmoniserende invloed kunnen hebben; dat zij een
bijdrage kunnen leveren aan een broederlijke maatschappij en een positieve
1 Willem Berger. Helpen bij leven en welzijn. Opstellen uit de pastorale psychologie.
Serie Wegen tot Pastoraat, deel 15. Dekker & v. d. Vegt. Nijmegen 1975.
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injectie kunnen zijn voor de cultuur, is minder benadrukt; en dat is — volgens
Berger — allerminst terecht.
Dit betekent o.m. dat godsdienst en geloof niet uitsluitend het werkterrein
vormen van religies en kerken, maar evenzeer van maatschappelijke hulpverlening en welzijnszorg. Zijn pastores dan op dit terrein niet de aangewezen
helpers? Zij beschikken toch over de specifieke godsdienstige en sacrale
middelen om met de godsdienstige behoefte van mensen om te gaan. Hun
beroep heeft op dit punt — met het medische — ook de oudste rechten. Men
hoeft dit niet te bestrijden om toch te vinden dat daarmee niet alles is gezegd.
Want er is veel godsdienst buiten de kerk en buiten de kerken werkzaam. Er
leeft in mensen blijkbaar een onuitroeibaar verlangen naar zin, waarde en levensorientatie. Dat verlangen verdwijnt niet als kerk en godsdienst uit hun
gezichtskring verdwijnen.
Mensen blijven ervaringen opdoen, die hen diep treffen, die de grondslag
van hun leven raken, waardoor zij geschokt en verheven worden; zij blijven
dingen meemaken die zij niet kunnen vergeten zonder aan zichzelf ontrouw
te worden en dat ook zo te ervaren. Er is een `Grote Gezondheid' (DU**rckheim), waarin het diepste en beste van een mens tot zijn recht komt en die is
op zichzelf genomen niet gebonden aan een georganiseerde godsdienst of
kerk. De behoefte aan deze gezondheid werkt vanzelfsprekend ook bij kerkleden. Zij speelt een rol bij veel mensen die zich op het ogenblik `in de kou
voelen'; en wellicht zijn er heel wat marginate gelovigen die het besluit niet
nemen om uit de kerk op te breken en die anderzij ds geen manier vinden om
met deze behoefte om te gaan.
Er zijn bovendien aanwijzingen dat er in de hulpverlening meer van deze behoefte wordt teruggehouden, weggefilterd, ontkend of verslonsd dan voor
leven en welzijn van zowel helper als geholpene goed is. In de meeste mensen leeft een gerichtheid op oorsprong, doel, toewijding, warmte en eerbied,
dankbaarheid, ontzag en verplichting. Vanuit deze gerichtheid wenden ze
zich niet alleen tot hun medemensen maar ook tot dat onuitsprekelijke dat
als 'Kosmos', 'Heilig', `Leven', 'Oorsprong', 'Bron', `Zijnde' wordt aangeduid. Voor deze toewending zijn allerlei vormen ontstaan en er ontstaan er
nog steeds: de gestileerde vorm van de oude liturgie, de experimentele kerkdienst, meditatie en concentratie, drugs en religieuze muziek, macrobiotiek,
jesus-beweging, oosterse filosofie, het geloof aan vliegende schotels, duiveluitdrijving, gebedsgenezing, het gevoel van het naderend einde van de wereld. In het leven van individuele mensen werkt deze behoefte op allerlei
manieren: in hun dromen, in hun nauwelijks uitgesproken gebeden, in de
symbolen die zij voor hun grote gevoelens kiezen of waardoor zij worden
omgewoeld, in de mythe die elk mens over zijn eigen leven vormt en die
mensen eventueel tot groepen samenbindt, in irrationele angsten, in de behoefte aan menselijk contact, in de ervaring van het wondere. Met deze dingen komen mensen dan ook bij hun hulpverleners aan, alternatieve of pro-
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fessionele. Zij beginnen hun hulpverleners ook op de man of de vrouw of te
vragen wat die daar zelf van vinden, hoe zij er zelf mee omgaan, wat zij zelf
`geloven'. Want deze dingen zijn medebepalend voor leven en welzijn; anders gezegd: de geschiedenis van dit zinsverlangen in het leven van mensen
is medebepalend voor het slagen of mislukken van dit leven.
Het is de grote these van dit boek dat wie mensen probeert te helpen, bieraan niet voorbij kan; hij zal met een verwijzing naar een pastor niet kunnen
volstaan. Er dienen wegen te worden gezocht hoe men kan leren om deze
zinsproblematiek te onderkennen en er concreet en deskundig mee om te
gaan. Dat zal wel meebrengen dat de hulpverlener zijn eigen vragen en problemen op dit terrein onder ogen moet gaan zien. Dat is dan godsdienstpsychologie in toepassing. Daar wordt heel wat hulp van verwacht: bij het opruimen van angst, bij het wekken van vertrouwen in een nieuwe toekomst,
bij het vinden van een doeltreffender levenskunde, overgave en binding.
Godsdienst kan helpen om onthecht te leren kijken naar mensen en dingen,
om de eigen schaduw in het oog to durven zien, om bij de realiteit te blijven
en zich niet in illusies te verliezen, om het gemis aan roeping en richting te
helpen voldoen, om een mens open te houden naar een grotere wereld, ook
als hij volstroomt van verdriet, om nooit zo blij te zijn dat men er de samenleving bij vergeet en om niet zo in deze samenleving op te gaan dat men er
zijn eigen ziel bij verliest.
Toegepaste godsdienstpsychologie is een ervaringswetenschap; en een wetenschap die het menselijk handelen betreft. Zij werkt met godsdienst en geloof zoals ze door mensen worden beleefd en in hun leven en welzijn worden
verwerkt. Zij wit deze niet psychologiseren maar wil er wel iets psychologisch over zeggen en er zo een bijdrage aan leveren. Ze is uit op een creatieve
godsdienstigheid, op een geloof dat mensen breed en ruim en gezond maakt
en op het ten leven wekken van de krachten die in mensen opstaan, wanneer
zij op dit diepe niveau worden aangesproken. In het boek komt het verhaal
voor van een man op middelbare leeftijd die schrijft: `Diep in mijn hart kan
ik me niet helemaal gelukkig voelen met mijn manier van leven en werken.
Ik geloof dat ik op zoek moet gaan naar nieuwe impulsen, naar een terug te
vinden overtuigingskracht welke aan mijn leven en werk een nieuwe zin en
een duidelijker vorm zou kunnen geven. In het besef dat de eigenlijke werkelijkheid van ons Leven zoveel meer is; dat er zoveel meer schuil gaat in onze geest en hart. Dat zou ik op het spoor willen komen zonder te weten waar
het spoor uitkomt of naar toe leidt. Soms ben ik daar wel eens bang voor.
Maar, overpeins ik dan, wat uiteindelijk maar moet tellen is waarheid, inzicht en eerlijkheid. En ook een beetje moed!'
Fortmann schrijft: Wat is geloven anders dan wagers?

De film in de stad, de stad in de film
Kanttekeningen bij recente 'rampenfiims'
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`Doordat de film — met zijn nadruk op de verhevigde
details van de ons vertrouwde rekwisieten, met zijn
close-ups uit deze inventaris, met zijn speurwerk in
de banale milieus onder de geniale leiding van het
objectief — ons inzicht vergrootte in de dwangmatigheden waaraan ons bestaan onderworpen is, is hij er
tegelijk in geslaagd ons een ongehoorde en onvermoede speelruimte te ontsluiten. Onze cafe's en
straten van de grootstad, onze kantoren en gemeubileerde kamers, onze stations en fabrieken schenen
ons hopeloos gevangen te houden. Toen kwam de
film en deed deze kerkerwereld openspringen met
het dynamiet van opnamen van 1/10 seconde. Zo
kunnen wij gelaten tussen de wijdverspreide puinen
van de stad een avontuurlijke reis ondernemen.'
W. Benjamin

Filmcultuur en stadscultuur zijn steeds nauw met elkaar verbonden geweest.
De invloed van de film op de stad (zoals op ons hele levenspatroon) ligt voor
de hand. De invloed van de stadscultuur op de film is misschien minder duidelijk merkbaar maar even sterk geweest.
Zonder de latente aanwezigheid van deze stedelijke cultuur is de bloei zelf
van de film ondenkbaar. Van bij het ontstaan immers heeft de film zich genesteld in de stadscultuur en is het voornamelijk het publiek van de grootstad dat hij aanlokt (en aanspreekt). Zo heeft de stad haar stempel op de
filmgeschiedenis gedrukt, en meer bepaald op de vorm waarin de film zich
heeft kunnen manifesteren: van bij het begin heeft hij zich als spektakel aangediend, en het is dan ook als `spektakel' dat de film waarlijk een onderdeel
van de stadscultuur geworden is. 1
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de stad zelf vaak tot 'onderwerp' van
het filmgebeuren werd genomen, meer nog, dat de stad ook altijd min of
meer aanwezig was in alle films. In de eerste plaats doordat de film de stads1 De stad zelf is, zoals Choay zei, sinds de Renaissance een spektakel geworden:
`En s'esthetisant, en devenant spectacle, la ville commence a prendre une dimension
ludique, a etre vecue dans un rapport de distance qui forme antithese avec 1'engagement
implique par les systemes clos.'
(F. Choay, Semiologie et Urbanisme, in Le sens de la ville, Paris, 1972.)
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cultuur (waarvan hij een produkt is) op zijn beurt heeft gepropageerd: we
zouden dit het ideologische vlak van de film kunnen noemen. In de tweede
plaats, en even belangrijk, door de stad rechtstreeks of onrechtstreeks tot
onderwerp van zijn verhaal te nemen, ze direct of indirect in zijn verhaal te
integreren.
Want al is de film nauw verbonden met — en zelfs een onderdeel van -- deze
stadscultuur, toch levert hij daar tevens eigen commentaar op. Dit commentaar betreft soms de stad zelf of bepaalde aspecten ervan; meestal echter is
ze slechts `latent' aanwezig. 2 Het is door zijn commentaar op de stad en haar
cultuur dat de film zich ook onafhankelijk tegen deze stadscultuur opstelt.
Wellicht is het deze verbinding tussen spektakel voor – en commentaar op de
stad die de film zo boeiend gemaakt heeft. Deze dubbele (en dubbelzinnige)
verbinding verzoent de film in de intrige: beide aspecten zijn in het filmverhaal verwerkt en opgelost. Het filmverhaal verdekt dus en reveleert tegelijk:
is bindmiddel van het spektakel en idealiseert het commentaar. 3 Op deze
wijze is de stadscultuur een context in de film en voor de film. 4 5 De film
heeft zijn verhaal overwegend in deze context verteld.
,

Een nieuwe trend: de stad in de `rampenfilms'
In dezelfde week dat Towering Inferno (J. Guillermin, USA, 1974) en
Earthquake (M. Robson; USA, 1974) bij ons uitkwamen, stond er in de
2 Dit is niet typisch voor de commentaar van de film op de stad, maar een wezenlijk
kenmerk van het functioneren van de film als dusdanig. In zijn autonomie geeft de film
ook commentaar op zichzelf.
De manier waarop film in zijn autonomie commentaar levert wordt zeer duidelijk gedemonstreerd in de klassieke music-hall films. We denken hier bijvoorbeeld aan films
met Fred Astaire, of de films van B. Burkeley. Deze films zijn in de eerste plaats show,
d.w.z. dans, muziek, zang en film (camerabeweging, montage). Maar ze lichten ook (of
althans doen alsof) een tip op van wat er zoal off-stage gebeurt, hoe de show in elkaar
wordt gestoken, het labeur, de ups- and downs van de stars, de willekeur van de geldschieters enz.... Maar het blijft show, film en het blijft spektakel. Op het moment dat
film idealiseert, ontluistert hij tevens en omgekeerd. Zo ook idealiseert de film de stad
en ontluistert hij ze tevens.
3 Als 'spektakel/ commentaar' heeft de film odes gebracht aan de stad in de vorm van
een scherpe kritiek. En omgekeerd is haar kritiek op de stad vaak een pleidooi voor de
stad. Zo beweegt de film zich op het vlak van de persiflage, de ironie, de parodie. De
cinematografische formalisering is altijd een kritische distantiering.
4 We hebben in deze inleidende situatieschets verschillende termen uit de semiologie
(o.a. discours en recit) trachten te omschrijven.
Onze licentiaatsverhandeling De stad in de narratieve film behandelde dit probleem op
een semiologische wijze.
5 De commentaar van de film op de stad kan gemakkelijk worden begrepen. Het
omgekeerde lijkt onwaarschijnlijker: de stad als commentaar op de filmcultuur. Dit is
nochtans evenmin uitgesloten: denken we slechts aan sommige Amerikaanse steden en
als extreem geval aan Disneyland en Hollywood.
Aan Disneyland heeft Louis Marin een volledig hoofdstuk gewijd in zijn bock Utopiques: Jeux d'Espaces, Editions de Minuit, 1973.
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Franse kranten te lezen hoe honderden inwoners van een flatgebouw nog
tijdens de nacht door politie en brandweer waren geevacueerd! Een grote
barst in de constructie had het gebouw onveilig gemaakt. De verklaringen
voor deze (nauw voorkomen) ramp liepen uiteen: slechte constructie, een
aardbeving, het overvliegen van een supersonisch vliegtuig ...
Een mooie aanleiding voor een nieuwe rampenfilm, of de concrete bevestiging van het onheil, dat ons in de fictie voorgespiegeld wordt. Beide liggen
in mekaars verlengde. De afstand tussen 'toeschouwer' en 'acteur' is op een
onrustwekkende manier versmald.
De recente rampenfilms zoals Earthquake en Towering Inferno doen zich
voor als narratieve films en sluiten op die manier aan bij de klassieke `narratieve film'. Dit aanknopen bij een traditie wordt sterk benadrukt; maar dadelijk valt ons op hoe geabstraheerd deze traditie (van de film als verhaal)
ingezet wordt.
Personages, verwikkeld in een intrige, zijn er nog wel, maar ze zijn niet langer de motor van deze films. Ze fungeren nog enkel als abstracte herinneringstekens. Personages (fictieve gestalten) zijn niet meer de matiere van
waaruit de film-fictie gestalte krijgt. In Earthquake en Towering Inferno
worden zij gewoon vervangen door `stars'. `Stars' als Fred Astaire, Jennifer
Jones, Paul Newman, Steve Mc Queen, William Holden (Towering Inferno),
en Charlton Heston, Ava Gardner, George Kennedy (Earth Quake), hebben al zo vaak, en zo vele verschillende fictieve personages uitgebeeld, dat
de scenaristen uit beide films het niet eens meer noodzakelijk schijnen te vinden dat ze in deze films nog concreet gestalte krijgen. Het is alsof het volstond dat deze acteurs daar aanwezig waren — als stars — verwijzend naar de
zovele fictie-films waarin ze vroeger — als personages — optraden.
Zij komen ook niet meer tot confrontatie in het verloop van een intrige (een
verhaal met een sterk begin en een sterk einde). Wat van een traditionele intrige overblijft is in Towering Inferno tot een minimum herleid: toevallig komen er veel mensen (zijn dit nog personages?) samen in een groot huis, waarin zich jets afspeelt: een ramp! Met de personages zelf gebeurt niets meer;
ze zijn herleid tot elementen in een familiale of sociale hierarchie (de architect is tevens schoonzoon van de ondernemer) . Ook in Earthquake worden
de hoofdprotagonisten herleid tot zovele figuranten: de bewoners van de
stad.
Het eigenlijke hoofdpersonage is in deze films een gebouw (Towering Inferno) of een hele stad (Earthquake). Maar ook dit is niet eens zo belangrijk:
het is enkel de `aanleiding' die de ramp mogelijk zal maken, en deze laatste
is het hoofdgebeuren van Towering Inferno en Earthquake.
De protagonisten, de intrige, de plaats en de tijd waarin deze films zich afspelen worden aangeduid (al deze elementen worden als bekend verondersteld; aandacht eraan besteden om ze in detail, in concreto voor te stellen en
uit te beelden, lijkt niet meer noodzakelijk). Wel zorgt men ervoor dat zij
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voor de toeschouwer van nu goed herkenbaar zijn: schimmige personages en
skeletachtige intriges worden gesitueerd in de context van de rijke traditie
die de film op dit gebied heeft ontwikkeld (onze verworven filmcultuur geeft
kleur en vlees aan wat hier slechts schematisch en conventioneel aangeduid
wordt).
Voor alles echter heeft men willen vermijden dat het geheel zich in een abstract landschap (het abstracte landschap van de Science Fiction bv.) zou
afspelen: heel duidelijk en concreet wordt gezegd dat Towering Inferno zich
afspeelt in San Francisco, en Earthquake in Los Angeles (in feite transponeren deze films concrete situaties in andere steden: San Francisco vertegenwoordigt hier New York en zijn World Trade Center; met Los Angeles
wordt San Francisco bedoeld!) Maar uiteindelijk is deze `duidelijke' situering een manier om te veralgemenen en te vervagen: dit zou zich overal kunnen afspelen. Op deze 'veralgemening' zullen wij nog terug komen, wanneer we het hebben over de 'megalopolis'-trend.
Een recente Japanse rampenfilm gaat consequent dezelfde veralgemenende
weg op: heel Japan (voor de Japanner de wereld?) gaat ten onder in een natuurramp.
Ook wat de situering in de tijd betreft, verschillen deze films heel sterk van
de klassieke Science-Fiction film, die zich noodgedwongen afspeelt in de
utopische tijd van het jaar 2000. In Towering Inferno zowel als in Earthquake herkennen we onze actualiteit: terloops, zonder nadruk, beseft de toeschouwer dat wat zich daar afspeelt nu aan het gebeuren is.
Beide films vertrekken van technologische gegevens die al bekend zijn (en
voor beide films door specialisten — ingenieurs en technici — werden uitgewerkt naar analogie met de bestaande gegevens en feiten). Ook de technologische apparatuur die in beide films voorkomt kan men, zonder zelf specialist te zijn, terugplaatsen in de hedendaagsheid. Het is allemaal wel degelijk 'realistisch', behoort tot onze vertrouwde dagelijksheid en verschilt dus
totaal van de utopische machinerie uit de vroegere SF-films. De toeschouwer
is als bewoner van dergelijke gebouwen en steden zelf vertrouwd met het al
dan niet goed functioneren van de technologie rondom hem: statische elektriciteit treft hij overal aan op zijn kantoor; liften werken of werken niet; verwarming en afkoeling gaan wel eens ongecontroleerd hun eigen gang. 6
Hoe helemaal anders is dan een film uit 1936 als San Francisco (van Van
Dyke, met Clark Gable, Jeannette Macdonald en Spencer Tracy): daar Bing
het specifiek om de historische aardbeving van 1906, en stond San Fran6 De actualiteit van deze films wordt onrechtstreeks ook gesuggereerd door de leeftijd van bepaalde `stars': Ava Gardner, Jennifer Jones, Fred Astaire, William Holden,
Charlton Heston, zien eruit zoals ze nu zijn: verouderd, aan hun laatste (?) film toe. Deze stars `verwijzen' dus op een dubbele manier naar al hun vorige rollen: naar de
`voorbije' cinema van gisteren enerzijds, en naar hun 'actuele' status van has-been anderzij ds.
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cisco er enkel om zichzelf. De ramp zat in een intrige ingebouwd, zij was in
feite geen toeval, maar een onderdeel van het dramatisch gebeuren. 7
Het was een gesloten geheel — een verhaal, filmverhaal, dat daarom ook louterend kon werken, voor de personages en voor de toeschouwer.
De recente rampenfilms hebben geen gesloten filmverhaal meer: alle elementen ervan zijn gereduceerd, herleid tot hun minimum, geabstraheerd. Ze
werden slechts als 'conventie' voor het film bekijken bewaard. Meer doen ze
niet. Het hoofdmotief is de ramp zelf: en niet eens hoe de ramp precies ontstaat, groeit, ingetoomd wordt. Wat dit betref t vertonen beide films grote hiaten: het onhandige en niet overtuigende van de situering van de ramp (brand)
in Towering Inferno, en de slechte leesbaarheid van de ontwikkeling van de
ramp in Earthquake (parallel-montage bij de vloedgolf veroorzaakt door het
barsten van de dam). Het enige wat in die films van belang is, is de ramp in
zover ze dadelijk overgaat van 'concreetheid' naar `algemeenheid'.
De letterlijke hevigheid van de uitbeelding van de ramp volstaat; de rampen
worden nooit getoond in hun dramatische opbouw en afwikkeling. Hun aanwezigheid tout court volstaat. Zoals de personages en de intriges (of liever
hun onbelangrijkheid) verwezen naar de filmcultuur, hebben de rampen hier
geen dramatische functie (binnen de context van de film als dusdanig) maar
zijn ze er in de eerste plaats om te verwijzen naar onze stads-cultuur.
Loutering — verbonden aan een gesloten, welbepaalde afwikkeling — is hier
niet meer mogelijk. Het onderwerp van deze rampenfilms ligt te dicht bij
ons: niet meer in onze psychische wereld (waar catharsis mogelijk is), maar
in onze directe fysische omgeving (waar praxis verondersteld wordt). Het is
daarom ook geen toeval dat deze films geen verhalend verloop meer hebben
(zelfs de catastrofe is niet eens meer op een dramatische wijze geensceneerd,
maar in een directe fysische ervaring omgezet: in Earthquake worden de
emoties in geluidstrillingen getransformeerd). Het gevolg is dat deze films
ook geen 'besluit' meer hebben. De laatste woorden van de brandweerman
in Towering Inferno zijn moraliserend en belerend; ze verwijzen rechtstreeks
naar de werkelijkheid buiten de film. Wanneer hij zegt dat men in de toekomst, bij de bouw van dergelijke grote gebouwen, planmatig rekening zou
moeten houden met de ongelijke evolutie tussen de technologie enerzijds en
haar integratie in de maatschappij anderzij ds, dan klinkt dit wel degelijk als
een op de praktijk toegespitste zedenles. Maar hoe onaangepast is deze didaktiek als vingerwijzing! Als bewoners van de stad weten wij dat tegen dit
verstandig inzicht dagelijks gezondigd wordt (o.a. door de bureaucratische
anonimiteit waarvan we zelf deel uitmaken). Wij ervaren als toeschouwers
van deze films, hoe reeel deze catastrofen (zouden kunnen) zijn. Film is bier
7 In de recente rampenfilms is het eigenlijk het omgekeerde: toevallige 'aanleiding'
zijn de intriges en de personages, terwijl het dramatisch gebeuren de ramp als dusdanig
is.
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dus een onderdeeltje geworden van een algemene psychose; van een gelijkaardige soort als de traumatische effecten die Orson Welles met zijn berucht radioprogramma The War of the Worlds destijds veroozaakte. Met dit
verschil evenwel, dat het nu om een veralgemeende toestand gaat: constant,
latent, diffuus aanwezig. Film — als spektakel — staat niet meer autonoom, in
een (eigen) context, maar is nu een van de vele knooppunten geworden uit
een groot net van verwijzingen. In de vroegere periode kon de film zich afzetten tegen de context van de stad, waarvan hij als mythologiserend, individualiserend, distantierend commentaar kon optreden. De stad zelf was
trouwens een meer gesloten, individualiserende en mythologiserende ruimte. Thans echter is ze opengebarsten: zowel fysisch als ideologisch. Van een
wel-omlijnde kern is zij uitgedeind tot een overal aanwezige, en nergens meer
bepaalde megalopolis, een anoniem veralgemenende, `sociale' problematiek. Het specifieke en typische van de vroegere stad (en ook van de vroegere film) heeft plaatsgemaakt voor een eenvormige stedelijke problematiek.
`Ce noir urbain' waar Barthes het over heeft in verband met de film (en we
merken dit aan de hand van Towering Inferno en Earthquake bestaat niet
meer. Film is een 'relais' in een stedelijk megalopolistisch netwerk.
Vroeger kon het naar de bioscoop gaan nog gezien worden als een voor de
stedeling betekenisvolle ver-plaatsing. De bioscoop was een `elders' dat
sprak over het 'eigene'. Thans beweegt de bewoner van de megalopolis zich
(of liever: hij wordt bewogen) van het ene knooppunt in het netwerk naar het
andere. Zo kan men stellen dat de verschillende knooppunten van de megalopolis, bv.: vakantie, film of TV, evenzovele functies zijn van eenzelfde
groot stedelijk patroon: het zijn simultaanbeelden. Aan de bekommernis om
deze ontwikkeling is al een naam gegeven: de 'ecologie'. Als pure rationalisering van het probleem houdt ze een manipulatie in van de problemen in
verband met ons leefmilieu.
La Nouvelle Vague: keerpunt in een ontwikkeling

De klassieke narratieve fictiefilm van vroeger werd ondergraven en bestaat
nu nog slechts als referentie naar een film-cultuur. Maar ook de klassieke
documentaire, de per definitie niet-fictie film, heeft zich, om dezelfde redenen, gewijzigd. De vroegere documentaires (Flaherty, Joris Iverns e.a.) twijfelders er niet aan dat ze een spiegelbeeld konden ophangen van de (sociale)
werkelijkheid. De hedendaagse kritische cineasten behandelen het documentaristische en het fictieve op gelijke wijze. Aan het ene wordt niet meer
(absolute) waarde gehecht dan aan het andere; integendeel, de fictie relativeert het documentaristische en omgekeerd, het documentaristische kritiseert de fictie.
Deze nieuwe aanpak, die documentaire en fictie samenbrengt, groeide in de
jaren'50 met de opkomst van de Nouvelle Vague.
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De films van Godard en Agnes Varda uit deze periode behoren nog bij de
klassieke narratieve film, maar zij vormen toch reeds een grens, zij kondigen
de nieuwe richting aan: de fictie wordt met het document 'verzoend'. Door
het documentaristische in hun narratieve film te brengen hebben ze de fictie van het narratieve (gesloten verhaal) losgeweekt. Door tevens aan het
verhaal en de narratie vast te houden, hebben ze de documentaire gescheiden van de reportage.
Deze wederzijdse correctie (wat we eerder `verzoening' noemden!) heeft de
Nouvelle Vague een groot impact bezorgd: ze is een grensgebied. 8 Ze heeft
de autonomie van zowel de narratieve speelfilm als van de documentaire
aangetast, en heeft tenslotte de klassieke narratieve film evengoed als de
klassieke documentaire onmogelijk gemaakt.
Kluge's In Gefahr and grosser Not, bringt der Mittelweg den Tod (Duitsland 1974) en Marco Ferreri's Touche pas a la femme blanche (Frankrijk
1974) vervolgen deze terreinverkenning, door de Nouvelle Vague en vooral door Godard begonnen, maar toch nemen zij ook een heel eigen positie in.
De spanning tussen documentaire en fictie werd in de Nouvelle Vague gecatalyseerd door de literaire aanpak die deze richting kenmerkt: zij benaderde
het fenomeen film vanuit een literaire kritiek. 9
Vooral de films van Godard werden gekenmerkt door een sterk theoretische
en essayistische aanpak. 10 Via deze weg was ook het `urbane' in al zijn films
aanwezig, het duidelijkst in 2 ou 3 choses que je sais d'elle. 11 Hij koppelde
deze reflexie bovendien aan een reflexie over de film. Hij wil de toeschouwer
erop attentmaken dat hij (de cineast zowel als de toeschouwer) met film bezig
is. Deze bekommernis van Godard — de filmer die zichzelf aan het verfilmen
is — vinden wij bij Kluge en Ferreri niet terug. Want Godard werd op zijn
beurt geassimileerd, niet enkel door cineasten die hem bewust of onbewust
navolgden, maar vooral door onze nieuwe beeldomgeving. De `potentiele' 12
invloed van de TV heeft hier een belangrijke rol gespeeld: de alomtegen8 Voor Christian Metz eindigt de klassieke narratieve film rond 1955.
9 Het is geen toeval dat al deze Nouvelle Vague- cineasten (Godard, Rivette, Rohmer,
Truffaut) uit de literaire en cinematografische kritiek komen.
10 Cfr. Eric De Kuyper, Jean-Luc Godard: Masculin-Feminin, in Streven, april 1967,
pp. 677-685, en Eric De Kuyper, Francois Truffaut: De cineast als criticus (1), in Streven, augustus 1975, pp. 1035-1037.
11 De lanceerfilm die 2 ou 3 choses que je sais d'elle aankondigde was als volgt:
SILENCE
Apprenez en silence deux ou trois choses que je sais d'elle
ELLE, la cruaute du neo-capitalisme
ELLE, la prostitution
ELLE, la region parissienne
ELLE, (enz. ...)
12 Uiteraard is het niet de TV als instituut, met haar programmatie, die deze potentialiteit ten voile benut, dan wel (sommige) derivaten ervan zoals het gesloten circuit
(magazijnen, stations, enz.) en misschien ook de video (voor zover deze nog niet gerecupereerd is).
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woordige beeldaanwezigheid in het voortdurend en indringend bekijken en
bekeken worden 13 veroorzaakt gedragswijzigingen.
Peter Handke schrijft: `Ik praat ook veel met het kind; ik fotografeerde het
elke dag en ging dan na, of het al veranderd was ... ik toonde op de foto's
hoe het kind, doordat het gef otograf eerd werd, inderdaad dag voor dag andere houdingen aannam. 14
De officiele beeldproducenten (TV-instituten) ontkennen deze potentialiteit
en doen in feite alles om ze tegen te gaan. Dit verklaart de grote frustraties
van Godard, Kluge en bij ons Robbe de Hert, die vooral deze potentialiteiten zouden willen benutten. Godard zelf formuleerde dit uitdrukkelijk: `(...)
mon film est fait pour passer dans une television qui n'existe pas. Mes idees
ne peuvent passer qu'a le tele'. 15
Kluge's Frankfurt: de resten van een ruine

Ook Kluge's films zijnbedachtvoor de TV. Het documentaristische element,
dat in zijn vorige films al een belangrijke plaats innam, wijst daarop. Hij vertrekt meteen van de film als 'relais' in het stedelijk megalopolistisch netwerk. Met de geslotenheid van de film houdt hij geen rekening meer. Voor
Kluge zou het volstaan een camera gewoon in een stad op te stellen om een
interessant en boeiend gegeven te hebben. Dit is in zekere zin inderdaad zijn
werkwijze geweest: In Gefahr and grosster Not ... werd gedraaid in Frankfurt gedurende 10 dagen. Wat is er op deze 10 dagen in de maand februari
1974 te Frankfurt gebeurd? Er was een huisbezetting, 4 huizen werden afgebroken, er waren rellen en een politiemacht, er was het karnavalfeest, er
was een politiek congres. Documentaristische opnames en interviews wisselen elkaar af. Maar de film over de bewoners en hun stad wordt doorkruist
door twee fictieve personages: een spionne die werkt voor Oost-Duitsland
en een prostituee-dievegge. Zij vormen een leidraad in de film. Het is geen
toeval dat Kluge twee vrouwen gekozen heeft, want de stad Frankfurt die
we te zien krijgen is de stad van elke dag. En het zijn vooral vrouwen die
de gewone, d.w.z. de voor de (ergens aan het werk zijnde) doorsnee-man on-

13 Bij Benjamin vinden we reeds deze gedachtengang:
`Fur den Film beweist die Wochenschau klipp and klar, dass jeder einzelne in die Lage
kommen kann, gefilmt zu werden. Aber mit dieser Moglichkeit ist es nicht getan. Jeder
Mensch hat einen Anspruch gefilmt zu werden (...)' En Benjamin trekt er ook de gevolgen uit: 'Damit ist die Unterscheidung zwischen Autor and Publikum im Begriff,
ihren grundsatzlichen Charakter zu verlieren (...) Der Lesende ist jederzeit bereit ein
Schreibender zu werden.'
(Walter Benjamin, Anspruch gefilmt zu werden, Gesammelte Schriften, Band 1-2, Abhandlungen/Suhrkamp, Frankfurt, 1974, p. 450 ff.)
14 Peter Handke, Der kurze Brief zum langen Abschied, Frankfurt, 1972, p. 11.
15 Robert Hossein, L'exil de Jean-Luc Godard, Interview met Jean-Luc Godard, in
Pariscoop, n ° 383 (24 september), p. 4-5.
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gewone dagelijksheid van de stad te zien krijgen. De personages gaan ook
een tegengestelde richting uit. De prostituee-dievegge is de hele tijd op de
vlucht, zowel voor mogelijke achtervolgers als voor de realiteit. De spionne
daarentegen is op zoek naar deze realiteit van elke dag, want zegt zij: `Die
Spionnage gehort dem Volk'. Met haar onderzoek van de alledaagse Frankfurt-realiteiten hoopt ze meer tot de kern door te dringen (dan door bv.
road te hangen op vergaderingen van politici) : 'Sogenannte Stadsgeheimnissen, wenn sie wirklich Geheimnisse sind, kann ich am nachsten Tag im
Wirtschaftsteil der F.A.Z. lesen.' Daarom neemt ze foto's en schrijft ze rapporten over de dagelijkse werkelijkheid van Frankfurt. Wat haar `mannelijke'
opdrachtgevers niet begrijpen ... Zo leidt Kluge ons door de verschillende
milieus van de stad: karnaval en zijn vrouwelijke garde; de politie als corpsvereniging en professioneel in actie bij de betoging; de bezetters van de huizen en de 'politrockers' die het karnavalfeest verstoren; de studieweek waarin jonge ondernemers zich in het openbaar leven uitdrukken. Deze documentaire-fictie combinatie geeft de film zelfs iets pamflettairs. Toch dringt Kluge
niet meteen zijn mening op, wel zit zijn film vol waarnemingen. Wanneer
een politie-overste definieert wat een 'politrocker' is, gaat Kluge's interesse
uit naar de wijze waarop hij dat doet. Wanneer de karnavalgarde weergeeft
wat ze opgevangen heeft van de betoging die hun feest kwam verstoren is,
het verhaal belangrijk voor Kluge. In de fictie brengt Kluge zoals gezegd
heel wat werkelijkheid. In de werkelijkheid zit er — zo ontdekt hij — heel wat
fictie. Het is deze fictie die hem boeit. Zij gaat gepaard met heel wat absurde
begripsverwarring (vier huizen in beste staat worden in minder dan twee dagen afgebroken). Kluge noemt het een `begripsruine', een begripsverwarring
— een verschuiving van begrippen — die hij reeds in de titel heeft willen aangeven. 16 Samen met deze verwarring wordt de beslotenheid van de stad
opengebroken. Zij gelijkt sterk op de ethische begripsverwarring waar Godard het over heeft in zijn films (vooral in 2 ou 3 choses que je sais d'elle):
een gewone huisvrouw prostitueert zich om de huishuur te betalen (van een
modern wooncomplex); in Kluge's film: de prostituee-dievegge is niet gebonden aan een bepaalde straat of kwartier, ze doorkruist de stad, zoals de
spionne niet meer de officiele gebouwen frequenteert, maar de gewone dagelijksheid doorzoekt, een dagelijksheid die niet meer typisch is voor de stad,
maar eigen is aan de nieuwe situatie van de megalopolis.
Kluge's film speelt zich of in Frankfurt, is gedraaid in wat we `Frankfurt'
noemen; hij situeert zich echter vooral in de 'resten' ervan: een woonkwartier wordt afgebroken om er een building van de administratie voor in de

16 In Gefahr and grosster Not, bringt der Mittelweg den Tod was een opschrift dat
Kluge bij het maken van de film in een van de bezette huizen vond. Wat hem trof was
dat men dit opschrift van de mystiker Friedrich von Logan (gestorven 1650) zowel bij
Hegel, als bij Marx of Clausewitz zou kunnen weervinden.
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plaats te zetten, het stadslandschap (gebonden aan een plaats, aan bepaalde
streken, met een bepaalde geschiedenis) maakt plaats voor een megalopolistisch milieu (dat uitloopt in een onbeperkte ruimte, verschillende steden in
zijn eenvormigheid opslorpend).
De begripsverwarring spruit voort uit de verwarring tussen het persoonlijke
(van individu tot stad) en het onpersoonlijke (van administratie tot megalopolis). Daarom is de revolte van de bewoners (de krakers) ook zo vruchteloos:
zij reageren als individuen tegen 'deelstukken van een administratie', die zij
als individuele werkelijkheden zien. De administratie is verantwoordelijk
voor de afbraak. De verschillende elementen uit de film: karnaval, betoging,
politici, betogers, prostituees, dievegge, spionne, burgemeester, gardisten
enz. zijn restelementen van wat eens tot eenzelfde geheel moet hebben behoord in Frankfurt. Ze behoren reeds gedeeltelij k tot de folklore.
Een ander beeld — echter nergens localiseerbaar — tekent zich daarentegen
af, een nieuwe eenvormigheid, samengehouden door eenzelfde kracht: de
administratie, de bureaucratie.
Stadsfolklore, rulnes van wat eens stad was, en nu Frankfurt a/M heet, of
Amsterdam, of Antwerpen, of Brussel ...
Ferreri's Parijs: indianenopstand tegen afbraak
Het is alsof we op een dag thuis zouden komen, en alles is er nog, het behang, onze meubels, het dagelijks gerei, maar het is allemaal verplaatst.
Onze keukenkast is in de woonkamer ondergebracht, ons boekenrek in de
keuken enz. De vertrouwde orde is verstoord. Er heeft zich een ruimtelijke
verschuiving voorgedaan, maar ook en subtieler een verschuiving in de
tij d. Meubilair dat we jarenlang op de zolder bewaard hebben (half uit onze
herinnering geband) vinden we in deze ruimtelijke wanorde op zijn oude
plaats terug. Een verplaatsing die gapingen laat zien voor een mogelijke
nieuwe orde ...
Touche pas a la femme blanche van Marco Ferreri speelt zich af tegen een
gelijkaardige achtergrond, met dit verschil dat Ferreri de ideeen van Kluge
doordenkt en ze letterlijk, concreet gestalte geeft in zijn filmparabel. De
stadrulnes zijn de resten van Les Halles te Parijs; de protesterende bewoners zijn vermomd als indianen (indigenes, plaatselijke bevolking), slachtoffers van de stadruines. Zo is Touche pas a la femme blanche een vierde `rampenfilm'. In deze film parafraseert Marco Ferreri de slag van Little Big
Home: de indianen groeperen zich stam na stain tegen de (blanke) bezetter
en vernieler, maar hun relatieve overwinning zal toch niet verhinderen dat
ze uiteindelijk door de blanken worden verdreven.
De cineast situeert deze historische gebeurtenis in het `decor' van de Parijse
Hallen anno 1974, een andere historische gebeurtenis. De afbraak van dit
oud stuk Parijs wordt in de film geconfronteerd met een ander historisch
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feit, dat hier als een soort van western-fictie fungeert. Van de andere kant
treedt het realistische Parijse decor op als een `fictieve' achtergrond voor de
indianen-uitroeiing. De grote leegte die de afbraak van de Hallen in deze
buurt van Parijs heeft veroorzaakt, wordt door Ferreri benut als een realistisch-irrealistisch decor voor een western. In een laatste, grootse camerabeweging krijgen we de uitrukkende overwinnaars te zien: in een kuil, een
paar ha. braakgrond, een groot gat middenin de resten van het (voorlopig
nog) bestaande oude Parijs. Een filmfabel over en voor de autochtone bevolking, maar ook een documentaire over de onvermijdelijk (?) geworden
urbanisatie-rage.
Kluge — na Godard — heeft het filmgebeuren 'opgelost'. Ferreri doet alsof
hij nog gelooft in het exotische van de film, in de cinema als fictieve ruimte
waarin zich het `andere' afspeelt. De toeschouwer herkent alle fragmenten
uit zijn filmervaring wel (aangezien dit een vertrouwd en gekend exotisme
is) -- maar zij zijn verplaatst. Niet alleen in Touche pas a la femme blanche,
maar daar wel heel consequent, ondermijnt Ferreri de vertrouwdheid van dit
exotisme. De fictie van de film met gekende elementen zoals het genre, de
`western'; met vertrouwde helden (generaal Custer, Sitting Bull enz.); met
gekende stars als Marcello Mastroianni en Catherine Deneuve; met de Italiaanse comedietoon en het Franse intimisme; en bovenal met als kenmerk
het genre `de betere, de verzorgde, commerciele film' ... wordt hier op de
korrel genomen. De verschillende elementen worden hier tegen elkaar ingezet, zodat ze niet meer homogeen kunnen functioneren: de toeschouwer is
niet gewoon een (Italiaanse) western te zien die zich heden ten dage in de
Hallen van Parijs afspeelt. Maar sterker, omdat hij doorheen al die zorgvuldig (soms tegendraads) verzamelde middelen van fictie, geconfronteerd
wordt met zijn onexotische werkelijkheid — zijn stadsproblematiek — en dit
op een zeer rauwe manier. De allegorie 17 , waar Ferreri zijn toeschouwer
mee verlokt, demonteert hij voor de ogen van de toeschouwer zelf: de allegorie en ruimer het existentieel exotisme waar de toeschouwer op teert, functioneert bij Ferreri letterlijk. Vage en escapistische interpretaties zijn niet
meer mogelijk. De allegorie werkt nu als bedreiging (en niet meer als beveiliging).
17 Roland Barthes had reeds in 1967 doen opmerken dat de moeilijkheid voor een
semiologische benadering van de stadsproblematiek lag in een zuiver gebruik van de
metaforen: `(...) le probleme est de faire surgir du stade purement metaphorique une
expression comme `langage de la ville'. Il est tres facile metaphoriqument de parler du
langage de la ville, comme on parle du langage du cinema ou du langage des fleurs. Le
vrai saut scientifique sera realise lorsqu'on pourra parler du langage de la ville sans
m6taphore.' (R. Barthes, Semiologie et Urbanisme, in l'Architecture d'Aujourd'hui,
no 153, Decembre 1970-Janvier 1971). Men zou kunnen denken dat Ferreri in zijn
Touche pas ... door zijn letterlijk gebruik van de metaforen dichter bij een `semiologische' stadsanalyse geraakte dan heel wat stadtheoretici. Zou het toeval zijn dat dit
juist met een medium geschiedt dat heel sterk op metaforisch taalgebruik is afgestemd?
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Bij Kluge en Ferreri gaat het niet langer om de vernieling (van de steden),
maar om de oorzaken en de gevolgen ervan. In Earthquake en Towering Inferno ging het nog om de 'ecologische' ramp, die door de bureaucraten (wer.
kelijk?) vermeden had kunnen worden: ze brengen de film als een simultaanbeeld van de `werkelijkheid' waarin we leven.
Bij Kluge en Ferreri wordt het simultaanbeeld uitdrukkelijk geensceneerd
en kritisch gearticuleerd. Moraliserende didactiek is bij hen dan ook overbodig en valt nergens te bespeuren.

De Ieraar en de dokter
(Een moderne fabel)
Een leraar, die, diep onder de indruk van minister van Kemenades vertogen, met
verdubbelde energie zijn scheikunde-lessen besteedde aan de wijze, waarop zijn
leerlingen konden meewerken aan de verbetering van de maatschappij in de toekomst, zag zich op een morgen overvallen door een kwaadaardige bronchitis, die
hem het spreken en dus het lesgeven verhinderde. Aangezien hij een gewetensvol
man was, doordrongen van zijn verantwoordelijkheid voor de samenleving, begaf hij zich aanstonds naar het spreekuur van zijn dokter. Deze was een even
gewetensvol mens, even bewogen door de grote maatschappelijke problemen.
Hij onderwierp de leraar aan een nauwgezet onderzoek en stelde haarscherp
zijn diagnose: een kwaadaardige bronchitis, inderdaad.
Vervuld van het verlangen zijn patient een inzicht te geven in de oorzaken van
zijn lijden, gaf hij hem een expose van de maatschappelijke omstandigheden,
die tot bronchitis-epidemieen leidden. De Industriele Revolutie, zei hij, heeft
een samenballing van rokende, lucht- en milieu-vervuilende fabrieken teweeg
gebracht. De vooruitgang van de wetenschap alsmede de wijze, waarop deze
door het kapitalistische winststreven is uitgebuit, hebben deze tendens versterkt;
onze atmosfeer is verpest en vandaar Uw bronchitis. Willen wij werkelijk de
strijd aanbinden tegen de bronchitis dan moeten wij de maatschappij vernieuwen,
zo mogelijk in marxistische geest; dan moet er revolutie komen.
Allemaal goed en wel, zei de leraar, maar met die uiteenzettingen kom ik geen
steek verder; ik ben naar U toe gekomen in het vertrouwen, dat U mij van mijn
bronchitis of kunt helpen, dokter.
Natuurlijk kan ik dat, zei de dokter. Daar heb ik voor gestudeerd. Maar wat heb
ik daaraan! Met al die geneesmiddelen boksen wij maar wat tegen de symptomen
aan; wij moeten de kwaal in de wortel aangrijpen en te velde trekken tegen een
maatschappelijk systeem, dat lichamelijke wrakken kweekt zoals U.
Dit gezegd hebbende greep hij naar zijn receptenblocnote en schreef zijn recept:
`Behandeling: een cursus over industrie en maatschappij: aansluiten bij de
kampagne voor een nieuwe technologiek. Dit is voorschrift'. Hij drukte dit
recept in de handen van de leraar en liet hem uit terwijl hij hem bemoedigend
toesprak: volg die voordrachten nu maar trouw, dan zullen wij spoedig de
samenleving hebben, waarin geen bronchitis meer voorkomt en geen nutteloze
geneesmiddelen meer hoeven te worden toegepast.
Geheel verbouwereerd ging de leraar heen.
Toen hij zich door de avond-vrieskou naar de voorgeschreven cursus begaf verergerde zijn bronchitis. Hij is veertien dagen geleden begraven.
Vrij naar John Fairhall in The Guardian
Fr. Daems

De Indische thuisloze,
een nietmchristelijke religieus

L. van Bergen

In India wordt de religieus aangeduid met de term: thuisloze. In alle religieuze stromingen wordt het of f iciele of stand doen van thuis en familie als
karakteristiek gezien, zodat dit gebeuren het religieuze leven in het algemeen aangeeft. De religieus of thuisloze verlaat door deze daad niet alleen
zijn thuis, zijn familie en bezit, maar hij treedt eveneens uit de dorpsgemeenschap en de kaste waartoe hij behoort. De thuisloze trekt weg uit de geordende samenleving en begint een vrijwillige ballingschap. Toch is deze
vogelvrije een erkende persoonlijkheid binnen de Indische samenleving, en
wel zozeer dat de verhouding tussen de gevestigde samenleving en de thuislozen het geheim van de ontwikkeling en de dynamiek van de Indische geschiedenis is. De vrijwillige ballingschap van de thuisloze is een voortdurende uitdaging voor de mensen die de wereld besturen en beheersen, in dit
geval de wereldbeheersers bij uitstek: de brahmanen, de leden van de hoogste kaste. De brahmanen vertegenwoordigen de goddelijke wereldorde binnen deze wereld en zij hebben eveneens vanwege hun kennis van traditie en
geschrift een sleutelpositie in de tempel. De thuisloze is als outsider aanvaard als een tegenspeler van de brahmanen, de wereldbeheersers; als gelijkwaardige van de brahmaan vertegenwoordigen de thuislozen god, die
afgewend van de wereld zijn eigen bestaan leidt en toch binnen deze wereld
beslissend kan optreden. In het leven van alledag ontmoet de brahmaan in
het dorp de voorbijtrekkende thuisloze als de grote opponent en voor de
dorpeling is de thuisloze het toevallig verschijnen van de onbekende god.
Een schets van het Indische religieuze leven kan een model aanreiken dat
diep geworteld is in een eeuwenoude traditie en rijk aan menselijke ervaring. Een dergelijk schematisch overzicht kan de met India niet bekende
lezer weinig meer dan alleen maar een suggestie geven over een niet-christelijke religieuze traditie, waaruit enige vruchtbare reflecties zouden kunnen
ontspringen. In deze tekening van de Indische thuisloze komen die elementen ter sprake waardoor de betekenis van de reiigieus naar voren komt. De
verschillende facetten van het Indisch thuisloos bestaan worden aan verschillende grote stromingen ontleend, maar zij zijn meestal niet uniek voor
een religieuze spiritualiteit. Binnen de Indische religieuze geschiedenis valt
de grote continulteit tussen de verschillende ordes op, waarbij het kenmer-
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kende van iedere spiritualiteit zich toespitst op een bijzonder punt als uitleg
van het algemeen aanvaarde patroon voor het ieligieuze leven.
Het wetboek van Manu biedt de omschrijving van het `klassieke' ideaal van
het thuisloos bestaan. Om werkelijk als thuisloze te kunnen gelden moet
iemand eerst een offer brengen aan Prajapati, de heer van de schepselen, en
wat hij heeft, moet de toekomstige thuisloze onder de armen en behoeftigen
verdelen. Nadat hij huis, vrouw en kinderen verlaten heeft, moet deze thuisloze verder leven onder bomen of in verlaten en onbewoonde huizen, waar
hij toevallig op zijn trektocht komt. Manu stelt als eis: werkelijk leven in
onthouding, aandacht voor contemplatie en spirituele kennis en onverschilligheid jegens zinnelijkheid en behaaglijkheid. De thuisloze moet altijd onenigheid met schepselen vermijden, hij mag geen toorn koesteren ook al
wordt hij zelf geraakt. Bovendien moet hij steeds de waarheid spreken, geen
enkele onwaarheid mag hem over de lippen komen.
De thuisloze mag zelf geen vuur onderhouden, noch offervuren noch een
vuur om te eten of te koken. Hij moet voor zijn voedsel bedelen, maar het
is de thuisloze niet geoorloofd om langere tijd in een dorp te verblijven,
tenzij in het regenseizoen, anders hooguit voor een nacht. Op bedeltocht
gaan mag de thuisloze alleen als de rook van de keuken weg is, als alles
opgeruimd is en dat wil zeggen in de middag. Om zijn eten te krijgen mag
de monnik daar geen prestaties tegenover stellen, bijvoorbeeld een horoscoop maken, wetsuitleg geven, noch zal hij een huis opzoeken dat al belegerd is door allerlei ander soort bedelaars. De thuisloze moet niet eten
totdat hij helemaal verzadigd is, maar hij moet net genoeg voedsel tot zich
nemen om ziel en lichaam bij elkaar te houden. Bovendien mag hij zich
niet verheugen als de gift rijkelijk is, of zich teleurgesteld tonen als de gaven
armtierig zijn. De thuisloze mag niet hamsteren en hij mag verder niets bezitten als een versleten kleed, een waterkruik en een bedelnap. De thuisloze
moet op de -- opgeworpen — aarde slapen. Hij moet er geen probleem van
maken of hij ziek is. Hij moet noch de dood verwelkomen, noch er vreugde
in voelen om zijn leven voort te zetten. De thuisloze moet geduldig zijn tijd
afwachten, als een knecht, tot zijn tijd is afgelopen. Over het algemeen bewaart de thuisloze het stilzwijgen, tenzij om de vedische teksten, die hij
kent, te hernemen en de reciteren. Deze teksten verwijzen naar het vedisch
offer, naar de goden, of zij hebben een filosofisch karakter. Bij zijn lopen
moet de thuisloze uitkijken dat de grond waarop hij loopt rein is, zoals het
water dat hij drinkt en dat hij daarom door een doek moet filtreren om geen
levende wezens te doden. Om werkelijk onverschillig te worden moet de
thuisloze bedenken dat zijn lichaam aan ouderdom en ziekte onderworpen
is. Waarachtigheid, afwezigheid van boosheid, nederigheid, reinheid, kalmte van geest, beheersing van de zintuigen, kennis of wijsheid, dit alles maakt
de kern van het leven uit. Deze reiniging zal hij vooral trachten te bereiken
door ademhalingsoefeningen en andere yoga-oefeningen om zo langzaam
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god te bereiken.
Tussen mannelijke en vrouwelijke thuislozen zijn de verhoudingen nauwkeurig geregeld. De zusters zijn alleen aan de leider van de mannelijke tak
gehoorzaamheid verschuldigd en hebben of een eigen spirituale of een door
de mannelijke overste aangewezen spirituaal. Voor de zusters gelden meestal
strengere regels, maar dat is meer tot haar eigen bescherming bedoeld. In
sommige stromingen kunnen vrouwen niet toegelaten worden tot het thuisloos bestaan, omdat men van mening is dat een vrouw vanwege de maatschappelijke omstandigheden niet als thuisloze door India kan zwerven. Hier
kan een strenge observantie weleens veranderen in een nieuwe levensbeschouwing, die duidelijk van de oorsprong afwijkt. Dit verschijnsel ziet men
optreden bij die groepen, waarbij alleen de monnik de voorlaatste fase is
tot het ingaan tot het heil. De thuisloze is van een marginale figuur tot een
centrale persoonlijkheid geworden, de godsdienst is een religie van monniken geworden, wat in India maar zelden gebeurd is.
De kloosters hebben een tweeledige oorsprong en dat is enerzijds het regelmatig bijeenkomen of samen optrekken van thuislozen en anderzijds de
gewoonte om voor trekkende heilige mannen en vrouwen naast de tempels
herbergen in te richten. Het behoorde tot de voorrechten van de notabelen
buiten het dorp een tempel of een math, klooster, op te richten. Van deze
instelling hebben de thuislozen gebruik gemaakt en zo werden deze herbergen voor asceten, magiers en schriftgeleerden kloosters. Binnen een
groot aantal religieuze stromingen is het normaal dat een leek, aangesteld
door de weldoeners, als overste functioneert om de sfeer binnen het klooster te handhaven. Binnen de ordes heeft zich daarnaast het gebruik ontwikkeld om religieuze oversten aan te stellen die en door de thuislozen en
door.de leken aangewezen kunnen worden. De kloosters zijn door de gemeenschap erkende plaatsen waar thuislozen samenkomen, waar de leken
met name de instandhouding verzorgen en de thuislozen door hun onderling ordesverband de sfeer handhaven. Binnen deze grote complexen blijven
de Indische religieuze thuislozen trekkers zonder vaste woonplaats. Dit
ideaal bleef zelfs gelden binnen de grote kloosteruniversiteiten en wanneer
er gevaar voor blijvende vestiging dreigt, zijn er toch weer thuislozen die op
pad gaan. Sommigen durven dan zelfs het moederland India te verlaten om
de vreemde in te gaan naar China, Japan of Zuidoost-Azie. De Indische
kloosters tonen het merkwaardige karakter van het thuisloos bestaan heel
duidelijk, want de leken besteden vaak veel zorg aan deze kloosters, terwijl
deze plaatsen in de mentaliteit van de thuislozen altijd herbergen of 'door
gangskampen' blijven.
In het thuisloos bestaan wordt men eerst als postulant, als leerling van een
monnik geaccepteerd, waarna men als novice wordt toegelaten. De monnik die van de orde de bevoegdheid daartoe gekregen heeft, kan de kandidaat aan de gemeenschap voorstellen en doen opnemen. In het noviciaat
-
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worden de novicen aan enkele beproevingen onderworpen. Na het doorlopen van deze periode van vorming, geestelijk en wetenschappelijk, wordt
men — zo ongeveer na een periode van 10 jaar — in de orde opgenomen. De
datum van opname is om die reden van belang omdat naast de hierarchische
structuur binnen de ordes alleen de 'jaargang' van belang is bij alle bij eenkomsten. De opname-ritus van de nieuwe thuisloze gebeurt in een verbrandingsritueel, waarbij de thuisloze deelneemt aan de 'crematie' van de resten
van zijn leven in deze wereld. Bij deze gelegenheid ontvangt de novice een
spreuk welke hij gedurende zijn leven herhalen en overwegen moet. Hij
ontvangt vervolgens de driekleurige kleding uit oranjekleurige stof en hij
krijgt een naam.
Deze naam brengt de thuisloze binnen de orde onder, binnen dit grote kader neemt de thuisloze een plaats in. Het duidelijkst gebeurt dit in de grootste orde uit het hindoeisme, de orde van de tien namen, die door de heilige
en filosoof Sankara gesticht werd. Door de naam wordt men bekend als
leerling van een bepaalde monnik, die zelf zijn wortel heeft in een van de
vier hoofdkloosters enerzijds en anderzijds behoort tot een van de tien
takken waarin deze orde verdeeld is. De verdeling in deze verschillende
subgroepen betekent de afstamming van deze thuisloze van Sankara via
een van de tien leerlingen van deze grote heilige stichter, de verdeling in de
kloosters brengt hem in hierarchisch verband. De combinatie van beide
elementen maakt de variant van de leefstijl van deze monnik uit, maar zo
dat er vanuit het gezag en vanuit de collega's een greep op te krijgen is. De
naam van de monnik is tevens voor de ingewijden zijn paspoort, waardoor
de thuislozen in staat zijn om koren en kaf te onderscheiden. De abten van
de vier hoofdkloosters zijn in feite de werkelijke leiders van de orde, maar
zij erkennen een hunner, de abt van Sringeri, als het enige hoofd van de
hele orde, als geestelijk leider zonder directe jurisdictie over de andere kloosters.
De thuislozen hebben in India hun grote faam te danken aan het verbreiden
van hun levensstijl en door hun theorieen, hun uitleg van de heilige traditie
van India. De levenswijze van de monniken bood aan de eenvoudige mensen een ander model, naast de kostbare offers, om door onthechting en versterving god te kunnen bereiken. In de kern van het huidige hindoeisme
vindt men het resultaat van deze invloed: de geweldloosheid is door de
brahmanen vertaald als het vegetarisme. Het niet doden vereist even grote
heldhaf tigheid als het geld uitgeven voor geweldige offers; het vegetarisme
is de vertaling door de thuislozen van de algemene offerbereidheid en heeft
het dagelijks leven, vooral van de wereldbeheersers, zo sterk beinvloed dat
deze nog strengere vegetariers zijn geworden dan enig regelboek van de
thuislozen voorschrijft. Hun speculatieve theorieen, welke de thuislozen
door heel India uitdroegen en waardoor ze heel sterk aan de sanskritisering
van heel India meewerkten, boden de leken de mogelijkheid de vedische
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traditie, de oeroude Indische rituelen, te verinnerlijken. Het respect voor
India's aloude heilige teksten bleef bestaan, maar ze werden van een ritualisme vertaald in een geestelijke of spirituele doctrine voor het leven.
De Indische thuisloze is er in de loop van de tijd steeds weer in geslaagd
om voor zichzelf een marginaal bestaan op te bouwen, waar zelfs de kloosters een voorbeeld van zijn. Herbergen als doorgangskampen, heilige plaatsen omdat er door de godsdienstige gemeenschap aanvaarde mensen komen,
dat is de merkwaardige sfeer van de kloosters. In een andere formulering:
de huiselijkheid of bewoonbaarheid van de Indische kloosters moet men
erbuiten zoeken, waar de leken wachten om de monniken te ontmoeten.
De vraag naar de betekenis van dit thuisloos bestaan is voor de Indiers geen
probleem. In deze `outlaws' of 'destitutes' herkent men in India de mens
die altijd en helemaal op zoek is naar god, vooral de nog onbekende god.
Daarom beweegt de thuisloze zich altijd aan de rand van de samenleving,
daarom laat hij alles los. Maar dan heeft de thuisloze ook niets te verdedigen, geen huiselijk of heilig vuur; hij is werkelijk vrij om steeds op pad te
gaan en god te zoeken. In de letterlijke betekenis van het woord wil dit zeggen, dat de thuisloze altijd wijken kan en nergens tegenaan hoeft te lopen. Hij
hoeft nooit een levend wezen te beschadigen omdat hij altijd een andere
kant uit kan. Zijn zoeken naar de onbekende god maakt de thuisloze welwillend tegenover alle levende wezens en de thuisloze is daarom de geweldloze bij uitstek. Deze mentaliteit maakt de thuisloze tot een van de meest
aanvaarde sprekers in India, terwijl de thuisloze in de prediking en het verzorgen van zieke wezens de uitdrukking van zijn bevrijding door het zoeken
naar god vindt. Tot in het moderne India van Mahatma Gandhi heeft deze
combinatie van god zoeken en geweldloosheid, brahmacarya en ahimsa,
zijn voorsprekers gevonden. In India blijken deze godzoekers juist door hun
welwillendheid steeds weer een belangrijke bijdrage tot de ontwikkeling van
het Indische subcontinent bijgedragen te hebben.
Hier komt de spanning van het thuisloos bestaan naar voren: het god zoeken
betekent zich leeg maken van alles, daartoe verlaat men alles en wordt welwillend jegens alles. Het is het radicale- streven naar de grens waar de leegte
in zijn tegendeel, volheid van zijn, verandert. Volgens de Indische traditie
hebben de thuislozen, naarmate zij die grens naderen, de wereld meer te
zeggen. De thuisloze reduceert op heldhaftige wijze tot niets, hij vecht zich
door naar de leegte en de resultaten van deze strijd worden manifest in diens
ongevoeligheid, waardoor hij door geen wezen geraakt of gekwetst kan worden.
Dit is de spiritualiteit van de Indische monnik: de ware godzoeker is onkwetsbaar door de wezens en daarom kan hij precies aan de rand van de
wereld verblijven. In deze spiritualiteit valt op: de heldhaftigheid van zijn
strijd welke hem op gelijk niveau stelt met de wereldbeheersers of brahmanen, de welwillendheid zonder onderscheid tot alle wezens en de nadruk
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op de onbekende en verborgen god. De Indische thuisloze zou men kunnen
typeren als een conquistador, als een veroveraar die de grenzen van het
onbekende wil overschrijden en helemaal door dit verlangen bezeten is. De
thuislozen zijn onthecht aan de wereld, 'a-kosmisch', waaruit hun welwillende mentaliteit jegens alle wezens, hun 'a-kosmische' houding, voortvloeit.
Deze horizontale instelling van de thuisloze maakt zijn verticaal streven
duidelijk. Zijn god-zoeken kan alleen gericht zijn op god in en achter de
kosmos. De Indische thuisloze neemt weliswaar een eigen plaats in in de
Indische samenleving, maar hij is tevens een good exempel om enig inzicht
to verkrijgen in de Indische godsdiensten.i

1 L. F. M. van Bergen, Licht op het leven van religieuzen, sannyasa — dipika. Nijmegen 1975.
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• Internationale politiek
De economische top
Op initiatief van de Franse President Giscard d'Estaing zijn de regeringsleiders van
zes industrie-landen bijeen gekomen in
het historische kasteel Rambouillet. Dat
waren de Verenigde Staten, Engeland,
Duitsland, Frankrijk, Italie en Japan. Tot
grote ergernis van de Nederlandse premier Den Uyl, die vond dat hij daar ook
thuishoorde als vertegenwoordiger van
Benelux — alsof Belgie dan niet evenveel
rechten zou kunnen doen gelden. Van
`rechten' was echter geen sprake. De uitnodigingen kwamen van de Franse President persoonlijk.
Maar goed: de top kwam bijeen. Giscard
had bedoeld dat er alleen de monetaire
kwesties ter sprake zouden komen, maar
elk van zijn gasten bracht nieuwe onderwerpen aan en zo groeide de bespreking
uit tot een complete voorbereiding op
de ontmoeting in december met de
OPEC-landen. Toch bleef het — betrekkelijk magere — resultaat beperkt tot de
monetaire problemen. Op dit punt stonden Amerika en Frankrijk ver van elkaar
af. Amerika wilde zo spoedig mogelijk terug naar vaste wisselkoersen; Frankrijk
wilde de koersen zwevend houden. In de
officiele communiqué's werd meegedeeld,
dat er een compromis tussen deze standpunten is gevonden; hoe dat er precies uitziet is echter niet bekend gemaakt. Ver-moedelijk ligt het in termijnstellingen.
Zowel Amerika als Frankrijk hebben geen
termijn genoemd voor de doorvoering,
subsidiair de voortzetting van hun systeem. De afspraak is nu, dat de centrale
banken van de grote industrielanden da-

gelijks met elkaar in contact zullen treden over de wisselkoersen. Het doel blijft
echter meer stabiliteit op de geldmarkt te
scheppen.
Het belangrijkste resultaat was echter
reeds bereikt voordat de conferentie bijeenkwam: Frankrijk was zich klaarblijkelijk pijnlijk van isolement bewust geworden en deed door het bijeenroepen van
de conferentie een poging om daaraan te
ontkomen. Blijkbaar is het inzicht tot
Giscard doorgedrongen, dat het industriele westen alleen door samenwerking
zal kunnen optornen tegen het bloc Rusland-China, dat hard bezig is zijn reusachtige reserves aan grondstoffen en arbeidskrachten op de wereldmarkt te werpen.
De Verenigde Naties
De Arabieren hebben hun zin gekregen in
de Verenigde Naties. De motie waarin
het zionisme wordt gebrandmerkt als racisme, is aangenomen. 72 landen hebben
voorgestemd, deels onder zware druk van
de Arabieren, die momenteel over veel
geld beschikken. Van de Latijns-Amerikaanse landen hebben verschillende hun
voornemen om tegen te stemmen laten
varen, eveneens onder Arabische druk en
uit een instinctief verzet tegen de Verenigde Staten. Zij wilden niet de schijn op
zich laden achter Washington aan te lopen. De voorzitter van de Assemblee, de
Luxemburger Gaston Thorn, week van de
gewoonte dat de voorzitter zich geen mefling laat ontvallen, of en sprak zijn afkeuring uit over deze daad der Verenigde
Naties. De Verenigde Staten toonden zich
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bijzonder verbitterd en het Witte Huis
maakte bekend dat de President overweegt maatregelen te nemen tegen de landen die hebben voorgestemd. In concreto
heeft dit dreigement nog niet veel opgeleverd. De Arabieren kunnen in hun vuistje lachen. Hun duidelijk anti-semitisme
heeft althans in Amerika geen even duidelijke daden van verweer opgeroepen.

Politiek overzicht

Het Nederlandse Parlement heeft ook
unaniem van afkeur getuigd.
De meest waardige houding hebben de
Israeliers aangenomen. Zij hebben staande de vergadering in New York de resolutie verscheurd en duidelijk verklaard
haar naast zich neer te leggen. Het is inderdaad een schandstuk, niet meer dan
zo'n verklaring waard.

. Nationale politiek
Verenigde Staten van Amerika
Het `verkiezingsjaar' is voor de Verenigde
Staten aangebroken. November '76 valt
de beslissing. Aspirant-kandidaten zijn al
druk in de weer om hun stellingen te betrekken. Zich voor te bereiden op de 'primanes', de voorverkiezingen in de verschillende staten en daarop volgend op de
partijconventies, waar de officiele kandidaten zullen worden aangewezen.
De eerste die zich heeft doen gelden, is de
zittende President zelf, Jerry Ford. Aanvankelijk zag het er naar uit, dat hij het
zich zou laten welgevallen als een soort
overgangspresident genoegen te nemen
met het volmaken van Nixons tweede
termijn en zich dan terug te trekken. Maar
dat zinde hem toch blijkbaar niet. Hij wilde de geschiedenis niet ingaan als de enige
President die nooit door een meerderheid
van de Amerikaanse kiezers was aangewezen; hij wilde zijn bekwaamheid als
President bevestigd zien door een succes
in de verkiezingsstrijd. Die bekwaamheid
gold namelijk allerminst als bewezen. Zeker: hij genoot bij zijn optreden een onmiskenbare populariteit. Die populariteit
echter ontsproot aan zijn reputatie van integriteit, die schril afstak bij de reputatie
van zijn voorganger. Integriteit echter
mag een teken zijn van deugdzaamheid,
het hoeft niet noodzakelijkerwijs ook een
bewijs te vormen van deugdelijkheid. Een
nette President is niet noodzakelijkerwijs
ook een goede President.
Ten aanzien van Jerry Ford gold dit in
versterkte mate, aangezien zijn integriteit
een betrekkelijk gemakkelijk verworven
deugd vormde. Een kwart eeuw lang lag

zijn politiek arbeidsveld in een klein kiesdistrict voor het Congres. Die kiesdistricten omvatten nooit meer dan een half
miljoen mensen, waarbij dus zo'n 300.000
kiezers, die meestal voor niet meer dan
60 pct. opkomen en waarvan een kandidaat de meerderheid moet zien te verwerven. Met een dikke honderdduizend mensen is dat bekeken. En als die kiezers dan
nog voor het overgrote deel behoren tot
een ras van stoere Hollandse meubelmakers, die hun politieke principes even
recht toe recht aan nemen als hun geloof
en hun borrel, dan is het nauwelijks meer
een kunst om integer te blijven. Alleen:
het ware een godswonder als zo'n carriere
een groot staatsman opleverde. Verreweg
de meeste echte staatslieden van Amerika
kwamen uit de Senaat; het Congres leverde ze niet. Althans niet rechtstreeks.
Wie op staatsmansniveau belandde, dankte dit meer aan het feit dat hij het Congres de rug had toegekeerd, dan aan zijn
loopbaan in dit weinig illustere college.
Ford bleek al heel gauw niet boven het
congres-niveau uitgewassen te zijn. Hij
mocht dan door de veiligheid van zijn
kiesdistrict, waarvan de loyaliteit hem niet
veel tijd kostte, en door zijn korte ervaring
als Vice-President iets meer van de landelijke politiek en de buitenlandse politiek
weten dan de gemiddelde Congres-man,
tot leiding geven in staatszaken bleek hij
niet in staat. Het Amerikaanse yolk moest
wel de indruk krijgen dat hij alles aan
zijn adviseurs overliet; hij was immers
zelden of nooit in het Witte Huis; altijd
wel ergens op tournee. En dat heeft hem
populariteit gekost. De laatste opiniepeilingen liegen daar niet om.
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En zoals het met zwakke mensen vaak
gaat: opeens willen zij bewijzen hoe stoer
zij wel zijn. Dat bewijs zocht hij in het
plotseling ontslag van zijn minister van
Defensie, Schlesinger. Een gladde politieke manoeuvre. Hij sloeg daarmee ettelijke vliegen in een klap. Hij raakte in de
eerste plaats een criticus uit zijn omgeving
kwijt die hem maar al te zeer herinnerde
aan zijn verleden als defensie-specialist
van het Congres. Schlesingers ideeen
kwamen goed overeen met de stellingen
die hij zelf altijd had verdedigd, maar die
hij onder de gecombineerde druk van Kissinger en Rockefeller had laten varen.
Stellingen die vooral de conservatieve
die-hearts in de Republikeinse partij uit
het hart waren gegrepen. Een staatsman
zou er nauwelijks moeite mee hebben in
zo'n situatie te raken. Hij zou Schlesinger
zeker niet hebben ontslagen, omdat zo'n
stem van het geweten in de nabijheid alleen maar nuttig kan zijn. Maar niet
Ford! Een tweede voordeel dat Ford
meende te zien was, dat hij nu ook een
zekere onafhankelijkheid van Kissinger
kon demonstreren. Schlesinger weg, Kissinger een trapje lager; geen voorzitter
meer van de Nationale Veiligheidsraad.
Alleen: dit werkte ook niet omdat het
Amerikaanse yolk maar al te goed begreep, dat Kissinger nog altijd zowel de
woorden als de wijs van het buitenlands
beleid bepaalde. Derde voordeel: ook
Rockefeller kon iets worden teruggezet.
Dat deed Ford niet zelf. Hij gaf Rocky
echter wel te verstaan, dat hij verstandig
zou doen maar vast aan te kondigen dat
hij voor een volgende ambtstermijn van
Ford niet meer in aanmerking wilde komen voor het Vice-Presidentschap. Wat
Rocky dan ook prompt deed. Voordeel:
de conservatieven voelden zich weer ietwat over het bolletje gestreken, omdat die
vooruitstrevende Republikein, die het indertijd aandurfde om zich te verzetten
tegen Goldwater, terzijde was geschoven.
En laatste voordeel: Het Amerikaanse
yolk zou nu moeten zien, dat Ford niet
aan enige leiband liep maar zijn eigen
beleid volgde, zijn eigen mensen om zich
heen verzamelde en niet het overschot
van Nixons periode.
Alleen het Amerikaanse yolk zag dat niet.
Het zag — terecht — in Fords manoeuvre
veeleer een teken van zwakte. Beste bewijs: het feit dat onmiddellijk na deze
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paleisrevolutie de aartsrepublikein Reagan aankondigde zich kandidaat te zullen
stellen voor het presidentschap. Een ongehoorde brutaliteit in normale omstandigheden. Een rechtgeaard Republikein
stelt zich niet kandidaat tegen een zittende
President; normaliter zou dat een schandaal zijn. Nu niet.
Er kan dus nog heel wat gebeuren in het
jaar dat voor ons ligt.

Portugal
De ontwikkelingen in Portugal zijn tot
een dramatisch hoogtepunt gekomen. Met
als klapstuk een in de geschiedenis van de
democratie unieke, maar ook wel enigszins lachwekkende regeringsdaad: een
staking van de ministers zelf! Afgedwongen door een lakse houding van de militairen tegenover communistische betogers, die de ministers enkele dagen lang
eenvoudig belegerden. Langzamerhand
werd het zelfs de koppigsten onder de militairen duidelijk dat Portugal op die manier de snelle ondergang tegemoet ging.
Er moest iets gebeuren. De communisten
rekenden er vast op dat zij tenslotte aan
het langste eind zouden trekken en aan het
bewind zouden komen. Zij hechtten er
vooral veel waarde aan dat dit zou gebeuren voordat de belangrijkste Portugese
kolonie, Angola onafhankelijk zou worden. Eenmaal aan het bewind immers,
zouden zij ogenblikkelijk de communistische MPLA-regering aldaar hebben erkend en dit uitgestrekte deel van Afrika
veilig in het communistische kamp hebben geloodst. Zover is het echter niet kunnen komen. Tegen het einde van de
maand hebben de militairen de zaak weer
eens opnieuw bekeken en besloten zich
nu tegen uiterst links op te stellen. Uiterst
linkse officieren zijn ontslagen en in
hechtenis genomen; uiterst linkse troepeneenheden ontbonden; de uiterst linkse
arbeiders, die in krantendrukkerijen en
radiostations werken, ontslagen. Een duidelijke zwenking naar rechts.

Spanje
Drie weken lang is een steeds maar aanzwellend team van artsen bezig geweest
met volhardende pogingen om het leven
van generalissimo Franco te verlengen,
maar uiteindelijk heeft hij de strijd tegen
de dood toch moeten opgeven. Als laatste
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der dictatoren van het tweede garnituur,
maar wel uit de school van Hitler en
Mussolini, heeft hij het veld geruimd —
wie weet voor een nieuw soort dictatuur,
die van de naamloze staatsmachine, die
overal in Europa -- ook in Nederland —
steeds machtiger wordt. Overeenkomstig
zijn wil is Spanje onmiddellijk na zijn
dood weer een koninkrijk geworden. Als
koning nam Juan Carlos deel aan zijn begrafenis; als koning presideerde hij de
kabinetszittingen en als koning schonk
hij aanstonds na zijn plechtige kroning
gratie aan een duizendtal politieke gevangenen. Hij heeft in een toespraak tot
de Cortez wel iets over zijn toekomstplannen gezegd, maar nog te weinig concreet om hem aan vast te pinnen. Een
nieuwe regering heeft hij nog niet gevormd.
Wat een aantal lieden binnen en buiten
Spanje wellicht had gehoopt, dat de dood
van Franco het sein zou vormen voor een
soort algemene opstand, is niet gebeurd.
Begrijpelijk. In socialistische en aanverwante kringen spreekt men nog wel met
vuur over de `wettige regering', die indertijd door Franco omver werd geworpen,
maar van die `wettige regering' is geen
spoor meer over en na veertig jaar Franco-bewind herinnert zich nog maar een
klein deel van het Spaanse yolk iets van
die `regering' — en wat van die herinnering
is overgebleven, is in hoge mate vermengd met herinneringen aan een bloedige burgeroorlog, waar beslist niemand
naar terugverlangt. De Spanjaarden hebben het nadien beter gekregen; zij genieten een zekere welvaart. Misschien iets
minder dan andere volken in WestEuropa maar veel meer dan de generatie
van voor Franco. Vooral de middenstand
heeft daarvan geprofiteerd. Spanje is veel
meer dan het ooit geweest is, een yolk met
een sterke middenstand geworden en
middenstanders zijn mensen die iets te
verliezen hebben en iets te behouden. Aan
hun lijf geen polonaise.
Bovendien is het de grote vraag of diegenen die een links Spanje wensen, wel
goed die richting uit durven te koersen.
De grote stuwers in die richting, de communisten, hebben bepaald geen aanmoediging ontvangen uit het nabuurland,
Portugal. Daar verspeelt de revolutie dag
aan dag weer een brok welvaart en
dreigt het brutale communisme de kous

op de kop te krijgen. Een dreiging die in
Spanje zelf nog veel meer reeel aanwezig
is, omdat de basis van rechts-radicalisme,
waar Franco op steunde, nog steeds aanwezig is en zich zonder twijfel de kaas
niet van het brood zal laten eten.

De Spaanse Sahara
Koning Hassan van Marokko heeft bakzeil moeten halen in de Spaanse Sahara.
De mars die hij voornemens was zijn onderdanen te doen ondernemen in dit gebied, is wel doorgegaan; hij heeft het vertreksein tenminste gegeven, terwijl hijzelf op veilige of stand bleef, zogenaamd
om de operaties te leiden. Maar verder
dan een kilometer of tien zijn de geestdriftige Marokkanen niet in de Sahara
doorgedrongen. Toen het gevaarlijk werd
vanwege de mijnenvelden die de Spanjaarden daar hadden aangelegd. Hassan
durfde blijkbaar de risico's niet te trotseren die aan het overschrijden van deze
grens verbonden waren en beval de terugtocht, luid proclamerend, dat het doel
was bereikt. Hij heeft in ieder geval zijn
gezicht gered.

Angola
Angola is nu onafhankelijk geworden —
maar duidelijk is de situatie daar nog lang
niet. De communistische MPLA heeft
weliswaar de hoofdstad ingenomen, maar
het gezag in het land ligt nog lang niet onbetwist in handen van deze beweging, ook
al zouden links-aangeblazen regeringen
in Europa dat nog zo graag zien. De twee
andere bevrijdingsorganisaties trekken
nog steeds op en tegen het eind van de
maand heeft het er de schijn van, dat de
MPLA terrein aan het verliezen is. Luidkeels beschuldigt zij nu de andere bewegingen ervan buitenlandse huurlingen in
dienst te hebben en hun legers te hebben
opgevuld met Portugese vrijwilligers en
Zuid-Afrikanen; zij verhult echter zorgvuldig het feit dat in haar eigen gelederen
vrijwilligers uit Cuba en enkele andere
communistische landen evenzeer een belangrijke rol spelen. Er zal nog wel gevochten worden in Angola.

India
Het opperste gerechtshof van India heeft
het arrest van een lagere rechtbank,
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waarin de verkiezing van mevrouw
Gandhi in 1971 ongeldig werd verklaard
wegens corrupte praktijken, die daarbij
zouden zijn toegepast, verworpen en de
verkiezing van mevr Gandhi geldig verklaard. Daarmee heeft het hof wel een
bijdrage geleverd tot het handhaven van
de rust in India, die ernstig in gevaar zou
zijn gekomen wanneer het hof zich tegen
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de geldigheid van mevr. Ghandi's mandaat zou hebben uitgesproken. Het bleef
echter bepaald onbevredigend dat het hof
zijn uitspraak baseerde op alleen maar
een naderhand door het parlement aangenomen zuiveringswet en dus niet op een
onderzoek naar de feiten die de premier
ten laste waren gelegd. Een uiterst gevaarlijk precedent.

• Nederland
De kurk!
President Costa Gomez van Portugal mag
zich verheugen in de bijnaam: de kurk. Er
kan geen golf zo hoog gaan of Gomez
komt er bovenop te drijven. Hij praat met
iedereen mee en — floep -- daar zit hij
weer op de top.
Precies diezelfde bijnaam past eigenlijk
de Nederlandse minister-president Den
Uyl. Steeds meer komen er golven over
hem heen en steeds hoger slaan ze op.
Maar Den Uyl weet er steeds weer bovenop te blijven drijven.
Deze maand heeft hij daar weer een paar
voortreffelijke staaltjes van weggegeven.
Hij moest begin van de maand een rede
houden voor de jongeren van het N.V.V.
en natuurlijk goede maatjes met deze
jongeren blijven en dus flink uitpakken.
Zo verklaarde hij bij die gelegenheid, dat
de vakbonden vooral de internationale
controle op de multinationals moeten
doordrukken en doorzetten. De directie
van het AKZO-concern viel hem daarop
in een open brief scherp aan. De directie
brandmerkte dit optreden van de premier
als een soort ophitserij tegen de ondernemers en liet hem duidelijk verstaan dat
hij op die manier het vertrouwen van het
bedrijfsleven wel grondig had verspeeld.
Den Uyl, die enige dagen nodig had om
een antwoord te bedenken, zette een onschuldig gezicht op. Hij begreep niet
waarom de heren zo boos waren geworden, zei hij. Hij had helemaal niets
kwaads bedoeld met zijn rede. Maar intussen!
Tegen het einde van de maand kwam er
een soortgelijk incident, maar nu van de

andere kant. Minister Boersma van Sociale Zaken, verantwoordelijk voor het
loonbeleid, ergerde zich aan de wijze
waarop lieden als Groenevelt, Kok en
Van Thijn het deden voorkomen alsof de
confessionelen in het kabinet de boze
jongens zijn, die met impopulaire maatregelen als het loonbeleid de vooruitstrevende koers van de heer Den Uyl en zijn
makkers doorkruisen. Boersma behoort
tot de confessionele ministers in het kabinet. Hij dreigde openlijk met aftreden als
Den Uyl niet persoonlijk tegen de voorstelling van zaken, door genoemde heren
gegeven, in het geweer kwam. Een ernstige dreiging. Glad als altijd verklaarde Den
Uyl, dat wanneer hij een opinie zou tegenkomen als zou niet het hele kabinet
een beleid voeren, hij deze zou tegenspreken. Wat natuurlijk een halfslachtig antwoord was op de eis van Boersma. Maar
geen nood. De kurk bleef weer bovendrijven.
De loon-politiek
Het overleg tussen werkgevers en werknemers over de arbeidsvoorwaarden voor
het komende jaar is definitief vastgelopen. De werkgevers kunnen geen sterke
stijging van de loonuitgaven meer verwerken; de vakbonden zijn niet bereid voetstoots van hun eisen of te stappen. Zij willen zich wel matigen voor wat de hoogte
van de lonen betreft, maar dan moeten
verschillende andere eisen — als een gelijkere verdeling van het inkomen, de medezeggenschap van de arbeiders en de heilige vermogensaanwasdeling wel erdoor
komen. De werkgevers willen daar niet
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van horen. Zij hebben in deze crisistijd al
zorgen genoeg.
Onder die omstandigheden heeft de regering besloten tot ingrijpen in de lonen
en prijzen. Ofschoon aan het einde van
de maand nog niet bekend is hoe zij zich
dat ingrijpen voorstelt, zijn de vakbonden toch al maar in scherp verzet gegaan.
Groenevelt heeft al meegedeeld, dat hij
het kabinet Den Uyl liever maar ziet ophoepelen dan nog lang aanblijven. Zolang tenminste die lelijke confessionelen
— die hij in het NKV aan zijn boezem probeert te drukken — erin blijven zitten. Ze
voelen de verkiezingen komen aan die
kant.
Suriname
Er is heel wat feest gevierd in Suriname
op de dag dat deze voormalige kolonie
onafhankelijk werd — op 25 november om
precies te zijn. Maar er is ook heel wat
gezucht en geploeterd eer het zo ver was.
De Staten van Suriname hebben toch nog
op tijd een delegatie kunnen samenstellen, waar ook de oppositie aan deelnam:
in de Tweede Kamer hebben de heren Arron en Lachmon, met als een soort vaderlijke arbiter de Statenvoorzitter Wijntuin
tussen hen in, broederschap gesloten. In
Suriname teruggekeerd hebben de twee
kemphanen zich gebogen over de Grondwet voor hun onafhankelijke staat en
zelfs daarover zijn zij het eens geworden.
Zodat de onafhankelijkheid inderdaad
op de gestelde datum kon worden geproclameerd en bevestigd.
Helemaal zonder wanklank scheen het
toch niet te kunnen. Uitgerekend in Suriname, waar `Konieverjarie' altijd een
hoogfeest is gebleven en de bevolking de
koning persoonlijk altijd dankbaar was
voor de slavenbevrijding moest opeens,
daags voor de onafhankelijkheid het
standbeeld van koningin Wilhelmina, die
nota bene in de oorlogsj aren de grondslag legde voor de thans verworven status van de voormalige kolonie, doormidden worden gezaagd en verwijderd uit het
centrum van Paramaribo. Weg ermee!
De Christen-Democraten
Nieuws is er nauwelijks meer van de
Christen-Democraten. Als de besluitvaardigheid die zij aan de dag leggen met de

vorming van het ene CDA, karakteristiek
is voor hun besluitvaardigheid in het algemeen, hebben de heren Andriessen en
Aantjes zo langzamerhand wel iedere
aanspraak op vertrouwen in een krachtig
beleid verloren. Het is een diep treurige
zaak om nu weer te zien, dat de KVP na
eerst een voorzitter terecht te hebben
weggejaagd omdat hij op zijn eentje verraad aan het CDA wilde plegen, diezelfde weg op gaat en aankondigt op zichzelf
te zullen blijven staan en een algemene
middenpartij te zullen gaan vormen. Wat
De Zeeuw intussen ook aan het proberen
is. De KVP-bonzen noemen dit een
'nood-maatregel', zulks terwijl er nog van
geen noodsituatie sprake is. Die ontstaat
pas als er werkelijk verkiezingen aankomen of als er bijvoorbeeld door unaniem
stemgedrag van de drie confessionele
groeperingen een regeringscrisis ontstaat.
Maar met `noodmaatregelen' op de proppen komen zonder nood verraadt alleen
maar dat men zelf in nood zit.
Reactorvaten
De pacifisten en de opgestoken vingertjes hebben hun `jour' gehad in de Tweede Kamer. Zij hebben een motie doorgedreven waarin de regering wordt verboden exportvergunning te verlenen voor
een 900 miljoen order, krachtens welke
reactorvaten aan Zuid-Afrika moeten
worden geleverd. Het is hun eeuwige illusie dat zij daarmee Zuid-Afrika schaden. Die reactorvaten komen heus wel
ergens anders vandaan. Het enige wat zij
bereiken, is dat een order van bijna een
miljard voor het Nederlandse bedrijfsleven verloren gaat — hoeveel werklozen
zouden daarmee geholpen zijn? — en dat
het Nederlandse bedrijfsleven er internationaal een stuk betrouwbaarheid verliest. Als die vingertjesmensen ieder
ogenblik in de orderportefeuille van het
bedrijfsleven kunnen gaan rommelen,
gaan de buitenlandse bedrijven maar liever een deur vender. — En die jongens in
de Tweede Kamer juichen! Hun gezicht
straalde op de foto's. Maar foto's van
de werklozen stonden daar dan ook niet
naast.
Hans Hermans
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• Belgie
Men spreekt soms van de donkere dagen
voor Kerstmis. Als u het ons vraagt dan
zijn die dit jaar alvast in november van
start gegaan. Meteorologisch zat het ons
de jongste weken niet zo best mee, maar
vooral op politiek viak woei er menige
storm. Toen Premier Tindemans destijds
de regeringshandschoen opnam beweerde
hij wel dat er geen onweer, maar slechts
een klimaatsverandering zou komen,
maar dit heeft niet belet dat het dagen
weerlichtte aan het politieke firmament.
Het begon reeds met het afspringen van
het overleg tussen de sociale partners. Al
doet de benaming `partners' vermoeden
dat patroons en arbeiders gezapig aan
een zeeltje trekken, in fete blijken ze
heel moeilijk tot akkoorden te kunnen
komen. Wie er de schuld van draagt dat
hun tweede gespreksronde alweer op een
sisser is uitgelopen, is uiteraard moeilijk te achterhalen. Gewoonlijk verwijt de
pot de ketel dat hij zwart is, en dat is
ook hier weer het geval. De vakbonden
klagen over een te stugge negatieve houding van het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen), terwijl men in
ondernemingskringen niet te spreken is
over de syndicale eisen en de 'dictaten'
van de vakbondsleiders. Het schoentje
knelde vooral rond de vraag van de arbeiders, een zogeheten brugpensioen of
prepensioen in te stellen waardoor oudere arbeidskrachten plaats zouden ruimen
voor jongere. De ondernemingen bleken
met een dergelijke opzet niet gelukkig,
vooral omdat het brugpensioen-op-aanvraag, waarvoor 150.000 arbeiders in aanmerking komen voor hen financiele problemen schept, terwijl ook de organisatie
ervan heel wat voeten in de aarde heeft.
Algevaardigde-beheerder, de heer Pulinckx, handhaafde dan ook zijn tegenvoorstel van onverminderd pensioen
vanaf 63 jaar. Bleken ACV en ABVV bij
het begin van de besprekingen nog vrij
soepel, geleidelijk aan verstarden en verstrakten zij hun houding. In ABVVkringen lag daarbij duidelijk de bedoeling voor via een conflictsituatie de regering zelf in diskrediet te brengen. Hoe
meer spanningen des te beter voor het
oppositiefront! De socialisten hielden het

been stiff en dat deed ook het VBO, dat
eveneens de beschuldiging te horen
kreeg dat het de regering in haar bestaan
wilde aantasten. De heer Pulinckx reageerde heftig met de bewering dat de ondernemers zich nooit door politieke kleuren hadden laten leiden, en onderstreepte dat zij reeds zes maanden 'poogden' te
onderhandelen met de vakbonden. Deze
laatsten beweerden van hun kant eveneens uit te blinken in hun ijver om tot een
compromis te komen .... maar de slotsom was dat het overleg vreselijk in de
sukkel raakte. De regering hakte tenslotte zelf de knoop door: in de kabinetsraad
van 7 november bereikte de bewindsploeg
een akkoord over het hoofdstuk tewerkstellingspolitiek en loonmatiging in het
relanceplan. De essentie van de regeringspolitiek luidt: loonblokkering van
november 1975 tot en met juli 1976, de
beperkte invoering van brugpensioenen
en bovendien nog een reeks besparende
maatregelen. Aan het mechanisme van
de automatische loonkoppeling aan de
index wordt niet getornd, tenzij voor het
gedeelte van de bezoldigingen boven de
40.000 frank bruto, waarvoor tussen 1
januari en 30 september 1976 geen indexatie wordt doorgevoerd. Vanuit het
oogpunt der sociale rechtvaardigheid
worden naast de lonen, ook de dividenden geblokkeerd op het peil van 1974, de
tantiemes 1975 op 75 pct. van het vorig
niveau en alle huurprijzen, wedden van
de regeringsleden, tarieven, barema's en
honoraria van de vrije beroepen. De sociale bijdragen aan de crediteuren worden
opgeschort, maar daarentegen krijgen de
ondernemingen nieuwe financiele lasten door de invoering van een brugpensioen via een solidariteitsfonds van de
nog sterke bedrijfssectoren. In de plaats
van de 'gepensioneerden' moeten jonge
werklozen in dienst worden genomen.
Bovendien moeten alle openbare besturen en ondernemingen met minstens honderd werknemers per schijf van honderd
tewerkgestelden een jonge stagiair van
minder dan dertig jaar inschakelen. Kortom de bedrijfsbezetting wordt er zeker
niet lichter op en de loonkostenmatiging
zal daardoor vermoedelijk maar dunne-
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tjes uitvallen. Tenslotte komt er een sociaal-pedagogische toelage voor de moeder die haar kind zelf wil opvoeden tot
het drie jaar is en daarvoor dan elke beroepsactiviteit buitenshuis verzaakt.
Hoe reageerden nu de sociale partners op
het voorstel van de regering? Het VBO en
het ABVV waren van meetaf aan tegen
de gedane voorstellen gekant, maar het
ACV wilde aanvankelijk eerder toegeven, zij het dan ook niet zonder op verbeteringen en aanvullingen aan te dringen. Daarmee werd zowat een kloof geslagen in het gemeenschappelijke vakbondsfront, maar ook dit bleek slechts
van korte duur. Uiteindelijk heeft ook
het ACV in besluierde bewoordingen het
regeringsvoorstel verworpen, daartoe
zeker aangezet door haar Waalse vleugel,
de CSC, die samen met de socialistische
vakbond in de oppositie was gegaan. In
een buitengewoon congres bleef het
ABVV bij zijn weigering en verzette zich
principieel tegen elke regeringsinmenging in de loononderhandelingen. Het resultaat is dat de regering nog steeds ter
plaatse trappelt inzake het inkomensbeleid. Het wordt nochtans de hoogste tijd
dat aan die lange procedure een einde
komt. Dit keer kan de regering beslist
niet worden verweten dat ze het principe
`agir avant de reflechir' toepast, wel integendeel. Toch wordt het veelvuldig en
lange onderhandelen voor en na elke beoogde maatregel ook wel een beetje `des
Guten zu viel'. Al schijnt de Eerste Minister volgens de opiniepeilingen nog
niets aan populariteit te hebben ingeboet,
toch voelen velen zich momenteel alleen
nog maar 'geregeerd' door het duo Houthuys-De Bunne. Wie is er aan de macht?
Wie regeert?
Vandaag zal de regering definitief haar
standpunt bepalen inzake het inkomensbeleid. Hopelijk raakt het herstelplan,
waarvan het inkomensbeleid een onderdeel is, nu eindelijk rond. Het zit er natuurlijk dik in dat het, na het vele heenen-weer-gepraat, flink afgezwakt zal zijn.
Hoe de vakbonden en het VBO morgen
zullen reageren hangt nog in de lucht, en
waarschijnlijk vindt het ABVV de tegemoetkomingen nog te klein. Het ACV zal
misschien gematigder reageren omdat
zijn opinie wel iets dichter bij die van de
regering ligt. En het VBO zal waarschijnlijk niet erg in zijn nopjes zijn, omdat de
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prijs van de sociale toenadering allicht
op zijn schouders zal neerkomen. Waar
de enen de sociale aspecten benadrukken, leggen de anderen uiteraard de nadruk op het competitievermogen van de
ondernemingen. Wij wachten of en de
commentaar ad rem zal vermoedelijk
een plaatsje vinden in een volgend politiek overzicht.
Consensus werd voor zover we op dit
ogenblik weten, niet bereikt, maar dat
bleek deze maand ook in andere opzichten een moeilijk haalbaar ideaal. Terwijl
patronale en syndicale organisaties het
met de regering en ook onderling niet
eens konden worden over de bestrijding
en de beteugeling van de recessie, woedde er nog een hevige storm in de Kamer
waar de gemeentelijke fusies besproken
werden. Het was een fel spektakel, een
voorstelling van een rumoerig politiek
steekspel waarin de verwijten kwistig van
de ene kant naar de andere werden geslingerd. Er valt inderdaad op het hele fusieplan heel wat aan te merken. Vooreerst
gebeurt de aanpak geweldig drastisch:
van 2300 gemeenten zou men komen tot
500.... Een eerder trapsgewijze fusionering ware wellicht beter geweest omdat
daarin de federatieformule nog mogelijk
ware geweest. De federatiegedachte
wordt trouwens door het fusieplan van de
kaart geveegd .... terwijl de grote organieke federatiewet nog maar van 26 juli
1971 dateert! De afschaffing van de
Vlaams-Brabantse randfederaties is een
zware hypotheek die op het fusieplan
rust. Zij werden immers toentertijd opgericht ter compensatie van de invoering
van de vrije taalkeuze van het gezinshoofd inzake onderwijs. De `liberte du
pere de famille' blijft verworven ... .
maar de federaties moeten plaats maken
voor enigszins vergrote Vlaamse gemeenten. De zes randgemeenten-met-faciliteiten lopen daarbij het risico opnieuw
bloot te staan aan de Brusselse annexatie.
En dan is er ook nog de ruimtelijke ordefling (zo belangrijk om de Brusselse olievlek niet te ver te laten drijven) die nu
ontglipt aan de bevoegdheid van de randfederaties. De Vlamingen verliezen veld
in de hoofdstad en dat zal de (voor
de PSC zo beduchte) CVP beslist worden aangewreven. Niet het enige verwijt
overigens dat de regeringsmeerderheid te
slikken krijgt. De partij-politieke bereke-
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ningen, die zeker niet uit het fusieplan
weg te denken zijn, geven er bovendien
een wrange bijsmaak aan. Een aantal gemeenten waar een parlementslid burgemeester is, blijft om vrij duistere redenen buiten de fusieoperatie. Dat daaronder ook Edegem hoort maakt wellicht
Premier Tindemans niet zo gelukkig, die
daarmee een argument verliest om de
noodzakelijkheid van de hele operatie
duidelijk te stellen. Uiteindelijk heeft de
Kamer in de nacht van 21 op 22 november, meerderheid tegen minderheid, dan
toch haar goedkeuring gehecht aan de
ontwerpteksten van Minister Michel tot
samenvoeging van gemeenten en tot afschaffing van de randfederaties. Daarmee werd een punt gezet achter een kort
stukje parlementaire geschiedenis waarop wellicht niemand trots is. Vooral de
oppositie, die in haar kritiek weliswaar
heftige maar toch vaak zeer juiste en
rake opmerkingen maakte, heeft door een
zure appel moeten bijten.
Of er nu ook zoveel herrie gaat komen
omtrent het regeringsvoorstel tot wijzigingen van de wet op de financiering en
de controle van universitaire instellingen,
het hoofdstuk III van de beruchte programmawet, valt nog of te wachten. Het
minst zekere van al is: of de BSP-oppositie voor deze kar kan worden gespannen.
om bij dat gedeelte van de programmawet
tenminste enige amendementen in te dienen. Vermoedelijk ziet ze het veel liever
tot stakingen en betogingen of zelfs
straatgeweld komen, zoals de Heer Van
Eynde het zich geregeld laat ontvallen.
Niemand ontkent dat rationalisaties in de
universitaire sector nodig, wenselijk en
zelfs mogelijk zijn en dat ieder solidair
moet zijn in de bezuinigingswedloop: het
is alleen maar zaak de juiste manier te
vinden waarop dat alles kan gebeuren.
Het knelpunt ligt duidelijk rond het aantal studenten dat als een index automatisch de personeelsbezetting en de kredieten bepaalt. Wordt die index verlaagd,
dan volgen het aantal personeelsieden en
de toegestane gelden vanzelf die dalende
curve. Dat zulke maatregel minder tragisch is voor de grote, klassieke, `standaard-universiteiten', dan voor de basisuniversiteiten of de nog onvolledige instellingen ligt uiteraard voor de hand.
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Wie veel heeft kan allicht iets missen, wie
weinig heeft verdraagt ternauwernood
nog een besnoeiing. Er wordt aan die index natuurlijk wel gesleuteld. Zo bestaat
er voor de niet `standaard-universiteiten'
een zogenaamd minimumbasiscijfer,
d.w.z. een vast aantal studenten dat in elk
geval wordt gesubsidieerd. De wet van
1971 bepaalt dat 100 studenten per kandidatuurj aar en 200 per licentiaatsjaar
zouden worden aangerekend, waarmee
dan de vaste kosten gedekt zouden zijn.
De variabele kosten daarenboven zouden
apart per hoofd een subsidie krijgen.
Maar ook dat minimumbasiscijfer wordt
nu met 5 pct. beknot, zodat er werkelijk
een probleem rijst rond de betaling van de
inmiddels zo opgedreven kosten. Dergelijke ingrijpende maatregel die voor sommige instellingen nog gepaard gaat met
structurele wijzigingen als de samenvoeging van de Faculteiten Toegepaste Economische Wetenschappen en Sociale Wetenschappen — wat eveneens een verplichte inkrimping van de personeelssterkte tot
gevolg heeft — is niet alleen diepgaand
maar wordt zelfs dramatisch. De leefbaarheid van vooral jonge instellingen
wordt bedreigd. De cultuurpolitiek, de
vorming van een intelligentsia en dan
vooral van een Vlaamse intelligentsia —
Vlaanderen is immers traditioneel betalende partij --- en de maatschappelijke rol
van de universiteiten worden op losse
schroeven gezet. Hopelijk kan er nog iets
verholpen worden, al is het nu vijf voor
twaalf! Volgende week komt het financieringsplan voor het Parlement. Hendrik Brugmans zei wel eens: `Er is altijd
veel meer mogelijk dan de conservatieven
denken en veel minder dan de progressieven hopen'. Onze hoop dat er in goede
zin nog wat gedokterd wordt aan de universitaire financieringsplannen voor ze
goedgekeurd worden is danig afgenomen,
nu gebleken is dat een veel grotere en
heftigere oppositie tegen de fusieplannen
hun goedkeuring niet vermocht te verhinderen. Onze hoop en onze verwachting zijn dus op dit vlak aan elkaar tegengesteld. Ons volgend politiek overzicht
zal hoogstwaarschijnlijk voor een groot
deel aan die universitaire problematiek
gewijd zijn.
Helma Houtman-De Smedt

Forum

Het Ruusbroec-imago in Iicht en
schaduw
Met een lijvig werk heeft de eminente
Ruusbroecoloog prof. dr. Albert Ampe
zijn bijdrage geleverd tot opheldering van
de vraag: wat weten wij met zekerheid en
naar waarheid omtrent Jan van Ruusbroec.* Hij treedt hier niet op als de reeds
befaamde theoloog van Ruusbroecs mystieke leer, maar als de erudiete, kritische,
secure historiograaf van Ruusbroecs persoon en werk.
Beginnen wij onze kennismaking met een
tegenvraag: voorziet dit erudiete en kritische boek in een behoefte? Wie zich voor
Jan van Ruusbroec interesseert, kan heel
wat over hem te weten komen. Zijn levensverhaal vindt men in elke geschiedenis van de Nederlandse letterkunde, in elke encyclopedia, het uitvoerigst wellicht
in het in 1931 uitgegeven werk Jan van
Ruusbroec. Leven. Werken. Zijn eigenlijke naam is niet bekend, maar wij weten
dat hij uit het plaatsje Ruisbroec bij Brussel komt, waar hij in 1293 het levenslicht
zag. Brussel scheen hem te trekken. Toen
hij elf jaar was, ging hij er wonen om onder leiding van zijn oom Jan Hinckaert,
kanunnik van Sinte Goedele, latijn te leren. Na zijn priesterwijding in 1317 werd
hij tot vicarius (kapelaan) benoemd aan
de collegiale kerk van Sinte Goedele.
De krijgslustige Jan III, hertog van Brabant, voerde in die dagen het bewind. Het
was een woelige tijd, ook op godsdienstig
en kerkelijk gebied, waarin Ruusbroec betrokken werd. In 1343 besloot hij samen
met Jan Hinckaert en een andere kapittel-

heer van Sinte Goedele, Frank van Coudenberg, zich terug te trekken in de eenzaamheid van het Sonienbos. Uit deze ermitage ontwikkelde zich in 1349 de
proostdij en later de abdij van Groenendaal. Hier schreef Ruusbroec bijna al zijn
werken. Wij bezitten er elf in het diets en
zeven in het latijn bewaarde brieven. Recente onderzoekingen hebben ons vollediger ingelicht over het uitzonderlijk hoge geestelijke niveau van Groenendaal.
Ruusbroec leefde er samen met een geestverwant, de 'clericus solemnis' Willem
Jordaens, die zich in kennis van de mystiek en als stylist met hem kon meters.
Hoogbejaard en hoog vereerd overleed
Ruusbroec op 2 december 1381. Zijn werken werden vertaald en zijn naam bleef
voortleven. Wij zouden van een zegetocht
kunnen spreken, ook al werd er een smet
geworpen door de onbezonnen aantijgingen van Johannes Gerson, de kanselier
van de universiteit van Parijs.
Dit en nog veel meer weten wij over de
grootmeester van de Nederlandse mystiek
Jan van Ruusbroec. Wij halen deze herinneringen op om ons niet helemaal
vreemdeling in Jeruzalem te voelen en
om de sleutel tot Ampe's boek te vinden.
Want ten aanzien van ons weten over
Ruusbroec, dat in een geschiedenis van
zes eeuwen ligt opgestapeld, stelt S. de
kritische vraag: is dat alles nu 'traditie'
of `werkelijkheid'? Behoort deze kennis,
vooral in de eindeloos vele details, tot de
Ruusbroec-voorstelling zoals de eeuwen
haar in steeds wisselende vorm hebben
overgeleverd, of berust ze op gecontroleerde en als echt bevonden historische

* Prof. dr. Alb. Ampe S.J., Ruusbroec — Traditie en Werkelijkheid. Uitgave van het
Ruusbroec-Genootschap (Studien en Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf Deel XIX),
Antwerpen, 1975, 696 b1z., BF 1600.
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waarheid? S. zeif heeft herhaaldelijk moeten vaststellen dat wat `men zegt' over
Ruusbroec helemaal niet klopt met de
feitelijke toedracht der dingen. Hij vroeg
zich verbaasd af: hoe komt het dat dit of
dat feitelijk gegeven op die wijze in de
gebruikelijke Ruusbroec-voorstelling
werd opgenomen? Of: aan welke historische feitelijkheid beantwoordt dit of dat
element uit de gangbare informatie over
Ruusbroec? Met deze problematiek van
licht en schaduw werd S. geconfronteerd
en met de gedrevenheid en feeling van een
rasecht historicus zette hij zich aan het
werk om het kluwen naar vermogen te
ontwarren. Bij een laatste terugblik op
zijn werk schrijft hij: `We hopen dat de
lezer door het blootleggen van dit conflict geboeid werd, zoals wij zelf tijdens
oils moeizaam verkennen erdoor geboeid
werden, geleid door het verlangen om het
falen en het slagen te begrijpen en de
waarheid achter de opinies te ontdekken'
(p. 668).
Deze woorden duiden erop dat dit voor
de Ruusbroecliefhebber ongemeen boeiende boek een opmerkelijke inspanning
van de lezer vraagt. De begrippen `traditie' en `werkelijkheid', waarop het fluctuerende Ruusbroec-imago berust, hebgen geen vastomlijnde inhoud. Ze krijgen
betekenis, of juister, ze winnen of verliezen aan betekenis, naarmate het onderzoek vordert. De lezer moet bij de vele
detailstudies met S. meedenken en meebeslissen en zich dan een beeld proberen
te vormen van het verkregen resultaat.
Vertroebelt hier de traditie de werkelijkheid of corrigeert hier de werkelijkheid
de traditie? Wie in het boek geinteresseerd is, moot zich deze moeite getroosten. Bij zijn reflecties wordt hij geholpen
door de rustige, serene, strikt zakelijke
betoogtrant van de S. en door de bijzonder
nuttige en prettige samenvattingen na de
hoofdstukken.
De logische opzet van Ampe's werk blijkt
uit de indeling van de stof. Wij onderscheiden drie delen, die achtereenvolgens
de vraag beantwoorden: Hoe ontstond de
gangbare Ruusbroec-traditie? Hoe hebben
de volgende eeuwen gereageerd op de
overgeleverde Ruusbroec-voorstelling?
Wat heeft men in onze tijd — laten wij
zeggen sinds 1830 — gedaan om de traditie kritisch te doorlichten en de werkelijkheid tot haar juiste historiek te her-
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leiden? Het belangrijke le deel is met de
meeste oorspronkelijkheid en scherpzinnigheid bewerkt. Hierin worden o.a. de
aanbevelingsbrief van Willem Jordaens
bij de latijnse vertaling van de Brulocht
behandeld, de censuur van de cancellarius
parisiensis Johannes Gerson op het 3e
boek van de Brulocht, het verweerschrift
van de Groenendaler Jan v. Schoonhoven,
de vasthoudendheid van Gerson en de
neersiag van dit alles in de geschiedenis
van Groenendaal en het leven van Jan
van Ruusbroec, geschreven door Hendrik
Uten Bogaerde of Pomerius.
Bij een kritische benadering vallen de lezer drie dingen op. Vooreerst de minutieuze behandeling van elk detail binnen
het raam van een uiterst complex geheel.
Bij elk literair of historisch probleem probeert S. na het afwegen van alle argumenten pro en contra tot een conclusievorming te komen. Ik herinner mij geen geval, waarin ik hem beslist ongelijk moest
geven, ofschoon niet elke redenering voor
mij dezelfde inzichtelijkheid had als voor
hem. Bij gebrek aan kennis van de geschriften van A. Combes in verband met
de Ruusbroec-Gersoncontroverse was het
moeilijk S. bij elke van Combes afwijkende opvatting te volgen. Ik meen nochtans
dat S. gelijk heeft. Ik onderschrijf zijn
conclusie dat Gerson zijn op onbegrip
berustende veroordeling van Ruusbroecs
leer over de hoogste contemplatie (zijnseenwording met God!) nooit herroepen
heeft. En dit niet alleen op grond van het
ontbreken van een formele verklaring in
deze richting, ook op grond van Gersons
eigen evolutie inzake de mystiek, die niet
bewijst dat hij Ruusbroecs bedoeling begrepen en zich eigen gemaakt heeft. Een
klein detail, waaruit blijkt dat S. de lezer
wel enige eisen stelt.
Dit minutieuze detailonderzoek staat in
dienst van de grote synthese: `de historische werkelijkheid achter het scherm
der traditie' (p. 602). Meer dan een indruk
is de mening dat wij na het verschijnen
van Ampe's meesterwerk voor het eerst
van een synthese kunnen spreken, juist
dank zij de vele nieuwe bouwstenen. Zonder volledig te zijn noemen wij enige
vondsten. De analyse van de opdrachtbrief, waarmee Willem Jordaens zijn latijnse vertaling van de Brulocht bij de
cisterciensers van Ter Doest inleidde,
werpt licht op de oudste geschiedenis van
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Groenendaal, belichaamd in twee personen die hun stempel drukten op het geestelijk en cultureel niveau van de priori]
en die wij in hun onderlinge verstandhouding leren kennen.
Rondom de Epistola de caritate trekt een
nevel van geheimzinnigheid weg. Guyardus van Laon is de vermoedelijke auteur
en Jan van Schoonhoven's bedoelingen
in zijn verweerschrift omtrent de raakvlakken tussen de Brulocht en de Epistola worden scherp en juist belicht. Jan van
Schoonhoven schreef geen zelfstandige
Vita Rusbrochii, de notitie van Sayman
van Wijk in het Obituarium van Groenendaal ten spijt. Pomerius wordt op een historisch onjuiste voorstellingswijze van de
Ruusbroec-Gersoncontroverse betrapt.
Dit bevestigt het problematisch karakter,
de aan twijfel onderhevige betrouwbaarheid van zijn werk De origine monasterii
Viridisvallis met de Vita Rusbrochii, de
bron die de geslachten na Pomerius exclusief gebruikt hebben. Ruusbroec is via
de verkorte hoogduitse en nederduitse
redactie van zijn tractaat Vanden vier
Becoringhen niet schatplichtig aan Tauler. Als er van afhankelijkheid sprake is
(veel staat ten onrechte op de naam van
Tauler), dan in omgekeerde richting, inzover de dietse langere tekst, die met zekerheid van Ruusbroec stamt, de legger
is van de korte hoogduitse redactie, die
prioriteit heeft boven de nederduitse tekst.
Speurzin heeft klaarheid gebracht in de
wedloop tussen Willem Jordaens en Geert
Grote inzake de latijnse vertalingen van
Ruusbroecs werken. De verhouding is
vier tot twee. Willem Jordaens vertaalde
Vanden Gheesteliken Tabernakel, Die
Geestelike Brulocht, Vanden Blinckenden
Steen, Van .VII. Trappen in den graed
der gheesteleker minnen, Geert Grote
eveneens de Brulocht, verder Een Spieghel
der eeuwigher Salicheit (of Vanden heilighen Sacramente) en het abusievelijk aan
Ruusbroec toegeschreven werk Vanden
.X11. Dogheden. De verwarring ontstaan

door de misleidende vermeldingen in de
zg. Cataloognotities en het Obituarium,
leek van de baan. Toch zou de einduitslag
vier tegen drie worden. Ampe zelf deed
de ontdekking, die hij wereldkundig
maakte in Ons Geestelijk Erf van juni
1975. De bestudering van een reeds bekend handschrift van de Universiteit van
Giessen overtuigde hem ervan, dat hij te
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doen had met een brokstuk uit de Trappen, dat hij voor Geert Grote moest opeisen. De vertaling week of van die van
Jordaens en stemde overeen met de vertaaltrant van Grote. Van Ruusbroecs
werk Van .VII. Trappen bestaan dus (afgezien van Surius) twee latijnse vertalingen. Het winstpunt voor Grote, de grondlegger van de Moderne Devotie, wijst op
een grotere belangstelling voor een bemoeienis met het mystieke oeuvre van
Ruusbroec dan men tot dusver aangenomen had.
In 1512 verschijnt te Parijs het eerste
werk van Ruusbroec in druk. Het is Jordaens' latijnse vertaling van de Brulocht,
wat aan de uitgever Henricus Stephani en
de schrijver van de opdrachtbrief Jacobus Faber niet bekend was. Traditie en
werkelijkheid spelen hier het spel der ironie. De tekst die op grond van zijn onbetrouwbaarheid Gerson misleid had om
zijn begrijpelijke, maar te verontschuldigen censuur tegen Ruusbroec te formuleren (aldus de traditie), wordt hier gebruikt
om de onrust die door Gersons censuur
ontstaan is, als loos alarm uit de wereld
te helpen en Ruusbroecs naam van smet
te zuiveren. Kronkelwegen van een ontspoorde traditie!
Van de latijnse vertaling van geheel Ruusbroecs oeuvre door de kartuizer Laurentius Surius verscheen de eerste druk in
1552 (niet in 1549), de tweede in een oplage van 1608 en 1609 en een derde druk
in 1692. Met de verspreiding van dit werk
en de bekendheid die Ruusbroec erdoor
kreeg, wordt tegelijk veel onjuiste informatie voor een breed forum gebracht, zowel inzake het levensbericht van Ruusbroec, door een te slaafse afhankelijkheid
van Pomerius en een verkeerde interpretatie van de Gerson-controverse, als inzake de toeschrijving aan Ruusbroec en
de vertaling van vijf niet authentieke werken.
Er valt een nieuw en gunstiger licht op
Ruusbroec door de bibliografische notities van drie auteurs uit de 17e eeuw, Valerius Andreas, Aubertus Miraeus en Marcus Mastelinus. Zonder de laatste consequenties uit hun onderzoekingen te trekken en zeker zonder het traditioneel Ruusbroec-imago (sinds Pomerius en Surius)
in een juister spoor te brengen, doorbreken zij toch een aantal gangbaar geworden opinies. Er wordt een begin gemaakt
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met de reconstructie van de Gerson-controverse, door de Jordaens-vertaling tot
haar historische realiteit terug te voeren.
Op de lange weg die na 1830 tot een kritische doorlichting van de traditie voert,
krijgen auteurs als Ch. Schmidt, C. Ullmann, J. F. Willems, Aug. von Arnswaldt,
Fr. Bohringer en nog vele, vele anderen,
van wie de namen ons steeds bekender in
de oren klinken, zelf een kritische doorlichting van de door hen geleverde bijdrage. De kritische uitgave van Ruusbroecs
werken in hun oorspronkelijke diets, eerst
door J. B. David (1858-1868) en daarna
door het Ruusbroec-Genootschap (19321934) zijn mijlpalen in deze ontwikkeling. Het blijft een voortdurend wikken
en wegen, bekijken, bewonderen, voorbehoud maken, combineren, corrigeren, preciseren, waarbij S.'s 'passie voor de waarheid, voor niets dan de waarheid' (p. 608)
tenslotte beloond wordt: een beeld van de
grote mysticus met de zich steeds duidelijker aftekenende contouren van de met
zoveel zorg en liefde ontbolsterde werkelijkheid.
De summary van een aantal vondsten, die
Ampe's onderzoekingen opleverde, bevestigt wat ik hierboven gezegd heb. Het is
moeilijk om de contrastwerking tussen
licht en schaduw te volgen, het spel en
tegenspel van traditie en werkelijkheid
te ontleden, als wij niet weten wat licht
en wat schaduw, wat traditie en wat werkelijkheid is. Pas geleidelijk worden wij,
door S. met voortdurende kritische aandacht te volgen, in dit labyrint wat meer
wegwijs gemaakt. Ik meen dat S. de lezer
een grote dienst zou bewezen hebben, als
hij naast de voortreffelijke analyse van
Jordaens' opdrachtbrief, gericht aan de
cisterciensers van Ter Doest, en de synthese hiervan (pp. 42-45), ook een ont-

ledend en samenvattend overzicht had gegeven van de werkelijkheid in haar meest
oorspronkelijke vorm. Dit zou een wet
kom uitgangspunt geweest zijn, een criterium waaraan men de later komende
misverstanden, ontsporingen, verwarrin
gen had kunnen toetsen.
Over de persoon van Willem Jordaens
zijn wij de laatste jaren zoveel te weten
gekomen. Vooral door L. Reypens, die
Jordaens' in het diets geschreven tractaat
De oris osculo identificeerde en in kritische bewerking publiceerde. Ik geloof dat
het de methodische opzet van zijn werk
niet geschaad zou hebben als S. de behandeling van Willem Jordaens, die de
laatste bladzijden van zijn boek vult, wat
breder uitgewerkt en toegespitst op de
collegiale omgang met Ruusbroec naar
de beginperiode van Groenendaal verplaatst had.
S. is zich bewust dat hij niet alle wegen
afgespeurd, niet alle problemen opgelost,
niet alle bouwstenen voor een volledige
en volmaakte synthese bijeengebracht
heeft. De betrouwbaarheid van Pomerius'
historiografisch werk lijkt mij een opdracht waarvan Ampe's boek de primaire
noodzaak bewezen heeft. Het materiaal
is zo omvangrijk — waarbij ontdekkingen
van nieuwe handschriften en nieuwe drukken niet uitgesloten zijn —, dat wij wel
nooit tot een afrekening zullen komen.
Wij zijn S. dankbaar voor de mijlpaal, die
hij bereikt heeft. De bekroning van een
jarenlang onderzoek, waarbij een zeldzaam vakmanschap, een niet aflatende
drang naar de waarheid, liefde en bewondering voor de grootmeester van de Nederlandse mystiek de Ruusbroec-problematiek over de hele lijn en op veel knellende punten tot helderheid gebracht
heeft. M. Smits van Waesberghe S.J.

Woorden over nieuwe woorden

verschenen Signalement van nieuwe woorden 1 van dr. Riemer Reinsma. Onder zijn
redactie zijn de nieuwe woorden gebloemleesd uit tweehonderd kranten, weekbladen, tijdschriften, romans, wetenschappelijke publikaties enz. De bronnen zijn zo
verschillend als maar denkbaar: Aloha

Is er iets zo saai als het maken van een
woordenboek, laat staan het lezen ervan?
Een woordenboek opslaan doe je meestal
niet voor je plezier. Toch kan het ook anders. Dat wordt bewezen door het onlangs

,

,

1 Signalement van nieuwe woorden. W. P. Woordenboek van 2000 neologismen on-

der redactie van dr. Riemer Reinsma, Elsevier, Amsterdam/ Brussel 1975, 287 pp.
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prijkt er naast Jan Foudraine en de Handelingen van de Tweede Kamer, Annie
Schmidt vertoeft in het gezelschap van
Pistolen Paul, Sekstant, het Spoorboekje
1974

en het Leuvense advertentieblad

Passe-Partout.

Nieuwe woorden zijn slechts zelden echt
nieuw. Meestal zijn het oude woorden die
nu een nieuwe, andere betekenis krijgen.
Verder zijn ontleningen aan andere talen,
vooral het Engels en het Frans ook nieuwe woorden. Voor elk van die nieuwe
woorden wordt in dit bock een beknopte
beschrijving gegeven, en een of meer ruime citaten. Die citaten alleen al maken
het lezen een boeiende bezigheid.
Wat echter vooral boeit zijn de suggesties
die uit deze woordverzameling a.h.w. opspringen met betrekking tot de veranderingen in onze maatschappij. Wel zou ik
niet zo ver willen gaan als Kees Fens, die
in De Standaard (4 juli 1975) schreef dat
hij het mogelijk achtte uit dit woordenboekje een brok geschiedenis te schrijven. Wel kan je bepaalde ideeen die je
hebt staven met een keuze uit de aangeboden neologismen.
Zo valt uit het nieuwe woordgebruik voor
mijn gevoel duidelijk of te lezen dat onze
cultuur niet meer zo strak verticaal gestructureerd is als voorheen het geval was.
Woorden die duidelijk uit een of andere
deelcultuur stammen worden zeer algemeen gebruikt. Van de non-conformistische jongeren, de tegencultuur, die releverend genoeg voor de visie van de ouderen
ook als de subcultuur aangeduid wordt (ik
begrijp niet waarom de jongeren zichzelf
ook zo noemen), zijn in het algemene gebruik gekomen woorden als: alternatief,
damloper, hip, in zijn, een huis kraken,
ludiek, iemand omturnen, oppeppen, op
de progressieve (of andere) toer gaan, iets
of iemand versieren, wit (alternatief).

Dat de houding van een aantal mensen
die het voor het zeggen hebben in het arbeidsproces, in het economische bedrijf of
in de maatschappelijke verhoudingen nog
altijd clean (zonder emoties) is, gericht
is op winst of hogere produktiviteit, hangt
wellicht samen met woorden als arbeiderisme, arbeidsreserve, follow-up, management, marketing, merit-rating, optimalisatie, een oververhitte economie, pragmatisme, haalbaarheid, schaalvergroting, glijdende werktijden, welvaartsvast. Het soci-

aal-economische systeem moet kennelijk

zo gesmeerd mogelijk lopen. Ik mis ovenigens de zo subtiele, in Belgie zo vaak versluierend genoemde sociale partners, die
de belangen van werkgevers en werknemers zo goed mogelij.k trachten te
stroomlijnen.
Dat onze maatschappij niet zo eenvoudig
orm is,
gestructureerd maar sterk pluriform
draagt bij tot het floreren van de gammawetenschappen (sociologic, psychologie,
communicatiewetenschap enz.).
De maatschappelijke verhoudingen en instellingen, alles wat geinstitutionaliseerd
is, de intermenselijke relaties worden nu
door heel wat kritische brillen bekeken en
op een nieuwe wijze benaderd en doorgelicht. De communicatie vergt dialoog,
geloofwaardigheid, een duidelijke opstelling, een bewuste optiek, pluralisme, betrokkenheid en inspraak. We wensen dat
de intenties van de leiders bij de basis of
de achterban overkomen. We houden niet
zo veel van manipulatie van de (massa)media, zeker niet als die door het establishment gebeurt. En wie ingaan tegen
nietszeggende kreten of vertrossing zijn
vervelende dwarsliggers.
Toch verloopt de verbale communicatie
niet altijd even duidelijk. Een spreker relativeert nog al eens (schijnbaar?) zijn uitspraken met behulp van uitdrukkingen
als: dacht ik, ergens (ergens zijn we nergens), onbehagen is slechts een stuk of een
brok onbehagen; alle onderwerpen zijn
items, en elk ding is een toestand.
Subjectieve uitspraken, evaluaties en
waarderingen, zowel positieve als negatieve, gebeuren in de meest absolute termen, het is alsof men alles heel intens beleeft: als iets meevalt zit het gemetseld,
gebeiteld, geramd of gebakken; Toon
Hermans is een eindeloze bink, dat is het
einde, dat is het helemaal, daar ben je plat
van, een giller; je koopt een dijk van een
plaat, bloedcommercieel maar beregoed,
loeigoed, poepgoed, retegoed; een sufferd
is niet idioot maar maf, een mafkees, een
mafketel, een mafkikker, een lijpkikker;
van ,een miskleun of een flop ben je hopeloos kapot; en een waardeloze film is
shit of klote.

Het lijdt geen twijfel dat heel veel van de
nieuwe woorden ontstaan binnen een of
andere subgroen in onze maatschappij, en
van het jargon van die groep deel gaan
uitmaken.
Onze maatschappij is evenwel niet uni-
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dimensioneel. Elk lid behoort tegelijkertijd
tot een aantal verschillende subgroepen.
Vandaar dat tal van woorden misschien
wel het aroma van een of andere subgroep hebben, maar dat ze toch Aug tot
het meer algemene taalgebruik gaan behoren, hetzij alleen passief, hetzij ook actief. Een extreme illustratie daarvan vinden we in de collectie woorden die voor
een gedeelte van de taalgebruikers (de
zwijgende meerderheid?) als plat, zelfs als
schuttingwoorden gelden, zoals poepduur,
rete f raai, kloten enz. Toch wordt dit snort
van woorden gebruikt door mensen uit alle mogelijke standen, tot en met academici. Je kan je daarbij afvragen in hoeverre
er hier niet, bewust of onbewust, gepro
beerd wordt door middel van het woordgebruik de klassieke maatschappij-indeling te doorbreken, of althans te signaleren dat de taalgebruiker het met die indeling niet eens is.
Uit deze gang van zaken blijkt ook de zinloosheid, de betekenisloosheid van de
term Algemeen Beschaafd, die dr. Reinsma nochtans zelf hanteert (p. 8).
Ik heb het altijd een vreemde zaak gevonden dat vooral niet-linguisten zich bekom-.
meren om de zogenaamde zuiverheid van
de taal, om de zogenaamde verloedering
ervan. In een taal vind je alleen maar de
neerslag, de formulering van wat leeft bij
de mensen die de taal gebruiken. Wie wil
jammeren, moet op de eerste plaats over
de mensen jammeren, niet over de taal.
De auteur van dit Signalement heeft dan
ook de enig mogelijke houding aangenomen tegenover zijn materiaal: hij dicteert
niet wat correct zou zijn en wat niet, hij
constateert alleen wat in het Nederlands
van nu leeft. Je kunt het betreuren dat
het Nederlands woorden van Engelse of
Franse oorsprong (ik schreef bijna `origine') overneemt, het feit zelf kan je niet
ontkennen. Als de sprekers woorden ontlenen doen ze dat op de eerste plaats omdat ze daar nood aan hebben. Wie het
woord setting gebruikt kan dat doen omdat hij een ander begrip bedoelt dan om-

geving, omlijsting, situatie of verband.

Voor wie getnteresseerd is in de relatie tussen de vormen van Nederlands die boven en beneden de rijksgrens tussen Belgie
en Nederland worden gebruikt, zijn er in
het Signalement interessante observaties
te doen. De eerste is wel dat heel veel
nieuwe woorden zowel in Nederland als

in Belgie gebruikt worden.
Het aantal nieuwe woorden die uitsluitend in Belgie gebruikt worden is aan de
kleine kant; Signalement bevat er naar
schatting een dertigtal van. Wel zijn er
ook enkele gevallen waar in Nederland
een ander woord of een andere woordvorm gebruikt wordt dan in Belgie: streaken / flitsen, gesofisticeerd / gesof istikeerd, hemdjurk / zakkleed, uitzendburau I interimbureau, technokeuring /
autoinspectie, betaalpas / bankkaart.
Opvallend is dat Signalement toch wel

een relatief grout aantal woorden bevat
(ik schat een tachtigtal) die in Belgie weinig of niet bekend zijn, en die zelfs gewoon niet begrepen zouden worden. Enkele voorbeelden : blits (volgens de laatste mode), sets aankaarten (ter sprake
brengen), de achternamiddag (verloren
uurtje), op iemand of sets afknappen (teleurgesteld raken in), bordeelsluipers
(suede herenschoenen), driftig
tig (intensief),
natel (meisje), een lijp (idioot), een pijpje
(bierflesje) enz.
Veel van die woorden komen van het zogenaamd vooruitstrevende deel van Nederland, van de jongeren, de subcultuur
enz. In Belgie kan je ze sporadisch wel
aantreffen in de zogenaamde progressieve bladen als b.v. Humo.
Omgekeerd willen sommige nieuwe
woorden ook wel eens van Belgie naar
Nederland overwaaien, b.v. prietpraat en
optimalisatie. Hier kan ik echter niet goed
over oordelen.
De indruk uit dit alles is dan wel dat de
Noord- en Zuidnederlandse varianten van
het Nederlands flink naar elkaar toe aan
het groeien zijn, althans wat de woordenschat betreft. Dat in Nederland ook woorden uit het zuiden overgenomen worden
is waarschijnlijk wel prettig om te weten
voor sommige streekbewuste Vlamingen.
Uit het feit dat voor nieuwe begrippen
eenzelfde woord gebruikt wordt in het
noorden en het zuiden, en dat de overgrote meerderheid van de nieuwe woorden uit het noorden binnen een beperkte
tijd ook in het zuiden tot het taalgebruik
gaan behoren, kan geconcludeerd worden
dat voor het zuiden de norm, tenminste
voor een gedeelte in Nederland ligt.
Verscheidene recensenten van dit Signalement hebben hun best gedaan om nieuwe
woorden te vinden die in het boek niet opgenomen zijn. Dat kan best een verma-
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kelijke bezigheid zijn. De criticus van Vrij
Nederland is daarbij zelfs zo bloedserieus
geworden dat hij het woordenboek bijna
als een miskleun is gaan zien. Voor mijn
gevoel biedt het boek toch wel een goed
beeld van de vernieuwingen in onze taal

De vrouw in Spanjes Gouden
Eeuw*
Met `mujer varonil' (lett.: mannelijke
vrouw) - een term die geen negatieve connotaties had — wordt in deze studie 1 bedoeld `the woman who departs in any significant way from the feminine norm of
the sixteenth and seventeenth centuries'
in Spanje (p. ix). In de `Introduction'
wordt deze norm duidelijk omlijnd, aan
de hand van een bestudering van het
maatschappelijke leven - in de stad en
aan het hof, op straat en in het theater -,
verslagen van buitenlanders daarover,
wetsartikelen uit de Nueva Recopilacion
van 1569 en de houding ten opzichte van
de vrouw van schrijvers als Vives en Erasmus (die, zoals bekend, grote invloed had
in Spanje). Dr. McKendrick laat er, gelukkig, geen twijfel aan bestaan dat zij
niet van plan is met haar hand op de teksten tot de conclusie te komen: zo leefde
de vrouw dus in de Spaanse maatschappij
van toen. Het is er haar om te doen te
zien in welke mate de schrijvers van het
grote toneel in Spanje in hun voorstelling
van de 'mujer varonil' in velerlei situaties
in hun tekst blijk geven van reflectie over
de positie van de vrouw; waar zij verbindingslijnen kan trekken naar de maatschappij doet zij dat steeds, maar blijft op
haar hoede voor simplificaties. Na de invloed van Vives, Erasmus en Cervantes
met betrekking tot het denken over de positie van de vrouw beschreven te hebben
(hfdst. 1 tot en met 3), behandelt zij in
deel II van het werk in zes volgende
hoofdstukken een aantal mujeres varioniles, waaronder de vrouwelijke bandiet,
de amazone, de geleerde vrouw, de 'schone jageres' en de wreekster. In hoofdstuk
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op het gebied van de woordenschat, en
het nieuwe is op een intelligente en tegelijk plezierige manier verwerkt. Een aanrader dus.
Frans Daems

10 en 11 geeft zij respectievelijk bronnen en invloeden, en haar conclusie. Een
zaak- en naamregister besluit het boek,
maar men mist node een bibliografie van
geraadpleegde werken (die moet men uit
de noten halen).
Over toneel en samenleving gesproken,
het aantal mujeres varoniles is in de werkelijkheid van alledag zeer gering in aantal geweest: `Commonsense, as well as
the available evidence, points to this' (p.
320). Bovendien blijkt de vrouw in feite
veel meer beschermd te zijn geweest door
wetten en gebruiken dan sommigen op
grond van de literaire evidentie van de
z.g. `dramas de honor' (waarin bezoedelde vrouwen bloedig gewroken wordt) wel
eens menen. `The average Spanish woman was not, in other words, the sacrificial lamb she has been painted' (p. 39). De
inleiding van Dr. McKendrick is op zichzelf al interessant en zeker noodzakelijke
lectuur voor degenen die menen dat de
Spaanse vrouw van de zestiende en zeventiende eeuw een in kluisters levende,
holle sexpop was; ook in Spanje waren er
in de Renaissance briljante geleerde vrouwen (het is jammer dat op p. 21, waar
over een aantal van hen gesproken wordt,
een deel ervan wel en een ander deel niet
in het register is opgenomen).
De term `mujer varonil' begint in zwang te
raken rond 1570 en in de periode van
1590 tot 1660 wordt er jaarlijks minstens
een stukje gespeeld waarin een mujer varonil een hoofdrol vervult, waaruit wel
blijkt hoezeer dit type, dat zich afzette
tegen heersende normen, boeide.
De vrouwelijke bandiet rebelleert tegen
een maatschappij die beheerst wordt door
mannen en waarin het tot de heersende
conventies behoorde (hoewel natuurlijk

* Melveena McKendrick, Woman and Society in the Spanish Drama of the Golden
Age. A study of the 'mujer varonil', Cambridge University Press, 346 p., £ 6.50

357

niet alleen in Spanje) dat de vader over
haar huwelijk kon beslissen en ook dat
een onteerde vrouw schande over zich zag
komen, terwijl de man die onteerde, vrijuit ging. Haar rebellie blijkt echter gericht
te zijn tegen de maatschappij als geheel,
niet tegen een bepaald facet ervan, bij
voorbeeld de vaderfiguur. Het feit dat dit
type `bandolera', in frekwentie de tweede
is die voorkomt, duidt erop dat de toneelschrijvers zelf met enig wantrouwen
geldende normen bekeken (p. 130,131).
De meest populaire figuur was echter de
`mujer esquiva': de vrouw die gunsten
weigerde, terughoudend of koel was, en
niet te veroveren en tot haar houding
kwam hetzij uit ijdelheid, hetzij door arrogante trots. Dat een dergelijk type voor
het theaterpubliek aantrekkelijk was, behoeft geen betoog: voor vrouwen omdat
het hen bevredigde een collega niet te
zien toegeven, voor de mannen omdat zij
een dubbel aantrekkelijke prooi voorstelde. Dat deze gereserveerde vrouwen — een
zwaktebod wat de vertaling van `esquiva'
betreft (ook de auteur weet het woord
slechts te omschrijven) — tenslotte in de
meeste gevallen toch terecht komen in de
armen van een man, kwam doordat praktisch alle toneelschrijvers uitgingen van
het feit dat de essentiele rol van de vrouw
was echtgenote en moeder te zijn.
Wat de invloeden betreft die een rol gespeeld hebben bij de ontwikkeling van dit
type in Spanje, speelde niet alleen de klassieke traditie (Diana, Amazonen, Semiramis) een rol, maar ook enkele spectaculaire voorbeelden uit de eigen, contemporaine geschiedenis, zoals de al eerder vermelde geleerde vrouwen of bij voorbeeld
Cataline de Erauso, de z.g. 'monja alferez'
— de non die luitenant was —, die zestien
jaar als man vermomd in de nieuwe gewesten overzee vocht.
Naar aanleiding van de als man verklede vrouw is in deze eeuw nogal eens de
vraag gesteld of men bier niet te doen
heeft met een manifestatie van lesbische
liefde: er zijn immers in dit toneel vrouwen die verliefd worden op een als man
verklede vrouw en zelfs ook als man verklede vrouwen die hun liefde betuigen
aan vrouwen. Wat Dr. McKendrick hier
zegt (p. 315-323) is tekenend voor haar
hele werk en munt uit door zorgvuldige
analyse van teksten en theatergebruiken
en vooral door haar besef dat twintigste-
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eeuwse maatstaven en houdingen ten opzichte van bepaalde onderwerpen in de
maatschappij niet maatgevend zijn voor
situaties op het toneel van enkele eeuwen
terug. Zij komt tot de conclusie dat de
rebellie van de vrouw in deze Spaanse
stukken ging tegen de maatschappij en
haar conventies, niet tegen haar eigen
seksuele rol ten opzichte van de man; dat
de grote frekwentie van onduidelijkheid,
dubbeizinnigheid beter, als hierboven beschreven tegenover de praktische afwezigheid van een soortgelijke troebelheid
in de relatie van man tot als man verklede
vrouw, erop wijst dat manlijke homoseksualiteit het publiek direct opgevallen zou
zijn en men zich van de implicaties van
de als man verklede vrouw niet bewust
was; dat het tekenend is dat de moralisten, die zich fel tegen de z.g. perverterende invloed van het toneel verzetten, nooit
het `mujer vestida de hombre'-motief,
laat staan lesbische implicaties als geschut in stelling brachten. Of de actrices
nu bewust of onbewust lesbische gevoelens koesterden, het publiek was zich daar
niet van bewust en de auteur verklaart de
verschijning van de mujer varonil vanuit
literaire gronden, nl. vanuit de attractie
die zij binnen het raamwerk van het toneel gehad moet hebben, zowel voor
vrouwen als voor mannen (die nu o.a. ook
eens een vrouw zagen in manlijke kleding,
die niet alleen haar vormen verried, maar
zelfs — joie supreme — haar benen vanaf
haar enkel tot ver boven haar knie in
nauwe broeken te zien gaf).

De Spaanse auteurs van het Gouden
Eeuwse toneel in Spanje blijken in het
algemeen verdedigers te zijn van de
vrouw tegen de conventies; alleen op het
punt van haar uiteindelijke bestemming —
echtgenote en moeder — hielden zij zich
aan hun opvatting van de Natuur. Dat zij
liberaal waren maar in hun tijd niet revolutionair, is zeker geen diskwalificatie.
Terecht zegt Dr. McKendrick: `Equality
to one century will not mean the same
as to another' (p. 331) en zij besluit haar
boek met de regels: 'By the standards of
their day the Spanish dramatistst of the
Golden Age were enlightened and sympathetic men in their attitude to women.
One cannot ask for more. One cannot expect miracles even of the great' (p. 334).
De studie van Dr. McKendrick is een
voorbeeld van evenwichtig en luciede
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vakmanschap, van tactvolle omzichtigheid en grondige research. Een waardig
monument voor de Spaanse vrouw van
de Gouden Eeuw en, zou een Engelsman
misschien zeggen, `a major contribution

to our knowledge of woman, society and
drama in the Spanish Golden Age'.
J. Lechner
(in het register staat ten onrechte Barrera
y Leirado onder de L van la Barrera etc.)

Dramatische afloop van een
kabinetsruzie in Washington*

waarin zij van mening verschilden met
Kissinger, zelfs de kans niet kregen gehoord te worden. Enkele van Fords naaste medewerkers geloofden zelfs dat Kissinger de neiging had om voor het publiek de president te overschaduwen.
De tweede was Schlesinger, die zijn functie als minister van defensie waarschijnlijk serieuzer opvatte dan zijn voorganger. Schlesinger stond herhaaldelijk regelrecht tegenover Kissinger, vooral wat betreft de voortzetting van het SALT-overleg met de Sovjet-Unie en de schenkingen
van wapens aan Israel en aan bepaalde
Arabische landen om diplomatieke successen mogelijk te maken. Toen de president de gunst van de kiezers hoopte te
winners door bezuinigingen op de begroting, weigerde minister Schlesinger elke
besnoeiing van de defensie-uitgaven.
En de derde was het hoofd van de CIA,
Colby. Deze nam niet de schuld op zich
voor de onthullingen over wandaden van
de CIA, maar schoof de verantwoordelijkheid door naar de president, die uiteraard alles moeilijker kon verdedigen.
Oppervlakkig bezien heeft president Ford
op 3 november jl. deze drie gevallen in
een keer weten op te lossen. Henry Kissinger werd als voorzitter van de Nationale Veiligheidsraad vervangen door de
plaatsvervangende voorzitter, generaal

Door enige van zijn belangrijkste adviseurs terzijde te schuiven en nieuwe te benoemen heeft president Ford begin november 1975 geprobeerd zijn persoonlijk
gezag over zijn ministers te versterken.
Hierdoor wekte hij echter alleen maar
nieuwe twijfel aan zijn bekwaamheid als
president. De gebeurtenis die alle veranderingen ontketende, was het besluit van
Nelson Rockefeller niet langer Fords kandidaat voor het vice-presidentschap te
zijn.
Rockefeller kwam hiertoe doordat hij bij
herhaling in het openbaar door het Witte
Huis was vernederd, met name door de
aanval van de president op New York
City. Toen bekend werd dat Rockefeller
geen kandidaat voor het vice-presidentschap wilde zijn, achtte Ford het plotseling nodig te laten zien dat hij de baas
was.
Daarbij bleek dat er drie medewerkers
waren die zich moeilijk naar de wensen
van de president wilden schikken. De eerste was Kissinger, die als minister van buitenlandse zaken en als voorzitter van de
Nationale Veiligheidsraad zo machtig was
dat twee onderministers zonder ophef.
ontslag namen omdat zij over kwesties

* Enkele opmerkingen en aantekeningen naar aanleiding van de publicaties: Fritz
Kolb, Amerikas Zukunft Europas Schicksal, Europa Verlags-AG, Wien, 1975, pp. 275,
DM, 26. Stewart Steven, Sprengsatz. Die Operation Splinter Factor der CIA, Deutsche
Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1975, pp. 217. Gerhard Wettig, Frieden and Sicherheit in
Europa. Probleme bei der Kon f erenz fur Sicherheit and Zusammenarbeit in Europa
(KSZE) and bei der wechselseitigen Truppenreduzierung in Europa (MBFR), Seewald
Verlag, Stuttgart-Degerloch, 1975, pp. 264, DM. 19,80. Sowjetunion 1974/75. Innenpolitik. Wirtschaft. Aussenpolitik. Analyse and Bilanz.

Herausgeber: Bundesinstitut fur ostwissenschaftliche and internationale Studien Köln,
Carl Hanser Verlag, Munchen, 1975, pp. 298. Alexander Fischer, Sowjetische Deutschland politik im Zweiten Weltkrieg 1941-1945 (Studien zur Zeitgeschichte. Herausgegeben vom Institut fiir Zeitgeschichte) Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1975, pp. 252.
Christian Hacke, Die Ost- and Deutschlandpolitik der CDU/CSU. Wege and Irrwege
der Opposition seit 1969, Verlag Wissenschaft and Politik, Köln, 1975, pp. 149, DM. 20.
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Scowcroft. Twee oude vrienden van de
president uit het Congres, Rumsfeld en
Bush, kregen de moeilijke functies, respectievelijk op het Pentagon en op de
CIA. Op de persconferentie van 3 november jl. noemde president Ford hen
`my guys'.
Maar de vraag was (en is) of generaal
Scowcroft niet te loyaal tegenover Kissinger zal blijven en of Rumsfeld en Bush
bekwaam genoeg zijn om leiding te geven in tijden van spanning. Schlesinger
sloeg een ambassadeurspost in Engeland
of en kan daardoor openlijk zijn mening
naar voren brengen.
De schijnbaar willekeurige beslissingen
wekten de indruk dat de president niet
meer wist wat hij deed. De rechtervleugel
van de Republikeinen was tevreden gesteld door het terugtrekken van Rockefeller, maar weer in opschudding gebracht
door het ontslag van Schlesinger, voor
wie zij bewondering hadden, en door de
soepele houding ten opzichte van Kissinger, die zij wantrouwen.
Nu Fords eigen partij zo scherp verdeeld
is, zullen de Democraten nog gretiger dit
jaar in de aanval gaan en onder deze omstandigheden heeft Rockefeller zichzelf
een dienst bewezen door zich terug te
trekken uit de ophanden zijnde moordende strijd.
Behalve op de consequenties voor de binnenlandse politiek moeten wij ook op die
van de buitenlandse politiek wijzen. Het
aftreden van Schlesinger werd met genoegen gezien door diegenen in Moskou
en elders, die in deze minister een `vijand
van de ontspanning' zagen. Zijn aftreden vond weinig genade in de ogen van
hen die van mening waren dat de ernst
van het communistisch gevaar wordt onderschat.
Vooral de Chinese Volksrepubliek had reden tot ongerustheid. Kreeg Kissinger tijdens zijn bezoek in oktober 1975 geen
`waarschuwing' van de Chinese leiders,
waarbij de argumenten vooral ontleend
werden aan de opvattingen van Schlesinger? Bovendien werd George Bush, die
nauwelijks een jaar hoofd van de Amerikaanse diplomatieke missie in Peking is
geweest, weggehaald en benoemd tot
hoofd van de CIA.
Voor West-Europa is daarentegen de
vraag actueel of de vervanging van Schlesinger door Rumsfeld wijzigingen zal
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brengen in de Amerikaanse defensiepolitiek. Over deze vraag zal vermoedelijk
nog enige tijd onzekerheid blijven bestaan. Sommige commentatoren gaan envan uit dat het ontslag van minister Schlesinger de Westeuropese NATO-landen
noodzakelijkerwijs moet verontrusten. Al
voor het debacle in Vietnam in april 1975
was Schlesinger doelbewust bezig om
het zwaartepunt van het Amerikaanse
strategisch denken van Zuidoost-Azie
dveer naar West-Europa over te brengen.
De zwakte van minister Schlesinger's positie werd gevormd door het feit dat hij
zich veel meer als geleerde dan als politicus gedroeg, en dat hij dientengevolge
in politiek opzicht kwetsbaar werd. Minister Schlesinger's Leitmotiv was dat de
Sovjet-Unie in de afgelopen tien jaar
haar defensieinspanning drastisch had
verhoogd, terwijl de Verenigde Staten relatief minder voor hun verdediging zijn
gaan uitgeven. Schlesinger behoorde echter bepaald niet tot het kamp van de
Koude-oorlogmaniakken. Hij was op zichzelf ook niet gekant tegen de totstandkoming van een tweede verdrag over strategische kernwapens, maar hij was dat wel
op basis van de voorwaarden die Kissinger voor het sluiten van het SALT II-verdrag stelde. Schlesinger pleitte voor grote militaire paraatheid van de Verenigde
Staten en hij waarschuwde voor het kritiekloos volgen van een detentebeleid tegenover de Sovjet-Unie. Een redenering
waarvoor op het oog veel te zeggen viel,
omdat het huidige SALT-akkoord, dat
een looptijd heeft van vijf jaar, pas in
1977 afloopt.
Er was dus volgens Schlesinger volop tijd
om vender te onderhandelen met de Russen. Maar die onderhandelingen zouden
dan mogelijk wel gevoerd moeten worden
door een andere president, omdat beslist
niet onomstotelijk vast staat, dat Gerald
Ford in november van dit jaar herkozen
zal worden. Minister Kissinger's redenering luidde, dat het met het oog hierop
van belang was als, liefst nog begin van
dit jaar, een nieuw SALT-akkoord kon
worden afgesloten. En hij wees en daarbij
op dat niet slechts onzekerheid over de
te volgen koers van de Verenigde Staten
hierin een rol speelde, maar tevens onzekerheid over de vraag welke houding
door de Kremlinleiders zal worden verkozen. Volgende maand wordt het XXVe
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congres van de CPSU gehouden en zeer
veel politieke waarnemers menen dat
Leonid Brezjnew van die gelegenheid gebruik zal maken zich als secretaris-generaal van de CPSU terug te trekken. Zijn
gezondheid is niet al te best en bovendien
woedt in het Kremlin een machtsstrijd die
hem, indien hij niet zou aftreden, ten val
zou kunnen brengen.
In de machtsstrijd binnen het Kremlin
speelden voorstanders van een harde
koers ten opzichte van het Westen een
belangrijke rol. Het risico bestond, aldus
Kissinger, dat er door tot 1977 te wachten met de afsluiting van een nieuw
SALT-akkoord, in plaats van ontspanning een bewapeningswedloop op gang
zou worden gezet van groter omvang dan
tijdens de Koude Oorlog. President Ford
deelde die mening en geloofde bovendien
dat hij als presidents-kandidaat in 1976
meer kans maakte bij het Amerikaanse
publiek als een vredesstrever dan als bedrijver van een harde confrontatiepolitiek in de internationale arena. Een van
de kernen van het geschil met minister
Schlesinger was dat Ford en Kissinger
bereid waren op 'ondergeschikte punten'
concessies aan de Kremlinleiders te doen
om een nieuw SALT-akkoord erdoor te
krijgen. In de beperking van de aantallen
strategische atoomwapens achtte Schlesinger het feit dat de Sovjet-Unie beschikte over een atoombommenwerper, de
Backfire, geen `ondergeschikte' zaak. Dus
wilde hij dit toestel in de onderhandelingen betrekken. Maar president Ford en
minister Kissinger hielden het been stiff.
Betekende dit al een belangrijk geschilpunt, de druppel die de emmer in het
Witte Huis deed overlopen, is naar alle
waarschijnlijkheid geweest dat Schlesinger niet alleen heftig bezwaar maakte tegen de wapenleveranties welke minister
Kissinger aan de voornaamste partijen in
het Midden-Oosten had toegezegd, maar
zelfs zo ver ging wapentransporten naar
Israel op te houden. Tijdens het bezoek
van president Sadat aan de Verenigde
Staten in oktober 1975 spitste het conflict
tussen Kissinger en Schlesinger zich toe.
Want evenmin als aan Israel had Schlesinger aan Egypte de wapens willen leveren die Kissinger aan president Sadat
had toegezegd. Toen Schlesinger transporten voor Israel ophield, kon Kissinger
president Ford, terwijl deze met Sadat on-
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derhandelde, de vraag voorleggen: wat
waren Amerikaanse toezeggingen waard,
als gedane afspraken niet worden nageleefd?
Een vraag die een extra dimensie kreeg,
toen Israelische diplomaten benadrukten
dat het hun land totaal onmogelijk werd
gemaakt zelfs maar aan concessies in de
toekomst jegens welk Arabisch land dan
ook te denken, als garanties vodjes papier
blijken. Dus riep volgens insiders einde
oktober 1975 Gerald Ford James Schlesinger bij zich en vertelde zijn minister
van defensie waar deze aan toe was. En
nu Ford toch 'schoon schip' maakte besloot hij tegelijkertijd de chef van de omstreden Amerikaanse geheime dienst CIA,
William Colby, van zijn functie te ontheffen. Deze had zich bij Kissinger en
Ford in feite onmogelijk gemaakt door
in het openbaar felle kritiek op zijn voorganger Richard Helms te uiten. Met het
oog hierop en wegens Rockefeller's besluit niet langer Fords kandidaat voor
het vice-presidentschap te zijn besloot de
president zowel Schlesinger als Colby te
vervangen.
Wat Schlesinger betreft, was ook een van
Fords bezwaren dat hij het politieke aspect van zijn functie verwaarloosde. Dat
laatste zal bij zijn opvolger Donald Rumsfeld in geen geval gebeuren. Rumsfeld is
de geboren politicus die in zijn carriere
steeds heeft getoond dat hij precies weet
waar de politieke winst vandaan komt.
Rumsfeld kwam ook niet als onervaren
minister van defensie in de Amerikaanse
regering. Rumsfeld had zich evenals zijn
Republikeinse partijgenoot Melvin Laird
diepgaand met verdedigingsvraagstukken
beziggehouden toen hij nog lid van het
Huis van Afgevaardigden was. In 1958
begon Rumsfeld na het voltooien van zijn
studie en het vervullen van zijn militaire
dienstplicht zijn politieke loopbaan als
assistent van leden van het Huis van Afgevaardigden. Bij, de marine was hij piloot en vlieginstructeur en werd hij kampioen worstelen. In 1962 stelde hij zich
kandidaat voor de Republikeinen in een
kiesdistrikt in de staat Illinois, waar hij
geboren is. Hij werd in het Huis van Afgevaardigden gekozen. In 1965 hielp hij
zijn fractiegenoot Gerald Ford bij het bedwingen van een rebellie van jonge Afgevaardigden die de plaats wilden gaan innemen van de zgn. oude garde en van
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fractieleider Halleck.
Rumsfeld viel al in een vroeg stadium op
door zijn energie, eerzucht en doorzettingsvermogen. President Nixon benoemde hem in 1969 tot chef van de `Office of
Economic Opportunity', een instelling
voor de bestrijding van de armoede. Later werd hij aangesteld tot leider van de
staf van presidentiele adviseurs voor
vraagstukken van loon- en prijsbeheersing in verband met de kosten van levensonderhoud. In 1972 stuurde Nixon zijn
harde expert op het gebied van binnenlandse politiek als ambassadeur naar de
NATO. Hij trad in Brussel van april 1973
tot augustus 1974 op als een man die precies wise wat de Amerikaanse president
wilde en die zijn collegae in de NATORaad liet weten dat de president naar
hem luisterde.
Het Watergate-schandaal tastte de reputatie van Rumsfeld niet aan. De jeugdige
Rumsfeld, hij is 44 jaar oud, die doelgericht meedogenloos kon zijn als dat in zijn
kraam te pas kwam, had in een vooraanstaand Amerikaans dagblad voorspeld dat
hij niet tot de slachtoffers van Watergate
zou behoren, ook al had hij in zeer nauw
contact gestaan met de hoofdrolspelers in
dit drama. Doordat zijn blazoen onbevlekt is kunnen blijven, werd zijn integriteit dan ook erkend.
Na de Nixon-crisis gaf Ford Rumsfeld de
delicate opdracht het Witte Huis te reor-

ganiseren. Toen hij van Brussel in Washington kwam, werd hij daar verwelkomd
als een aanwinst: hij werd beschouwd als
een versterking van het regeringsapparaat en een krachtige 'bezem' ter reiniging
van het Witte Huis. Vervolgens kreeg hij
als stafchef van het Witte Huis de leiding
van dit ingewikkelde apparaat.
Rumsfeld is een onvermoeibaar werker
die graag van achter een lessenaar opereert. Hij is een man met een gladgeschoren en hoekig gezicht, die zijn tijd niet
met vriendelijkheden pleegt te verspillen.
In tegenstelling tot Schlesinger is hij een
partijman met ambities die verder reiken
dan chef van het Pentagon te wezen.
Rumsfeld heeft achter de coulissen vaak
zowel op Kissinger als op Schlesinger kritiek geleverd.
Na zijn vertrek uit Brussel is Rumsfeld
nog een keer samen met Ford voor een
officiele missie naar Europa teruggekeerd. Als de nieuwe Amerikaanse minister van defensie zalWest-Europa hem nog
wel vaker zien. Er zijn ook redenen voor
prive-bezoeken van Rumsfeld aan WestEuropa. Hij heeft verre verwanten die in
de buurt van Bremen wonen en hij heeft
zijn Duitse afkomst nooit verloochend.
Voor wat de contacten met zijn Europese
collegae van defensie betreft, zullen deze
geen gemakkelijk heer aan hem hebben.

Jezuleten

zij dachten ook precies te weten, wat zulk
een houding aan normen en daden met
zich meebracht.
Vandaag is het anders. Nu worden zij
(wederom in het algemeen gesproken)
eerder bij de linker of progressieve vleugel van de katholieke kerk gerekend. Zowel om hun leer als om hun praktijk. Een
opsomming van gevallen is hier niet nodig: de naam Teilhard de Chardin zegt
genoeg. Hoe kan dit verschijnsel verklaard worden, of is het op dit ogenblik
nog niet verklaarbaar?
Wij kunnen er drie verschillende oorzaken voor aangeven, die men wel in samenhang moet zien. Ten eerste: ook de Jezuieten betalen hun cijns aan de `tijdgeest'!
Minstens een deel van deze cijns is noodzakelijk te betalen voor het recht om in

Een boekje over de JezuIeten dat op het
ogenblik in Duitsland wordt verspreid'
begint met de volgende inleiding:
Zo van buitenaf bekeken is de Jezuietenorde of Societeit van Jesus de laatste jaren sterk veranderd. Tot aan het tweede
Vaticaanse Concilie gold hij in leer en
leven als de bewaker en voorvechter van
de orthodoxe kerkelijkheid en pausgezindheid, als een hoeksteen van orde,
eenheid, beproefde traditie en neoscholastiek. Moge deze oade voorstelling ook
eenzijdig en ongenuanceerd geweest zijn,
ze bestond en was er ook niet helemaal
naast. De Jezuieten voelden zich niet alleen de trouwe garde van de paus (dat
willen zij eigenlijk ook nu nog zijn), maar

L. L. S. Bartalits
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eigen tijd een woordje mee te spreken. En
wie weet nu altijd precies, welke aanbetaling juist is en welke verkeerd, welk tribuut door de geschiedenis onverbiddelijk
wordt opgelegd en welk door een domme
mode die al spoedig zijn ongelijk bekennen zal? Wie al te precies weet waar de
eerste mogelijkheid ophoudt en de tweede begint, lijkt verdacht veel op iemand
die zich zo hoog boven de grillen van de
tijd stelt, dat hij in werkelijkheid slechts
de blinde slaaf is van het verleden.
De tweede oorzaak: de Jezuieten zijn vanwege hun spiritualiteit mensen met de instelling alles, behalve de niet berekenbare en onvatbare God, voor zeer betrekkelijk te houden. Zij brengen het eenvoudig niet op zich met een bepaalde tijd en
diens levensgevoel, beschaving en wetenschap te vereenzelvigen. Zulk een houding kan nu en dan tot al te simpele compromissen en aanpassingen leiden. Maar
op de keper beschouwd is zij diepzinnig,
wasecht en oorspronkelijk. God is altijd
groter dan beschaving, wetenschap, kerk,
paus en ieder instituut. Hij mag met niets
daarvan verwisseld worden. Vanuit deze
houding moet de Jezuiet kritisch staan,
allereerst tegenover zijn eigen verleden,
juist daar waar dit roemvol was. Voor al
het nieuwe blijft hij open, juist omdat hij
niets kan verabsoluteren.
Ten derde: de Kerk is vandaag aan verandering toe. Deze is reeds te lang uitgesteld geworden, vermoedelijk omdat men
dacht, dat het stoere vasthouden aan het
tot nu toe geldende een specifiek christelijke deugd was en de redding van de bedreigde wereld. Daarom komt deze verandering nu als overhaast over en als een
gevaarlijke inhaalmanoeuvre. Toch is ze

absoluut noodzakelijk, wil de Kerk niet
een kerk van boeren, kleine luyden en
laat-Europese inslag blijven, met immer
meer inschrompelende aanhang, maar de
kerk van de huidige samenleving en een
met toekomst. Deze wending is moeilijk,
reeds hierom omdat ze te laat is ingezet.
Het is een pijnlijk proces, omdat iedereen
bang is, de kern van het christendom te
verraden; het zet de verschillende lagen
van het kerkevolk, met ieder hun eigen
devoties, tegen elkaar op. Dat deze verschuiving zich ook in een Orde van de
Kerk voortzet, spreekt vanzelf.
Wilde onze Orde even monolitisch zijn
als hij tot nu toe de indruk maakte, dan
zou hij slechts de vertegenwoordiger zijn
van een wegebbend tijdperk der Kerk en
haar geen echte dienst kunnen bewijzen.
Dat hij niet met verkeerde en domme
moderniteiten in de pas wil blijven, maar
de zuivere kern van het christendom wil
bieden en beleven, spreekt vanzelf. Alleen is het niet zo geinakkelijk te zeggen,
wat dit concreet betekent! Die dit al te
nauwkeurig weten, stellen zich aan de
verdenking bloot, dorre conservatieven te
zijn. Het onbekende terrein van de toekomst, dat nu eenmaal, aangenaam of
niet, ons voorland is, kan men niet met
een duidelijke stafkaart binnentrekken
waarop alle wegen reeds precies staan
aangegeven. Een Orde die deed alsof alles eigenlijk duidelijk was en het alleen
maar op doortastende uitvoering aankwam, zou minder geloofwaardig zijn dan
de Jezuietenorde in zijn tegenwoordige
toestand, hoe ongemakkelijk en ondoorzichtig die ook is.

En toch zij God met u

Staten Generaal zou bijstaan en beschermen in de vervulling van hun taak. Dat
dit verontwaardiging en teleurstelling opriep raakte de heer Den Uyl cum suis
niet; zij konden het zonder God stellen,
dan moest het Nederlandse yolk en het
Parlement dat ook maar. De tweede
Troonrede, gericht tot het hele yolk,
zweeg ook in alle talen over de Almachtige, op wiens bijstand het grootste deel

;

Toen het kabinet Den Uyl, gelardeerd
nota bene met zich christelijk belijdende
ministers, met zijn eerste Troonrede voor
de dag kwam moest het zo nodig een
groot deel van het Nederlandse yolk tegen
de schenen trappen door de Koningin te
verhinderen deze rede te besluiten met de
gebruikelijke bede, dat God de leden der

C. Beukers

1 Jesuiten: wohin steuert der Orden? Eine kritische Selbstdarstellung von einem
Autorenteam SJ. Herderbucherei 532, 1975, 158 pp, DM 4,90.
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van het Nederlandse yolk nog belieft te
hopen -- meer dan op die van de heer Den
Uyl.
Voorzichtig werd toen de suggestie rondgestrooid, dat het weglaten van de gebruikelijke bede ook de persoonlijke instemming had van de Koningin zelf..
Dat kon tweeerlei betekenen: de Koningin
kon uit constitutionele overtuiging het besluit van de verantwoordelijke ministers
hebben geaccepteerd of de Koningin zou
zelf niet voldoende godsdienstige overtuiging hebben om zich tegen dit besluit
te verzetten.
Klaarblijkelijk heeft de Koningin nu deze
laatste interpretatie de kop willen indrukken toen zij bij de ondertekening van de

Forum

documenten, die Surinames uittreden uit
het koninkrijk bezegelden een officieel,
kennelijk weer onder verantwoordelijkheid van het kabinet samengestelde afscheidsrede hield. Ook daarin werd natuurlijk geen gewag gemaakt van God.
Aan het eind gekomen en het papier met
de officiele tekst opvouwend, voegde de
Koningin daar echter als een -- naar haar
eigen zeggen — persoonlijk woord aan toe
de wens voor Suriname: God zij met U.
Men zou bijna geneigd zijn met het oog
op de christelijke ministers in het kabinet
het woord van Churchill over de Nederlandse regering te herhalen: er zit in dit
kabinet maar een vent: de Koningin!
H. Hermans
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Sociale wetenschappen
Baarle, K. Van (e.a.), Wetgeving betref f ende de recreatie

(Codes Van In) Van In, Lier 1975, 525 pp.,
BF 382
Berg, Max van den, Bert Boer, e.a., Welzijnswerk en welzijnspolitiek

Pegasus, Amsterdam 1975, 144 blz,
f 11,90
Berger, Peter L., De Grote piramide
Ambo, Bilthoven 1975, 243 blz., f 24,50
Boer, Jo, Dorp in Drente
Boom, Meppel 1975, 365 blz., f 32,50
Bottomore, Tom, Marxistische Sociologie
Boom, Meppel 1975, 84 blz, f 10,50
Bottomore, Tom, Marxist Sociology
Macmillan, London 1975, 78 pp, £ 2.95
H/C, £ 1.25 ppb
Bijl, J., Opvoeding en evolutie
Boom, Meppel 1975, 169 blz, f 19,90
Drift, Dr. H. van der, Het wonen en zijn
therapeutische waarde

De Tijdstroom, Lochem 1975, 135 blz.,
f 16,Eijsenck, H. J., De ongelijkheid van mensen

Het Spectrum, Utrecht 1975, 283 blz.,
f 12,50
Hamer, Arnold, Sociale Geschiedenis van
de kunst

Soc. Uitg. Nijmegen, Nijmegen 1975, reprint, 688 blz
Heek, F. van, Actieve euthanasie als so-

f 19,50
Jacobs, Peter, Transit Santiago
Neues Leben, Berlin 1975, 223 pp,
M 10,80
Kaltenbrunner, Gerd, Klaus (Hrsg.), Die
Gehdnde des Menschen

Herderbiicherei, Initiative 9, Freiburg/
Breisgau, i.B. 1975, 190 pp., DM 9,90
KRO, Visies op kommunikatie
Ambo, Bilthoven 1975, 144 blz
Mussett, Hannah, The Untrodden Ways;
the story of Lucy

Victor Gollancz, London 1975, 160 pp,
£ 3,20
Negt, Oskar, Sociologische verbeeldingskracht en exemplarisch leren

H. D. Tjeenk Willink, Groningen 1975, 92
blz, f 13,50
Nuyens, Yvo, Grenzen aan de medische
macht

(Horizonreeks nr. 31, 1976-1) Davidsfonds, Leuven 1975, 84 pp., BF 120
Remmerswaal, Jan, Inleiding tot de
groepsdynamika

Nelissen, Bloemendaal 1975, 201 blz,
f 24,90
Sims, Richard, Japan als moderne staat
Leopold, 's-Gravenhage 1975, 136 blz,
f 18,90
Ward, Colin, Anarchie in actie
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen 1975, 176 pp

ciologisch probleem

Boom, Meppel 1975, 78 blz, f 10,50
Initiatiefsgroep Verkeer en Vervoer Wegwijzer

Katernen 2000, Amersfoort, 6/7, 1975,
38 blz.
Illich, Ivan, Het medisch bedrij f, een bedreiging voor de gezondheid?

Het Wereldvenster, Baarn 1975, 217 blz.,

Helmut Gaus, Pers, kerk en geschreven
fictie. Groeiproblemen en con f licten in
een democratiseringsproces (Gent 18361860)
De Tempel, Brugge, 235 pp, 800 BF
Om de aard en de hoeveelheid geschreven
fictie (leesbaar resp. gelezen te Gent) te
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bepalen, wil S. de distributiekanalen kennen om aldus informatie over de lezers
zelf te verkrijgen; voorop staan een theoretisch model van de functie van die geschreven fictie in het maatschappelijke
proces (niet afgedrukt) en de afgeleide
methode om, met gelezen fictie als instrumeat, de mentale cirkel te beschrijven
die de lezers t.o.v. hun socio-economische
context hebben ingenomen. De participatie via lectuur aan fictie vooronderstelt
immers een cognitief-affectief referentiekader; dit kader wordt opgesteld door een
materiele en mentale context plus een
subjectieve attitude t.o.v. deze context.
Voorwaarde voor dit complex is de identificeerbaarheid van de lezers. Deze studie is dan het onderzoek naar de informatie over de socio-economische context
van fictielezers medio 19e eeuw, voor zover (re)construeerbaar. S. gooit zich op
het dagblad en gaat het aandeel en de consumptie van de fictie (feuilleton) erin na;
zo kan de identiteit van dagblad- en fictielezers worden vastgesteld. Ook constateert men de afwezigheid van belangrijke
concurrentiele vormen van geschreven
fictie, wat de begin- en einddatum verantwoordt. In een tweede fase onderzoekt
S. de normatieve context waarin lectuur
van fictie (feuilleton) te situeren valt;
daar blijkt de Kerk meteen te zijn opgekomen tegen de democratisering van de
geschreven fictie (want doorgaans Frans
en ongodsdienstig), via vooral herderlijke
brieven waarvan die van 5 augustus 1843
voor de rest van de eeuw wel eens verregaande consequenties kan hebben gehad
voor de mentaliteit van het politieke Leven
in Belgie. Een derde fase bepaalt de materiele context (boekhandel, leescabinet,
veilingen, bibliotheken, colportage). Deze
studie is m.i. vooral belangrijk op methodologisch vlak, maar zij geeft ons bovendien een scherpzinnige detaillering van
interessante evolutiemomenten in de Belgische geschiedenis.
C. Tindemans

G. H. L. Schouten, Education permanente
H. D. Tjeenk Willink, Groningen 1975,
240 blz, f 22,50
Education permanente is een ontwikkeling die zonder meer plaats zal vinden.
Het is zo geworden dat er, door de ver-
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betering en de verbreding van het onderwijs, steeds meer mensen komen die meer
vorming en ontwikkeling en kennis hebben willen. Feitelijk zal men aan die
vraag alleen kunnen voldoen indien de
verschillende aanbiedende instellingen
een zekere aansluiting op elkaar hebben.
Dit boekje geeft op voortreffelijke wijze
weer wat er tot nu toe aan voorbereidend
werk gedaan is. Internationale conferenties en hun resultaten worden beknopt
weergegeven met vermelding van plaatsen waar bredere informatie te vinden is.
Op gelijke wijze wordt verslag gedaan
van wat in de verschillende Europese
landen, inclusief de SSSR, en in Amerika
tot nu toe op dit gebied gedaan is. Uit de
verslaggeving zelf blijkt hooguit een zekere vijandschap tegen vormingswerk op
godsdienstige basis.
Helaas heeft de schrijver ook eigen meningen en als hij die gaat weergeven, is
er aan het werkje geen touw meer vast te
knopen. We krijgen dan een dogmatisch
verward en onduidelijk betoog. Om te
beginnen moet alleen vormingswerk overblijven, ontwikkelingswerk en onderwijs
moeten verdwijnen of in ieder geval eraan ondergeschikt gemaakt worden. Kennis is voor het grootste deel toch overbodig. De vorming heeft ten doel verandering van de maatschappij in een vaag
soort socialistische richting. Welke kennis daarvoor nu nodig is, is hoogst verward. Een ingenieur hoeft niet meer te
weten dan hij in de praktijk nodig heeft.
Dat wil dus zeggen bijvoorbeeld geen hogere wiskunde of filosofie van de wiskunde. Maar een minimum vormingsprogramma heeft a!s punt een: `inleiding tot
de principes en het "taalgebruik" van de
moderne wiskunde'. Verder zien we in dat
programma staan `inleiding in esthetische
en filosofische theorieen'. Maar even zo
goed haalt de schrijver met instemming
de uitspraak aan 'Als de culturele sector
opkomt voor meer voorwaarden en mogelijkheden tot verantwoorde vrijetijdsbesteding, kan dat gezien worden als
slimme machtsuitbreiding, een "Funktionslust" voor werk dat nieuwe taken
zoekt om geldbronnen te doen stromen'.
Al met al een anti-intellectualistische en
anti-culturele instelling. Hier steekt inderdaad voor de education permanente
een ernstig gevaar in. Deze zou dan niets
anders worden dan politieke scholing en
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aanleren van enige sociale vaardigheden.
Natuurlijk is ook vooral aan het laatste
grote behoefte, maar de vraag naar education permanente komt in de praktijk in
de eerste plaats voort uit weetgierigheid.
Daaraan zal tegemoet gekomen moeten
worden. Natuurlijk zullen daarbij moderne onderwijsmethoden gebruikt moeten
worden, maar het gaat niet aan om als
werkverschaffing aan alle mogelijke werkloze -gogen zonder meer allerlei onbeproefde theorieen op grote schaal toe te
passen of om de werkgelegenheid op peil
te houden allerlei machines de school in
te slepen, vooral niet als deze gebruikt
worden op een voor onderwijs en vorming
totaal ongeschikte wijze.
C. J. Boschheurne

Filosofie
Mendel, Gerard, Pour une autre societe
(Collection science de l'homme) Payot,
Paris 1975, 220 pp.
Amsterdamski, Stefan, Between Experience and Metaphysics

Reidel, Dordrecht 1975, 193 blz., f 55,—,
paperb. f 30,-Wittgenstein, Ludwig, Tractatus logico
philosophicus

Polak & Van Gennep, Amsterdam 1975,
187 blz., geb. f 30,—, pb. f 20,—
H. J. Heering, Over het boze, als macht
en als werkelijkheid

Boom, Meppel 1974, f 18,50
Het nieuwe boek van Heering kan het
beste worden getypeerd als een serie van
overdenkingen over het kwaad. Dat is
een juiste aanpak. Een speculatief-systematische beschouwing over het boze is
nooit gelukt en zelfs moet men zeggen,
dat zulke beschouwingen het probleem
onschadelijk maken. Van het mislukken
van een doordenken van het kwaad zijn
deze beschouwingen opnieuw een bewijs. Dat wordt hier niet gezegd ten detrimente van de auteur. Zelf schrijft hij
op het eind van zijn overpeinzing dat
het boze zich voordoet als `de meest
hardnekkige ruis' in elke verklarende en
ordenende theorie (blz. 146).
Fundamentele stelling in het boek is dat
het boze, `de opzettelijke en fundamen-

Boekbespreking

tele aanranding is van de integriteit van
het bestaan' (blz. 12). Heering stelt zich
op binnen de joods-christelijke traditie
van het denken over het kwaad. Het
kwaad is een antropologische categorie,
geen metafysische of sociale. Het kwaad
komt voort uit het hart van de mens en
hij is er verantwoordelijk voor. Deze stelling ontmoet echter voortdurend moeilijkheden, moeilijkheden die erop neerkomen dat het kwaad toch ook wordt ervaren als bovenmenselijk en als voorafgaand aan het menselijke initiatief. Vele
van de overdenkingen van Heering betreffen juist dit probleem en de wijze
waarop in de traditie gezocht is naar
schijnoplossingen, die ofwel dat kwaad
als macht moesten bezweren (heksenprocessen bijvoorbeeld), of wel het onschadelijk maken door het op te nemen in de
harmonie van een totaalvisie (de metafysiek) ofwel door nieuwe zondebokken te
zoeken, die de verantwoordelijkheid van
de mens tekort doen (bijvoorbeeld de
maatschappij als zondebok). Ook de
auteur zelf weet van het paradoxale van
het denken over het kwaad en weet geen
oplossing voor de status van het boze, in
hoeverre het geworteld is in de persoonlijke beslissing en in hoeverre het meer
is dan van menselijk zijnskarakter, een
bovenpersoonlijke realiteit (blz. 137). De
weg naar een bevrijdende kijk op het boze wordt gewezen wanneer de schrijver
opmerkt dat er geen theoretische rechtvaardiging van het boze is. Het boze
wordt niet gerechtvaardigd, het wordt
erkend en daardoor ook bestreden. En
tenslotte: ook bestrijding is geen rechtvaardiging. Daarom is een laatste beroep noodzakelijk op de christelijke theologie, die gewaagt van vergeving als een
laatste vrijsprekend woord.
A. J. Leijen
Vladimir Karbusicky, Widerspiegelungstheorie and Strukturalismus

(Kritische Information 3) Wilhelm Fink
Verlag, Munchen 1973, 130 pp
Dit vrij korte (maar boeiende) essay ligt
voor in een van de vele versies die de
auteur in 1968 te Praag schreef. Gezien
de context, een uiteraard polemisch geschrift. De manier waarop Karbusicky
zich probeert of te zetten tegen de dominerende marxistische esthetica (die hij
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terugvoert op een weinig gefundeerde kennis van Lenin enerzijds, en een dogmatische interpretatie van Lenin anderzijds), is
van een bewonderenswaardige intellectuele scherpzinnigheid. S. past de metho
de van de inhoudsanalyse toe op verschillende fundamentele teksten, maar op een
wijze die heel wat Amerikaanse of Europese volgelingen van die methode zou
verrassen (en zou dienen te inspireren!).
Zijn logische analyse en de interpretatie
van zijn bevindingen zijn bijzonder interessant voor de lezer die zelf geregeld geconfronteerd wordt met de problematiek.
(En de 'Widerspiegelungstheorie' kent
niet enkel in marxistische landen veel
aanhangers; ook de sociologische traditie
bij ons is er door gecontamineerd). Het
tweede deel, over het structuralisme, is
vanzelfsprekend (?) een beetje zwakker
uitgevallen. Uitvoerige aanvullingen en
tekstsitueringen van de auteur zelf, achteraf in Duitsland opgesteld, verduidelijken, en maken van deze tekst tevens ook
een document.
Eric De Kuyper

-

Heinz Paetzold, Neomarxistische Aesthe-

tica', zij het dan een onafgewerkte, heeft
geproduceerd) krijgt een vrij behoorlijke
contextuele schets; maar noch van Marcuse noch — vooral — van Benjamin
worden de esthetische `apergus' in het gehele mozaiekachtige oeuvre ingepast. Dat
Bloch, zowel als Benjamin en Marcuse
niet 'toevallig' op die manier aan esthetica gedaan hebben, schijnt de auteur onbelangrijk te vinden. Bovendien valt in
deze benadering op hoe sterk idealistisch
en hoe weinig materialistisch de verschillende auteurs te werk zijn gegaan! Dit
ligt voor een goed deel aan het standpunt
dat S. inneemt, maar hij had de hier behandelde filosofen beter recht doen wedervaren door ze vanuit de materialistische hoek te benaderen. Concreet: Marcuse, Benjamin, Bloch en Adorno zijn
momenten uit een geschiedenis van het
denken. Hun tijdsgebondenheid is veelzeggend, veelbelovend, tekenend. In deze
studie lijkt het wel alsof ze tijdgenoten
waren van Kant en Hegel! Als een blinde
en geobsedeerde mol, gaat de auteur op
deze teksten en deze denkers af, onbewust van wat hen en hemzelf omringt!
Eric De Kuyper

tik 1: Bloch-Benjamin

Schwann, Dusseldorf 1974, 196 pp.
Heinz Paetzold, Neomarxistische Aesthetik 11: Adorno-Marcuse

Geschiedenis

Schwann, Dusseldorf 1974, 144 pp.

Bethell, Nicholas, Het laatste geheim van
de Tweede Wereldoorlog

Alhoewel titels en indeling er aanleiding
toe geven, zou het toch verkeerd zijn deze studies te beschouwen als een verzameling van vier losstaande essays over
`neo-marxistische aesthetici'. Vertrekkend van Blochs opvattingen (kunst als
`vor-Schein'), tracht de auteur eerder een
gedachtengang te construeren over
de Kulturindustrie-beschouwingen van
Benjamin, tot de esthetica van Adorno
en, uiteindelijk, de utopische maatschappelijke herinterpretatie van het `kunstwerk' als 'levenscultuur' bij Marcuse.
Deze constructie is bij wijlen handig —
en inzichtrijk —, maar vaak komt het mij
voor dat ze de oorspronkelijke impetus
van deze auteurs verwringt, zonder werkelijk veel nieuws in de plaats te stellen.
Zo wordt Blochs esthetiek (die niet als
dusdanig geformuleerd, maar los over
het gehele oeuvre versnipperd werd) nog
wel in diens filosofisch kader gesitueerd,
en ook Adorno (die wel een echte `esthe-

In den Toren, Baarn 1975, 239 blz., foto's,
f 21,50
Brunner, Otto u.A. (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegri f f e, I A-D, II E-G

Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1974-1975,
948 en 1082 pp., per deel DM 148,-Fischer, Alexander, Sowjetische Deutschlandpolitik im Zweiten Weltkrieg 19411945

(Studien zur Zeitgeschichte herausgegeben vom Institut fur Zeitgeschichte)
Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1975,
252 pp.
Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum

K.D.C., Nijmegen 1974, 168 blz, f 15,-Kaltenbrunner, Gerd-Klaus, Die Zukun f t
der Vergangenheit

Herder, Freiburg 1975, 190 pp, DM 8,90
Kotze, Hildegard von (Hrsg.), Heeresadjutant bei Hitler 1938-.1943. Aufzeichnungen des Majors Engel

(Schriftenreihe der Vierteljahrshefte fur
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Zeitgeschichte Nr. 29). Deutsche VerlagsAnstalt, Stuttgart 1974, 158 pp.
Liss, Peggy K., Mexico under Spain 15211556

The Univ. of Chicago Press, London 1975,
229 pp., £ 7.50
Mann, Golo & A. Heuss (red.), Universele
Wereld Geschiedenis. Deel 4: Rome - de
Romeinse Wereld
Muckermann, Friedrich, Im Kampf zwischen zwei Epochen

Matthias Grunewald Verlag, Mainz 1973,
665 pp, DM 88,Scheltens & Giltay N.V., Den Haag/Heideland-Orbis, Hasselt 1975, 679 pp.,
BF 1.445
Pellens, Karl, Schulernaher Geschichtsunterricht

Herderbi cherei, Freiburg i.B. 1975, 174
pp., DM 10,90
Twintig Eeuwen Vlaanderen - Deel 5: De
V laamse Beweging

Heideland-Orbis, Hasselt 1975, 424 pp
Tijdschrift voor sociale geschiedenis 1 en

2
Van Gennep, Amsterdam 1975, jaarabb.
f 20,—. Verschijnt driemaal per jaar. Los
nummer f 9,50
Universele Wereld Geschiedenis - Deel 3:
Griekenland-De Hellenistische Wereld

Heideland-Orbis, Hasselt 1975, 705 pp,
BF 1.445,—
Arnon Gill, Die Polnische Revolution
1846. Zwischen nationalem Befreiungskampf des Landadels and antifeudaler
Bauernerhebung
R. Oldenbourg Verlag, Munchen 1974,
pp. 360, DM. 33,—
Van alle opstanden en revoluties die in
Polen gedurende de 19e eeuw uitbraken,
was de revolutie van 1846 een van de
belangrijkste. In dit boek wordt op
boeiende wijze niet alleen de geschiedenis van de revolutie van 1846 behandeld,
maar ook worden de oorzaken onderzocht die tot het mislukken van deze
tegen de Oostenrijkse bezettingsautoriteiten gerichte opstand hadden geleid.
L. L. S. Bartalits
Dolf Sternberger, Panorama oder Ansichten vom 19. Jahrhundert

Suhrkamp Verlag, Frankfurt a1M. 1974,
225 pp., DM 6,—
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Dolf Sternberger, Gerechtigkeit fur das
neunzehnte Jahrhundert

Suhrkamp Verlag, Frankfurt a/M. 1975,
190 pp., DM 6,—
Twee boeken die elkaar aanvullen? Op
het eerste gezicht lijkt dit wel zo to zijn.
Het eerste werd gepubliceerd in 1938 toen
de auteur 31 jaar was, en is een verzameling opstellen gewijd aan een herwaardering van de 19e eeuw. Het tweede is
van recente datum, en bevat artikelen die
door de schrijver de jongste jaren in verschillende tijdschriften gepubliceerd werden; zij ook handelen over de 19e eeuw.
Maar wat een verschil in toonaard (al is
de basisbekommernis de waardering van
de 19e eeuw, natuurlijk gebleven: getuige
hiervan de titel van het recente werk).
Zijn eerste werk was een briljant debuut.
Het midden houdend tussen het literaire
essay en de geschiedschrijving vertelt het,
nog altijd even boeiend, hoe de jonge
auteur vanuit een tijdsbeeld een literaircinematografische montage van gedachten opbouwt. Abrupt en elliptisch ontwikkelt S. een spiraalvormige benadering van
een tijdsgeest. Beelden en fragmenten,
een intellectueel-sensuele beschrijving van
de historische matiere die vaak doet denken aan wat Walter Benjamin heeft geprobeerd in zijn Passagen-werk.
Hoe dor en ongeinspireerd daarentegen
lijken de recente opstellen. Af en toe schittert er nog iets van de oude oorspronkelijkheid door deze gelegenheidsstukjes:
leest men hen los van de debuutopstellen,
dan blijven ze toch boeien door hun ongewone onderwerpkeuze, door de originele ideeen en de elegante formulering.
De prismatische ontwikkeling echter, de
gewaagde beeld-woord-combinaties zijn
zoek of verdord. Middenin zijn lectuur
treft de lezer plots een opstel aan dat veel
ouder is (1936): Hohe See and Schiff bruch. Daar opnieuw krijgen we ten volle
die acute, allegorische en didactische analyseertrant van het debuut ... In vele opzichten een leerrijk werk.
Eric De Kuyper
Religion in School History Textbooks in
Europe

Council of Europe, Strasbourg 1974, 197
ppIn september 1972 heeft de Heilige Stoel
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een symposium te Leuven laten houden
over hoe in schoolboeken over godsdienst
gesproken wordt. Een verslag van dat
symposium wordt ons in dit boek aangeboden. Aan de hand van een aantal korte
samenvattingen kan men een indruk krijgen hoe met het fenomeen `godsdienst'
in het geschiedonderwijs in Europa wordt
omgesprongen. Een van de conclusies is
dat de religie naar verhouding veel te
weinig aandacht krijgt, gezien de rol die
deze heeft in het leven van mens en
maatschappij. Dat `religie' zelf een moeilijk begrip is, wordt duidelijk in de wat
langere bijdrage van G. Parrinder: `The
place of religion in the history of mankind'.
Marcel Chappin
Robrecht Boudens, Kardinaal Mercier en
de Vlaamse Beweging
Davidsfonds, Leuven 1975, 304 pp.,
BF 280
In een helder en screen geschreven boek
wijdt professor Boudens aandacht aan de
houding van de omstreden kardinaal Mercier tegenover de Vlaamse ontvoogdingsstrijd gedurende de eerste dertig jaren
van onze eeuw. Gebaseerd op een aanzienlijke brok onuitgegeven bronnenmateriaal, dat met zorg en objectiviteit benaderd werd, brengt de auteur een rustige,
degelijke studie van een vrij woelige periode uit het Vlaamse verleden.
Toen Mercier in 1906 aartsbisschop werd,
zagen vele Viamingen de toekomst hoopvol tegemoet. Hij was immers een open,
buitengewoon verstandige en vooruitstrevende geest! Doch vlug zorgde hij voor
ontgoochelingen, want doordrongen van
`fame beige' bleek hij voor de principes,
de houding en de verzuchtingen van de
Vlamingen geen begrip te kunnen opbrengen. Een Vlaamse Beweging stelde
immers de eenheid en de onaantastbaarheid van het Beigische vaderland in vraag,
en zoiets kon hij niet dulden. Voor hem
bestond slechts het unitaire Belgie en er
was slechts een bindmiddel om die eenheid te handhaven, nl. de Franse taal.
Door zijn klerikale opvatting over zijn
amtbsuitoefening achtte hij ook politieke
aangelegenheden onder zijn geestelijke bevoegdheid en bijgevolge was het in zijn
ogen logisch dat elke beweging die de

eenheid van het land in gevaar bracht,
gewantrouwd moest worden, en dat des
te meer in voile oorlogsperiode. De meeste Viamingen gingen evenwel akkoord
met een oprechte loyaliteit tegenover de
Belgische staat, maar het Belgische nationalisme dat kardinaal Mercier cultiveerde
en aanprees konden ze niet nemen: het
wuifde immers de Vlaams-Waalse dualiteit weg en daarmee ook de zin van het
bestaan van een Vlaamse Beweging. Het
eenzijdige patriottisme en de uitgesproken
voorkeur voor alles wat Frans was kon
niet anders dan de indruk baren van een
vijandigheid tegenover Vlaanderen en de
Vlamingen.
Hoewel deze houding zijn episcopaat vrij
negatief kleurt, waren er ongetwijfeld ook
schitterende aspecten aan de boeiende en
intrigerende figuur van kardinaal Mercier verbonden.
Ook die worden door professor Boudens
in de 'Slotbeschouwingen' belicht. Het
gaat hier o.i. om een degelijke studie van
een voor ons Vlamingen toch belangrijk
stukje geschiedenis.
Vlot en genuanceerd geschreven brengt
dit boek klaarheid over een episode uit de
Vlaamse strijd, die ons nu soms onwaarschijnlijk en zelfs onbegrijpelijk lijkt.
Helma Houtman-De Smedt

Biografie
Fonteyn, Margot, Autobiography
W. H. Allen, London 1975, 283 pp.,
£ 3,95
Monroe, Marilyn, My Story
W. H. Allen, London 1975, 143 pp., £ 2,95
Steven Debroey, Kenneth Kaunda
Kasterlee, De Vroente 1975, 260 b1z.,
BF. 300
Met de kritische belangstelling waarmee
we het vorige `Afrika-boek' van St. Debroey gelezen hebben (zie Streven, jan.
1973, pp. 495-496) , openden we deze
tweede — warm geschreven — kennismaking met een vooraanstaande Afrikaanse
president. Om ons `een idee te (helpen)
vormen van een belangrijke periode uit
de geschiedenis van Afrika en van een
staatsman die de grondlegger wil zijn
van een christelijk humanisme in Zam-

370

bia' (p. 5), besteedt s. ongeveer 80 blz.
aan de voorgeschiedenis van het onafhankelijke Zambia. Onweerstaanbaar
meegesleept in deze onafhankelijkheidsstrijd die tot een (politieke) `overwinning, maar niet zonder schaduw' geleid
heeft, is de lezer geboeid om het avontuur van de jonge staat en de successen
en mislukkingen van zijn Heider (s) mee
verder te beleven. Februari 1967: publikatie van de Arusha- (ethische en politieke beginsel-) verklaring door president
Nyerere — nog geen drie maanden later
een toespraak van president Kaunda:
`Humanism in Zambia and a guide to its
implementation': een ideologie voor het
yolk geinstitutionaliseerd vanuit de
mens. Een vergelijking tussen de twee
vrienden-presidenten dringt zich op, wat
S. dan ook expliciet doet. Vanuit dit
tiende hoofdstuk en de vergelijking van
de twee boeken in hun geheel spreekt
Nyerere ons aan als een harde profetische stem, die zijn ideaal in strenge gedragsregels concretiseert en dire ook naar
buiten toe, op internationaal vlak, krachtiger van zich afbijt. Kaunda is een omzichtiger schaakspeler, die zowel op binnenlands als buitenlands politiek gebied
de vele klippen weet te omzeilen, die het
langdurige groeiproces van het christelijk
humanisme moet overwinnen. Dit tweede
boek over een belangrijk Afrikaans leider ontsteekt misschien niet hhetzelf de
enthousiasme als dat over Nyerere, maar
doet ons toch weer uitkijken naar het
volgende Afrika-boek van S. waarin hij
zich voorneemt, zoals hij aankondigt, het
`Zuidafrikaans kluwen te ontwarren'.
Paul Belien
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nungspolitik heute

Seewald Verlag, Stuttgart 1976, 286 pp.,
DM 24,Odajwyk, Wolodymyr Walter, C. G. Jung
and die Politik

(Edition Alpha) Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1975, 160 pp., DM 26,—
Josef Lawrezki, Salvador Allende
Verlag Neues Leben, Berlin 1975, 373 pp,
10,80 M.
Een vertaling uit het Russisch. Een voorzover mogelijk objectieve beschrijving
van het leven en het werk van de vermoorde Chileense president. Zijn houding tegenover het christendom en de houding van de kerk tegenover hem worden
positief geschilderd. Er wordt geen verband gelegd tussen het inderdaad volkomen misdadig gedrag van de voorafgaande president Frey en het feit dat deze
man zich Christen-democraat noemde.
Ook laat men het niet voorkomen of de
putsch een zuiver Amerikaanse kwestie
was.
Men krijgt uit dit boek de indruk dat het
vooral drie oorzaken geweest zijn die Allendes plannen deden mislukken. Ten eerste de enorme communisten-angst, die
ook al zo een grote rol speelde bij de
opkomst van het fascisme in Europa in
de twintiger jaren. Daar komt dan bij het
Amerikaanse loonsysteem, waardoor er
zeer grote verschillen bestaan tussen verschillende groepen arbeiders en er dus
geen arbeiderssolidariteit bestaat. Dit
bracht de staking voort in de genationaliseerde kopermijnen. Daarbij liet Allende
niet duidelijk uitkomen dat hij zich alleen
tegen de grote en niet tegen de kleine ondernemers richtte. Deze laatsten sloten
zich dus samen met geprivilegieerde arbeiders in de vrachtwagenstaking. Helemaal duidelijk is het niet waarom dit werk
zoveel meer aandacht besteedt aan de
tweede staking van deze groep dan aan
de eerste. Ten slotte was voor het verloop van de staking bepalend dat de officieren uiterst pro-Amerikaans waren,
doordat zij hun opleiding of in WestPoint of in de Panama-zone hadden gehad.
Over de schrijver wordt meegedeeld dat
hij oud-student is aan de partij-hogeschool en als vrijwilliger vocht in de
Spaanse burgeroorlog.
C. J. Boschheurne
-

Politiek
Hermand, Jost (Hrsg.), Von deutscher Republik 1775-1795. Texte radikaler Demokraten
Suhrkamp Verlag, 1975, 412 pp., DM 12,Kernvraag, Een vrijwilligersleger in Nederland?

Geest. Verzorging Krijgsmacht, Den Haag
okt. 1975, 40 blz., gratis
Kernvraag, Verhoudingen tussen Oosteuropese staten, I en II

Geest. Verz. Krijgsmacht, Den Haag, nov.
1975, 32 en 40 blz., gratis
Lewytzkyj, Borys, Sowjetische Entspan-
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Godsdienst

pp., BF 320
Kiers, Herbert, Von der Freundschaft, die

Beuve-Mery, Hubert (e.a.), Taize. Het

Herderbiicherei, Freiburg 1975, 125 pp.,
DM 4,90

waarom van het concilie van jongeren

Patmos, Antwerpen/Amsterdam 1975,106
pp., BF 220
Bovet, Theodor, Angst Sicherung Geborgenheit

im Verborgenen auf uns wartet

Jacob Kremer, Pinksteren — De Geest
ervaren

(Stundenbiicher) Furche Verlag, Bielefeld 1975, 104 pp., DM 7,80
Breit, Herbert u. Klaus-Dieter Norenberg, Festtage Zur Praxis der christlichen

Van Exegese tot Verkondiging, nr. 23
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel 1975,
84 blz., f 7,90

Rede

Wat de lezer krijgt voorgeschoteld is een
heel lange inleiding (pp. 7-40) over 'Heilige Geest' en `vervuld van heilige Geest';
schrijver doorloopt hiervoor bijna heel
het Nieuwe Testament op deze uitdrukkingen en komt dan tot de slotsom: 'Bij
het vervuld worden met de Geest denkt
de Schrift aan het beroerd worden door
de "adem" die van God uitstroomt en die
ons, door Jezus Christus, steeds meer wil
doordringen. Deze Geest Gods "waait" al
vanaf het begin in heel de schepping en
vooral in de mensenwereld; zonder hem
gebeurt er niets goeds in de wereld en
kan niemand onzelfzuchtig liefhebben en
in God geloven. Maar heel speciaal is
Hij gegeven aan hen die in de naam van
Jezus zijn gedoopt ...' (p. 39). Na dit
toch wel vage thematisch onderzoek onderzoekt Kremer de perikope van Pinksteren (Hand. 2) en zoals in zijn veel betere werkje `Want zij zullen leven' is hij
hier op vertrouwd terrein: de analyse
van een tekst. Deze pagina's zijn zeker
de moeite waard. De rest van het boekje
is matig tot slecht.
Panc Beentjes

Chr. Kaiser, Munchen 1975, 215 pp.,
DM 25,—
Brown, Raymond E. S., Jezus, de Christus, geboren uit een vrouw

Katholieke Bijbelstichting, Boxtel 1975,
128 blz., f 13,90
Dock, Ludo, Lees- en studiegids bij: Uit
de boeken van de bijbel

Katholieke Bijbelstichting, Boxtel 1975,
27 blz.
Dijk, Ds. J., Uw volk is mijn yolk, Kerk
en Israel samen onderweg

Zomer & Keuning, Wageningen 1975, 93
blz., f 10,90
Faber, H., Pro f iel van een bedelaar
Boom, Meppel 1975, 141 blz., f 19,50
Friedrich, Caspar David, Religiose Landscha f t

(StudienbUcher) Furche Verlag, Bielefeld
1975, 80 pp, DM 9,80
Gods woord bindt ons allen

Katholieke Bijbelstichting, Boxtel 1975,
64 blz.
Hemelsoet, Prof. drs. B., Het evangelie
van Mattheiis in het Grieks en vier vertalingen

Katholieke Bijbelstichting, Boxtel 1975,
195 blz.
Hoffmann-Herreros, Joh. (Hrsg.), Weihnachtsgeschichten

Matthias-Grunewald Verlag, Mainz 1975,
128 pp., Kt. DM 5,80
Ik lees in de bijbel (I); verhalen over
Abraham, Isaak en Jakob. Toelichting

Katholieke Bijbelstichting, Boxtel 1975,
48 pp., f 8,90
Ik lees in de bijbel (II); Verhalen over
Mozes en Jozua

Katholieke Bijbelstichting, Boxtel 1975,
79 blz., f 8,90
Kerkhofs, J. (e.a.), Laat mijn yolk gaan.
Kerkopbouw van onderuit

Patmos, Antwerpen/Amsterdam 1975, 212

Enno Boeke, Rondom het paradijsverhaal
Servire, Wassenaar 1974, 168 blz., f 12,90
Volgens de auteur moeten we in het paradijsverhaal hele andere zaken lezen
dan we gewend zijn. Het eten van de
boom der kennis van goed en kwaad
duidt volgens hem helemaal niet op de
zondeval, maar is de symbolische beschrijving van een oude initiatieritus, de
besnijdenis. Als belangrijkste teksten in
deze fungeren Deut. 1 : 39 en Lev. 19 :
23-25. De slang in het verhaal van Genesis is ontegenzeggelijk symbool voor de

fallus, schrijft Boeke, daarmee wel een
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open deur intrappend. Het tweede deel
van het boek -- met 90 reprodukties verlucht -- beschrijft de gelijkwaardigheid
en eenheid van jodendom en Christendom, door kunstenaars in de middeleeuwen steeds uitgebeeld, door de leer
van de Kerk echter benadrukt als tegenstelling. Op zich dus een uiterst belangrijk gegeven, maar niet zoals Enno Boeke
dit uitwerkt, namelijk aan de wijze waarop christelijke en joodse hoofddeksels
werden weergegeven (in de iconografie
inderdaad een verzwegen onderwerp!).
Een intigerende materie kortom die met
de titel van het boek echter weinig van
doen heeft.
Panc B eentj es
Eloi Leclerc, Symbolen van de Godservaring. Een analyse van het `Zonnelied'
van Franciscus.
J. H. Gottmer, Haarlem 1974, 192 blz.,
f 22,50
Een opmerkelijke analyse van het Zonnelied van de Poverello uit Assissi wordt
in een goede vertaling van het Franse,
reeds in 1970 verschenen origineel de
Nederlandse lezer ter kennis gebracht.
Deze studie wil Been literaire of een
esthetische analyse zijn, noch een exegetisch-religieuze interpretatie van het
Zonnelied bieden, maar een 'innerlijke'
lezing geven, waarbij de aandacht ook
uitgaat naar de opvallende, oorspronkelijke wijze waarop de elementen van de
natuur worden bezongen, gewaardeerd
en geordend. Deze studie zou men een
hoofdstuk kunnen noemen van een theologia spiritualis over het God vinden in
de natuur. In deze analyse wordt de diepte van Franciscus' omgang met de Gekruisigde ontdekt door zijn broederlijke
en eenvoudige omgang met de natuurelementen to ontraadselen. De analyse
van deze poetica van het Heil maakt gebruik van een getrouwe tekstlezing,
steeds in samenhang met het leven van
Franciscus, van de godsdienstpsychologie van bv. een Jung, de symboliek van
de godservaring als in de godsdienstwetenschappen bij een Eliade gehanteerd
wordt en de fenomenologische analyse
van filosofen als bv. een Bach'elard. Het
is een • bijzondere verdienste van het
boek, dat het bij al deze verschillende
benaderingen de godsdienstige en chris-
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telijke gehalte van het Zonnelied niet
versluiert, maar op een verrassende manier in zijn oorspronkelijkheid laat oplichten. Bij een toenemende zorg voor
het menselijke milieu zou men aan de
hand van deze analyse veel van Franciscus' geestelijke lezing van de natuur kunnen leren. Bijzonder aanbevolen.
G. Wilkens
Klemens Tilmann, Meditatie/Oe f eningen
J. H. Gottmer, Haarlem 1974, 119 blz.,
f 17,50
De auteur, leerling van de bekende zenkenner Graaf Karlfried von Durckheim,
wil in deze publikatie een aanvulling geven op zijn in 1972 eveneens in het Nederlands vertaalde grotere werk Meditatie, een Werkboek (uitg. J. H. Gottmer,
Haarlem, 1972) . Geheel in de lijn van
deze vorige publikatie is ook dit boek
met uitgewerkte meditatie-oefeningen
praktisch gericht. Gevarieerde manieren
en talrijke themata tot mediteren komen
aan bod. Het lichaam, zowel als middel
als een thema tot mediteren wordt benadrukt. Niet alleen in het leven, maar
*ook in de Openbaring wordt een plaats
tot verzinking gevonden. Niet alleen
wordt aansluiting gezocht bij de nietgelovige mediteerder, ook de christen
wordt ingeleid in de 'disciplina arcana'
van de omgang met de Levende Heer.
Tal van nuttige tips voor het mediteren
getuigen van de praktische kennis van
zaken van deze meditatie-leider. Wel mist
men in dit oefeningenboek expliciete
aandacht, naast de ingekeerdheid, voor
persoonlijke zingeving en verwerking van
levensproblemen. Men kan zich afvraten, of voor deze oefeningen geldt dat
men dat al doende zal leren. Als deze
oefeningen al daartoe uitlokken.
G. Wilkens
Th. J. Naastepad, Jona
Kok, Kampen 1975, 91 blz., f 8,90
Th. J. Naastepad, Salomo
Kok, Kampen 1975, 80 blz., f 7,90

Het boek Jona wordt door de Rotterdamse voorganger weer tot nieuw leven gewekt, niet alleen wat de exegese van de
profeet betreft, maar ook door de levendige stijl waarin Naastepad schrijft. Som-
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mige stukjes doen erg aan preken denken
en het zou mij geenszins verwonderen als
de inspiratie voor dit boekje - van harte
aanbevolen - vanuit de liturgie afkomstig is. Een ontzettend to-the-point geschreven verhaal, met een eigen vertaling
vanuit de grondtekst die het bestuderen
waard is.
Over de lezing en de uitleg van de eerste
tien hoofdstukken van 1 Koningen kan
hetzelfde gezegd worden als ten aanzien
van `Dona' is opgemerkt. Het wordt gaandeweg duidelijk dat Naastepad de teksten
van zijn preken — aan klleine details is
dat op te merken — zeer goed heeft laten
bezinken. Een eigen vertaling uit het
Hebreeuws van de besproken passages
wordt gemist; het zou het 'rendement'
van de exxegetische opmerkingen aanzienlijk vergroten.
Panc Beentjes
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tijdens Eucharistievieringen op doordeweekse dagen, volgen ze toch niet de lezingen van deze dagen, maar diepen in
een aantal meditaties bepaalde hoofdgedachten voor deze tijd van het kerkelijk
jaar uit. Kerk en offer, het voorspel van
Jezus' lijden en dood in zijn verworpen-,
zijn uitgestoten-zijn, onze deelname aan
Jezus' levensweg, God en Jezus' lijden en
dood (voor de Goede Week), mag lijdensliturgie mooi en boeiend zijn?: dat
zijn de onderwerpen die behandeld worden. Wie de auteur al langer in zijn publikaties gevolgd heeft, is niet verwonderd in dit boekje fijnzinnige overwegingen op bijbelse basis te vinden. Een mooi
hulpmiddel om de vastentijd als tijd van
bezinning vruchtbaar te makers.
S. Trooster
Lubkoll, Hans-Georg und Eugen Wiesnet,
Wie liest man die Bibel?

Josef Pieper, Ober die Schwierigkeit
heute zu glauben. Auf sdtze and Reden

Kosel-Verlag, Miinchhen 1974, 332 pp.,
DM. 25,—
De titel van dit boek, dat bestaat uit een
bundeling van artikelen en lezingen, is
ontleend aan Pieper's bijdrage tot een
discussie waarmee deze publikatie begint.
Pieper spreekt hirer als filosoof, maar
altijd in de 'voorhof' van de theologie,
en steeds in contact met de geloofsproblematiek van deze tijd. Daarom is de
titel van de eerste bijdrage terecht gegeven aan het hele werk. Op een zeer
heldere nuchtere wijze manier behandelt
P. themata als `het sacrale', `wat is een
priiester', `wat maakt een gebouw tot een
kerkgebouw' enz. enz. Hij denkt persoonlijk en origineel, laat zich niet intimideren
door slogans, vraagt zich steeds of wat
de fenomenen hem te vertellen hebben.
Een buitengewoon belangrijk en praktisch boek voor hen die willen denken
over hun geloof in deze tijd.
J. H. Nota
Eugen Walter, Siehe, jetzt sind die Tage
des Heils

(Theologie u. Leben) Kyrios-Verlag, Meitingen, Freising 1975, 108 pp., DM 9,—
Korte beschouwingen voor de vastentijd.
Hoewel ontstaan uit korte toespraken

Robert Pfiitzner, Munchen 1974, 408 pp.,
DM 18,—
Toen in de herfst van 1973 in Duitsland
de pocket `Wie liest man die Bibel' verscheen, bereikte het in tijd van enkele
maanden een oplage van meer dan
900.000. Thans ligt de verbeterde en aangevulde druk voor ons. Na twee kleinere
inleidingen (over de resultaten van wetenschappelijk onderzoek; over hoe men
de Bijbel leest en met welke teksten men
moet beginnen) bestaat het overgrote
deel van het boek (pp. 73-400) uit een
keuze van Schriftteksten, gegroepeerd
onder een zevental items. Het opent met
een keuze uit 'spannende verhalen' (Jozef, Gideon, Abraham, David, Jona, Jezus en de Handelingen), vervolgt dan met
`lezen en mediteren' (gelijkenissen en
psalmen). Het derde hoofdje is `voor liefhebbers van poezie en poetische vertelling' (Hooglied, Job), het vierde `verleidelijke biografieen' handelt alleen over
Jeremia. Item 5 vind ik het vreemdst:
`Gods planners met de mensen', waarin
alleen de tekst van de Romeinenbrief
staat afgedrukt! Het is inderdaad maar
hoe men de Bijbel leest! Tenslotte geven
de samenstellers in 'nadenken over het
leven in het groot en het klein' een collage uit Spreuken, Prediker en de Bergrede, om met 'bemoedigende teksten'
(nummer 7) te besluiten.
Al met al een nogal willekeurige collec-

374

tie. Job, Spreuken en Prediker zouden
bijvoorbeeld ook onder `lezen en mediteren' kunnen staan, terwijl naar het mij
voorkomt wel meer dan alleen de Romeinenbrief te plaatsen is onder `Gods
plannen met de mensen'. Niettegenstaande de hoge oplage schaffe men zich voor
het geld liever een complete bijbelvertaling aan en melde zich als lid van een
bijbel(gespreks)groep.
Panc Beentjes

Literatuur
Baudelaire, Charles, Arm Belgie
De Arbeiderspers, Amsterdam 1975, 213
blz., f 19,50
Billiet, Daniel, Klein Duimpje op kruistocht

(Yang Poezie Reeks) Yang, Gent 1975,
66 pp.
Endler, Adolf, Nackt mit Brille. Gedichte
Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 1975,
60 pp., DM 6,80
Geeraerts, Jef, Het teken van de bond/
Gangreen 3

Manteau, Brussel/Den Haag 1975, 365
pp., BF 295
Gomez, Antonio Enriquez, Fernan Mendez Pinto — Comedia Famosa

Harvard Univ. Press, London 1974, 252
pp., £ 3.60
Knef, Hildegard, Het vonnis
J. H. Gottmer, Haarlem 1975, 302 blz.,
f 24,90
Lievens Johan, Zelfportret
portret
(Yang Poezie Reeks) Yang, Gent 1975,
112 pp.
Man, Jos de, Ik ga altijd uit de weg voor
een andere ezel

Manteau, Brussel/Den Haag 1975, 125
pp., BF 165
Poesiealbum 95 — Walter Werner

Verlag Neues Leben, Berlin 1975, 32 pp.,
90 Pf.
Poesiealbum 96 — Theodor Kramer

Verlag Neues Leben, Berlin 1975, 32 pp.,
90 Pf.
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Gedichten 1974. Een keuze uit de tijdschriften

Davidsfonds, Leuven, s.d., 71 pp., BF 80
Terts, Abraham, Een stem uit het koor
Van Gennep, Amsterdam 1975, 330 blz.,
f 28,50
Tintenfisch 8 — Jahrbuch fur Literatur
1975

Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 1975,
120 pp., DM 6,80
Valkman, Piet, De grote regen
Manteau, Brussel/Den Haag 1975,
174 pp., BF 195
Vandeloo, Jos, Mannen
Manteau, Brussel/Den Haag 1975, 144
pp., BF 225
Wispelaere, Paul De, Mijn levende schaduw

Manteau, Brussel/Den Haag 1975, 192
pp., BF 225
Daniel Van Ryssel, Vlucht in de werkelijkheid

(Yang Poezie Reeks) , Gent 1974, 58 pp
`Vlucht in de werkelijkheid' bevat 4
cycli van de neorealistische dichter
Daniel Van Ryssel: de nogal intimistische Mijn gekleurde wereld (1973-74),
de louter anekdotische En passant
(1972-73) en de ironisch-hekelende Fijn
dat de school heropent (1971) en Bouwmaterialen (1971) . Een paar kollages en
reprodukties van hyperrealistische naakten, afvoerbuizen en bouwketen van de
schilder en tekenaar Roger Wittevrongel moeten de communicatie van de lezer met de als werkelijk gesuggereerde
werkelijkheid nog intenser maken. Cliches en procedes dreigen het verfrissende en verrassende van deze concrete
poezie soms te overwoekeren. Bovendien
geldt ook voor deze dichter wat Martien de Jong in een interview met Lionel Deflo gezegd heeft, nl. dat je r
als neo-realist wel even moet op letten
dat er nog zoiets als `poezie' overblijft.
J. Gerits

gewahlte kritische Schriften

(Deutsche Texte 34) M. Niemeyer Verlag, Tubingen 1975, 244 pp.
Ridder, Clem de (ed.), Lied van mijn land
Davidsfonds, Leuven 1975, 383 pp.,
BF 240
Spillebeen, Willy & H. Van Herreweghen,

Walter Roland, Nicolaas op de divan
Walter Soethoudt, Antwerpen 1974, 80
blz.
Deze `kijkgatpaperback' bestaat uit 7
brieven waarin S. verkent wat in Jun-
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giaanse termen het ik, de imago en de
anima van een schrijver genoemd kan
worden. Afzender en geadresseerde van
de brieven heten immers beiden Nicolaas
en er is ook nog sprake van een vriendin,
die niet toevallig Nicole heet. De naamgeving suggereert dat de auteur zichzelf
en zijn schrijverschap doorlicht in brieven aan zichzelf over zichzelf. Hoe ingewvikkeld het er ook mag uitzien, toch is
de projectie van de auteursproblematiek
helder geformuleerd. `Nicolaas gelooft
dat leven niets anders is dan je willen
uitdrukken, je willen laten horen, je
verstaanbaar te maken' (p. 7) . 'Zou Nicolaas verder blijven schrijven als hij wist
dat niemand een woord van hem zou lezen?' (p. 23) . `Wil ik iets van mezelf onsterfelijk maken? Wit ik iets van m-ezelf
objectiveren omdat ik de indruk heb dat
voorwerpen niet sterven?' (p. 72) . Deze
zinnen zijn de rode draad dice door de
brieven loopt. Vertrekpunt en referentiepunt voor een analyse `op de divan' van
de persoonlijke schrijfproblematiek is
Tarragona, een stad met een zeer rijk
archeologisch verleden. Het resultaat van
die analyse is geen ijl getheoretiseer of
een eng navelgestaar geworden, maar
een boeiend, intrigerend schrijf-boek.
J. Gerits
Dr. Friedrich Bentmann (Hrsg.), Rene
Schickele, Leben and Werk in Dokumenten
H. Carl, Nurnberg 1974, 265 pp., Ln.,
DM. 28,—
Elzasser die Frans en Duits als instrumenten gebruikte, veelzijdig auteur met
grote produktie, stilistisch groeiend van
Jugendstil tot Nieuwe Zakelijkheid, is R.
Schickele (1883- 1940), destijds een der
meest bekende en invloedrijke expressionisten, uit de erfenis weggevallen, ook at
ligt zijn verzameld werk sedert 1959 ter
beschikking. De reverente documentatie
die nu gepubliceerd is, lijkt wel nauwelijks
in staat om in deze toestand enige wijziging te brengen; opgevat ats chronologische biografie, gelardeerd met kruimige
fragmenten uit de veelgeschakeerde produkten, weigert het werk enige interpretatie alsof dat een aanslag op een reputatie zou worden. Ook at lees je er wel uit
dat Schickele van een gehaaid nationalist
een pacifistisch socialist is geworden, dan
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wordt dit in de schikking en verklaring
nergens evident gemaakt. Tegelijk blijft
het boek nuttig voor een kennismaking.
C. Tindemans
P. M. Wetherill, The Literary Text. An
Examination of Critical Methods
Basil Blackwell, Oxford 1974, 331 pp,
£ 5,—
Verscholen in een orgie van citaten ligt
in dit eenmansboek de waaghalzige poging het actuele kritisch-methodische
denken over literatuur samen te vatten
in een rechtvaardige synthese. De behoefte daaraan bestaat zowat bij iedereen die zich niet in zijn eigen perspectief wil opsluiten. Door deze synopsis
wordt evenwel de onmogelijkheid van
de onderneming gedemonstreerd. Natuurlijk kan men zich een werkwijze
voorstellen waarbij elke andersgerichte
analysedoctrine zorgvuldig en objectief
wordt uiteengezet; tegelijk moet op een
gegeven ogenblik worden gekozen om
uit de veelheid een eventueel trefcentrum te construeren dat, zo at niet in de
gebruikte benaderingstechniek, dan zeker in het resultaat — omwille van de
volledigheid — geldige criteria weet voor
te leggen. Deze S. neemt echter van in
het begin een at vooringenomen houding
aan: betreurend dat de Angelsaksische
literatuurwetenschap momenteel uit de
markt is geprijsd in het voordeel van
de zo obscure structuralistische aanpak,
doet hij zijn uiterste best om een reevaluatie van de Engelse opstellingen of te
dwingen, en toch rechtvaardig te blijven
tegenover zijn vooral ideele tegenpartij
van voornamelijk Fransen huize. Het
komt er op neer dat deze S. in zowat
alle richtingen tegelijk bezig is vriendelijke buigingen te maken, vooral niemand te kwetsen, meteen verduidelijkend
dat hij van geen enkele methode meer
wil meedelen dan de oppervlakkige
operatiemechanismen. En dit slag informatie mag dan in volume perfect
zijn, in intensiteit en perspectief vertekent ze de waarachtige onderlinge verhoudingen. Deze doctrines van literair
onderzoek zijn niet zo zonder meer naast
elkaar te plaatsen ats in een rek van
marktaanbiedingen; ze vereisen elk voor
zich een bijzonder funderingsveld, orien-
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teringspatroon en uitwerkingsinstrument.
Het ter beschikking stellen van de inventaris van deze veelsoortige instrumenten volstaat niet. Dit boek ontloopt zijn
eigen opdracht een principiele discussie
te brengen van de waarde, de hanteerbaarheid, de werkinhouden van deze gerichtheden. Bevooroordeeld encyclopedisme is, zo ooit, alvast in onze tijden
nutteloos.
C. Tindemans

Theater
Fehse, Klaus-Dieter & N. H. Platz (Hrsg.),
Das zeitgenossische englische Drama

(Schwerpunkte Anglistik 12) Athenaion,
Wiesbaden 1975, 317 pp., DM 28,—
Cowen, Roy C. (Hrsg.), Christian Dietrich
Grabbe. Werke. Erster Band. Dramen I

Carl Hanser Verlag, Munchen 1975, 759
pp.
Handke, Peter, Falsche Bewegung
Suhrkamp, Frankfurt 1975, 80 pp.,
DM 4,—
Hayman, Ronald, The First Thrust. The
Chichester Festival Theatre

Davis-Poynter, London 1975, 215 pp.,
£ 4,50
Heldmann, Konrad, Untersuchungen zu
den Tragodien Senecas

(Hermes Einzelschriften, Heft 31) Franz
Steiner Verlag, Wiesbaden 1974, 201 pp.
Muller, Heiner, Stiicke
(Internationale Dramatik) Henschelverlag, Berlin 1975, 400 pp., DM 19,50
Schwerd, Almut, Zwischen Sozialdemokratie and Kommunismus. Zur Geschichte der Volksbuhne 1918-1933

(Schwerpunkte Germanistik) Athenaion,
Wiesbaden 1975, 170 pp., DM 24,Seidlin, Oskar, Der Briefwechsel Arthur
Schnitzler-Otto Brahm

(Deutsche Texte 35) M. Niemeyer Verlag,
Tubingen 1975, 398 pp.
Stamm, Renate, The Mirror-Technique in
Senecan and Pre-Shakespearean Tragedy

(Theatrical Physionogmy Series. The
Cooper Monographs 23) Francke Verlag,
Bern 1975, 162 pp., sFr. 35,Stanislawski, Konstantin S., Briefee 18861938

Henschelverlag, Berlin 1975, 960 pp.,
DM 45,Strehler, Giorgio, Fur ein menschlicheres
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Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1975, 283 pp.
Michael Mann, Sturm- and Drang-Drama
Studien and Vorstudien zu Schillers 'Raubern'
Francke, Bern 1974, 181 pp, sFr 38,—
Het boeiende van S.'s poging om in een
klap de bestaande visie op de Sturm- and
Drang-dramatici (o.m. Klinger, Lenz,
Gerstenberg, Muller) samen te vatten, bestaat uit zijn (wellicht toch wat geforceerde) analogie met huidige stromingen.
Zonder expliciet op hun individuele drama's in te gaan, wijst hij als een van de
fundamentele en gemeenschappelijke kenmerken hun desorientering aan, hun onzekerheid i.v.m. de grenzen tussen leven
en kunst, hun besluiteloosheid zichzelf
als verloren zoon dan wel als miskende
Faust te beschouwen, hun waaghalzige
behoefte zowel God als het fatum in tragikomische verstrengeling naast elkaar te
plaatsen. Positief in dit alles is hun behoefte te ontkomen aan de fnuikende
machteloosheid van de burgerlijke cohesie die het leven en de geest beheerst; boven alles uit stijgt het verlangen (vaak
heimwee, zoals blijkt uit de bewuste overname van barokvormen, zij het met verlegde inhoud) naar activiteit, naar bezigzijn, naar verruiming van het bewustzijn.
Dit alles culmineert dan in het jeugddrama van Schiller. Hierop gaat S. wat dieper in: hij toont aan waaruit de biografische elementen bestaan, waar de opera
als bron kan worden ontdekt, waar de filosofische, psychologische en morele
constanten te zoeken zijn, terwijl hij er
geen twijfel over laat dat Die Rauber literair-historisch gezien niet alleen de bekroning maar ook de afsluiting van een
generatiestreven betekent.
C. Tindemans
Ilse Loesch, Sprechende Bewegung. Ein
Studienbuch fir Schauspieler and Regisseure
Henschelverlag, Berlin 1974, 371 pp,
464 Abb, DM. 30,—
Dit in de internationale didaktiek van
de toneelspeelkunst zo broodnodige studieboek, gegroeid uit jaren pragmatiscne
ervaring op de toneelschool, wil in
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eerste instantie een do-it-yourself-handleiding zijn voor reeds gevormde acteurs
die niet in het alledaagse bestaan wil
len vastroesten. Technisch is het geheel
onberispelijk, methodisch is het uiterst
geleidelijk opgebouwd: van elementaire
lichaamssoepelheid over gecompliceerde
combinatietraining naar hoogstandjes
waarin het totale lichaam in actie komt.
Artistiek wordt er geen enkele intentie
aangegeven, zodat de onmiddellijke vertaalbaarheid van deze motorische training uitblijft, wat niet voor ieder aspirant-discipel even welkom zal zijn.
Esthetisch zit er een ideologisch addertje
aan vast omdat, slechts heel vaag op
Stanislawskij steunend, S. de observatie
van de strikte werkelijkheid zowel als
uitgangsvlak dan als intentieveld opvat,
wat een grote afhankelijkheid van het
nochtans niet bij name genoemde socia listische realisme als doctrine vooropzet;
de grote hoeveelheid historische documenten uit de sfeer van de plastische
kunsten wordt als bewijsmateriaal aangedragen, waarbij de commentaar erg
vaag en naief blijft en vooral de rechtstreekse afleesbaarheid van de zo voortreffelijk gedemonstreerde opleidingssystematiek volkomen gemythiseerd
wordt. Als technisch werk blijft de
voorgestelde methodiek (vanuit de 3 bewegingsstanden liggen, knielen en staan)
echter bewonderenswaardig.
C. Tindemans
Ri diger Steinlein, Theaterkritische Rezeption des expressionistischen Dramas.
Asthetische and politische Grundpositionen
Scriptor Verlag, Kronberg Ts 1974, 391
pp, DM. 44,—
Deze dissertatie (Freiburg) wil van het
expressionistisch drama geen waardeportret maken gebaseerd op een analyse
van de gezamenlijke theaterkritiek uit
die tijd; ze wil veeleer een waarde-portret van deze kritiek zelf geven van uit
de criteria en normen die er in zijn aan
te treffen. Het receptie-onderzoek dat
hier resoluut materialistisch-ideologische
categorieen hanteert, plaatst de kritiek
zelf centraal als een sociocultureel fenomeen en wil het dialektische spel natekenen tussen de immanente betekenis-
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en vormdeterminanten van het nieuwe
drama enerzijds en de gehanteerde evaluatieconstanten in de kritiek anderzijds.
Daarbij blijkt deze kritiek, in vele citaten
aanwezig en in vele motivische onderdelen geanalyseerd, een uitgesproken
conservatieve invloed te hebben op de,
uiteraard literaire, concepten (bv. de begrippendrama, handeling, conflict, causaliteit, open en gesloten vorm, held,
inhoud/vorm, natuur en belevenis, rol en
functie van de auteur) en blijkt ze vooral uit te gaan van maatschappelijk-ideele
traditiewaarden, zodat organisatie, finaliteit, dynamiek, antirationaliteit, identificatiebehoefte, thematische reacties
(oorlog en revolutie, generatieconflict
en seksuele moraal) evenzovele diepere
impulsen vertegenwoordigen als de dramatisch-literaire aspecten waarop ze geprojecteerd worden. Wat S. presteert, is
lang niet mis: op een overtuigende manier toont hij aan dat het begeleidend
korps van critici mentaal het expressionistische drama niet heeft weten te benaderen op zijn intrinsieke taakstelling
en vormintentie en bovendien vormt zijn
werk in zijn geheel een pleidooi voor
het herschrijven van de normen der literaire evolutie volgens (bewust-eenzijdige) maatschappelijke criteria.
C. Tindemans
Herbert Kraft, Das Schicksalsdrama.
Interpretation and Kritik einer literarischen Reihe
M. Niemeyer, Tubingen 1974, 127 pp,
DM 34,—
Deze reeks lezingen, thematisch geconcentreerd maar chronologisch wat grillig, behandelt het moeilijke begrip
`Schicksal' in het Duitse drama. In eerste instantie gaat het natuurlijk om filosofie, althans om een bepaalde (zij het
wisselende) opstelling van de mens t.o.v.
zijn lotsbestemming: voorbestemd of onafhankelijk. Tegelijk weet S. ook duidelijk te maken dat het resignerende geloof
in de voorbestemming (wat wilsbestemming en handelingsintentie verregaand
opheft of uitschakelt) samenvalt met
maatschappelijke opvattingen of toestanden waarin de emancipatie geen kans
krijgt, zoals dat vooral het geval was in
de periode van het romantisme (waar de
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secundaire of epigone kwaliteit van het
drama opvallend is). Een vreemde ommekeer manifesteert dan het 20e-eeuwse
drama (bv. P. Handke in Kaspar) als
daarin het toeval de utopie als mogelijkheid introduceert, zonder doem of immobilisme. De uiteenzetting blijft weliswaar
te selectief om het brede spectrum voldoende rechtvaardig te vertegenwoordigen, maar omdat naast de tenoren (Schiller, Tieck, Hebbel, Grillparzer zijn niet
de enige vertegenwoordigers van hun respectieve perioden) ook de talrijke consumptie-auteurs aan bod komen (en precies zij geven, zoals bekend, de tijdsten
densen meer ongenuanceerd en dus makkelijker herkenbaar aan) is het werk toch
voldoende overtuigend.
C. Tindemans

-

Film
Aranda, Francisco, Luis Bunuel
(Cinema Two) Secker & Warburg, London 1975, 327 pp, £ 3,90 pb., £ 6,50 hb.
Beilenhoff, Wolfgang, Poetik des Films
(Kritische Information 10) W. Fink, Munchen 1974, 162 pp
Higham, Charles, Kate; the Life of Katharine Hepburn

W. H. Allen, London 1975, 263 pp, £ 3,50
Kulik, Karol, Alexander Korda; the man
who could work miracles

W. H. Allen, London 1975, 407 pp, £ 5,95
Kluge, Alexander, Gelegenheitsarbeit
einer Sklavin. Zur realistischen Methode

(edition suhrkamp 733) Suhrkamp, Frankfurt 1975, 250 pp., DM 8,Mcbride, Joseph & M. Wilmington, John
Ford

(Cinema Two) Secker & Warburg, London 1975, 234 pp, £ 2,90 pb., £ 4,90 hb.
Minnelli, Vincente, I remember it well
Angus & Robertson, London 1975, 391 pp,
£ 4,80
Phelps, Guy, Film Censorship
Victor Gollancz, London 1975, 319 pp,
£ 5,50
Straschek, Gunter P., Handbuch wider
das Kino

Suhrkamp, Frankfurt 1975, 517 pp,
DM 14,—
Tudor, Andrew, Theories of Film
(Cinema One) Secker & Warburg, London 1974, 168 pp, £ 1,30 pb., £ 2,50 hb.

Gunter Peter Straschek, Handbuch wider
das Kino

Suhrkamp Verlag, Frankfurt a/M. 1975,
518 pp., DM 14,Dat er een sterke behoefte bestaat aan
partiele of gehele herschrijvingen van de
filmgeschiedenis; dat filmesthetica een
onbruikbare wetenschap is geworden; en
dat er een sterke noodzaak is aan de bestudering van de economische infrastructuur van de filmproduktie, zijn themata
die hier door mij regelmatig ter sprake
zijn gebracht. Vooral voor wat dit laatste
punt betreft, kan een marxistische benadering van de film nuttig zijn. Met de marxistische schrijvelarij van Straschek is
evenwel niemand gebaat! Mijn kritiek
slaat in de eerste plaats op de onrijpheid
van de gedachtengang. De kern-hoof dstukken zijn manicheIstische pleidooien,
opgesteld in een jargon en gekruid met
een Marx-citatenovervloed die geestelijke
armoede verraden. Naast de theoretische
hoofdstukjes treft men een reeks kapittels
gewijd aan de verschillende nationale
filmgeschiedenissen (Nederland, Belgie,
ook Portugal, Griekenland). Een oppervlakkige schikking van gekend materiaal,
vanuit een links standpunt: dit originele
(?) standpunt is echter nooit in staat diepgang te verlenen aan het afgezaagde van
de thematiek. (Een vraag die toch ook
eens dringend beantwoord dient te worden is: waar is nationale filmgeschiedenis
voor nodig? Wat is de relevantie ervan?
Releveren ze i berhaupt iets?) De enige
beschouwing van de auteur die mij hier
van belang leek te zijn — maar die weer
eens door woordkramerij nooit grondig
geanalyseerd wordt — komt er op neer dat
er meer continulteit dan verschil bestaat
tussen de Duitse cinema van voor, tijdens
en na het nazisme!
S.' gewoonte om bij elke pagina tekst op
z'n minst een pagina bibliografie toe te
voegen werkt irriterend. Naast de
schraalheid van de teksten wordt deze
wetenschappelijke (?) pretentie Aug grotesk. Let wel: het gaat hier niet om een
geannoteerde bibliografie. Daar zou de
lezer nog iets aan hebben. Wel krijgen
we hier een opsomming van boeken, zonder meer. Toevallig wordt een naam of
een term in de tekst verwerkt, en daar verschijnt in aanhangsel een lijst met tientallen werken, die iets of wat met het onderwerp te maken hebben. Het is moeilijk
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te begrijpen dat de schrijver dit wetenschappelijk apparaat zo belangrijk acht,
vermits hij zo goed als de hele bestaande
filmbibliografie (terecht, waarschijnlijk!)
als kapitalistisch, en bijgevolg onbetrouwbaar, doodverft. Wie uit deze bespreking
zou opmaken dat de recensent uit conservatieve geprikkeldheid lucht heeft gegeven aan zijn bezwaren, kan ik enkel aanraden zelf het boek te consulteren. Men
weze gewaarschuwd ...
Eric De Kuyper
Kunst
Blankert, Albert, Johannes Vermeer
Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1975, 206
blz, f 35,—
Eckstein, Hans, Die Romanische Architektur. Der Stil and seine Formen

(DD: Reihe Kunstgeschichte/Wissenschaft) Verlag M. DuMont, Schauberg
1975, 312 pp., DM 28,Schroevers, Marinus en Dirk de Herder,
Van Gogh achterna

Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1975, 208
blz., ill., f 35,—
Ulrich Weisstein, ed., Expressionism as an
International Literary Phenomenon. 21
essays and a bibliography
Didier, Paris-Akademia Kiado, Budapest
1973, 360 pp
Silvio Vietta/Hans-Georg Kemper, Expressionismus

W. Fink, Munchen 1975 (UTB 362), 389
pp., DM 19.80
Hoezeer samensteller U. Weisstein in een
basisopstel ook zijn best doet om een eenheidsbegrip van het expressionisme te
projecteren, hij kan uiteindelijk niet verhinderen dat zich in dit internationale
koor velerlei en sterk afwijkende opvattingen en voorstellingen manifesteren. Na
een principieel omlijnen van het werkbeeld (stijl of wereldbeeld?, buitenlandse
invloeden op het Duitse expressionisme,
interrelaties tussen expressionistische literatuur en schilderkunst resp. muziek) komen op een iets te strak rijtje de nationale
schakeringen aan bod; precies daar lopen
de interpretaties sterk uiteen en is de
coherentie van de bundel zoek. Vallen
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bepaalde bijdragen gunstig op door hun
uitvoerige degelijkheid (b.v. P. Hadermann en J. Weisgerber over Belgie en
Nederland), dan zijn de meeste toch al
te summier om een voldoende omschrijving te geven. Gunstig blijft uiteraard dat
een internationaal team samenwerkers
zich ijverig over een gemeenschappelijk
verschijnsel durfde te buigen.
De stelligheid waarmee elders over het
expressionisme wordt gedacht, is bij Vietta/Kemper volkomen afwezig en de term
vormt dan ook het zoekobject, dat methodologisch wordt aangereikt. De basisvisie luidt dat het expressionisme niet als
een breuk met de actualiteit kan worden
gezien, maar als een immanente expressie
ervan; bijgevolg worden inzichten in de
basisstructuren van een tijdperk aangeboden en geen literairhistorische evocaties via auteurs en teksten. Het bekende
aspect van de 'nieuwe mens' wordt consequent in tijdsfactoren als dissociatie van
het ik, vervreemding, produktieproces,
structuurverandering, metafysische ombouw, sociaalpsychologische categorieen
en perceptiepsychologische verleggingen
ondergebracht; deze probleemtheoretische demonstratie wordt slechts (maar
hoe knap!) ondersteund door de analyse
van bewegingen, motieven en literaire apparatuur. Dit in eerste instantie systematisch studieboek biedt geen definitieve
oplossingen aan maar introduceert fundamenteel in een probleemgebied waarvan
de omgrenzingen, de constanten en de discussiepunten op een onvergelijkelijkgrondige wijze omschreven raken. Als bewijs van de vruchtdragende wijzigingen in
de literatuur-wetenschappelijke discussie
van de laatste jaren is deze publikatie
overtuigend.
C. Tindemans
Robert R. Wark, Ed., Sir Joshua Reynolds
Discourses on art

Yale University Press, New Haven and
London 1975, 349 pp, £ 9,50
Het is een nuttige daad geweest om nu
deze tussen 1750 en 1790 gehouden redevoeringen opnieuw uit te geven. Joshua
Reynolds, zelf schilder, was een figuur
die zijn Leven lang heeft gestaan in de
overgang van classicisme naar romantiek.
Beide neigingen zijn in hem kenbaar,
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maar in zijn theorie houdt hij het het
sterkste bij het classicisme. Hij leert in
deze redevoeringen voor de Koninklijke
Academie vooral dat men de ouden moet
navolgen. Kopieren en studeren zijn de
toegangspoorten tot de kunst. IJver en
technisch kunnen komen op de eerste
plaats. Zeer belangrijk is daarbij dat we
hier het werk van de canonisatie van de
grote meesters volop aan het werk zien.
Raphael was de grootste, Michelangelo
volgt. De Florentijnse en de Venetiaanse
school komen daarna en de Vlamingen
en Hollanders volgen, in die volgorde.
Ook is er een rangorde van onderwerpen,
meer verheven en gewonere. Men kan
zeggen dat veel van wat toen geleerd
werd op de academies, nu gemeengoed
geworden is bij de museumbezoeker.
Om de plaats van deze estheticus beter uit
te laten komen zijn in deze band ook uitgekomen een kritiek van Hazlitt, die in
1814 in een reeks afleveringen verscheen
in de Champion en de aantekeningen die
William Blake in zijn exemplaar van de
Discourses maakte. Vooral die laatste
zijn soms geestig en soms erg kort. `A Lie',
of `What a Folly' zijn nogal eens terugkerende randbemerkingen.
C. J. Boschheurne

Erwin Leiser, Nazi Cinema
Secker & Warburg, Cinema Two, London
1974, 179 pp, £ 3.75
Hermann Hinkel, Zur Funktion des Bildes im deutschen Faschismus

Bildspiele -- Analysen — Didaktische Vorschlage
Anabas Verlag, Steinbach/Giessen 1974,
144 pp, rijk geill., DM 16,80
Umberto Silva, Kunst and Ideologie des
Faschismus

Fischer Verlag, Frankfurt a/M 1973, 257
pp, rijk geill., DM 26,80
De talrijke studies die momenteel over het
facisme verschij nen, vertonen alle een
zelfde gebrek: ze slagen er niet in een kritische methodologie te ontwikkelen om
de verschijnselen van deze ideologie met
exactheid te omlijnen. Telkens betrapt de
lezer zich erop dat hij de analyse die gericht is op het facisme, ook kan toepassen
op andere ideologieen. Dit kan misschien
wel nuttige gevolgen hebben, maar het
ligt beslist niet in de bedoeling van de
auteurs, en we kunnen het hier dus wel
als een zwakheid beschouwen.
De studie van E. Leiser (in 1968 oorspronkelijk in het Duits verschenen) wil niet
meer zijn dan een historische schets van
het fenomeen `film' in de nazi-periode.
Maar ook met deze vooropgezette beperking raakt S. niet veel verder dan een optelling van tautologieen.
Nog sterker doet het gebrek aan een kritische methode zich voelen bij de andere
twee werken. Kunst en ideologie blijven
gescheiden; hun interactie wordt nergens
concluderend en revelerend gemaakt.
Eric De Kuyper

Personalia

Prof. Jhr. Dr. F. A. M. Alting von Geusau, geboren 1933. Promoveerde te Leiden in de rechten in 1962. Is vanaf 1965
professor in het recht van de internationale organisaties aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg, vanaf 1966 directeur
van het John F. Kennedy-Instituut; was lid
van de N ederlandse delegatie naar de AIgemene Vergadering van de Verenigde
Naties in 1973 en 1975, enz.
Adres: John F. Kennedy Instituut, Hogeschoollaan 225, Tilburg.
Dr. H. Andriessen, geboren 1927. Was
docent aan de Theologische Hogescholen
in Eindhoven en Heerlen. Is thans wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de vakgroep godsdienstpsychologie en pastorale
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Erik Faucompret, Israeli's verdeeld over Palestijnse
kwestie?
Uit recente publikaties en gesprekken in Israel blijkt dat een aantal 'definitieve' en onbuigzame standpunten ten aanzien van de Palestijnen niet langer
door alle Israeli's zonder voorbehoud of ernstige kritiek gehandhaafd worden. Dit zou een gewichtige eerste stag kunnen zijn op de weg naar een
vrede, 'vrucht van gerechtigheid' voor iedereen.

Hans Hermans, Valkuilen voor de democratie
Verdraagzaamheid is een van de eerste voorwaarden voor democratie. Zelfs
de beste wetten halen niets uit, als men zich er niet aan wenst te houden.
Volgens de auteur loopt in Nederland de democratie gevaar door de bewust
nagestreefde polarisatie, die hij zelf s in het taalgebruik signaleert. Als de
problemen onoverzichtelijk worden, krijgen de technocraten hun kans en
de 'koplopers'. Bovendien breidt de overheidsbemoeienis zich dan uit. Met
verve weet schrijver zijn mening te adstrueren.

Jacques Masquelier, De moderne kennisindustrie
Niet alleen ons theoretisch wereldbeeld maar ook de praktische organisatie
van onze concrete leefwereld lijken nagenoeg volledig beheerst te worden
door de jonge (internationale) elite van de wetenschappers en de technici.
In feite is het veeleer deze techno-aristocratie, die zelf door de industriele
opdrachtgevers en machthebbers gecontroleerd, aan de macht gebracht of
tot onmacht veroordeeld wordt. Deze onverkwikkelijke impasse is bijzonder gevaarlijk voor onze samenleving.

Jo Gerits, Een lectuur van Hugues C. Pernath
De poezie van deze onlangs overleden Vlaamse dichter geldt als bijzonder
oorspronkelijk, door haar gewelddadige en ambigue omgang met de — ons
al te vertrouwde? — Nederlandse taal. Toch was het de dichter geenszins
om modieuze kunstgrepen te doen, maar om een innerlijke noodzaak, van
waaruit hij niet anders kon dan op deze wijze poezie te bedrijven.

Sef Kicken, De revolutie in het wereldbeeld
In grote trekken schetst de auteur de ontwikkeling van het wereldbeeld van
de oudheid tot heden. De 20e eeuw krijgt uitvoeriger aandacht, met namen
als Heisenberg en Von Weizsacker, en met een uitdrukkelijke verwijzing
naar de parapsychologie. Volgens de schrijver van het artikel is Oliver L.
Reiser een man die het moderne wereldbeeld goed heeft gezien en daarom
wijdt hij aan hem een uitvoeriger bespreking.

H. Hoefnagels S.J., De hulpeloosheid der economen
tegenover de werkeloosheid
Naar aanleiding van een in december gehouden vergadering van de Vereniging voor Staathuishoudkunde verwijt de auteur de Nederlandse economen dat ze te veel in modellen denken. Daardoor miskende men het internationale karakter van het probleem der werkloosheid, terwijl men ook geen
oog had voor de grenzen van de groei. De vraag naar de zinvolle benutting
van het arbeidspotentieel dient onder ogen te worden gezien. Schrijver wijst
op de `civilisation tertiaire', waarin de dienstverlening de dominerende rol
speelt.

Israeli's verdeeld over Palestijnse
kwestie?*
Eerste barsten in een monolitische overtuigi-ng

E. Faucompret

Nu het Midden-Oosten andermaal in het centrum van de wereldbelangstelling staat, nu een `revolutionair' akkoord tussen Israel en een van zijn buren
is gesloten, wil ik even een bepaald aspect uit het geheel losmaken, nl. de
wijze waarop in Israel over de Palestijnen wordt gedacht, gediscussieerd en
geschreven. Naar mijn mening geven kranteartikels het best weer wat
onder de bevolking leeft, hun bekommernissen en diepste gevoelens, hun
toekomstverlangens. Een zeer interessant fenomeen is dat ook in deze door
vijanden omringde, immer bedreigde staat, de generatiekloof duidelijk zichtbaar wordt. Een conflict tussen de oudere zionistische garde die geen begrip kan opbrengen voor de Palestijnse tragiek en een jongere groep die het
eenmaal verboden woord 'Palestina' vrij in de mond neemt, en daarbij de
fouten van de ouderen durft aan de kaak te stellen. Deze tweestrijd is op
zichzelf niet zo vreemd, als men bedenkt dat gedurende de hele mensengeschiedenis jongeren wat graag visies uitdrukten die verschillen van die
van hun ouders en opvoeders. De Israelische jeugd lijkt dus evenmin aan
dit proces te ontsnappen. En in de boeiende democratie die Israel is, moet
dit vitale proces dan andermaal worden beschouwd als een succes voor
deze jonge staat. Tegelijkertijd echter doet zich een tweede fenomeen voor.
Het radicaal herdenken door de niet-religieuze Israeli van wat eenmaal als
vaste waarheid gold roept een hevige reactie op bij de ouderen. Zij, en dan
denk ik vooral aan de traditionele oude garde van politici, staatsambtenaren,
vakbondsleiders e.d., willen aan de hand van een hele reeks (al dan niet
ernstige) argumenten bewijzen dat Israel absoluut niets met de huidige
Midden-Oostensituatie te maken heeft, dat de Arabische landen toch geen
vrede willen, dat de Palestijnen niet de bedoeling hebben Israel ooit te erkennen, enz. Zij hebben een sterke aantrekkingskracht voor de jongeren in
de `Groot-Israel'-beweging en in de kringen van de fanatiek-religieuze jeugd.
Uiteraard, en dat hoefde ik niet te vermelden, behoort de regering veeleer

* Met dank aan onze vriend M. Kupperman en het Nationaal Centrum voor Hogere
Joodse Studies.
De visies uitgedrukt in onderstaand artikel verbinden enkel de auteur. Ik denk nog
steeds dat het mogelijk is zowel Israeli's als Palestijnen te vriend te houden.
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tot de laatste dan tot de eerste strekking. Laat ik nu even nagaan hoe de
Palestijnse problematiek in het Israel van nu benaderd wordt.
Met terroristen praten we niet

De welbekende slogan van de Meir-Dajan-regering (meer Dajan dan Meir
trouwens), werd ook door de opvolgers gehandhaafd. Met mensen die vrouwen en kinderen vermoorden praten we niet, zegt Rabin. Nu, zowel de
huidige Israelische minister Allon als de overal door de rechtse partijen geprezen Begin, waren vroeger lid van beruchte (akkoord Joodse) terreurgroepen. Is men nu reeds het bloedbad van Dir-Jassin vergeten? De Irgoen (die
toen reeds opereerde onder de Haganah, waaruit later het officiele Israelische leger ontstond) vermoordde daar alle Palestijnse inwoners die niet gevlucht waren, ook vrouwen en kinderen. Ik beweer hier niet dat de Joden
de enigen waren die verantwoordelijkheid droegen voor zulke bloedbaden,
maar het tegendeel beweren lijkt mij ook de waarheid geweld aandoen. In
een (uiteraard eenzijdig) boek Who are the terrorists? geven de Palestijnen
een overzicht van de gewelddaden door Israel jegens hen bedreven. Elke
Palestijnse terreuractie heeft, zoals we regelmatig via de nieuwsmedia vernemen, bloedige Israelische ripostes in de vluchtelingenkampen tot gevolg.
Ik spreek hier geen waarde-oordeel uit, maar verwoord enkel de mening
van een deel van de jonge Israeli's — zij die door het eng-nationalistisch
onderwijs net niet genoeg geconditioneerd werden —, nl. dat het niet onderhandelen met terreurgroepen geen valabel argument is om het vredesproces
tegen te houden. Het argument van de V.S. niet met de P.L.O. te onderhandelen omwille van diens weigering Israel als onafhankelijke Joodse staat
te erkennen, is al evenmin realistisch. Zoals een P.L.O.-vertegenwoordiger
het uitdrukte, is deze weigering de enige troefkaart die zijn organisatie in
handen heeft. Waarom zou Israel nog met de Palestijnen negocieren, als
deze laatsten reeds van tevoren geven wat pas na onderhandelingen bekomen kan worden, nl. het bestaansrecht van de Joodse staat? Op de vraag
of Israel met de P.L.O. wil onderhandelen, indien deze Israels bestaansrecht
erkent, geeft Rabin geen antwoord. 'Hypothetische vragen beantwoord 1k
niet', zei hij woordelijk. En wat indien deze hypothese realiteit zou blijken
te zijn? Een realiteit die er, naar ik vast geloof, al is. Werd in Geneve de
Israelische vertegenwoordiger niet door een P.L.O.-afgevaardigde benaderd? Toch wel paradoxaal wanneer men leest in het artikel van Amnon
Rubinstein `meer dan honderd landen erkenden de P.L.O.... men geeft
deze moordenaarsorganisatie dezelfde positie als diegene die de "Jewish
Agency" hield voor de stichting van de staat Israel'. 1 En tenslotte: onder1 Amnon Rubinstein, Palestijns nationalisme: een bewezen feit, in: Ha'aretz, 19 juli
1974.
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handelt Groot-Brittannie niet met de I.R.A., Zuid-Afrika met de
S.W.A.P.O., Rhodesia met de A.N.C., Portugal met de bevrijdingsbewegingen in de voormalige Afrikaanse kolonien?
De Palestijnen zijn zeif gevlucht
Dus Israel heeft geen verantwoordelijkheid meer tegenover hen, zegt de
oude garde. Neen, repliceren de jongeren, een gedeelte van de Palestijnen is
wel degelijk door de Israelische legers verdreven. Neen, zeggen de Arabische
landen, allemaal werden ze door de 'Zionisten' naar buiten gewerkt, wij
zelf hebben ze opgeroepen te blijven. Geen probleem in het Midden-Oosten
is zo beladen met haat, angst, verbittering en vertwijfeling als dat van de
Palestijnse vluchtelingen. De meest zinvolle verklaring m.b.t. de redenen
van hun vlucht vinden we niet in de Arabische literatuur, ook en zeker niet
in de Israelische officiele bronnen, maar in de publikatie van een Israeli,
voor wie ik grote bewondering koester. De vluchtelingenexodus, zegt Uri
Avnery, moet je in drie fasen onderverdelen. In elke fase verlieten mensen
hun huffs en werden zij vluchtelingen om totaal andere redenen. 2 In de eerste
fase hadden de zionistische leiders niet het plan de Arabieren op de vlucht
te jagen, het kwam er toen op aan de leefbaarheid van de twee gemeenschappen in Palestina te bewijzen. De wederzijdse aanvallen en bloedbaden
brachten vele Palestijnen er toe hun huizen tijdelijk (althans zo meenden ze)
te verlaten. In de tweede fase, nog steeds volgens Avnery, waren de zionistische leiders verdeeld; enerzijds waren er die de Arabieren vroegen te blijven, anderzijds schijnen ze 'zowel door hun eigen leiders als door het Hebreeuwse leger te zijn aangemoedigd om hun dorpen te ontruimen'. 3 De
derde fase, zegt Avnery, begon met de invasie van de geregelde troepen van
Egypte, Jordanie, Syrie, Irak en Libanon. In deze fase riepen de Arabische
leiders de bewoners van Palestina op te blijven waar ze waren, maar voor
Ben-Goerion was toen `het verdrijven van Arabische burgers het doe! geworden'. 4 Deze analyse heeft het grote voordeel objectief te zijn. Geschreven door een Israeli, die zelf deelnam aan de bewuste operaties, legt ze de
verantwoordelijkheid voor het vluchtelingenvraagstuk op de schouders van
beide partijen en doet ze de Israelische bewering geen aansprakelijkheid
hiervoor te hebben uiterst triviaal klinken. Dat de Arabische landen nooit
jets voor de vluchtelingen hebben ondernomen of dat Israel ooit wel eens
een voorstelletje in die zin heeft gedaan, doet in feite weinig ter zake. De
kampen zijn er, het terrorisme dat erin geboren werd ook.

2 Uri Avnery, Israel zonder zionisten. Een pleidooi voor vrede in het Midden-Oosten,
Elsevier, Amsterdam 1968, p. 173.
3 Uri Avnery, op. cit., p. 175.
4 Uri Avnery, op. cit., p. 177.
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'Er is een bevolkingsuitwisseling gebeurd bij de stichting van
Israel in 1948'

Een door de Israelische leiders graag gehanteerd argument beweert dat in
het Midden-Oosten een stuk land ter beschikking stond genaamd Israel; nu
was het 'nodig' dat alle Palestijnen dit gebied verlieten. In ruil daarvoor
mochten de Joodse vluchtelingen uit de Arabische landen naar Israel komen. Deze laatsten werden dan toch door de Arabische landen verdreven,
zodat er netjes een uitwisseling gebeurde: 500.000 Arabische Joden naar
Israel tegenover 600.000 Palestijnse Arabieren naar de Arabische landen.
Een op het eerste gezicht technisch goed geplande en uitgevoerde dubbele
volksverhuizing, zoals die ook in Europa na de Tweede Wereldoorlog
plaatsvond. De opinie dat daarmee alles gezegd en definitief (goed) geregeld
is, vinden we nog steeds in de Israelische pers: `Ik geloof dat de Arabische
wereld zich ervan bewust wordt dat de Joden niet uit het land van Israel
kunnen worden verdreven en dat men doorgaat te ontkennen dat er een
bevolkingsuitwisseling plaatsvond tussen Israel en de Arabische landen',
zegt Yuval Ne'eman in een interview met Dov Goldstein. 5 De eerste constatering is zeer juist, maar de tweede is betwistbaar. Alsof de Palestijnen toen
vrij en onder normale omstandigheden hun land verlaten hebben, alsof zij
in de Arabische landen een nieuw tehuis hebben gekregen!
En op de bezorgdheid van Israelische jongeren betref f ende dit fenomeen
heeft professor Ne'eman ook een vinnige repliek: `De tafels zijn omgekeerd;
datgene wat het Joodse hart zou moeten inspireren laat het koud en onbewogen. De wereld heeft veel redenen om zich tegenover ons schuldig te
voelen. Bovendien hebben wij schuldgevoelens t.o.v. de wereld, als gevolg
van de Palestijnse kwestie'. 6 Maar, zo vertrouwde een jonge Israelier me
toe, door andere onrechtvaardigheden aan te klagen, verhelp je de jouwe
niet. Om de Israelische veroveringen te verantwoorden, verwijzen de ouderen graag naar de bezetting van de Baltische staten door de Sovjet-Unie.
Maar moet een logge dictatoriale verdrukkende grootmacht dan als voorbeeld dienen voor het democratisch vitale Israel?
'Jordanie is Palestinla'

Dit is de nieuwe slagzin in de Israelische pers. Waarom zouden we ons druk
maken om de nationale aspiraties van de Palestijnen, er is een ArabischPalestijns land naast Israel, en indien de Palestijnen daar geen genoegen
mee nemen, dan is enkel hun blinde haat jegens Israel en hun expansionisme
daarvoor verantwoordelijk. Laat ik beter Eliezer Livneh aan het woord: `In
5 D. Goldstein, Een interview met Prof. Yuval Ne'eman, in: Ma'ariv, 19 juli 1974.
6 D. Goldstein, op. cit.
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een

al hun verklaringen zeggen de Arabieren dat Palestijnen en Jordaniers
natie vormen, maar tegelijk willen ze een staat die de twee miljoen Palestijnen zou omvatten ... zij willen enkel Israels bestaan onmogelijk maken.
Organisaties die zich Palestijns noemen beschouwen Jordanie als hun staat
en Hoessein illegaal, anderzijds verklaren ze zich als een natie zonder staat.
Is zoiets mogelijk?' 7 Of zoals Moshe Maoz in Ha'aretz het uitdrukt: `De
Jordaans-Palestijnse federatie heeft goede vooruitzichten om het Palestijns
probleem op te lossen. Zulk een staat zou de grote meerderheid van de
Palestijnen omvatten en de nationaal-politieke aspiraties van dit yolk zouden op deze manier een uitweg kunnen vinden, te samen met de bewoners
van Jordanie, met wie het culturele, historische en economische banden bezit. De oprichting van een Jordaans-Palestijnse entiteit op de westelijke en
oostelijke oevers van de Jordaan kan de kern van het Palestijns probleem
verplaatsen van het westelijk deel van het land van Israel naar het oostelijk'. 8
Om dit laatste te begrijpen moet men er oog voor hebben dat in de zionistische ideologie het `land van Israel' betrekking heeft op Palestina zoals het
in de oudheid bestond.
Het omvatte toen het gehele territorium tussen de Middellandse Zee en Irak,
m.a.w. het huidige Israel en Jordanie. Wij hebben `altijd' gesteld, zeggen de
Israeli's, dat er in dat gebied ruimte is voor twee staten: een onafhankelijke
Joodse met de naam `Israel' en een Palestijnse met de naam Palestina of
Jordanie, of hoe men die ook wil noemen. Nu, is dit op zichzelf een realistische oplossing? Ik denk van niet en wel om de volgende redenen:
-- de Palestijnse vluchtelingen hadden hun woonplaats niet in Jordanie,
maar wel in Israel;
-- het koninkrijk Transjordanie werd in 1922 opgericht, dus Lang vooraleer
er Uberhaupt van een onafhankelijke Joodse staat sprake was;
-- dat momenteel de Jordaanse bevolking voor 60% Palestijns is, betekent
op zichzelf niet dat dit koninkrijk nu ook maar eens voor de andere Palestijnse vluchtelingen moet opdraaien. Ik dacht dat men hier wel oorzaak en
gevolg licht verwart. Alleen doordat de Palestijnen vluchtten is Jordanie
een half-Palestijnse staat geworden en niet omdat het altijd zo geweest is.
Er bestaat heus een even groot verschil tussen een bedoeinen-Jordanier en
een Palestijn, als tussen deze laatste en een Syrier (of Israeli). En wanneer
koning Hoessein heeft gepoogd deze vluchtelingen te integreren in zijn arm
koninkrijkje, dan pleit dat enkel voor hem, maar dan betekent dat niet dat
hij bovendien nog de poorten moet opengooien voor alle Palestijnen uit
Libanon en de andere landen.
Dat dit laatste onmogelijk is weet Israel even goed als welk land ook. De
Palestijnen mogen dan Jordaanse paspoorten hebben, ze herinneren zich,
7 E. Livneh, Palestijns gewauwel, in: Yediot Aharonot, 24 juli 1974.
8 M. Maoz, Een Palestijnse staat -- Waar?, in: Ha'aretz, 21 juli 1974.
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alsof het gisteren was, de dodelijke slag die Hoessein hen in 1970 heeft toegebracht.
Israel ziet trouwens steeds graag aan het verdelingsplan 1947 voorbij. Als
Jordanie dan toch zo Palestijns was als de Israeli's beweren, waarom moesten de V.N. dan een plan voorleggen waarin de oprichting van een Palestijnse staat, in het gebied tussen de Middellandse zee en Jordanie, naast een
Joodse dus, werd voorgesteld? Het doet wel ironisch aan vast te stellen dat
dit project toen zonder veel discussie door Palestijnse leiders (en andere)
werd verworpen en dat Israel het aanvaardde, zij het zonder veel enthousiasme. Thans is het de topic van alle Arabische leiders en wordt het door
Israel verworpen. Maar keren we even terug naar Jordanie. De Israelische
leiders zijn binnen het zg. federaal plan wel tot enige concessies bereid. Hagi
Eshed zegt dat zulke oplossing gebaseerd is op:
— de erkenning door Jordanie van het Palestijnse yolk en hun recht tot volle
beschikking over hun land (in deze visie dus Jordanie);
— de erkenning door de Palestijnen van de rechten van Israel, hun bereidheid met Israel te onderhandelen over grenzen en andere oplosbare problemen -- veiligheidsregelingen, economische unie, huisvesting en het Palestijns
vluchtelingenprobleem. 9
Mij doet het in ieder geval nogal utopisch aan. Waarom zouden de Palestijnen vrede met Israel sluiten, indien Jordanie zich verbindt hen op te
nemen? Waarom zou de Hasjemietische staat het risico lopen om bij zijn
2.470.000 bewoners maar liefst 700.000 potentiele vijanden te voegen, waarvan bovendien de meerderheid, nl. 2.180.000 van de 3.170.000 inwoners,
zou bestaan uit Palestijnen 1 ° Zal Israel hiervoor dan de noodzakelijke financiele middelen bezorgen?
En wat te denken van het feit dat de Arabische leiders het recht tot alleenvertegenwoordiging van de Palestijnen niet aan Hoessein, wel aan de P.L.O.
gegeven hebben?
?

Het Palestijns inationaaI'isme: een (lastig) fait
Hagi Eshed pleit in een ander artikel voor een nieuwe, zij het licht genuanceerde tactiek: `De laatste terugtrekking moet geschieden langs de Jordaanse grens', zegt hij, `en onder deze voorwaarden moet Israel onderhandelen
met de ene Arabische staat ten oosten van de Jordaan — de Palestijnse, Jordaanse of Jordaans-Palestijnse, wat ook zijn naam of wie ook zijn leider is."
Blijkbaar wordt hier gezinspeeld op een of andere staatsgreep door de Pa9 H. Eshed, Jordanie is Palestina, in: Davar, 15 juli 1974.
10 De cijfers werden gevonden bij Ya'acob Caroz, De Palestijnen: wie zij zijn, in:

Yediot Aharonot, 19 juli 1974.
11 H. Eshed, Hoessein is niet de koning van Israel, in: Davar, 17 juli 1974.
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lestijnen tegen het regime van Hoessein. Ik zie echter dan weer niet in
waarom Hoessein, via een opname van alle Palestijnen, het ooit zo ver zou
laten komen, en waarom dan die nieuwe leider plotseling bereid zou zijn
met Israel te onderhandelen, zelfs al heeft hij het vertrouwen van de overige
Arabische staatshoofden gekregen. Hier getuigt Eshed dan toch nog van
meer realiteitszin dan toen hij, eveneens in Davar, 12 voorstelde de vluchtelingenkampen te sluiten, de Jordaanse of enig andere Arabische nationaliteit te verlenen aan de Palestijnen, en de vluchtelingen te huisvesten in Jordanie of in het land waar ze momenteel verblijven. Maar, zo voegt hij er
aan toe: `De vluchtelingen in Libanon moeten naar Jordanie verhuizen, want
ze kunnen het delicate evenwicht tussen Arabieren en Christenen daar verstoren' (sic!). En toch merk ik jets opbouwends in zijn voorstel, uiteraard
op bescheiden wijze naar voren gebracht: `Israel zou misschien zelfss kunnen aanvaarden dat de Palestijnen, gevlucht tijdens de zesdaagse oorlog,
naar Judea of Samaria kunnen terugkomen. Israel zou er zelfs in kunnen
toestemmen een beperkte f amiliehereniging op touw te zetten tussen vluchtelingen en Israelische Arabieren, wanneer een volledige vredesovereenkomst is bereikt en het vluchtelingenprobleem volledig is opgelost'. 13 Ook
in de onderhandelingsmethode brengt hij een element aan, dat we tot nu
toe in de andere voorstellen niet vonden: `Israel kan de oplossing van het
vluchtelingenprobleem met een Jordaanse delegatie bespreken, die ook
afgevaardigden van vluchtelingenkampen in de Arabische landen zou omvatten; zij zouden over vrede met Israel praten, deze vrede zou een regeling
voor de huisvesting van Palestijnen bevatten ...' 14 M.a.w. deze auteur komt
tot de bevinding dat er wel met Palestijnen moet worden onderhandeld, maar
ignoreert volledig de politieke consequenties van de zogenaamde bevrijdingsbewegingen. Het vluchtelingenvraagstuk was voor 1967 een humanitair probleem, thans zijn de politieke implicaties ervan niet los te maken van
de Midden-Oostenproblematiek. Ieder die ooit met Palestijnen, waar ook
ter wereld, gesproken heeft, zal wel onder de indruk zijn gekomen van hun
zeer sterk verlangen naar (het veelal nooit geziene) Palestina, dat ze trouwens in hun wensen en dromen totaal anders voorstellen dan het in werkelijkheid is of geweest moet zijn. Ik wil er hier op wijzen dat mijn weerlegging
van de exclusieve Jordaanse verantwoordelijkheid voor het lot van de Palestijnen geenszins betekent dat een uiteindelijk vredesverdrag over deze
kwestie mogelijk is zonder Hoessein er in te betrekken. Er is echter een
groot verschil tussen een afschuiven van alle zorg voor de vluchtelingen en
een concrete samenwerking met een andere natie. Het Palestijnse nationalisme ignoreren is echter zeer kortzichtig, wat ook Rubinstein toegeeft: `Het
12 H. Eshed, Sluit de vluchtelingenkampen, in: Davar, 18 juli 1974.
13 H. Eshed, Sluit de vluchtelingenkampen, in: Davar, 18 juli 1974.
14 H. Eshed, Sluit de vluchtelingenkampen, in: Davar, 18 juli 1.974.
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is niet nodig voor ons om ons te mengen in de consolidatie van politieke opvattingen m.b.t. Judea en Samaria door er politieke activiteiten te verbieden ... wij moeten de hele wereld meedelen dat het Arabische yolk op de
beide oevers van de Jordaan het recht heeft zijn eigen regime te bepalen,
voor zover Israels veiligheid niet in het gedrang komt'. 15 Heel waarschijnlijk
bedoelt de auteur dat dit regime dan wel Hasjemietisch zal zijn, een P.L.O.regering zou Israels veiligheid wel `in het gedrang' kunnen brengen. Professor Joseph Dan drukt het nog als volgt uit: `Het enige element in Jordanie
dat niet Palestijns is, is de Hasjemietische troon. Alle andere inwoners —
Joden en Arabieren — zijn Palestijnen. Sommige Palestijnen werden door
de Britse koloniale heersers in 1922 aan een vreemd regime onderworpen.
Anderen werden sedert 1967 geregeerd door een Israelisch militair bestuur.
De Joden waren ook Palestijnen en aan de Arabieren in Israel gaven ze de
Israelische nationaliteit. Maar allen samen vormen ze Palestijnen. De oostelijke oever, zoals de westelijke, wordt bewoond door Palestijnen'. 16 Een
prachtige analyse, die ik toch graag zou aanvullen. De Palestijnse Joden
bouwden in het grote Palestina een staat op, nl. Israel, uitdrukking van hun
nationale aspiraties. De Jordaniers, ofschoon ze net als de Israeli's ook
Palestijn zijn, wilden, precies zoals de Hebreeers, een eigen staat nl. Transj ordanie. De derde groep, nog zonder nationaliteit maar wel behept door
eenzelfde verlangen naar eigenheid en collectief individualisme, zou ook
graag zijn nationale aspiraties vervuld zien. `Een ander feit is het sterke
Palestijnse nationalisme. Ware het niet door de Arabische macht, dan zou
dit nationalisme nooit zo sterk geworden zijn als het nu is, maar geen macht
zou het hebben kunnen creeren als het niet al bestaan had. Het vindt uitdrukking in 101 wegen: in geschriften en in gesprekken, in daden en wensen, in open uitdrukking en in verborgen gevoelens ... Het doet er niet toe
of dit nationalisme even sterk is als het Joodse ... of het Israel bedreigt ...
het is een realiteit'. 17
Met wie en waarover onderhandelen?

Uit het voorgaande volgt uiteraard dat bier Israeli's en Arabieren lijnrecht
tegenover elkaar staan. Officieel wil Israel, voor wat de westelijke Jordaanoever betreft, enkel met Hoessein onderhandelen, en is het gekant tegen de
vestiging van een Palestijnse staat in Judea en Samaria. Willen de Jordaniers
in hun delegatie Palestijnen van Cisjordanie opnemen dan is dat hun zaak,
maar Israel staat er dan uiteraard wel op dat die leden geen 'terroristen' zijn.
Men betreurt dat de jongeren zich laten meeslepen door zg. 'linkse ideolo15 A. Rubinstein, op. cit.
16 J. Dan, Wie is een Palestijn?, in: Yediot Aharonot, 18 juli 1974.
17 A. Rubinstein, op. cit.
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gieen' en open staan voor `de nieuwe mode: Palestinisme': `Het interne
debat in Israel over erkenning van de Palestijnse entiteit ziet het probleem
van de erkenning van Israels rechten en belangen over het hoofd. Het doet
de publieke opinie in Israel en in het buitenland de essentie van het vraagstuk vergeten: de weigering van de Palestijnen de rechten en belangen van
Israel te erkennen'. 18 Verder meent Eshed dat de discussie omtrent de onderhandelingsvraag zelf de echte problemen verdoezelt. En welke zijn die
dan? `Israels veiligheidsgrens in het oosten, de toekomst van de huisvesting
(van de Palestijnen of van Israelische kolonisten?), Israels militaire tegenwoordigheid in Judea, Samaria en Gaza, ... de economische betrekkingen
tussen Israel en de gebieden die niet onder zijn bestuur zullen staan als
gevolg van een politieke regeling tussen Jordanie of een Palestijnse staat
die deze laatste zal vervangen'. 19 Dat de verklaring van Israels intenties en
positie t.o.v. de onderhandelingen belangrijk is wil ik wel geloven, maar in
hoeverre dit het probleem van de Palestijnse vertegenwoordiging zelf ondergeschikt maakt valt nog te bezien. Ik meen zelfs dat de vraag met wile men
wil onderhandelen m.b.t. Cisjordanie een van de belangrijkste is waarmee
een Israelische leider werd geconfronteerd. Want indien men erkent dat de
Palestijnen een eigen nationale entiteit mogen vormen, dan moet men bereid
zijn daarvan de consequenties op zich te nemen en dus open te staan voor
onderhandelingen met hun leiders. We weten dat de Israelische regering tot
nu toe elke dialoog hierover weigerde, en hierin wordt ze bijgestaan door
een groot deel van de geschreven pers, die de idee van de Palestijnse staat
quasi-unaniem verwerpt.
Nogmaals geven we het woord aan Eshed: Ten derde Palestijnse staat is
onbekwaam het vluchtelingenprobleem op te lossen, het zou een staat zijn,
beperkt, arm, zonder economische hulpbronnen. Het vluchtelingenprobleem onopgelost zijnde, zou het een middel zijn om Israel aan te vallen;
deze staat zou vreemde hulp nodig hebben — Russische, Iraakse, Lybische ... en van alle andere spanningselementen. Hij zou artificieel zijn, zowel geografisch als etnisch, want de meerderheid der Palestijnen zou buiten
zijn grenzen leven, in Jordanie, de andere buurlanden, en zelfs in Israel.
Wij kunnen het gevaar niet overzien dat de Israelische Arabieren, die
sedert 1948 binnen de staat leven, ook een deel zouden willen worden van
de Palestijnse staat'. 2°
Zulke verklaringen beroeren uiteraard de Palestijnen. Zij zelf geven er zich
eenvoudig geen rekenschap van dat het verleden de Israeliers derwijze heeft
aangegrepen dat het voor hen zeer moeilijk is een Arabisch gebaar van goodwill te apprecieren. Niettemin verschijnen in de Israelische pers de eerste
18 H. Eshed, De laatste nieuwigheid: Palestinisme, in: Davar, 14 juli 1974.
19 H. Eshed, op. cit.
20 H. Eshed, Jordanie is Palestina, in: Davar, 15 juli 1974.
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vooralsnog schuchtere stemmen tot cooperatie met de Israelische Palestijnen.
Matti Golan: `Er kan niet vermeden worden met de Palestijnen te onderhandelen — hetzij als deel van de Jordaanse delegatie hetzij als onafhankelijke factor — en daarom is het nodig te beslissen dat die factor bestaat. Natuurlijk is deze beslissing pijnlijk, omdat de Palestijnse factor geidentificeerd
wordt met de terreurorganisaties'. 21 En de auteur besluit: `met het oog op
deze mogelijkheid (nl. onderhandelingen opgedrongen van buitenaf) zouden we een weer wenselijke Palestijnse delegatie moeten vinden en daartoe
het initiatief nemen'. Aan welke delegatie de auteur wellicht denkt wordt
duidelijk wanneer we Ya'ari's artikel ter hand nemen: `De notabelen van
Cisjordanie willen geen annexatie door Jordanie, ook niet binnen de federatieve context gesuggereerd door Hoessein. Ze willen een nieuwe alliantie
met de oostelijke oever, maar vanuit een machtspositie. En die macht zou
hun een regime van internationaal vertrouwen geven, zodat ze hun gezag
op de bevolking kunnen vestigen, onafhankelijke instellingen kunnen oprichten en op deze basis negocieren met Hoessein. Zij willen een Palestijnse staat, deel van een federatie met Jordanie, maar geen staat waarin Arafat
de plak zwaait en hen van hun status berooft ... ze willen geen tweederangsdistrict worden van Jordanie. Ze hebben veel geld onder Israels bezetting
verdiend en ze wensen niet de grens te sluiten ... Arafat sluiten we als partner uit, niet omdat we niet willen onderhandelen met hem, maar omdat hij
geen substanti.ele factor vertegenwoordigt. Zijn 9.000 gewapende terroristen
veranderen de situatie niet, ... de echte Palestijnse kracht vinden we hier'. 22
Eshed en Golan vertegenwoordigen twee tegengestelde opvattingen, laten
we ze kritisch onderzoeken. In Esheds visie kan Palestina het vluchtelingenprobleem niet oplossen. Maar hij sluit ook Jordaanse Palestijnen in. Heeft
het echter veel zin een woonplaats te verlaten die op enkele tientallen kilometers verwijderd is van de nieuwe? Bovendien blijft er te bezien of Koeweitse, Syrische, Saoedi-Arabische, Egyptische en Lybische Palestijnen alien
in massa de westelijke oever zouden binnentrekken. Mocht dit het geval zijn
dan zouden er maximaal 700.000 mensen inwijken. De enigen waarvan de
immigratie praktisch zeker is, is die van de Libanese vluchtelingen (ongeveer
150.000 man). In Judea, Samaria en Gaza wonen momenteel 1.050.000
Palestijnen (de 450.000 Arabieren die in het oorspronkelijke Israel en OostJeruzalem leven dus niet inbegrepen). Welnu, op de westelijke oever en in
Gaza kunnen 1.750.000 mensen worden gehuisvest. 23 Uiteraard kan men
21 M. Golan, Herziening van de houding t.o.v. de Palestijnen, in: Ha'aretz, 7 juli
1974.

22 E. Ya'ari, Er is iemand om mee te spreken, in: Davar, 22 juli 1974.
23 In een schitterend artikel bewijst dr. Haim Darin-Drabkin dat in een Palestijnse
staat op de West Bank en in Gaza niet minder dan 4 miljoen Palestijnen gehuisvest
kunnen worden.
Zie hiervoor: Is a Palestinian state viable?, in: New Outlook, mei-juni 1975, p. 7.
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wel begrip opbrengen voor de angst van de Israeli's. De aangroei van de
Arabische bevolking ligt hoger dan die van Israel, zodat een expansie naar
het westen niet uitgesloten is. Dat is echter onwaarschijnlijk, meent Avnery,
want `eens een Palestijnse staat wordt gesticht heeft die ambassadeurs, ministers, officieren nodig. Ieder van hen zal het blazoen van de staat hoog
willen houden, dat zagen we in andere landen: de terrorist van gisteren is
de conservatief van morgen en de reactionair van overmorgen. Is er een
meer eerbiedwaardig ambtenaar dan Begin?' 24 Het andere argument van
Eshed, nl. dat de staat Been economische hulpbronnen zou hebben, kan
worden weerlegd. Niet alleen leverde de westoever een belangrijk gedeelte
van de deviezeninkomsten voor Jordanie (voor 1967 uiteraard) wegens zijn
uitzonderlijke vruchtbaarheid, maar bovendien zijn er momenteel kleine
industrieen gevestigd, die echter het tewerkstellingsprobleem binnen Judea
en Samaria niet volledig konden oplossen: een belangrijk gedeelte van deze
Palestijnen heeft ondertussen in Israel werk gevonden, veelal als bouwvakker. 25
'Waarom zou deze staat Russisch worden?', zegt Avnery, `de Sovjet-Unie
steunt de oprichting van Palestina zoals ze vroeger de oprichting van Israel
steunde en ... Israel werd toch niet pro-Russisch!' 26 Hij meent dat de nieuwe staat veeleer pro-Egyptisch zou zijn, en vrede met Egypte betekent ook
vrede met Palestina. Hij steunt verder het voorstel van Ya'ari een Palestijnse delegatie to vormen onder vooraanstaande Israelische Palestijnen, maar
meent dat men in 1975 onmogelijk nog de P.L.O. kan uitsluiten. Het is
precies die deelname die Moshe Maoz vreest: 'Vanuit Israels standpunt
beschouwd kan de oprichting van een Palestijnse staat een kleine hoop tot
oplossing van het Arabisch-Israe-lisch conflict betekenen, maar zal tevens
een enorme bedreiging zijn voor de veiligheid en misschien wel het bestaan
zelf van de Joodse staat'. 27
Die angst brengt sommigen nog verder: Yoram Aridor meent dat een Jordaans-Palestijnse staat voor Israels veiligheid even gevaarlijk is als een
eigen Palestijnse entiteit en daaruit concludeert hij dat alle bezette gebieden
geannexeerd moeten worden: 'Daarom moeten diegenen die zich verzetten
tegen Arafats terugkeer als heerser over Judea en Samaria zich eens goed
bezinnen. Dan komen ze tot de conclusie dat wie tegen een onafhankelijke
Palestijnse staat in Judea en Samaria is, zich ook moet kanten tegen teruggave van die territoria aan Hoessein'. 28 Dit is ook de mening naar voren
24 U. Avnery, De Palestijnse optie, in: Ha'arezt, 15-16 juli 1974.
25 In zijn artikel werkt dr. Darin-Drabkin het economisch project voor zulk een staat
uit. De totale investeringen liggen wel aan de hoge kant (8,8 biljoen dollar), maar als
men weet dat de Yom Kippuroorlog Israel 8 biljoen en Egypte en Syrie 15 miljoen
dollar kostte, dan is deze sore relatief laag.
Zie: Is a Palestinian state viable?, in: New Outlook, mei-juni 1975, p. 11.
26 U. Avnery, De Palestijnse optic, in: Ha'aretz, 15-16 juli 1974.
27 M. Maoz, De volgende stap, in: Ha'aretz, 12 juli 1974.
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gebracht door professor Ne'eman. Hij steunt het voorstel van de Israelische
minister van defensie Peres, nl. de dubbele soevereiniteit. `Ik geef er niet
om dat het Palestijnse probleem onopgelost blijft. Ofwel moeten "ze" zich
assimileren in de Arabische wereld, of anders leven "ze" tussen de Joden
maar onder Israelisch regime. Onder dit regime zullen ze voorspoedig zijn
en hun eigen cultuur kunnen ontwikkelen'. 29 Volgens Peres zelf moeten er
drie bestuursniveaus komen: gemeentelijk, regionaal en nationaal. Op elk
van deze niveaus zal de deelneming der Palestijnen verschillen, al bij al dus
een soort federatie onder Israelisch bestuur; onnodig te zeggen dat dit plan
door alle Palestijnse notabelen van de westelijke oever verworpen wordt.
Moshe Maoz drukt de vrees uit dat de Israelische voorkeur voor een Amenikaanse regeling in het Midden-Oosten wel eens gevaarlijk zou kunnen zijn:
`Er is een radicale verandering in de Amerikaanse politiek, ... de steun
van de V.S. aan het project van een Palestina-staat zou hun positie in de
Arabische wereld verbeteren, zonder in feite aan de veiligheid van Israel
en Jordanie te raken. De V.S. zouden zelfs coexistentie tussen ieder van
hen en Palestina kunnen voorstellen. De Jordaanse reactie zou mild zijn ...
vele leiders willen een definitieve breuk met Cisjordanie, een vernieuwde
annexatie zou antagonisme en rebellie veroorzaken, die het Jordaanse regime zich niet kan veroorloven. In Israel werden stemmen gehoord ten
voordele van de Palestijnse staat of ten minste toe te geven wanneer zulk
een oplossing wordt opgedrongen door de V.S. of de U.N.O.' 3°
Wat menen de Israelische Palestijnen?

Deze mensen maken in feite reeds acht jaar een zware gewetenscrisis door.
Politiek in slaap gesust door de Israeli's, economisch veel welvarender dan
gelijk welke Arabier, gegeven dezelfde positie en kennis, ervaren ze de
Israelische bezetting als een continue herinnering aan het Arabische f alen
en de Palestijnse verdeeldheid. De loyaliteit t.o.v. de bezetter gaat samen
met een houding van `het kan nu eenmaal niet anders'. Zeer sterk bewust
van hun rechten kwamen hun nationale gevoelens tot uiting, de dag na
Arafats toespraak in de V.N. ; spontane betogingen grepen plaats in de
bezette gebieden, die niettemin snel door de Israelische militaire machine
onderdrukt werden. Wat hen echter het meest grieft drukte Hemdi Canaan
als volgt uit in een interview opgetekend door A. Shapira en K. Zayed: `Op
de tweede bijeenkomst die ik met Dajan na de zesdaagse oorlog had zei hij:
"We interesseren ons niet voor Nablus en Tulkharm, we willen Tel Aviv
beschermen". Sedertdien heeft Israel deze stelling herzien, zoals bewezen
28 Y. Aridor, Hussein morgen, Arafat overmorgen, in: Yediot Aharonot, 5 augustus
1974.
29 D. Goldstein, op. cit.
30 M. Maoz, De volgende stap, in: Ha'aretz, 12 juli 1974.
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werd door de oprichting van Joodse nederzettingen op de Golanvlakte, de
West Bank en in Gaza'. 31 Zijn verdere voorstellen komen hierop Weer:
— oprichting van een Palestijnse staat die een vredesverdrag sluit met Israel;
— later kan een federatie Palestina—Jordanie worden gevestigd;
— geen Joodse nederzetting mag in Palestina blijven;
— Oost-Jeruzalem moet de hoofdstad van Palestina worden;
— de P.L.O. moet de Palestijnen op de vredesconferentie te Geneve vertegenwoordigen;
— iedere Palestijn die wenst terug te keren krijgt een woning in Palestina;
— Israel kan niet bepalen welke delegatie de Palestijnen samenstellen;
— op de vraag of de terroristen hun doel Israel te vernietigen zouden opgeven antwoordt Canaan: `Zij vechten voor rechtvaardigheid. Wat deed
Begin voor 1948? Speelde hij soms piano? ... Het doel is het toekennen van
onze rechten. De wereld moet weten dat de Palestijnen als natie een groot
potentieel hebben. Zij hebben de Arabische wereld opgebouwd. Er moet
met hen worden gesproken en zij zijn bekwaam te bepalen wat ze willen';
— iedere Palestijn die een woonplaats wil binnen het Israel van 1948 zou
daartoe in staat gesteld moeten worden:
`Zij die binnen de grenzen van Israel zullen terugkeren, moeten onder Israelisch gezag leven. Ik zie niet in waarom het voor Israel zo moeilijk is het
feit van de terugkeer der vluchtelingen te aanvaarden. Israel moet weten
dat ze niet vrijwillig gingen. Zullen zij ze nu met de wapens tegenhouden?' 32
Ik meen dat de visie van Canaan wel degelijk uitdrukt wat onder de Palestijnen in het bezette gebied leeft. Een terugkeer naar Jordanie wensen ze
niet, want ze hebben ondervonden dat de militaire bezetting van Israel veel
draaglijker was dan de folteringen in de kerkers van Amman uitgevoerd
door Hoesseins trouwe en goed getrainde Bedoeinen-officieren. Dat sommigen veel liever zonder de P.L.O. met Israel willen onderhandelen is wel
waar, maar of ze dat uiteindelijk ook zullen doen is m.i. volledig uitgesloten. Een complete desolidarisatie met hun yolk kan wel bestaan in de
verbeelding van sommige Israelische politici maar is in de huidige context
totaal onjuist. Trouwens de Palestijnen levend buiten Israel moeten bij een
eventueel vredesoverleg ook worden vertegenwoordigd en wie anders dan
de P.L.O. kan in hun naam spreken?
Toch even een kleine opmerking nog m.b.t. de Palestijnse staat. De Israelische Palestijnen zien Palestina a!s een onafhankelijk land dat later een
federatie met Jordanie kan vormen. Merkwaardig is het toch wel dat zij in
dit interview geen federatie met Israel wensen. Ofschoon de banden tussen
de westelijke oever en Israel op economisch gebied zeer hecht zijn, schijnen
31 A. Shapira en K. Zayed, Een Palestijns standpunt, in: Al Hamishmar, 2 augustus
1974.

32 A. Shapira en K. Zayed, op. cit.
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deze mensen dan tenslotte toch Hoessein te verkiezen. Als we daarmee het
objectief van de P.L.O. vergelijken, nl. een democratisch Palestina waar
Joden en Arabieren gelijke rechten hebben, dan blijkt dat voorstel dichter
bij een Israelische dan bij een Jordaanse federatie te staan. In Arafats visie
zou die federatie weliswaar slechts een overgangsstadium zijn, maar doet
het niet vreemd aan dat de Israeli's wel geneigd zijn te onderhandelen met
diegenen die de West Bank van hun land willen afscheiden en niet met de
P.L.O., die een blijvend staatkundig verband tussen het Joodse en het
Palestijnse deel wil? In Arafats plan zouden daarenboven de Israelische
nederzettingen in Judea en Samaria mogen blijven waar ze zijn, wat in het
voorstel van de notabelen niet het geval was. En tenslotte nog dit: zou het
probleem Oost-Jeruzalem in de context van een Palestijns-Jordaanse federatie niet nog moeilijker op te lossen zijn dan het nu al is?
De internationals (Arabische) context

Ook deze Palestijnse problematiek is natuurlijk geen losstaand fenomeen.
Beschouwen we nu de houding van de andere Arabische partijen m.b.t. het
conflict met de Palestijnen. Op de vraag of Egypte een afzonderlijke vrede
met Israel kan afsluiten antwoordt professor Ne'eman: `Egypte is de leidinggevende staat. Ze is niet afhankelijk van de Palestijnen of onze regeling
met hen. Egypte denkt nooit aan partners wanneer haar vitaal belang in
het gedrang komt'. 33 Alleszins schijnt deze professor Ne'eman wel op de
hoogte te zijn van Arabische politiek; op 19 juli 1974 voorspelt hij het
akkoord dat meer dan een jaar later afgesloten zal worden: `Ik geloof dat er
een redelijke kans bestaat dat Sadat geneigd is tot een afzonderlijke overeenkomst met ons, zonder enige afhankelijkheid van het Palestijns probleem'. Ik zelf denk momenteel dat Sadat inderdaad bereid is tot het tekenen van nieuwe akkoorden met Israel zonder rekening te houden met de
Palestijnen. Hij meent nl. dat Egypte op economisch en sociaal gebied reeds
genoeg geleden heeft omwille van deze verloren zaak. Sadat, grootste
staatsman van het Midden-Oosten, wil immers de Egyptische gsechiedenis
ingaan als de man die vrede brengt `en wat kan hem dan het lot van de
Palestijnen schelen'; gedurende mijn jongste verblijf in Egypte stelde ik
bovendien vast dat de verloren Sinai ook de doorsnee-Egyptenaar nauwer
aan het hart ligt dan de Palestijnse kwestie. Egypte zal dus wel bereid zijn
het op een akkoordje te gooien met zijn buur, maar dit akkoord kan geen
echte vrede inhouden. In ruil voor de ontruiming van de hele Sinai-woestijn
(met inbegrip dus van Sjarm-el-Sjeik) en voor de Israelische belofte later
met de Palestijnen te onderhandelen is Egypte klaar om, zo vernam ik uit
betrouwbare bron, een niet-aanvalsverdrag te tekenen. De nuance ligt hem
33 D. Goldstein, op. cit.
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dus hierin dat echte vrede met diplomatieke en commerciele betrekkingen
zoals Israel die wil, slechts na een volledig akkoord met alle betrokken
partijen, dus ook met de Palestijnen, tot stand kan komen.
En Syrie? Zegt Ne'eman: `De Syriers koesteren geen sympathie voor de
Palestijnen, en geen attractieve regeling voor Syrie zal omwille van de
Palestijnen verworpen worden. De Syriers bekommeren zich niet om de
Palestijnen'. 34
Ook dit blijkt juist te zijn. Maar de Syriers hebben het in dit geval gemakkelijker dan de Egyptenaren om hun kaarten verborgen te houden. Immers,
de onderhandelingsruimte met Israel is zeer klein, zodat ook de kans om tot
een vergelijk te komen uiterst miniem is. Dus de vermeende Syrisch-Palestijnse solidariteit is dank zij Israel en de Joodse reticentie in het leven geroepen, zowel t.o.v. de Golan als de P.L.O.
`'Vat Jordanie betreft antwoordt professor Ne'eman: `Hoessein toonde reeds
in september 1970 zijn gevoelens t.o.v. de Palestijnen. Indien Israel de
Palestijnen slechts een klein gedeelte had aangedaan van wat Hoessein hen
berokkende, zou het land van ieder platform in de wereld veroordeeld geworden zijn'. 35 'Daardoor, geloof ik', besluit Ne'eman, `kan elke Arabische
staat een politieke regeling bereiken met Israel, indien hij dat wenst, ook al
blijft het Palestijns probleem onopgelost'. 36
Indien dit inderdaad de thans heersende houding is kan men zich afvragen
waarom het niet sneller tot een akkoord tussen Israel en zijn buurlanden
kon komen. Om dit te begrijpen moet men vooreerst inzien dat, zoals premier Rabin overigens al verschillende malen zelf verklaard heeft, Israel er
in de verste verte niet aan denkt, zelfs niet in ruil voor een volledige vrede,
alle bezette Arabische gebieden terug te geven. Het is precies deze houding
die de solidariteit van de Arabische landen met de Palestijnse zaak verbindt;
vandaar ook hun tot vervelends toe herhaalde eis: enkel vrede met Israel
als alle gebieden bezet tijdens de zesdaagse oorlog, ontruimd worden en de
nationale rechten van de Palestijnen erkend worden. Vandaar ook de Arabische noodzakelijkheid van de Jom Kippoer-oorlog: ging Israels grootste
politieke partij niet met een programma naar de verkiezingen dat regelrechte
annexatie van alle gebieden voorstelde? Laten we nu pogen Israels positie
terzake te bepalen; wie anders dan Yitzak Rabin himself kan ons beter
hierover inlichten?
`Israel heeft de Amerikanen er aan herinnerd dat het boven iedere twijfel
verheven is dat het weigert zich uit alle gebieden terug te trekken. Iedere
poging tot globale regeling tussen Israel en de Arabieren zal automatisch
leiden tot een bevriezing en tot een consolidatie in de Arabische wereld en
34 D. Goldstein, op. cit.
35 D. Goldstein, op. cit.
36 D. Goldstein, op. cit.
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identificatie van de Sovjet-Unie met de Arabische belangen. De enig accepteerbare conclusie is dat het enige pad om oorlog te vermijden ... het pad is
van tussentijdse overeenkomsten. Dit zal tijd geven om problemen te bestuderen als Jeruzalem, vredesgrenzen enz., waar de kloof tussen Israel en
de Arabieren breed en onoverbrugbaar is ... de Arabieren weten dat Israel
niet bereid is zich terug te trekken op de grenzen van voor de zesdaagse
oorlog. Ze kennen de grenzen en gebieden die Israel nooit zal verlaten'.s'
Ik vestig de aandacht op het woord `gebieden'. Aan het argument van veilige
grenzen kan trouwens enkel door naieve politici worden vastgehouden; in
een tijd van Pershing-raketten, F-16 straaljagers en Cobra helicopters is
geen enkele grens nog veilig. Veilige grenzen hangen of van de buren en
vooral van goede relaties met die buren. In het Midden-Oosten lijken die
relaties, althans van Arabische zijde uit gezien, toch nauw verbonden met
de verloren gebieden. De bovenvermelde territoria waaraan Israel zich absoluut vasthecht, zijn volgens Rabin op een kaart gesitueerd, en enkel wanneer een Arabisch land klaar is voor vrede wordt die bewuste kaart ook
publiek. Uitgaande van contacten met Israeli's kan men die gebieden gemakkelijk zelf vinden. Onderstaande conclusies gelden voor een volledig
vredesverdrag:
— Egypte krijgt 75 % van de Sinai terug (het gebied tussen El-Arisj en
Sjarm-el-Sjeik, inbegrepen Gaza, blijft Israelisch).
— Syrie krijgt ongeveer 5 km op de Golanhoogvlakten (van daar de veranderende houding t.o.v. een Syrisch-Israelische overeenkomst: 'Als je me
vraagt of ik een kaart heb voor tussentijdse overeenkomsten met een of
meer Arabische landen, is mijn antwoord: ja! Ik heb zulke gedetailleerde
kaarten ...' zei Rabin in 1974. 38 Nu echter blijkt dat Syrie verklaart in te
gaan op zulk een akkoord zegt dezelfde Rabin in 1975: Vat Syrie en Jordanie betreft stel ik een volledige vredesovereenkomst voor, in een tussentijds akkoord hebben we nets te bieden ...' s 9 Dit is uiteraard identiek met
de definitieve annexatie van praktisch de gehele Golanhoogten. Gezien de
talrijke Joodse nederzettingen hierop gebouwd kan het ook praktisch niet
anders.
— Jordanie krijgt een deel van de westelijke oever terug; een rechte lijn
wordt getrokken tussen Nabloes en Hebron, alles ten westen hiervan wordt
geannexeerd; het oostelijke gedeelte komt definitief terug bij Jordanie. De
40 nederzettingen blijven op deze wijze Israelisch, de Jordaanse Palestijnen
mogen blijven waar ze zijn en krijgen politieke rechten in federatief verband
(over de andere Palestijnen wordt vooralsnog met geen woord gerept).
— Over Jeruzalem kan omzeggens niet worden onderhandeld. Het plan
37 D. Goldstein, Eerste minister Rabin spreekt, in: Ma'ariv, 25 september 1974.
38 D. Goldstein, op. cit.
39 Rabin in een T.V.-interview met Tros-Actua; 22 september 1975.
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van Caradon dat `door de Joden zal worden toegejuicht' 4" kan men beamen,
een realistische kans tot slagen maakt het geenszins. 'Oost-Jeruzalem blijft
Israelisch' zeggen de Israeli's en hiermee is jong en oud, religieus of nietreligieus, het volmondig eens. Liever stierven zij dan dat een ander gezag
dan (of naast) het Joodse over Oost-Jeruzalem zou worden gevestigd!
Bij een minder dan 100%-vrede zijn de concessies aanzienlijk kleiner.
Peres: `Echte duiven zijn er in Israel niet. Echte duiven zouden mensen zijn
die voorstellen dat we tegelijk Jeruzalem en de Golan opgeven, en een
Palestijnse staat oprichten. Echte haviken zijn er ook niet: zelfs degenen
die de Golanhoogten als deel zien van de bijbelse passage waarin het land
van melk en honig wordt beschreven, zijn bereid tot opgave van delen van
de Sinai ... Het is waar dat zwakke mensen van deze lijn kunnen afwijken,
maar dan brengen zij de staat in gevaar'. 41
Nochtans zijn alle visies in de Israelische pers niet zo hard en onverdraagzaam als die van Peres doet vermoeden.
Aan het woord is nogmaals professor Rubinstein: `De oprichting van een
stad op de Golanhoogten dient onze veiligheid niet en zal de Israelische
politieke belangen schaden ... Als we moeten vechten, dan is het niet omwille van ons recht een stad in bezet gebied te bouwen, maar omwille van
ons recht op bestaan ... Wij denken nog in termen van het oude Palestina
terwiji onze streek het nucleair tijdperk binnentreedt ... we moeten gebieden of staan zelfs al betekent het de opgave van historische affiniteit en
morele rechten ...' En Rubinstein besluit dat 'hoewel een terugkeer tot de
grenzen van 1967 onmogelijk is', men niet door een onbesuisde annexatiepolitiek de politieke isolatie en de vermindering van sympathie tegenover
de Joodse staat mag riskeren. 42
Op zoek naar een vrede 'vruucht van gerechtigheid

7

Dit brengt ons dan stilaan naar het einde van onze zoektocht naar vrede in
het Midden-Oosten, of in `het Gebied' zoals de Israeli's het uitdrukken.
Moeten we optimistisch zijn? Neen. Het recht van de Palestijnen om ook
een eigen land te hebben werd nog steeds niet door Israel erkend, laat staan
dat een begin gemaakt werd om het te realiseren. De Palestijnen zelf zijn in
beginsel bereid Israel te erkennen als onafhankelijke Joodse staat zoals die
in het verdelingsplan van 1947 werd voorgestaan, maar dit is uiteraard geen
realistische basis voor een zinnig gesprek met de tegenpartij. Arafat ver40 Caradon stelt voor 'zustersteden in een onverdeeld Jeruzalem' op te richten; Lord
Caradon, De enige oplossing, in: New York Times, 29 november 1974.
41 Gesprek met minister van de f ensie Shimon Peres, in: Yediot Aharonot, 16 september 1974.
Dus de visie van de V.S. en West-Europa, Nederland uitgezonderd, is te 'duifs' volgens
Peres.
42 A. Rubinstein, Een jaar later, in: Ha'aretz, 25 september 1974.
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klaart voor de V.N. dat enkel een democratisch Palestine voor hem aanvaardbaar is, de volgende dag erkent hij in een interview dat dit slechts een
droom was en dat hij wel bereid is tot een vredesverdrag met de Joodse
staat, als een kleine Palestijnse staat wordt opgericht. Geen enkele Arabische of Palestijnse leider durft openlijk te verkiaren naar vrede te streven
met de tegenstander, misschien met uitzondering van Sadat. Wegens de
dreigende Israelische annexatiepolitiek zijn al de Arabische leiders momenteel bereid ten koste van de Palestijnen in touw te gaan met Israel. Gelukkig
voor de P.L.O. echter verschillen de meningen zo erg dat een volledig
akkoord onmogelijk is. Wat de Arabieren 'bezet' heten is voor de Hebreeers
reeds lang `Israel' geworden en elke kleine teruggave wordt dan beschouwd
als grote concessie waar tegenover een stuk vrede geleverd moet worden
(cf. de duur gekochte vrede van 75 miljard BF inzake de Sinai). Is dit helemaal onlogisch? Neen, in deze wereld blijft immers het recht van de sterkste
gelden. Dank zij de wapens heeft Israel toch reeds vier keer de oorlog gewonnen. Dank zij de bewapening overleven ook Zuid-Afrika en Rhodesia,
om er maar twee te noemen, te midden van een vij andige omgeving. De
mythe van de arme verdrukte Israeli's omgeven door een gebied van monsters, doet in dit verband enigszins anachronistisch aan en is vooral bedoeld om sympathie of meelij bij de Amerikanen (of Nederlanders) op te
wekken.
De leiders momenteel aan de macht in de Arabische landen zouden bereid
zijn met Israel een niet-aanvalsverdrag te tekenen in ruil voor algehele
teruggave van de bezette gebieden, maar de lezer merkt zelf hoe ver de
standpunten van Israel en zijn buren van elkaar verwijderd zijn. Voor echte
vrede immers wil de Hebreeuwse staat slechts een beperkt deel van de gebieden afstaan, dat nog kleiner is in ruil voor een niet-aanvalsakkoord.
Slachtoffers van de kortzichtige politiek van hun voorgangers, moeten de
Arabieren kiezen voor hun principes of voor de economische vooruitgang
van hun onontwikkelde landen. Sadat opteert voor het laatste; zo kan hij
tenminste de volgende oorlog zeker voor drie jaar uitstellen. Door de gebrekkige vredespogingen verliezen gematigde leiders als Sadat, Assad en
Arafat hun geloofwaardigheid bij hun respectieve achterbannen (enkel
Hoessein lijkt hiervoor immuun te zijn), tot op het moment dat zij vervangen worden door meer revolutionaire elementen die dan door zinloze of
kinderlijke acties (vb. het wippen van Israel uit de U.N.O., het opblazen
van een hotel) de tegenpartij nog meer vastberadenheid bezorgen in hun
vasthouden aan eerder ingenomen stellingen. 41 Deze laatste redeneert officieel als volgt: als het 27 jaar vraagt vooraleer de Arabieren bereid zijn ons
bestaan te erkennen (en volgens Israel doen ze dat nog niet) dan zullen wij
43 Cf. Egypt and the P.L.O.: a battle with no winners, in: The Economist, 20-26 september 1975, p. 58.
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nog wel eens zo lang wachten tot ze bereid zijn (nogmaals) vrede te sluiten,
maar dan op onze condities. In Israel lijkt heden ten dage onwrikbaarheid
dmotief . Rabin en Peres dirigeren het Israelische orkest en geen
het hoof.
instrument mag uit de toon vallen. Meer gematigde politici, die bijv. proefballonnetjes oplaten in de richting van Arafat, worden met klem het zwijgen
opgelegd. De jongeren die vinden dat Israel weinig doet voor de vrede,
worden gewezen op de jongste agressieve toespraak van een Arabische leider. `Vermits we al op de hoogte zijn van de betekenis van de afwezigheid
van verrassings- en initiatiefnemende elementen in de oorlog en vermits we
in de volgende eeuw niet door de Arabieren verrast willen worden, is het
mogelijk dat we voor dit dilemma geplaatst worden: wat houdt een casus
belli in en hoe wordt ze behandeld: door het element van verrassing en
initiatief in handen te nemen'. 44 Dergelijke zinnen zijn in de Israelische pers
gemeengoed. Er bestaat in Israel een alles overheersend akelig gevoel dat
de oorlog zo jets is als een conjunctuurverschijnsel dat op vaste tijdstippen
steeds weer opduikt. `Wij moeten pogen hen een klap te geven die hun lust
tot oorlog zal bederven. We hebben bewezen dat we sterk zijn — en we zijn
sterk'. `We zullen opstaan en hen neerslaan, we deden dat in het verleden
ook al. Vooral omdat ons vertrekpunt in de volgende oorlog niet zo inf erieur zal zijn als in de laatste. We zullen geen fouten maken en we zullen niet
meer honderd tanks zonder doe! verliezen'. `We moeten nog vechten voor
Israels overwinning. We zijn nog niet halfweg; we hebben sterke zenuwen
nodig, een lange adem en geloof in de gerechtigheid van onze zaak en in de
zionistische staat'. 45
Ik beweer niet dat iedereen in Israel op deze wijze spreekt, en dat deze
slogans ook echt inhouden wat ze misschien op het eerste gezicht betekenen.
Dat ze vrij gepubliceerd worden is democratisch, maar dat ze de bedrieglijke opvatting van de 'onvoldoende economische en politieke ontwikkeling
van de Arabische landen' bestendigen is bedroevend.
De V.S., enige macht die Israel aan de onderhandelingstafel tot meer concessies kan dwingen, zitten in 1976 zelf in voile verkiezingen gewikkeld en
zullen zich dan niet zo veel met hun lastige klanten bezig houden. Uiteraard
hoopt Israel op een democratische overwinning waarbij dan Jackson (of
vie dan ook de democratische presidentskandidaat zal zijn) dezelfde politiek van zijn (democratische) voorgangers zou voeren. Gezien de relatief
nog steeds grote energieafhankelijkheid van het Midden-Oosten, zal dit
laatste wel een streep door de Israelische rekening betekenen. Aangezien de
V.S. wel Israel maar niet zijn veroveringen willen verdedigen, moet het
vroeg of laat tot een crisis van formaat komen tussen beide landen.
En toch bespeuren wij een hoopgevend lichtje in de woestijnduisternis. Meer
44 Een jaar na de oorlog, in: Yediot Aharonot, 16 september 1974.

45 Een jaar na de oorlog, op. cit.
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en meer beginnen jonge Palestijnen en Israeli's in Israel met elkaar te praten.
Dank zij de onmiddellijke nabijheid van Judea en Samaria zijn er tussen
sommigen van hen (vooralsnog schuchtere) economische en culturele contacten. Het Israelisch-Arabisch conflict is een symbool van ons tijdsgewricht waarin alles zeer snel voorbijgaat en waarin het beleid nauwelijks kan
volgen. De huidige inertie, verklaard door een wederzijdse haat die de geest
vertroebelt, kan misschien nog eens in een bevrijdende visie worden omgezet. Dat dit nu nog onmogelijk is vind ik oprecht jammer, want indien
Israel en Palestina zich ooit konden verzoenen, dan werd hun federatie wellicht een der welvarendste ter wereld. Gods symbool voor de eeuwige vrede?
Een andere optimistische conclusie: dit verslag is voor het merendeel gebaseerd op Israelische kranteartikels. Dit laatste bewijst alleszins dat nu,
veel meer dan vroeger, de Palestijnse problematiek in Israel onderkend
wordt en dat men ze niet doodzwijgt zoals de Meir-Dajan-aanhang deed.
Voor Israel bestond (en bestaat) de kern van het conflict in het recht op
bestaan van de Hebreeuwse staat. Voor de Arabieren is het de Palestijnse
kwestie. Nu het bestaansrecht van Israel door de Arabische buurlanden
erkend wordt, nu Israel meer open begint te staan voor de Israelische Palestijnen, is de kern van het conflict m.i. zoniet veranderd dan wel verplaatst.
De strijd in het Midden-Oosten is anno 1975 een territoriale kwestie geworden.
Wat de Palestijnen betreft geloof ik, maar op dit punt kan ik mij vergissen,
dat de Israelische leiders ergens in het diepst van hun hart toch wel erkennen dat vroeg of laat met hen gesproken zal moeten worden, en dat de oprichting van een eigen Palestijnse staat overwogen dient te worden, wil men
in het Midden-Oosten toch eens vrede hebben. Maar nogmaals, de territoriale ambities maken elke poging in deze zin nu onmogelijk. Eens, als het
Joodse inwijkelingenpercentage sterk zal gaan dalen, moet Israel inzien
dat er plaats genoeg is voor de Palestijnen. Met dit Israel zullen de Arabische buren op hun beurt wel bereid zijn een echte vrede te sluiten, maar dit
proces, dat amper begonnen is, heeft vooral tijd nodig, de tijd van een mensenleven.

Valkuilen voor de democratie

H. Hermans

Nederland mag een klein land zijn, maar het heeft, naar een gevleugeld
woord van oud-minister Luns, een groot buitenland en in dat buitenland
schijnen steeds weer bronnen op te borrelen van ongerustheid voor Nederlandse bewindslieden. Ongerustheid met name over allerlei ijselijkheden
die de grondbeginselen van de democratie worden aangedaan. Om de haverklap gebeuren er wel ergens ter wereld dingen die althans naar het oordeel van sommige Nederlandse bewindslieden niet met de ware democratie te verenigen zijn en, getrouw aan de tradities van een yolk dat door de
eeuwen heen hunkerde naar belijdenis, achten deze bewindslieden het
steeds weer nodig het waarschuwende vingertje op te heffen en voor het
aanschijn van de wereld getuigenis of te leggen van hun bezorgdheid — hun
`ernstige bezorgdheid' zelfs als dat zo te pas komt -- en van hun aanhankelijkheid aan de democratie, die Nederland als een kostbaar erfgoed der
Vaderen ongerept heeft bewaard en zal blijven bewaren, mede uiteraard
dank zij de waakzaamheid van genoemde bewindslieden.
De vraag mag echter wel eens worden gesteld of deze bewindslieden dan in
Nederland geen gevaren zien dreigen voor de democratie. Het ziet er niet
naar uit, dat zij zich daar erg bezorgd over maken. Zij zijn wel bereid het
bestaan te erkennen van enkele onvolkomenheden, enkele rimpels, die nog
moeten worden gladgestreken. Rimpels met name op het terrein van de
openbaarheid. Maar verontrusten doet de situatie in Nederland hen niet.
Het waarschuwende vingertje geldt alleen voor het grote, grote buitenland,
waar men zich overigens bitter weinig van de `ernstige ongerustheid' der
Nederlandse bewindslieden aantrekt.
Toch zou de hand met dat waarschuwende vingertje best wel eens in
eigen boezem kunnen worden gestoken.
Niet, dat er in Nederland enig gevaar dreigt voor een revolutie met straatgeweld, voor een militaire staatsgreep of zelfs maar voor een legaal aan de
macht komen van een partijgroepering die enigerlei vorm van dictatuur
voorstaat. Lieden die dit soort openlijke aanvallen op de democratie nastreven, krijgen in Nederland gelukkig (nog) geen slag aan de bak. Een
heel andere vraag is echter of de democratie niet meer door haar vrienden
wordt bedreigt dan door haar vijanden. Of haar vrienden niet al te ge-
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makkelijk de ogen sluiten voor de valkuilen die om haar heen liggen, zo
zij niet zelf bezig zijn valkuilen voor haar te graven.
Het levendmakend beginsel van de democratie is de verdraagzaamheid.
Democratische spelregels voor het staatkundig leven laten zich in de wet
vastleggen. Het streven naar het vastleggen van dergelijke regels lag ten
grondslag aan de eerste moderne Grondwet, die der Verenigde Staten van
Amerika en sedert het tot stand komen daarvan heeft vrijwel ieder land ter
wereld zich een Grondwet aangemeten met soortgelijke spelregels. Die
spelregels verschilden van land tot land; ieder land pretendeerde in zijn
Grondwet een democratisch bestel naar eigen aard te hebben vastgelegd.
In feite echter bleek dit maar al te vaak een fictie. Hoe uitgebreid en hoe
voortreffelijk ook de spelregels in de wet, zij konden de democratie niet
waarborgen wanneer de toepassing van die regels niet in handen lag van
mensen die eerlijk trachtten de verdraagzaamheid te beoefenen. Zodra
de verdraagzaamheid in de knel raakte, kwam er van de toepassing ook
van de beste spelregels niets meer terecht en bleken die regels het papier
niet meer waard waar zij op geschreven stonden.
Voorbeelden daarvan liggen voor het grijpen.
Het meest voor de hand dat van de Weimar Republiek. De grondwettelijke bepalingen die haar staatsbestel regelden, konden de toets van de democratie alleszins doorstaan. Zij ging echter in de meest afzichtelijke dictatuur ten onder toen zij door de volstrekte onverdraagzaamheid van Hitlers bruine moordbenden in de maalstroom van een uiterste polarisatie terecht kwam. In Rusland, dat zich omstreeks dezelfde tijd dat de Republiek
van Weimar tot stand kwam, omturnde tot een `volksdemocratie', steunend
op Raden, 'Sowjets', van boeren, arbeiders en soldaten, kwam van een
werkelijke democratie evenmin iets terecht door een soort dubbeldikke onverdraagzaamheid — een van de communistische partij jegens alien die niet
tot het lidmaatschap daarvan waren toegelaten en een van de leidinggevende figuren in deze partij jegens al diegenen die zich verstoutten er een
afwijkende mening op na te houden. Wat zich `volksdemocratie' noemde,
bleek in wezen niets anders dan een terroristische vorm van polarisatie.
Alle grondwetten van de twintig Latijnsamerikaanse landen ten spijt — en
dat waren er in de loop van anderhalve eeuw een slordige 250! — vielen de
meeste van deze landen van de ene dictatuur in de andere met hoogstens
of en toe een korte onderbreking, waarin van enige democratie sprake
mocht zijn, zij het dan van een democratie waarin de onverdraagzaamheid
druk bezig bleef de kiemen van polarisatie te zaaien, waaruit ten laatste
toch weer een dictatuur voortkwam. Hoe men in dit werelddeel over de
Grondwet denkt, bleek een Amerikaans journalist, die op een vraag naar
dit document ten antwoord kreeg: `Mijnheer wil de tekst van de Grondwet?
Waarvoor? Is mijnheer soms een dichter?'
Veel hebben de Westerse democratieen zich niet aangetrokken van deze
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waarschuwende voorbeelden uit een betrekkelijk nog recent verleden. Men
zou eerder het tegendeel denken.
De grootste der Westerse democratieen ging met het polariseren voorop.
De arrogantie, waarmee een vlegel als Ehrlichman, in de rug gesteund door
president Nixon, ten overstaan van de Senaatscommissie die de Watergateaffaire moest uitzoeken, durfde beweren dat het bespioneren van de Democraten en hun medestanders in de publiciteitsmedia jets te maken had met
de staatsveiligheid, had meer gemeen met de filosofie van de Gestapo dan
met die van de democratic zoals deze nu bijna twee eeuwen in de Amerikaanse Grondwet ligt verankerd. Met deze filosofie, die de `Fuhrer' boven
de wet stelt, was Nixon druk bezig het democratisch staatsbestel, dat de
Amerikanen terecht als hun kostbaarste erfgoed beschouwen, te ondermijnen en of te breken. Het gezond verstand van het Congres heeft aan dit luguber gedoe een eind gemaakt, maar de Amerikanen hebben er wel een
kwalijke herinnering aan overgehouden; een herinnering zo ongeveer als
van iemand die in de ogen van de duivel heeft gekeken.
Europa heeft die huiveringwekkende ervaring nog niet in die misdadige
vorm opgedaan. Sommigen verkneukelden zich uit anti-Amerikaanse gevoelens wel in het Watergate-schandaal, maar hoe weinig men ervan opstak, bleek bijvoorbeeld in de Duitse Bondsrepubliek, waar de verkiezingscampagnes langzamerhand het karakter kregen van verketterings-oorlogen.
Koplopers daarbij zijn de radicale socialisten onder de aanhangers van
Willy Brandt, die bij de strijd om de politieke macht te verstaan gaven, dat
wanneer zij onverhoopt niet zouden winnen, zij het land onbestuurbaar
zouden maken en desnoods hun toevlucht zouden nemen tot het `mobiliseren van de bedrijven' en tot andere vormen van geweld. Daarbij suggereren
zij, dat hun politieke tegenspelers een 'koude staatsgreep' nastreven; een
volkomen niets-zeggende term, die echter het voordeel heeft sinistere
spookbeelden op te roepen van duistere samenzweringen tussen staatslieden, militairen en bedrij f sleiders onderling. 1 In feite is dit niets anders dan
het spiegelbeeld van de 'rode-smeer-taktiek', waarmee Richard Nixon in
zijn meest beruchte campagnes zijn tegenstanders te lijf ging en waarmee
hij zich de walging van dezelfde Europese socialisten op de hats haalde.
De grote mannen als Brandt en Schmidt houden zich gelukkig (nog) afzijdig van deze openlijke ophitsing tot onverdraagzaamheid; het zijn nog meer
de halfgoden uit de deelstaten die er zich aan bezondigen, maar evenzogoed vormt deze ophitserij een levensgroot gevaar voor de democratic.
Elders in Europa vertoont het gevaar zich in andere gedaante. Door het
toespitsen van tegenstellingen — hetgeen in feite op hetzelfde neerkomt als
1 Zie hierover het nieuw-verschenen boekje: Der uberforderte schwache Staat. Herderbi cherei (Initiative 7), herausgegeben von Gerd-Klaus Kaltenbrunner, Herder,
Munchen 1975. In het bijzonder het hierin opgenomen gesprek met Kurt Biedenkopf,
pg. 144 v.v.
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het cultiveren van onverdraagzaamheid — lieten de socialisten zich dringen
in een bondgenootschap met de meest fanatieke, de meest geraffineerde
en de best gedisciplineerde vij anden van iedere democratie, de communisten. Terwille van de macht verkozen zij dit bondgenootschap boven ieder
ander, daarmee stilzwijgend te kennen gevend dat ieder ander regime erger
is dan het communistische. Een idee, dat men niet meer hoeft te proberen
nog aan de Portugese socialisten-leider, Mario Soares, te slijten.
Tegen de Europese landen waar zich dit soort ontwikkelingen voordoen,
steken onze wakkere Nederlandse bewindslieden geen vinger, zelfs geen
waarschuwend vingertje uit.
Toch mag men zich in gemoede afvragen of de Nederlandse `socialisten' en
hun meelopers niet druk bezig zijn op diezelfde manier een valkuil te graven voor de democratie.
Dat begint al met een taalvervalsing. De Partij van de Arbeid en haar twee
satellieten noemen zich gezamenlijk `de' progressieven van Nederland. Dat
zij daarmee een monopolie voor zich opeisen dat zij niet bezitten en waarvan zij zelf ook drommels goed weten dat zij het niet bezitten, is nog tot
daaraan toe. Het behoort nu eenmaal tot het politieke spel, dat partijen
evenals marktkooplieden hun eigen waar als de beste op de hele markt aanprijzen. Tegen dit soort aanprijzingen is de democratie wel bestand. Iets
anders is echter dat deze aanprijzing, het opeisen van dit monopolie doelbewust is gericht op 'polarisering'; het drukt niet alleen een aureool van
vooruitstrevendheid op het eigen 'nederige' hoofd maar ook een stempel
van behoudzucht, van verbeten vasthouden aan het bestaande omdat daarmee het eigen belang wordt gediend, van zelfzucht dus op alles wat niet tot
deze 'progressieve' groepering behoort. Diezelfde polariserende tendens
vertoont zich ook in de sociaal-economische sfeer. Dat een vakcentrale als
het N.V.V. de oude knol van de klassenstrijd weer van stal heeft gehaald
en vlijtig tracht te berijden, laat zich nog wel begrijpen, maar dat de katholieke vakcentrale, die uit heel andere idealen is voortgekomen, zich ertoe
heeft laten verleiden op een ezel van hetzelfde soort te klimmen om als een
Sancho Panza achter de grote meester aan te hobbelen om met wapens
waar hun pioniers — echte vechters voor het algeheel welzijn van de arbeiders — van gruwden, de strijd aan te binden tegen de `andere klasse', die
verondersteld wordt uit louter kapitalistische uitbuiters te bestaan is een
bedenkelijke zaak. Van een eigen identiteit is in de katholieke vakbeweging
niet of nauwelijks meer sprake. Alles wat de pioniers er van den beginne
of in hebben willen leggen, is vergeven en vergeten; hoogstens hangen er
nog een paar portretten van hen als een belediging aan hun nagedachtenis
te beschimmelen in de bestuurskamers. Haar identiteit is een negatieve
identiteit geworden: zij is tegen. Tegen alles wat net in de rijen van de arbeidersorganisatie thuis hoort. Onverdraagzaamheid. Klassenstrijd en daarmee uit.
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Evenals in de Duitse Bondsrepubliek zitten de doordouwers van deze polarisatie in Nederland voornamelijk in de lagere bestuurssferen, met name
in die gemeenteraden waar de `progressieven' een meerderheid bezitten.
Van de goede en volkomen democratische traditie om in de gemeenten een
college van burgemeester en wethouders te vormen dat zo breed mogelijk
de uiteenlopende meningen in de burgerij weerspiegelt, blijft in die gemeenten niets meer over. Daar moeten 'programcolleges' worden gevormd — wederom een fraai woord voor een lelijke zaak. Voor een `College
van onverdraagzaamheid'. De rode vlag moet op het stadhuis ten teken
van triomf voor de vooruitstrevende onverdraagzaamheid. En evenals in
Frankrijk en Zweden moet, wanneer de `progressieven' geen meerderheid
uit zichzelf kunnen opbrengen, door een bondgenootschap met de aartsvijanden van de democratie, de communisten, toch de rode vlag in top komen. De rode haan voor de democratie.
Anders echter dan in Duitsiand, waar figuren als Brandt en Schmidt zich
niet laten meesleuren door hun onverdraagzame achterban, staan de Nederlandse `progressieven' onder leiding van lieden die — in tegenstelling tot
de socialistische voormannen van nog maar enkele tientallen jaren geleden
— maar al te gretig hun radicale achterban volgen en niets liever zien dan
de polarisering, die op onverdraagzaamheid steunt. Daar kunnen die lieden zelf weinig aan doen. Zij behoren nu eenmaal tot het genus uit de kluiten gewassen partijbonzen; ondermaats, wanneer men hen naast figuren
als Brandt of Mitterand stelt.
Maar intussen graven zij ongehinderd met dezelfde hand, waar het waarschuwende vingertje aan vast zit, een valkuil voor de democratic in hun
eigen land.
Tot de grondslagen van de democratic behoort ook, dat de burgers in staat
zijn om zich een oordeel te vormen over de staatkundige problemen van de
dag. Het is dan ook geen toeval dat de democratic als regeringsstelsel haar
oorsprong vond in de oude Griekse stad-staten, waar de problemen als het
ware binnen de muren bleven en de gebeurtenissen daarbuiten pas dan belangrijk werden wanneer het bestaan van de eigen kleine gemeenschap ermee was gemoeid. Die problemen waren voor een vrije burger overzienbaar.
Een vrije burger, die de arbeid aan zijn horigen kon overlaten en tijd genoeg had om de volksvergaderingen bij te wonen, daar het woord te voeren
wanneer hem dat inviel en deel uit te maken van rechtsprekende colleges,
die soms uit duizend mensen bestonden. Zolang het eenvoudig bleef, functioneerde die democratic goed, maar zodra het ingewikkeld werd zoals in
de jaren van de Peloponnesische oorlogen, toen Grieken tegen Grieken
vochten en op het laatst niemand meer wist waar de ruzie eigenlijk om was
begonnen, ontaardde zij al gauw in het despotisme van demagogen, die in
de school der welsprekendheid hadden geleerd hoe zij het yolk naar de
mond moesten praten om hun zin door te drijven — ook wanneer zij hun
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zinnen hadden gezet op de dood van een wijsgeer als Socrates.
Het valt moeilijk te ontkennen dat de staatszaken er in deze tijd bepaald
niet overzichtelijker op zijn geworden voor de doorsnee-burger. De Staat
heeft een onnoemelijk aantal taken op zich genomen en dat aantal breidt
zich nog steeds uit. Oordelen over wat er gaande is, eist bovendien niet alleen
inzicht in wat binnenslands van staatswege allemaal wordt geregeld, maar
ook inzicht in wat er elders in de wereld gebeurt. Steeds meer immers raken
de belangen van de verschillende landen en continenten met elkaar verweven. Toestanden en gebeurtenissen in landen, duizenden mijlen ver weg,
kunnen ieder land, soms opeens en onverwachts, voor beslissingen stellen
van binnenlands bestuur. De oliecrisis van verleden jaar is daar het meest
sprekende voorbeeld van uit de laatste tijd.
Hoe een gewoon burger dat alles kan overzien, is een grote vraag. Of liever: het is nauwelijks een vraag: hij kan het niet.
Dit is het uur van de demagogen. De kleintjes zowel als de groten.
De kleintjes zitten overal. Dat zijn in de eerste plaats de koplopers bij allerlei demonstraties, die langzamerhand een alledaags straatbeeld in onze
steden zijn geworden. Mensen, die er nu eenmaal plezier in hebben om met
spandoeken te lopen en eisen uit te schreeuwen voor gebouwen, waar een
of andere autoriteit in is gehuisvest. Men krijgt steeds meer de indruk, dat
het deze mensen niet zozeer te doen is om de zaak waarvoor of waartegen
zij de straat op trekken, maar om het demonstreren zelf. De overheid moet
ervan doordrongen worden dat `de massa' een eigen wil heeft, waar bewindslieden niet schouderophalend aan voorbij kunnen gaan. Die `wil van
de massa' is natuurlijk de wil van die koplopers, die al demonstrerende
zichzelf naar het schijnt te willen doordringen van hun eigen belangrijkheid.
Zij wijzen het yolk, de massa de weg; zij leiden. Wat verbeelden de `politieke leiders' zich wel!
Soortgenoten van deze koplopers zitten op de partijcongressen. Dat zijn
de mensen die zichzelf beschouwen als het — vooral steeds knagend — geweten van het partijbestuur, van hun partijfracties in de beide Kamers der
Staten-Generaal en van hun partijministers in het kabinet. Wee als deze instanties zich op paden begeven die niet staan uitgestippeld in het partijprogram of, door de omstandigheden gedwongen, maatregelen moeten
nemen die niet in overeenstemming zijn met de beloften die de partij aan de
kiezers deed. Zij weten niet alleen precies wat afgesproken is — en `afspraak
is afspraak', nietwaar! — maar ook beter dan een verantwoordelijk minister
hoe het buitenlands beleid moet worden gevoerd en wat voor vliegtuigen
het leger moet aanschaffen. Naar argumenten luisteren zij niet of nauwelijks; waarom zouden zij ook. Er is immers maar een argument: hun eigen
inzicht.
Ook in de kring der publiciteitsmedia ontbreken de miniatuur-demagoogjes niet. Als het ware van nature zitten zij in het reclame-wezen. Reclame
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immers is de kunst van de overreding tot handelen, casu quo tot kopen.
Een kunst, waarvoor de scholen van de Griekse en later de Romeinse retorica reeds een wetenschappelijke grondslag probeerden te vinden. De kunst
om een pleidooi te winnen voor een jury of gelijk te krijgen van de volksvergadering. Scholen voor demagogen dus. Scholen waar de kunst der welsprekendheid niet werd beoefend omwille van de kunst, maar met een zeer concreet dooel. Precies als de kunst der reclame, die eveneens druk bezig is zich
van een wetenschappelijke achtergrond te verzekeren. De wetenschappelijke achtergrond van de psychologie der menselijke zwakheden, de aangrijpingspunten voor de kunst der overreding. Economische demagogic
dus, die in haar meest afzichtelijke vorm dagelijks op de televisie wordt bedreven. Met als resultaat de dreiging van een economische dictatuur door
grootbedrijven, die het geld hebben om de verborgen verleiders van de
reclame te betalen. Ietwat gegeneerd zijn ook enkele politieke partijen ertoe overgegaan om hun verkiezingscampagne in handen te leggen van reclamebureaus, aldus openlijk de demagogic verkiezend boven de eerlijke
strijd. Het hoeft tenslotte niemand te verbazen dat er ook onder de commentatoren, de schrijvende zowel als de sprekende, een aantal zit dat zich
niet vies toont van demagogic door het misbruiken van de techniek der
opiniepeiling, door het kleuren van de resultaten dezer techniek, door het
uitschakelen van tegenspraak, door het willekeurig zeven van het nieuws
en ga zo maar door.
Dat de vakbondsleiders hun eigen soort demagogic bedrijven door het te
doen voorkomen alsof ieder die tegen hun al te vaak overdreven looneisen
waarschuwt, al ware het slechts om andere arbeiders dan vakbondsleden
in bescherming te nemen, een vii and is van de arbeidersklasse en alsof het
hoogste loon ook het hoogste goed is voor de arbeiders.
In de landspolitiek speelt de demagogic gelukkig nog geen grote rol. Het
blijven natuurlijk slimme jongens, de politici; ook de Nederlandse. Zij hoeyen niet van Amerikaanse presidentskandidaten te leren hoe zij de kiezers
met beloften moeten paaien, hoe zij de argumenten van hun tegenstanders
moeten negeren en een confrontatie daarmee moeten omzeilen. Ras-demagogen zijn het echter niet, al ware het slechts omdat zij naar vaderlandse
aard en in schrille tegenstelling tot politici van andere landen maar zelden
uitblinken in welsprekendheid. Redenaars groeien nu eenmaal niet in de
polder. En wat dat betreft heeft het Nederlandse Parlement iets van een
poldertje. Geen parlement ter wereld is zo saai als het Nederlandse, waar
de 'geachte afgevaardigden' elkaar prevelend te lijf gaan met geleerde termen waar de kiezers totaal niets van begrijpen. Aldus ook het hunne bijdragend aan het ondermijnen van de democratic.
Nu behoort het tot de mythe van de Nederlandse volksaard de gebrekkige
retorica van onze leiders toe te schrijven aan de on-ontvankelijkheid van de
Nederlanders voor retorisch vuurwerk. De Nederlanders zouden daar te
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nuchter voor zijn. Vergeet het maar. Charismatische sprekers hebben
ook de Nederlanders in hun ban gehad. Voile zalen en voile kerken getrokken en aanhang gekweekt. Mannen als Abraham Kuyper, Dr. Schaepman
en Pieter Jelles Troelstra, die terdege hun sporen in de Nederlandse politiek
hebben nagelaten.
Demagogie is echter niet alleen een kwestie van welsprekendheid. Daar
kunnen ook andere middelen aan te pas komen. De 'verborgen verleiders'
van de reclame en van allerlei andere vormen van publiciteit. Soms werkt
het gebruik van zulke middelen averechts. De ene partij in Nederland die
prat ging op haar `moderne' ingeving om haar verkiezingscampagne in handen te leggen van een reclamebureau — D'66 — zit zich thans op haar nagels
te bijten, omdat de kiezers uiteindelijk toch niet gediend bleken van Sterreclame in de politiek. Enigszins anders ligt het echter met de nieuws-publiciteit. Het constant opdringen naar de voorpagina en naar de beeldbuis.
Nederland heeft daar nog niet zó veel ervaring mee; Amerika des te meer.
Roosevelt en Kennedy dankten beiden hun populariteit voor een aanzienlijk deel aan de wijze waarop zij het steeds zo wisten te draaien dat zij in
het nieuws kwamen. Roosevelt had de omstandigheid mee, dat juist in de
periode van zijn presidentschap de landelijke geillustreerde weekbladen
opkwamen en er geen nummer van Life kon verschijnen zonder dat de president er met zijn broad smile in stond. Kennedy ergerde zich aan de wijze
waarop zijn voorganger, Eisenhower, de publiciteit van de president had
laten verslonsen door de nieuwsverstrekking niet van het Witte Huis te
doen uitgaan doch aan iedere afzonderlijke minister en aan ieder afzonderlijk departement over te laten. Uitgaande van de redenering dat de president in het Amerikaanse staatsbestel de voile verantwoordelijkheid draagt
voor alles wat in het rayon van de uitvoerende macht gebeurt, stelde Kennedy, dat daarover dan ook geen enkele mededeling aan de publiciteitsmedia mocht worden verstrekt tenzij door of vanwege de president. Het
publiek moest goed worden ingescherpt dat hij alleen de man was en niemand anders. Ditzelfde zien wij nu in Nederland gebeuren zonder dat het
staatsrecht daarvoor ook maar een schijn van rechtvaardiging biedt. Nederland zit opgezadeld met een premier die zich een soort Amerikaanse
president waant, verantwoordelijk voor alles, letterlijk alles, wat er in het
overheidsapparaat gebeurt en verplicht over alles zijn verblindend licht te
laten schijnen. Zijn medebewindslieden, die precies evenveel verantwoordelij kheid dragen als hij, komen er nauwelijks meer aan te pas. Hij is altij d
haantje de voorste in het leveren van commentaar; hij roept zodanig dat de
hele pers het weet, ministers op het matje, die iets hebben gedaan zonder
eerst netjes te vragen of zij wel mogen van meester Den Uyl. Dat dit bewust of onbewust demagogie is, schijnt niet tot deze econoom door te dringen. Een econoom, die overigens als maar doorgaat de taken van het staatsapparaat uit te breiden en de werking van de staatsmachinerie steeds in-
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gewikkelder en ondoorzichter te maken met het gewilde of ongewilde gevolg dat niemand er meer jets van begrijpt en op het laatst iedereen blij is
als er tenminste
is die het allemaal snapt: de premier! Dit is voor wat
de toekomst van de democratie betreft, bewust of onbewust — men mag
aannemen het laatste — spelen met vuur.
Tot de grondslagen van de democratie behoort ook het beginsel dat het
recht om beslissingen te nemen die ingrijpen in het leven van de burgers,
een tegenwicht moet vinden in een verantwoordingsplicht tegenover het
soevereine yolk.
De leden van het wetgevend orgaan, het parlement, hebben die plicht. Volgens de bepalingen van de Grondwet verloopt hun mandaat na vier jaar of
eerder in geval van een kamerontbinding. Telkens opnieuw moeten de afgevaardigden dus tegenover hun kiezers verantwoording afleggen over de
wijze waarop zij van de hun verleende bevoegdheden gebruik hebben gemaakt; telkens opnieuw moeten zij waar maken, dat zij nog steeds het vertrouwen van hun kiezers genieten. De ministers op hun beurt zijn verantwoording schuldig aan het parlement, dat hun op ieder gewenst ogenblik
het vertrouwen kan opzeggen, wanneer zij beslissingen nemen die het parlement niet in overeenstemming acht met de volkswil.
Parlement en kabinet zijn echter niet de enige organen in het Nederlandse
staatsbestel die beslissingen nemen waar het welzijn van de burgers mee is
gemoeid. In dat staatsbestel zit ook nog een ambtelijk apparaat, dat een
steeds grotere macht uitoefent met een steeds onduidelijker verantwoordingsplicht.
Ambtenaren zijn er altijd en overal geweest en zullen wij ook wel altijd bij
ons hebben. Maar tussen ambtenaren en ambtenaren bestaan verschillen.
Verschillen, die niets te maken hebben met het bekleden van verschillende
rangen. Verschillen veeleer in opvatting omtrent de aard van hun taak en
de reikwijdte van hun bevoegdheden.
Lange tijd werd het ambtelijk apparaat verondersteld een soort keurkorps
te vormen -- en dat was het ook. De overheid selecteerde en instrueerde
haar dienaren zorgvuldig. Zij eiste van hen dat zij met onkreukbare toewijding het landsbelang zouden dienen onder terzijdestelling van hun eigen
belang; dat zij nimmer de regels van de hun bij de wet verleende bevoegdheden zouden overschrijden en vooral geen eigenmachtige beslissingen
zouden nemen en dat zij zich grondig vertrouwd zouden maken met de problemen die hun ter behartiging werden toevertrouwd. Zij fungeerden binnen de uitvoerende macht als het corps technici, dat zonder enige vooringenomenheid het materiaal zou aandragen, dat de bewindslieden nodig
hadden om hun beleid te bepalen en dat in de geest van de bewindslieden
dat beleid ook zou uitvoeren. Door een strenge hierarchieke structuur werden zij van jongs of aan erop getraind zo weinig mogelijk zelf te beslissen
en alleen dan wanneer zij zich er nadrukkelijk van hadden vergewist, dat
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hun superieuren hun beslissingen dekten. Hetgeen er in feite op neer kwam,
dat die beslissingen uiteindelijk inderdaad werden gedekt door hun hoogste
superieur, de minister, die voor het parlement de verantwoordelijkheid op
zich nam. Het werkte allemaal wel vertragend, maar het verdroeg zich tenminste met de democratie.
Men vraagt zich echter niet zonder zorg of of dat laatste nog wel het geval
is. Of het ambtelijk apparaat niet langzamerhand een macht is geworden,
die geheel op zichzelf staat, omdat zij zo'n onnoemelijk aantal beslissingen
moet nemen, dat geen mens, geen minister en geen kamerlid meer in staat
is daar werkelijk efficiente controle op uit te oefenen.
Tienduizenden ambtenaren, in dienst van de verschillende openbare lichamen, nemen dagelijks beslissingen die maar al te vaak rusten op hun
eigen interpretatie van de wet. Of dat ook de interpretatie is van de bewindsman onder Wiens verantw000rdelijkheid zij werken dan wel van het
parlement, dat de betreffende wet, zorgvuldig toegelicht, heeft aangenomen, raakt hen niet of nauwelijks. De kans, dat zij van hogerhand op de
vingers worden getikt is minimaal; een op de zoveel honderdduizend gevallen; minder dan de kans op een spoorwegongeluk. Het instellen van beroepsmogelijkheden vormt ternauwernood een afdoende bescherming tegen een willekeurige toepassing van de wet. Beroepsinstanties immers zitten altijd ergens 'hogerop' en soms is dat ver weg, bij de Raad van State in
Den Haag. Gedeeltelijk worden zij gevormd door tbch al overbelaste politici, die al lang blij zijn als hun ambtenaren — weer andere ambtenaren! —
hun een panklare beslissing voorleggen, soms al voordat zij de betrokkenen hebben gehoord. `Over onze beslissing kan niet worden gecorrespondeerd' wordt hoe langer hoe meer een gebruikelijke toevoeging aan ambtelijke besluiten en voor de eenvoudige burger, voortdurend levend in de
vrees dat het nog wel eens erger zou kunnen uitvallen als hij gaat piepen,
werkt dat afschrikkend genoeg. Dan maar geen beroep! Ambtelijke besluiten met zulke toevoegingen (als bijvoorbeeld gebruikelijk bij de toekenning
van studiebeurzen) zijn stapstenen naar de dictatuur; de ergst denkbare: de
dictatuur van de ambtenaren.
De rijke wasdom van het ambtelijk apparaat stelt de verantwoordelijke ministers voor een uiterst moeilijk dilemma. In beginsel hebben zij een tweevoudige taak. Willen zij zich als politici waar maken, dan moeten zij een
eigen beleid uitstippelen, waarin zich het programma weerspiegelt van het
kabinet waartoe zij zijn toegetreden. Dat beleid moet worden uitgewerkt in
wetsvoorstellen en besluiten. Dat vergt aandacht en tijd. Meer aandacht en
meer tijd naarmate het kabinet meer vernieuwen en omturnen wil. Daarnaast echter blijven de ministers verantwoordelijk voor hetgeen hun ambtenaren allemaal uitspoken. Ook dat vergt aandacht en tijd. En aangezien
ook een minister een mens is, die maar over een beperkte hoeveelheid tijd
en energie beschikt, moet hij verdelen. Hoe meer de controle op zijn amb-
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tenaren van hem vergt, des te minder tijd en energie houdt hij over voor
zijn beleid en hoe meer aandacht zijn beleid van hem opeist, des te minder
tijd en energie houdt hij over om zijn ambtelijk apparaat in het oog te houden. Hetgeen al met al tot de paradox leidt, dat een kabinet, dat zich laat
voorstaan op zijn democratische vooruitstrevendheid en het uiterste aan
beleidvaardigheid van zijn minister eist, aan de andere kant de overheidsbemoeienis en daarmee het ambtelijk apparaat steeds meer opblaast tot
een oncontroleerbaar gevaar voor de democratie.
Men vraagt zich met enige zorg af: beginnen de ambtelijke machtsuitoefenaars enerzijds en de socialistisch denkende bewindslieden anderzijds elkaar niet langzaam maar zeker te naderen tot het punt waarop zij elkaar
de hand kunnen reiken tot de elleboog? Beiden hebben een zeker rationalisme gemeen. De ambtenaren zijn de deskundigen bij uitstek in het overheidsapparaat; de technocraten van de administratie. Het socialisme is het
stelsel bij uitstek dat pretendeert het staatsbestel en het staatsbestuur op
rationele grondslagen te stoelen. Het zal nu moeten blijken in hoeverre
Chesterton gelijk had toen hij schreef, dat de rede altijd een kern van bruut
geweld in zich draagt en dat zij die op de hersens appelleren inplaats van
op het hart, bijna noodzakelijkerwijs beoefenaars worden van het geweld. 2
Hoe meer de gelederen tussen ambtenaren en socialisten zich sluiten, des
te wijder opent zich een valkuil voor de democratie.

2 G. K. Chesterton, Varied Types, Newyorkse editie 1905, p. 89.

De moderne kennisindustrie:
machtsinstrument of middel tot
bevrijding?
`Malheur a la science qui ne tourne a aimer!'

Jacques Bossuet

Jacques Masquelier

`De wetenschap verovert de aarde! Alleen de(ze) kennis zal de mensheid
eindelijk bevrijden van de eeuwenoude angsten!' Dit was tot voor kort inderdaad een van de behaaglijke dogma's van onze moderne samenleving. De
wetenschap en haar heilzame toepassingen voor de mensheid vormden ongetwijfeld een der markantste krachtideeen van onze 20ste eeuw. Deze kennis blijft echter het eigendom van een kleine groep, de nieuwe techno-aristocratische elite. Voor het grote publiek zijn de geweldige uitvindingen
waarvan geregeld melding wordt gemaakt dikwijls een soort `science fiction'.
Bovendien hebben we van de meeste uitvindingen en vorderingen geen
weet, tenzij op het moment dat ze door de massaproduktie in ieders bereik
worden gebracht.
Toch blijft een zekere angst voortkankeren in onze geesten, diep geworteld
in ons onderbewustzijn. En daarmee ook een bewust wantrouwen: we hoeyen slechts te denken aan de weisprekende reactie van de 'Tegencultuur'. 1
Daarbij komt nog dat de massamedia elke dag bepaalde 'geluksschema's'
in onze geest prenten of ons plotseling en totaal onvoorbereid confronteren
met gedragingen en opvattingen van totaal verschillende culturen. Onvoorbereid, ja, in zoverre onze intellectuele analyse en denkmethode grosso
modo dezelfde bleven als die van voor 30 jaar! Het is pijnlijk telkens te moeten constateren dat ons huidig onderwijs — zelfs op universitair niveau —
gedwee dezelfde denkschemata volgt, ondanks de dringende en dwingende
eis van de nieuwe beschaving.
En ondertussen splitsen de diverse wetenschappelijke disciplines zich steeds
verder in een duizelingwekkend aantal vertakkingen waarvan de inhoud
zelfs door onze machtigste computers nog amper geregistreerd kan worden.
Wie brengt de onmisbare synthese, de orde, de hierarchie, die ons eindelijk
zal bevrijden uit de angst?

1 A. van den Akker, Opkomst van een tegencultuur, in Streven, oktober 1972, pp. 2735.
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Optimisten contra pessimisten

De enorm.e vooruitgang die de wetenschap in de laatste decennia boekte,
wordt lang niet door iedereen zo pessimistisch geinterpreteerd. Die f antastische zegetocht zal, volgens de optimisten, nog aanzienlijk worden versneld!
Ze verwijzen met enig recht naar recente fascinerende overwinningen van
het menselijk verstand over de natuur: en vele gebieden zijn nog niet eens
ontgonnen! Dat klopt, maar is er niet altijd meer geweest in ons universum
dan ons menselijk brein kon omvatten? Het belangrijke is: de rusteloze
speurtocht naar de Graal van de Kennis. 'Zonder twijfel', antwoordt Robert
Oppenheimer' hierop, `maar nooit hebben de diversiteit, de complexiteit,
de rijkdom van ons universum de traditionele orde van onze maatschappij
zo rechtstreeks bedreigd. Nooit is het contrast zo brutaal geweest tussen het
dagelijks leven en de verscheidenheid van de culturen, het vreemde van
andere volkeren, de uitgestrektheid van de wereld!'
Oppenheimer had het natuurlijk over de nooit aflatende drang van de mens
om die `diversiteit, rijkdom en complexiteit' te doorgronden, te begrijpen
en te omvatten. Wat is daarin zo `gevaarlijk': de drang naar kennis zelf of
de wijze waarop wij kennis als wetenschap bedrijven en in toepassing brengen ?3
De optimisten achten deze vrees voor ons huidig kennis-patroon ongegrond. De actuele economische crisis? Een zuiver technisch probleem, van
voorbijgaande aard, waarvoor onze eminente economisten de geschikte oplossing zullen vinden. Tijdig zal een of andere 'zweepslag' of stimulans worden toegediend om het ingewikkeld raderwerk weer op gang te brengen.
Milieuverontreiniging? Onze geleerden kunnen nu reeds het water van onze
rivieren zuiverder maken dan het ooit is geweest, in afwachting van de
rookloze benzine of de benzineloze motor. Een kwestie van tijd en geld.
Voedselschaarste? Hebben twee multinationals, Exxon en Nestle, ons onlangs niet medegedeeld dat zij met zekerheid voor 1980 een overvloed aan
kunstmatige voedingsstoffen (prote*lnen) kunnen beloven? Oorlog? Hebben
briljante polemologen ons niet duidelijk aangetoond dat een wereldconflict
onmogelijk geworden is `dank zij' het evenwicht der afschrikkingswapens?
Dus ook geen oorlog meer ...
De pessimisten spreken evenwel een andere taal. Zij verwijzen naar de ontnuchterende beschouwingen en vaststellingen van de geleerden van de Club

2 Uittreksel uit een lezing gehouden door de beroemde Amerikaanse atoomgeleerde
Robert Oppenheimer, aan de Columbia University, in januari 1955.
3 Men spreekt zelfs van `kennisindustrie'; cfr. het Amerikaanse tijdschrift Knowledge Industry Report.

Cfr. ook J. M. J. Kicken, Wetenschap tussen manipulatie en emancipatie. Enkele alternatieven in de wetenschapsbeoef ening, in Streven, oktober 1974, pp. 58-65.
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van Rome 2. Hun vraag luidt: is de som van onze huidige kennis en knowhow voldoende om snel naderende wereldcrisissen op te lossen 4
?

De nieuwe Faust en de bedenkelijke beschermheren
van de wetenschap

Het abstract mechanisme van de rede, het allesoverheersende motto van
de kennis verbonden aan de macht, hebben in feite de weg vrijgemaakt
voor een nieuwe Faust. De moderne homo sapiens leeft tussen `doodsbedreigingen en kreten van machtswellust': een zekere decadente `gout de la
mort', een verzwakking van het zelfbehoudsinstinct enerzij ds, en de f ascinatie van de macht door kennis anderzijds.
De geschiedenis van de rattenvanger van Hamelen herhaalt zich. De rattenvanger-geleerde heeft de ratten verwij derd, maar de gemeenschap is wel erg
ondankbaar. Ze wil deze verworven welvaart zonder tegenprestatie, zonder
een nieuwe discipline, zonder hogere en 'strengere' morele en culturele
normen. Symbolisch hiervoor zijn de desacralisatie van het leven, de onvruchtbaarheid van het paar, de eenzaamheid van de enkeling.
Zijn het de geleerden zelf die dit machtsinstrument, de wetenschap, manipuleren? Geenszins! Het zijn de Staten en vooral de grootindustrie. De
moderne Faust is de PDG, de president-directeur-generaal van een multinational. En de enige finaliteit van deze kennisindustrie is: winst. Het criterium waaraan alle wetenschappelijk onderzoek in de industrie moet beantwoorden is de `test of profitability'. 5
En zo komen wij wellicht tot een van de meest ontstellende orgelpunten uit
de cultuurgeschiedenis van de laatste 50 jaar: de kapitalisering van het intellect. Aanvankelijk ontdekte het kapitalisme dat arbeid de voornaamste producerende waarde was. Goud moest worden geinvesteerd in 'produktieve'
arbeid. Hoe deze arbeid produktiever maken? Door een beroep te doen op
de technici, die van de methodiek van de arbeid een nieuwe wetenschap
maakten. De technicus ontdekte weldra de bruikbaarheid van de wetenschap. En zo stapte men over naar de kapitalisering van het intellect, wat
een diepgaander impact heeft gehad op ons beschavingsproces dan het goud
en de arbeid. `Investeer in breinen!' werd het slagwoord van de industrieleiders na de laatste wereldoorlog. De hedendaagse 'technische mens' (is
de mens niet altijd 'technisch' geweest?) vindt uit, zoekt naar nieuwe wegen
en middelen, is enthousiast over zijn vondsten en imponeert zich meteen.

4 Charles C. Wilson, president van de Memorex Corp., in International Management,
April 1975, 21: `Unfortunately industry has been increasing in complexity at a more
rapid rate than technology can simplify it!'
5 M. R. Feinberg, Fourteen Suggestions for Managing Scientific Creativity, in Research Management, 2 (1968), 83.
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Hij is de nieuwe Prometheus, de nieuwe Faust. Een nieuw Utopia is in
wording, midden de gigantische ondernemingen waar 'willen, kennen en
kunnen — wil, kennis en macht' de rituele driehoek vormen voor onze nieuwe Graalridders.
In een studie getiteld NA VO en burgerlijke wetenschap schrijft de Amerikaanse geleerde Peter J. Smith de volgende bedenking: `Welk verband bestaat en tussen spanning en angst in de moderne samenleving, cosmologische modellen, de scheikunde van de insecten, en het aanleggen van schepen?' Het antwoord luidt dat deze thema's, samen met 50 andere wetenschappelijke projecten, het onderwerp vormden van wetenschappelijke congressen die in 1972 ri jkelijk door de NAVO werden gefinancierd. Op zuiver
wetenschappelijk vlak lijkt dit voor geleerden van verschillende disciplines
heel normaal. Het enige ietwat storende daaraan is het feit dat een enkele
organisatie, die rechtstreeks geen uitstaans heeft met zuiver academische
wetenschappen, deze research betaalt. Waarom ?s Deze militaire organisatie
besteedde in 1972 een kleine 5 miljoen dollar aan wetenschappelijk onderzoek. Sedert 1959 hebben meer dan 10.000 NAVO-Fellows (medewerkers)
tienduizenden wetenschappelijke tractaten gepubliceerd met telkens een
dankwoord voor de mecenas. Warempel een vreemdsoortig mystiek huwelij k tussen wetenschap en krij gskunde !
De kennisindustrie: wervelkolom van de cultuur of van macht?
Het zijn dan toch maar de industrielen geweest die onze welvaartsstaat mogelijk hebben gemaakt en daardoor de materiele voorwaarden geschapen
hebben voor een nieuwe cultuur, een explosie van het onderwijs, een bevrijding uit verlammende onwetendheid. Wel hebben zij dit in feite bereikt zonder het zo te bedoelen. En in vele gevallen konden zij zichzelf daardoor op
mateloze wijze verrijken. Het is nu eenmaal zo dat het wetenschappelijk
potentieel van een land thans zijn vitaliteit en zijn kansen op internationaal
vlak bepaalt. De polsen van de technocraten zelf gaan doorsnijden — zoals
de voorstanders van de 'Tegencultuur' het wanhopig eisten — is blijkbaar
niet de oplossing.'
Wat dan we!? De wetenschap die binnen de gewijde hallen van onze universiteiten wordt bedreven zowel intenser als creatiever maken en de `industriele' wetenschap proberen om te buigen tot een sociaal-zinnig instrument?
De uitspraak van de beroemde economist Keynes `Modern kapitalisme is
totaal a-godsdienstig' 8 was meer dan een f eitelijke constatatie: waarschijn-

6 Peter J. Smith, NATO and civil science, in Nature, 250 (1974), 174.
7 Cfr. noot 1.
8 A. Angelopoulos, Planisme et progres social, Librairie generale de droit et de jurisprudence, Paris, 1952.
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lijk kan het niet anders, maar daarmee is het (nieuwe) probleem gesteld en
nog lang niet opgelost.
Vanouds zoekt de man van de zuivere wetenschap naar de waarheid die verscholen zit achter de fenomenen van de natuur. Deze zoektocht is dus op
zichzelf vruchtbaar en zinnig. Maar daarom ook schamen vele `industriele'
wetenschapsbeoefenaars zich voor wat zij het 'misbruik' van hun wetenschap noemen. Van de andere kant menen zij toch te moeten blijven werken
in die enorme artificiele gemeenschappen — de industriele ondernemingen
— om van daaruit te proberen het werk en het leven voor meer medemensen
acceptabeler te maken.
Wanneer we aandachtig luisteren naar vele topgeleerden, vernemen we dat
ze eigenlijk naar hetzelfde zoeken — elk in hun bijzonder gebied — naar de
kern van de kennis, naar het fundamenteel geheim 'evenwicht' van het kenbare iiberhaupt, de Graal, het onbereikbare, het allesverklarende, de uiteindelijke hoop. God?
Onomkeerbare evolutie van de weetenschappelijke bedrijvigheid
De fascinerende omvorming van de homo faber tot de homo sapiens voltrekt zich voor ons thans op een vreemde wijze. De technologie is de concretisatie van de wetenschap. Een van de eminentste geleerden van onze tijd,
Werner Heisenberg, schreef hierover de volgende onthutsende bedenking:
`De techniek doet zich niet meer voor als het produkt van bewuste menselijke inspanningen om onze beheersing van de materie op te drijven, maar
veeleer als een biologisch gebeuren op grote schaal, waarbij interne structuren van het menselijk organisme steeds meer in de lee/ wereld van de mens
worden overgebracht.'
Dit is een kostbare aanduiding, die erop wijst dat ook het instinct van de
moderne mens gericht blijft op de verdere integratie van de mens in zijn
nieuwe — en zich steeds vernieuwende — leefwereld. Maar is de ingeslagen
richting wel juist? Streven we nog steeds naar geestelijke gebondenheid en
materiele vrijheid? Of zou het marxisme met zijn oplossing van een maatschappij zonder prive-eigendom dan toch op de betere weg zijn van meer
materiele gebondenheid en grotere geestelijke vrijheid? Blijkbaar niet, want
het marxisme is er tot nog toe evenmin in geslaagd met die geestelijke vrijheid in het reine te komen.
Een briljante researchdirecteur uit ons eigen land formuleerde het als volgt:
`Deze groei naar volwassenheid, naar maturiteit, naar emotionele stabiliteit,
naar objectiviteit, moeten meer en meer mensen betalen door een steeds
groter verlies van individuele vrijheid. Wij worden ingebouwd in een structuur; wij worden bouwstenen van die structuur. Dit brengt onherroepelijk
een verlies mee van veel voldoeningen, die voorname elementen waren van
het geluk van de persoon in de wereld van gisteren. Wij moeten nog leren
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dit verlies te compenseren met het bewustzijn dat onze rol als onderdeel,
maar dan als zelfstandig
standig denkend onderdeel, onmisbaar is. Wij zijn op weg
van geestelijke gebondenheid en materiele vrijheid naar geestelijke vrijheid
en materiele gebondenheid. 9
Deze gedachtengang lijkt me fundamenteel om ook de evolutie van de
wetenschap beter te begrijpen: het individu en zelfs de persoon moet meer
en meer de plaats inruimen voor het team, de groep. Het is uiterst zeldzaam
dat grote technologische vorderingen nog door een enkel persoon worden
verwezenlijkt. Steeds vindt men de 'ploeg' terug, de groep mensen die samen
iets-willen-bereiken. Dit is trouwens ook een aanduiding voor de evolutie
in geheel ons maatschappelijk gebeuren: de persoon valoriseren door de
kleine groep waartoe hij behoort.
De wetenschapper en de technicus hebben toegang tot een steeds ruimere
waaier van kennis en know-how: zij moeten inderdaad rekening houden
met de economische aspecten van de creatie en de distributie van goederen
en diensten, in een snel wisselende wereld, tegenover een verbeten concurrentie, met het oog op de te nemen risico's, de eindeloze spiraal van de
sociale en economische veranderingen en vooral de enorme literatuur over
de diverse gebieden die de moderne wetenschap en technologie bestrijken.
Ondanks de databanken en andere informatieverwerkende centra die in de
industrielanden als paddestoelen uit de grond schieten, wordt de 'verworven
kennis' steeds onoverzichtelijker. En hier komt de macht van de reele heersers op de proppen. Achter deze rush naar kennis rijzen de torens van de
multinationals en andere gigantische industrieen. En deze grootmachten
aarzelen niet om hun technologische know-how politieke kracht te laten
bijzetten om markten te veroveren, concurrenten uit te schakelen of zelfs
om lokale regeringen (`lokaal' wordt hier gebruikt voor 'klein' of 'machteloos') onder morele druk te zetten.
Dit is de grimmige werkelijkheid die achter de huidige triomftocht van de
wetenschap en de technologie schuilgaat. Dit neemt niet weg dat achter het
`make a quick dollar' opportunisme de technologie inderdaad ons Leven
omgetoverd heeft en dat zij onze totale beschaving grondig beinvloedt. Beschaving gezien als een `way of life', moreel, cultureel, godsdienstig, sociaal ... Zodoende is er een soort mystiek -- of mythologie? — ontstaan
rond de moderne wetenschapper. Het groot publiek verwacht er enerzijds
te veel, en anderzijds te weinig van, omdat het niet goed begrijpt wat er
eigenlij k omgaat.

9 Jos Fierens, De ingenieursopleiding voor de toekomst, in Maandblad van de Unie
der Ingenieurs van de KUL, 2 (1965).
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Twee elites met heel verschillende tradities

Elke aandachtige waarnemer kan de duidelijke oppositie constateren tussen de industriele elite, die gegroeid is uit de voorbije industriele eeuw en
die de feitelijke macht bezit, en de nieuwe techno-aristocratie. Deze laatste
verkrijgt elke dag meer invloed. Bedenken we maar even dat van alle geleerden die ooit op deze aarde geboren werden, meer dan 90 procent in onze
tijd leeft! 1 °
Deze twee elites leven volgens een radicaal verschillende traditie. De industriele elite is veelal conservatief, gericht op economie en produktie. De
wetenschappelijke of technocratische elite is progressistisch, haast exclusief
gericht op het 'begrip' en het omvatten van natuurkrachten, die op democratische en humanitaire wijze aan de mens dienstbaar zouden 'moeten'
worden gemaakt.
Beide elites vormen een gesloten groep, een aparte klasse in onze maatschappij. Dit is het geval in alle landen, zelfs in Rood China, waar na de
herhaalde 'culturele revoluties' 11 de wetenschappelijke elite gedragingen
heeft als die van de westerse landen. De leden van deze technocratische
elite spreken allen eenzelfde taal, over alle grenzen heen, zij gebruiken hetzelf de wetenschappelij k jargon.
Deze technocraten communiceren nauwelijks met het grote publiek, maar
evenmin met hun industriele of politieke meesters! Hierin schuilt zowel hun
zwakheid als hun kracht. Vandaar ook het wantrouwen van de maatschappij, vooral van de jongere generatie t.o.v. deze nieuwe elite: denken we
maar even aan de opkomst van een 'Tegencultuur' als uitdrukkelijke reactie
tegen de `Technocratie'.i 2
Hier kunnen we de kern van de psychologie van de researchmensen beter
benaderen, en misschien de malaise begrijpen die onder hen heerst. Zij zijn
geen gewone `highly skilled workers', want zij creeren onmisbare elementen voor de industrie, voor de gemeenschap: nieuwe ideeen, nieuwe produkten, nieuwe levenswijzen! Daarom vertegenwoordigen zij geen `arbeid', maar
het nieuwe 'kapitaal'. Dit is een fundamenteel feit.
Vandaar ook de onhandigheid waarmee de industrieleiders deze medewerkers manipuleren. Hoeveel echte wetenschappers huiveren niet voor een
schitterende 'administratieve' carriere in de onderneming, wanneer die ten
koste van hun ideaal als wetenschapper moet gebeuren. Zij staan dikwijls
weigerig tegenover de brutale, to korte `leveringstermijnen', tegenover het
onmiddellijk produkt-gericht onderzoek, een goedkope research die meer
10 Prof. Colin Cherry, The Scientific Revolution — and Communication, in Nature,
200 (1963), 308.
11 S. Dedijer and B. Billgren, Chine Science: ancient and modern. The East is read,
in Nature, 256 (1975), 608.
12 Cfr. noot 1.
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lijkt op een soort 'depannage' of 'brandweeractie' dan op ernstig wetenschappelijk werk.
Twee culturen, twee tradities, de industriele en de wetenschappelijke of
technologische, die een vruchtbare samenwerking moeilijk maken. Zeker
niet de `one happy family' die men had verwacht.
Een vruchtbare samenwerking tussen industrie en wetenschap of technologie is wegens dit geschil in traditie geen sinecure. Er werd reeds heel wat
naar gepaste wegen gezocht: enerzijds het verbeteren van de communicatie
tussen de technocraten onderling, via rationale en Internationale wetenschappelijke verenigingen, congressen en colloquia, publikaties in talloze
tijdschriften, anderzijds het verstevigen van universitaire researchcentra en,
vooral in de loop der laatste 20 jaar, het oprichten van kleine prive-researchlaboratoria, die een enorm interessante functie vervullen als 'relais', als
tussenstation.
Een meer fundamentele oplossing ligt echter in het huidig onderwijs. Het
hoger onderwijs zou het latente conflict of misverstand tussen industrielen
en academische wetenschappers moeten opvangen door alle studenten to
richten naar zowel fundamenteel als (maatschappelijk) creatief onderzoek.
Industriele research is produktgericht en 'baatzuchtig' terwijl de universitaire research meer een soort van `fart pour l'art' is!
Graalridders of besloten club?

Laten we even binnendringen in deze besloten club van technoaristocraten
en ons afvragen hoe de wetenschappers zelf hun klassegenoot evalueren.
We ontdekken dan een aantal vaste criteria:
1— zijn wetenschappelijke basisvorming (diploma's);
2 — de aard van zijn speurwerk en van de organisatie waarvoor hij werkt
(ervaring);
3 — het aantal publikaties, patenten of verwezenlijkingen op zijn naam;
4 — zijn deelname aan congressen en symposia;
5 — in het algemeen, zijn reputatie bij confraters van eenzelfde wetenschappelijke discipline. 13
Het zijn echter zelden eenzame Graalridders, want ofschoon ze zeer individualistisch zijn en zich volgens een eigen ritus ontwikkelen, werken ze
meestal in kleine teams. Dit is trouwens een vrij recent verschijnsel. Zij
zoeken steun en begrip bij leden van de eigen groep — discipline — op nationaal of internationaal niveau. De noodgedwongen specialisatie maakt hen
inderdaad uiterst kwetsbaar, daar dit hun kennishorizon aanzienlijk ver-

13 E. B. Peters, International Scientific and Technical Meetings, in R & D Management, 5 (1975), 139.
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nauwt, en de bekende verzuiling verwekt. Dit geldt zowel voor de universitaire als voor de industriele vorsers.
En zo zien we dan onze wetenschappers druk in de weer om zich te affirmeren op congressen en symposia, waar ze hun solidariteit met de Groep
(van geleerden!) en het (bijna) sacrale van hun bijdrage tot de cultuur beklemtonen. 14 Het is boeiend te zien hoe ze pogen elkaar van het nut van hun
taak en hun werk voor de gemeenschap te overtuigen, terwijl ze daarbij
niet in staat zijn werkelijk relevante informatie uit te wisselen met hun collega's (fabrieksgeheimen!). Weerom het zeer actuele drama van de communicatiestoornissen op het hoogste intellectueel niveau.
Op die manier onderdrukken deze moderne Graalridders hun gevoelens van
angst, eenzaamheid, vrees en onveiligheid. Gedurende enkele gezegende
ogenblikken (op die congressen) ontsnappen de industriewetenschappers
aan het sordiede en het mercantiele van hun researchwerk.
Wat is voor hen de Graal? Fundamenteel onderzoek, toegepaste of georienteerde research, zelfs technologische ontwikkeling; en tenslotte, wanneer
een zekere ontgoochelde maturiteit optreedt, het zoeken naar een uitweg.
Een uitweg uit de onoverzichtelijke delta der specialiteiten. Daarom o.m.
het zoeken naar een nieuwe, eenvoudige computertaal om sneller te kunn,en
werken, want de tijd dringt! Zoals zovele technologen en filosofen, zoeken
ook de geleerden naar de juiste sextant!
Tussen hamer en aambeeld: publiek en management
Hoe reageert de goede gemeenschap op het speur- en ontwikkelingswerk
van onze geleerden? 'Ondanks de scherpe kritiek op het researchwerk in de
industrie en vooral op de industrieleiders, zal het publiek het speur- en
ontwikkelingswerk verder zijn steun toezeggen. Maar zijn kritische houding
zal zich toespitsen naar een stijgende vraag en behoefte: meer openheid en
meer informatie'. 15
Maar de gemeenschap vraagt veel meer: bevrijding uit Naar angsten. En
daar schiet de technologie overal te kort: `ongelukkiglijk is de complexiteit
van onze industrie sneller gaan groeien dan de snelheid waarmede de technologie ze kan vereenvoudigen!' 16
De verantwoordelijke kaderleden van de speur- en ontwikkelingslaboratoria
van de grote industriele concerns walgen soms van het cynisme van bepaalde managers die, onder het mom van doelmatigheid en bedrijfsdoeleinden,
14 Idem: `Ironically, those same individuals (wetenschapslui), who are unwilling to
go beyond a distance of twenty-five yards to converse with their colleagues within an
organisation, are highly susceptible to foreign trade (= congressen).'
15 Carl Kaufman, The future social climate for research and development, in Research Management, January 1975, p. 29.
16 Cfr. noot 4.
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de reele menselijke waarden vertrappen. Voor de speurders is zedenleer een
praktische wetenschap, die stoelt op de rede en slaat op ons handelen.
Ethiek is geen aanhangsel van godsdienst of openbaring: de technoaristocraten weten uit ervaring dat elk economisch of technologisch probleem
ethische problemen verbergt, cfr. het probleem van de rechtvaardigheid, dat
veel verder reikt dan het persoonlijke (onberispelijke) gedrag. Morele principes zijn onmisbaar, menen onze researchmensen, vooral bij het nemen
van belangrijke beslissingen in de grote `onpersoonlijke' concerns. Maar
hoe moeten zij ze toepassen? Het tragische van hun 'conformisme' is dat
het meestal een conditio sine qua non is om carriere-technisch te overleven.
Het is heel mooi van de managers te eisen dat ze eerbied zouden opbrengen
voor de menselijke waardigheid, terwijl ze over een praktisch absolute macht
beschikken in hun afdeling. Kaderleden met te uitgesproken `morele principes' worden snel als minder `efficient' gebrandmerkt. Bovendien storen
ze collega's en chefs, zodat ze gelsoleerd raken en op een zijspoor worden
gezet als 'visionaire idealisten' of 'ongewenste deviationisten'. Vele managers geloven slechts in hun eigen persoon. `Managers streven trouwens niet
alleen naar de winstmaximalisatie ten behoeve van de aandeelhouders, maar
naar vergroting van de eigen speelruimte'. 17
Willen we de morele sfeer waarin onze geleerden en technici moeten werken
nog beter in de verf zetten? Het weze voldoende de welsprekende titel van
een recente studie aan te halen: A Survey of Managerial Ethics: Is Business
Morality Watergate Morality?i"

De kloof tussen un'iversi^taire en 'i^n^dustriele resea rch

Reeds lang wordt aangevoeld dat de samenwerking industriele research/
universiteitsresearch te fragmentair en te statisch blijft om vruchtbaar te
zijn, ondanks de inspanningen van de Stichting Industrie-Universiteit. 1 ° Er
waren in ons land wel andere initiatieven, zoals bij voorbeeld de cursussen
van het Seminarie voor Produktiviteitsstudie en -onderzoek te Gent en die
van het Vervolmakingscentrum voor Bedrijfsleiding te Leuven. 2 ° Maar de
industrieleiders namen dit allemaal niet ernstig op. Zelfs wanneer wij ons
even beperken tot de managementstechnieken zelf, dan stellen wij de vraag
hoeveel ondernemingen in ons land de moed hebben gespecialiseerde be17 Drs. Fischer, Het bedrijf en zijn omgeving, in T.E.D., januari 1975, p. 5.
18 Van de hand van prof. Archie B. Carroll, in het Amerikaanse tijdschrift Business
and Society Review, mei 1975.
19 Deze stichting levert zeer nuttig werk door het coordineren van enkele researchprojecten die door het I.W.O.N.L. (Instituut tot aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw) worden gefinancierd. Zij probeert hierbij
industriele en universitaire vorsers tot (tijdelijke) teams te bundelen.
20 Lou Vandermeulen, Een universitair experiment in de opleiding tot bedrijfsbeleid,
in De Maand, 5/1969.
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drijfspsychologen te laten oordelen over het bestuur van de onderneming:
waarom vernieuwing afgeremd wordt, waarom de werknemers zich oneconomisch ingezet voelen? Managers zijn nog te veel machtsmensen, die in de
dagelijkse beslissingssituaties een intuitie ontwikkeld hebben, die ze tegenover de experimenten en de studies van de universitairen stellen.
Indien deze managers niet misvormd waren door de 'lange klimtocht naar
de top' zouden ze meer ontvankelijkheid voor nieuwe ideeen en bereidheid
tot luisteren kunnen opbrengen. De Amerikaanse bedrijfsleider doet wel
een beroep op universitaire centra om problemen die van levensbelang zijn
voor zijn onderneming voor te leggen. Deze zijn o.a.:
1— het opwekken en vrijmaken van de creativiteit en innovatie bij de werknemers;
2 — het doelmatig gebruik van de computer bij het beleid;
3 — het verdisconteren van het individueel dynamisme in het bedrij f sdynamisme.
Tussen Europa en de Verenigde Staten bestaat niet zozeer een `technological gap' dan wel een `management gap'. De hogere kaderleden van de grote
Europese concerns ontvluchten te gemakkelijk de enorme druk van het
echte management en lopen vast in het onvruchtbare terrein der machiavellistische manipulaties.
Daarmee is natuurlijk niet alles gezegd. De kwaliteit van de jonge universitaire kaderleden zal mede bepalen of zij door het management alleen maar
worden 'gebruikt', of integendeel tegenover het management kunnen optreden als een kritische en invloedrijke instantie.
Ondertussen komen steeds meer universitair gevormde kaders terecht in
onze industrie en kan/zal daardoor een duidelijke zwenking optreden in
ons management. Elke manager handelde tot dusverre alsof hij het management opnieuw moest 'uitvinden', alsof hij van nul moest beginnen. Dat is
zelfs niet wetenschappelijk. Het kenmerk van de wetenschap was steeds
cumulatief verder te gaan, verder te bouwen op het reeds bekende. Daarom
is de wetenschap een uitzonderlijk solied en betrouwbaar instrument geworden. Wetenschappelijk management moet de vrucht zijn van gecumuleerde ervaringen en experimenten. Industrie en universiteit moeten samenwerken voor de ganse gemeenschap. 21
Wordt van de technocraten niet te veel verlangd?
Welk gelaat en welke gestalte zal de wetenschap aannemen in het landschap van morgen?
Wij moeten toegeven dat, ondanks alles wat tot nog toe over de nieuwe
21 Conference Report The Universities and Applied Research: their Relevance to
Social and Industrial Needs, in R & D Management, 5 (1975), 2, p. 172.
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techno-aristocraten geschreven werd, wij niet erg gerustgesteld noch erg
enthousiast zijn. Het zijn meestal geen echte 'intellectuelen', tenminste niet
in de zin zoals wij dat in de eerste helf t van onze eeuw verstonden. Willen
of kunnen zij ons wel helpen in onze wanhopige zoektocht naar een nieuwe
levenscode? Dat zij in alle geval nog determinerend zullen optreden in de
komende decennia, daarvan is prof. Daniel Bell, de vermaarde socioloog
van de Universiteit van Harvard, vast overtuigd. In zijn recent boek The
Coming of the Post-Industrial Society ziet hij de invloed van de wetenschap
groeien over vijf 'dimensies':
1 — de overschakeling van een goederen-producerende samenleving naar
een diensteneconomie;
2 — de geleerden en technologen nemen in de gemeenschap een steeds belangrijker plaats in;
3 — de doorslaggevende invloed van de theoretische kennis als bron van
vernieuwing en voor de formulering van elke nieuwe politick op elk gebied;
4 — de controle van onze voornaamste activiteiten door de moderne technologie;
5 — de creatie van een nieuwe denkmethode — bevattend de systeemanalyse,
de operations research, de beslissingstheorie, enz. om de steeds complexere
organisatie- en beheersproblemen op te lossen.
Is ons huidig scepticisme tegenover deze ontwikkeling wel zo gegrond, of
zo eerlijk, wanneer we even terugblikken op de verwezenlijkingen van de
technologie? Waarom niet naar dit verleden kijken? Heeft Paul Vale'ry niet
gezegd dat de mensheid de geschiedenis achteruitgaande binnentreedt? De
snelle en aanzienlijke stijging van de levensstandaard in de industrielanden
kwam er dank zij een nieuwe maatschappelijke klasse (of kaste?): de ingenieurs en technici alleraard. Zij hebben onze waarnemingen van ruimte
en tijd aanzienlijk gewijzigd. Zij hebben een nieuwe definitie en inhoud
verleend aan de 'rationaliteit', namelijk door de accenten te verleggen naar
louter functionele relaties en naar het kwantitatieve als (enig zekere?) maatstaf..
En toch (en daarom juist?) blijft de mensheid twee hardnekkige dwangdromen koesteren, afwisselend het 'verloren paradijs', of de tuin van Allah
en ... de apocalyptische zelfvernietiging.
Het is ontstellend te constateren dat vandaag een werkelijkheid slechts bestaat (voor de gemeenschap) daar waar tevens communicatie bestaat. De
communicatiestoornissen zijn echter nooit zo groot geweest. De bakens werden onlangs verplaatst en de wegcodes gewijzigd. Omdat men niet meer
met gelijke wapens, maar met gelijke breinen kampt, is geheimhouding een
dwingende vereiste. En onze technische eeuw is inderdaad `on-menselijk'
aan het worden: elektronisch, digitaal, atonaal.
Wat blijft er over van de grote Middeleeuwse visie van de Kerk, van de opwindende dialoog tussen Leibnitz en Bossuet, van Kants droom? Wat is
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nu belangrijker in ons leven (om te overleven): het Organon van Aristoteles
of de nieuwe, (al te) vereenvoudigde computertaal, de intellectuele of wetenschappelijke elite of ... de almachtige grootindustriele Gotha? Welke
eminente technoaristocraat zal als grote katalysator optreden en ons vertellen dat `God het wezen is van het wezen van de mens'? 22
De miljarden medemensen die samen met ons het jaar 2000 tegemoet gaan,
hebben de indruk dat het leven hen vooruitstuwt, zij weten niet hoe, zij weten
niet waarheen, ergens ...
Is de wetenschap zoals ze nu bedreven wordt in staat ons een reden to geven
`om te leven en te sterven'?
Is deze wetenschap niet medeplichtig geweest aan de ontluistering van onze
samenleving, die daardoor -- vooral voor de jongeren — minder leefbaar is
geworden? Want hoe kan de 'normale' burger verklaren waarom zovele
jongeren net zo lang drugs nemen tot hun hersenen onherroepelijk geschonden zijn? Doen ze dit niet omdat zij op de vlucht zijn? Vlucht uit de onmenselijke intercom van de gecomputeriseerde relaties, waarin zelfs cultuur en
godsdienst handig vervlochten schijnen te zijn?
Heerst er geen enorme spraakverwarring tussen de twee krachtlijnen van
onze westerse beschaving: technocratie (kennisindustrie) en democratie
(mens en gemeenschap)? Mythos en Logos zullen en moeten blijven samengaan in ons denderende Westen, als een vurig span, zwart en wit, dat de
wagen van ons lot in versnelde vaart meevoert!
Zal de wetenschap opnieuw of eindelijk een hulp zijn om stipt en zuiver en
vrij `het dagelijks Licht' te volgen?

22 Cfr. noot 15.

Een lectuur van Hugues C. Pernath
J. Gerits

`Zo had ik te maken met termen
Met woorden, de verering en de oorsprong
En leefde in verbazing, in verbazing
Alleen doch volstrekt, met de wrevel
De moed misschien
Van de eenzame.'
(Mijn gegeven woord, p. 74)

Deze verzen van Pernath, geschreven in 1964, kunnen thans in 1975 gelezen
worden als een testament. Hugues C. Pernath, wiens poezie voor een groot
gedeelte bestaat in een eenzame confrontatie met de dood in het winterlandschap van de taal, is eenzaam gestorven aan een hersenbloeding in de hall
van de Vecu, het lokaal waarin hij de maandelijkse bijeenkomst van de Antwerpse `Pink Poets' nog had voorgezeten. Zeer sober bericht de doodsbrief,
waarin alleen zijn vader en moeder met name vermeld staan, aan de talrijke
vrienden het overlijden op 4 juni 1975 van letterkundige Hugues C. Pernath
— Hugo Wouters — geboren te Borgerhout op 15 augustus 1931.
Het dichterlijk oeuvre van Pernath is niet erg omvangrijk en werd reeds
tijdens zijn leven in drie verzamelbundels bij elkaar gebracht: Instrumentarium voor een winter (uitgegeven bij De Bezige Bij te Amsterdam en Ontwikkeling te Antwerpen) bevat zijn poezie uit de periode 1955-1960. Niet
alle gedichten evenwel die hij in die jaren gepubliceerd heeft in de avantgarde en experimentele tijdschriften als Gard Sivik, Het Cahier, Taptoe en
De Meridiaan, zijn hierin opgenomen.
Mijn gegeven woord, bij dezelfde uitgevers in 1966 gedrukt, verzamelt zijn
poezie van de vijf volgende jaren 1961-1965. Mijn tegenstem (Pink Editions
and Productions, Antwerpen, 1973) met een omslagtekening van Hugo
Claus, bevat het laatste gedrukte werk van Pernath: vijf bundels geschreven
tussen 1966 en 1973. 1
In 1961 al werd Soldatenbrieven gepubliceerd, een poetische briefwisseling uit de jaren 1957-'58 tussen Pernath, die zelf dertien jaar beroepsmilitair is geweest, en de jonge dienstplichtige Paul Snoek, gekazerneerd te
Mechelen en te Soest (W.-Duitsl.). In zijn lange inleiding op deze brieven
merkte Jan Walravens op dat Pernath en Snoek er een absoluut experiment
van de taal mee bedoelden, minder een precieze berichtgeving over de wijze
— gerevolteerd of geresigneerd — waarop ze hun legerdienst hebben doorgemaakt (p. 24). Maar dat neemt niet weg, aldus Walravens, `dat in Soldatenbrieven enkele der aangrijpendste kreten tegen de symbolen van de
1 In het vervolg van dit artikel worden volgende afkortingen gebruikt: IW = Instrumentarium voor een winter; MGW = Mijn gegeven woord; MT = Mijn tegenstem.
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generaal, de soldaat, de vlag en het geweer opgesloten zitten, die onze letterkunde ooit heeft gehoord' (p. 33). Nadat hij het leger verlaten had is Pernath werkzaam geweest als boekhandelaar, vertaler (o.a. van het toneelstuk
Kaspar van Peter Handke) en boekhouder.
De vi jfenvi jftigers

Als dichter behoorde Pernath tot de tweede experimentele generatie, de zgn.
Vijfenvijftigers, `voor wie avantgardistisch dichten niet meer oppositie betekent tegenover een ander soort dichtkunst, maar een normale natuurlijke
uitingswijze' zoals Paul Rodenko schrijft in de inleiding van zijn bekende
bloemlezing Nieuwe griffels
f els schone leien. De experimentele beweging van
Vijftig (in het Noorden verenigd rond de 'keizer', Lucebert, in het Zuiden
rond het tijdschrift Tijd en Mens) had zich inderdaad door verabsolutering
van beeld en klank, door de volledige aanpassing van de grammatica aan de
eigen individuele poetische behoeften en door de experimenten met het
woord afgezet tegen de traditionele dichtkunst. De Vijfenvijftigers trokken
die lijn verder, maar vertoonden als beweging weinig cohesie doordat zij
telkens andere facetten van de poezie beklemtoonden. In Vlaanderen konden wij grosso modo drie richtingen onderscheiden, gerepresenteerd door
evenveel tijdschriften.
In Gard Sivik, met Hugues C. Pernath, Gust Gils en Paul Snoek als redacteurs in de beginjaren, werd gepleit voor de functionaliteit van het woord
en voor preciesheid en economie in het woordgebruik. In De Ta f elronde,
nu al twintig jaar geleid door Paul de Vree, werd en wordt autonome poezie
gemaakt in het laboratorium van de taal. De organisch-experimentelen
zoals ze zich noemden weigerden de poezie voor het propageren van welke
maatschappij-opvatting dan ook te gebruiken. De abstracte dichters van
Het Cahier tenslotte streefden naar een meta-realiteit door het schrijven
van monotone en monochrone poezie, hoewel ze ook de rol die de dichter in
de maatschappij te vervullen heeft niet uit het oog verloren. 2
Hermetisch taalgebruik?

Hugues C. Pernath behoorde, zoals vermeld, tot de Gard Sivikkers en zijn
poezie had van in het begin een zeer persoonlijk en opvallend karakter, niet
zozeer door het gebruikte woordmateriaal (Pernath gebruikt relatief weinig
neologismen en zijn woordenschat is beperkt tot basiswoorden) als wel door
zijn syntaxis, door het eigen-znnig selecteren, combineren en elimineren
van de woorden. Hem werd dan ook opaciteit, extreem individualisme, gril2 Cf. Paul de Vree, Vlaamse avant-garde, in: De bladen voor de poezie, 1965, nrs. 910, p. 19 e.v.
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lig obscurisme verweten, wat onder een noemer samengebracht het hermetisme van Pernath genoemd werd.
Van in zijn eerste bundels heeft Pernath de taal gebruikt om zichzelf te realiseren, zonder zich te storen aan de sociale bruikbaarheid of de communicatieve waarde van zijn poezie. Zijn bestaan dat hij als uit elkaar gerukt beleefde en als een vaak onverzoenbare tegenstelling tussen extremen, wordt
weerspiegeld in een poezie die uit flarden taal bestaat. Als hij in 1961 voor
zijn bundel Het masker man de Arkprijs van het Vrije Woord ontvangt, betekent dat de erkenning van de authenticiteit van zijn gevecht met de taal
dat een 'aristocratisch' niveau behaalt. Onrechtstreeks werd met zijn bekroning ook een soort officie-le erkenning van de experimentele poezie beoogd. Op de toekenning van deze prijs aan Pernath werd nogal hevig gereageerd door dichters uit de andere tijdschriften dan Gard Sivik en het
Nieuw Vlaams Tijdschri f t. Zij wezen erop dat Pernath niet als de exponent
van de vormvernieuwing mocht worden beschouwd. In De Taf elronde
schreef Paul de Vree dat de erkenning van de experimentele poezie in Vlaanderen precies een decade te laat kwam 3 en in Het Kahier drukte Ben Klein
het nog veel scherper uit: `Pernath is in zijn laatste gedichten werkelijk aexperimenteel gaan schrijven, leunt wat zijn thematiek betreft sterk aan bij
Maurice Gilliams en verwijderde zich meer en meer van wat hij eens zogezegd voorstond'. Maar hij voegt er wat verder ook aan toe: 'Zeker Pernath
bekleedt een bijzondere positie in de cirkel van de contemporaine poezie.
Mede door dat obsessionele ik dat immer in zijn gedichten aanwezig is, mede
door zijn apart hermetisme blijft hij onnavolgbaar'. 4

Vraag naar de Ieesbaarheid
Al worden de originaliteit en de kwaliteit van Pernaths poezie door niemand
betwist, toch moet hier de vraag worden gesteld naar de leesbaarheid van
deze dichter. Wat Roman Jakobson omschreven heeft als de poetische funetie van de taal in het algemeen geldt in bijzonder hoge mate voor het oeuvre
zelf van Pernath, dat gekarakteriseerd wordt door `focus on the message
for its own sake'. 5
Wie de eerste bundels van Pernath leest wordt getroffen door de onmiddellijke betrokkenheid van de verzen op het taalproces zelf. Schrijven voor
Pernath is zichzelf uitdrukken door de taal haar eigen weg te laten zoeken
en vinden. Het gedicht schrijft zich in Pernath en de exploratie van de taal
loopt parallel met de exploratie van zichzelf. In dit creatieve proces speelt
de stilte een zeer grote rol. Als Pernath zijn zinnen plots afbreekt, het object
3 De Taf elronde, 2-3, 1961, p. 106.
4 Het Kahier, 17, 1961, p. 43.

5 R. Jakobson, Linguistics and Poetics, in: Style in Language, ed. T. Sebeok, p. 356.
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van een transitief werkwoord niet vernoemt of het hoofdwerkwoord van de
zin verzwijgt, dan is de stilte die zo ontstaat geen lege afwezigheid, maar een
afwezigheid die mogelijke betekenissen oproept, gesuggereerd door de woorden die men had verwacht maar niet geschreven vindt. Bij dergelijke fragmentarische poezie is de `attitude de lecture' (de term is van Genette) door
het gedicht aan de lezer opgelegd erg belangrijk. De lezer mag nooit uit het
oog verliezen dat Pernaths poezie nooit louter refereert aan feiten, hoewel
autobiografische, historische en contemporaine gebeurtenissen ongetwijfeld
mede het karakter ervan bepalen. De poezie van Pernath schept veeleer een
intens bewustzijn, een klimaat van authentiek spreken in een wereld die
minder en minder stilte, luisteren, bezinning op wat zich echt afspeelt tussen
geboorte en dood kept. Wie de poezie van Pernath wil begrijpen moet dat
klimaat trachten te vatten. Hij moet binnentreden in de sfeer die de woorden als een halo omgeeft en die onrechtstreeks en op een voor elke lezer
andere wijze toegang verschaft tot de harde kern van de woorden zelf. 6 In
het proces van het scheppen van betekenissen maakt Pernath gebruik van
syntactische en stilistische procedes die de verstaanbaarheid van zijn poezie
bewust aantasten en die tot doel hebben drie fundamentele inzichten van
de dichter tot uitdrukking te brengen: (1) de complexiteit van het menselijk
bestaan, (2) de onoplosbare ambigulteit ervan, (3) de noodzakelijkheid derhalve om voortdurend te nuanceren.
Afbraak van de syntaxis
In een onuitgegeven licentiaatsverhandeling heeft Wilfried Adams de syntactische structuren in de bundel Mijn gegeven woord onderzocht. 7 Zijn bevindingen en conclusies gelden ook voor Instrumentarium voor een winter
en Min tegenstem, hoewel daar in geringere mate.
Een bijna in elk gedicht voorkomende afwijking van het gewone zinspatroon
is de inversie, die door Adams geinterpreteerd werd _ als een grondige onvrede van de dichter met de geijkte taal en als het verlangen van Pernath
om de uitzondering in het gewone taalgebruik tot zijn normale taaluiting te
verhef f en. Door het overvloedige gebruik van zinnen met een onvolledig
patroon, d.i. zinnen zonder hoofdwerkwoord, losse ablatieven, nominale
zinnen, eenwoordzinnen e.d., beklemtoont Pernath dat het onnoembare alleen maar gesuggereerd, benaderd, omschreven, even geraakt kan worden,
6 In een interview met Piet Calis in 1964 verklaarde Pernath: `Ik vind het scheppen
van een klimaat belangrijker dan het scheppen van een beeld omdat in een klimaat
associatiemogelijkheden zich verplaatsen. Je krijgt daardoor een grotere ruimte, om
er de verbeelding te laten werken.' (Piet Calis, Gesprekken met dichters, p. 191)
7 Een bondig overzicht van zijn onderzoek heeft W. Adams gepubliceerd in een
artikel: Sintaktische strukturen bij Hugues C. Pernath, in: Morgen, 22, nr. 4, 1970,
pp. 12-17.
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maar nooit voluit benoemd. De onvolledige zinspatronen, die hiaten in de
betekenis van de gedichten veroorzaken, leggen precies de nadruk op het
belang van die hiaten. Pernath wil erdoor uitdrukken, dat de menselijke
realiteit een gebarsten realiteit is, 'fragmenten in de nederlaag' zoals de titel
van een der bundels in 1W luidt.
Opvallend is ook het groot aantal syntactisch homonieme zinnen, die de
lezer tot tenminste een dubbele lectuur en interpretatie verplichten en die
zowel de complexiteit als de meerzinnigheid van de uit te drukken realiteit
beklemtonen. Zo kunnen volgende slotregels van een gedicht uit Het masker
man (1958) op ten minste 4 manieren gelezen worden:
`De rust die honger maakt, en ademt
Tweemaal na de keuze onbekend.' (IW, 71)

`Rust' en `honger' kunnen beide subject of object zijn van `maakt'; 'tweemaal' kan zowel betrokken worden op `ademt' als op `onbekend'.
Uit de systematische en consequente afbraak van de syntaxis concludeerde
W. Adams de verscheurdheid en de aarzeling van de dichter tussen zijn
drang naar autonome creatie en de drang tot communicatie, tussen de taal
als doel-in-zich en de taal als middel om naar buiten te treden en tot de
anderen te spreken. Omdat Pernath steeds voor alles tegelijk kiest wordt de
spanning nooit opgeheven, breekt elke zin aan scherven en moet de lezer
uit het geduldig verzamelen van de brokstukken de totaliteit trachten te
reconstrueren.
Stilistische verhulling

Naast de syntaxis gebruikt Pernath ook stilistische procedes, waarvan we
er enkele aangeven, om de complexiteit van zijn bestaanservaring te suggereren. Hij vormt vaak samenstellingen, die een conjunctie van semantisch tegengestelde begrippen zijn, waardoor in een woord genegeerd wordt
wat hij terzelfdertijd bevestigen wil: Meidood, erewonde, woestijngeloof,
koortsroos, ruimtewonde, doodskind, plunderkruis, splinterraam, e. a. (alle
voorbeelden uit 1W). Door het zeugma doet hij op het niveau van de woorden dezelfde ambigulteit ontstaan als door de syntactische homonymie op
het niveau van de zin. Zo luiden de slotregels van zijn eerste cyclus Meidood:
Van witte as zal iemand uit de regen leven,
De waarheid, die vergeefse nacht ombrengen. (1W, 19)

`Ombrengen' kan hier geinterpreteerd worden als 'doorbrengen' of als 'ver
nietigen'. Terloops wijzen we nog op de inversie en op de combinatie `witte
as', die tegengestelde begrippen tezamen brengt in het syntagma adjectief +
substantief, op een identieke manier als in de boven genoemde samenstellingen.
-
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Geregeld gebruikt Pernath de antithese en de paradox om de ongrijpbaarheid zowel als de ingewikkeldheid van de menselijke existentie te doen aanvoelen.
De volgende voorbeelden komen uit Mijn gegeven woord en illustreren hoe
Pernath in de taal het paradoxale van een ik-jij relatie verwoordt:
Wij, samen en giftig getekend
In de tweetoon van de eenzaamheid. (MGW, 10)
En treurend, vannacht
Een huwelijksleven lang
Begrijp ik slechts
Dat mens en vriend mijn vijand zijn. (MGW, 49)
Alles is leugen. De man de vrouw
Zwijgend en liegend in het samengaan.
Het is waar, de liefde is waar
Weerspiegeld en waarschijnlijk slechts
een leven in sneeuw, in vuur
In vriendschap. (MGW, 51)

In het laatste voorbeeld wordt in het tweede gedeelte van het fragment radicaal ontkend wat in de aanhef geponeerd was: het is waar vs alles is leugen.
Onmiddellijk evenwel wordt die bewering opnieuw genuanceerd: de liefde
is waarschijnlijk (zekerheid bezitten we nergens en nooit volgens Pernath)
slechts een leven in sneeuw (negatief aspect), in vuur (positief aspect), in
vriendschap (mogelijke synthese).
Dat voorzichtig nuanceren gebeurt ook door het gebruik van bijwoorden
als bijna, misschien, tamelijk, waarschijnlijk, nauwelijks, die elke affirmatie
die te sterk zou klinken dadelijk relativeert.
De taal wordt door Pernath syntactisch en stilistisch op zodanige wijze gemanipuleerd dat de coherentie en de verstaanbaarheid van zijn poezie erdoor aangetast worden. Pernath verplicht de lezer daardoor tot een even
grote inspanning bij de lectuur als degene die hij geleverd heeft bij het schrijven van het gedicht. Belangrijker bij deze poezie is vaak wat niet gezegd
wordt, wat alleen maar aangewezen wordt, wat als associatie kan opduiken.
Pernath verkiest het zwijgen, dat hij moeilijk en aarzelend doorbreekt, boven
het gemakkelijke, vlotte, maar niet authentieke spreken.
Groeiende coherentie
De beschrijving tot nu toe van Pernaths schrijfwijze kan de indruk wekken
dat de dichter onveranderlijk dezelfde schrijftechniek gebruikt heeft. Dat
zou onjuist zijn en een vertekend beeld geven van de poezie van Pernath in
haar geheel. Er is immers een opvallende groei van de coherentie in de op
elkaar volgende verzamelbundels aanwijsbaar. Instrumentarium voor een
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winter bevat de echo's van kreten door de dichter in uiterste eenzaamheid en
vertwijfeling geuit en voor zichzelf opgetekend. `Ik schrijf geen poezie om
jets mee te delen. Ik schrijf poezie om mezelf te ontdekken, om vast te stellen,' verklaarde hij in het reeds geciteerde gesprek met Piet Calis. 8
In Mijn gegeven woord zijn de kreten aan elkaar geregen tot flarden taal,
waarvan de kern meestal duidelijk is, hoewel een sluitende interpretatie van
het geheel niet altijd mogelijk is. Mijn tegenstem tenslotte bevat meer en
meer grammaticaal correcte en volledige zinnen, die vrijwel direct hun betekenis laten blijken. Niet alleen op het gebied van het taalgebruik, ook op
het psychologische en affectieve vlak kan een evolutie worden aangetoond.
Instrumentarium voor een winter bevat overwegend het getuigenis van een
eenzaamheid, die het gevolg is van voortdurende teleurstellingen omdat de
dichter ofwel tot geen menselijke relatie met anderen komt, ofwel de bestaande relaties als onbevredigend ervaart. Wat hij als dichter verwoordt
voor de enkelingen die hem willen lezen, heeft hij als vriend geschreven aan
de auteur Rene Gijsen:
`Vroeger brandde ik met ieder vuur, doofde nauwkeurig in korte gensters.
Stuiptrekkingen die me onderbrachten bij de anderen, nooit bij mezelve. Zo
lag ik verloren, steeds in andere lakens. At aan vreemde tafels die nooit
gastvrij kraakten. R., weet jij hoe vreemd men zit op stoelen, zetels die nimmer de armen om je sluiten? Begrijp je dan misschien waarom ik steeds zulke zorg droeg voor de plooien in mijn broek. Er zijn weinig toevallige huizen
waar ik op de grond zat. (...) Ik herinner me geen namen meer, voel nosh
klamme handen. Ieder oog dat ik wil beleven zal in het mijne moeten rusten
en duidelijk schitteren. Daarom wil ik dat mijn taal de enkelen raakt, eventjes hun tweede hart onthult. Daarna valt, breekt zoals poezie ontstaat. Uit
zoveel niets dat men er werelden om bouwt (...)'. 9
De Soldatenbrieven kunnen een intermezzo van twee-eenzaamheid genoemd
worden, zij reveleren ook de waarde van de vriendschap die een belangrijk
thema vormt in Mijn gegeven woord. In het motto van Rutebeuf, dat hij aan
de bundel Mijn getijdenboek (1964) laat voorafgaan: Que sont mes amis
devenus / Que j'avais si proches tenus / Et tant aimes? wordt meteen aangekondigd dat de vriendschap evenmin ontsnapt aan de ambivalentie, dat
zij verloopt in de tijd, verslijt en tenslotte verdwijnt. Een toespeling op die
ambivalentie lezen wij in de regels
Mijn dagen dwalen door de weelde
Door de rauwe roof
Van de vriendschap (MG W, 66)

waar opnieuw de positieve en de negatieve pool tegelijkertijd worden ver8 o.c., p. 186.
9 Geciteerd in Rene Gijsen, Hugues C. Pernath, Dichter en dandy, in: Nieuw Vlaams
T ijd schri f t, 13, 1959, p. 560-561.
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noemd. Verbonden met de vriendschap is het motief van de stad, die voor
Pernath de bewoonde buitenwereld vertegenwoordigt rond het eiland van
het dichterlijke ik.i° Voor de dichter is Antwerpen een sfeer, een klimaat,
een milieu, een placenta, even noodzakelijk als die van de moeder. `Ik begrijp Antwerpen in mezelve' (IW, 65) schrijft hij, en `Van deze verstrooide
stad / Ben ik een fragment' (MGW, 56). Daar is het dat de cultus van de
vriendschap zich voltrekt, die voor Pernath de enige troost schijnt te zijn
geweest voor het verdriet en de nooit aflatende pijn des levens:
Mijn diensten waren aan anderen gewijd
En gedijden in elk ogenblik
Dat ons het bericht
Van meer bezoekers bracht.
Er viel niets te vrezen
Want even dierbaar, als het leven zelf
Waren zij en maakten muj stoutmoedig.
En hun nachtdronk werd geschonken.
De verbeelding werd hun voorgezegd. (MGW, 81)

Zelfs laat de dichter in een van zijn Index-gedichten uit de laatste bundel
doorschemeren dat de vriendschap het vaderschap, dat hij niet bezit, kan
vervangen:
Indien ik geen kinderen heb
Blijven er toch de kinderen van de vreemden
En van mij n vrienden. (MT, 40)
In Min tegenstem wordt de bezinning op de eigen dichterlijke activiteit, het

noodlot van in het leven geworpen te zijn en de ambiguiteit van de liefde en
de vriendschap verbreed tot een reflectie op de waarden van de cultuur in
het Westen, de internationale solidariteit en de betekenis van begrippen als
vrijheid en democratie. Pernath verbreekt zijn isolement en treedt op in
het openbaar met gelegenheidsgedichten in Carre te Amsterdam, in het
Paleis voor Schone Kunsten te Brussel en in de zaal Majestic te Antwerpen
tijdens de Anti-Censuurbetoging (1966). Telkens betuigt hij zijn solidariteit
met de verdrukte mens hoe en waar dan ook en pleit hij voor waarheid en
vrijheid. Er grijpt ook een verschuiving plaats in zijn belangstelling voor de
wijze waarop mensen zich in de geschiedenis manifesteren. De namen van
Marat, Cagliostro, Gilles de Laval wijken voor Treblinka, Hiroshima, Korea, Indonesia of Vietnam. Dit wijst erop dat Pernath zich als dichter veel
nauwer dan voordien betrokken gaat voelen bij het contemporaine gebeuren. Tegen het structurele geweld reageert hij niet met verbaal geweld maar
met een ironie die subtiel is en scherp als een lancet.

10 Zie ook M. Bartosik, Door het drieluik van de tijd heen. De thematiek van Hugues
C. Pernath, in: Nieuw Vlaams Tijdschrif t, 26, 1973, p. 337-370 en 475-502.
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De mens verklaart de mens de dood
En vernietigt hem in naam van de herinnering.
In naam van die god die aandelen heeft bij
Standard Oil
Of de gekruisigde minnaar is van een of ander president.
En de dwaze duif blijft ons enig symbool. (MT, 39)

Wat een bezoek aan het museum van Auschwitz in 1967 bij hem oproept
heeft hij als volgt geregistreerd:
Het licht smaakt naar metaal,
Wie herkent de brillen, het kinderspeelgoed
Het vrouwenhaar?
Vergeelde foto's tussen ledige busjes cyanidezuur.
Een vlucht in de wanhoop.
Afstanden schattend in de ultieme sekonde van het leven. (MT, 55)

Naast bezinnende en kritische poezie bevat Mijn tegenstem ook voldragen
liefdepoezie, waarvan het gedicht De onkuisheid uit de cyclus De acht
dzonden (MT, 63) het gaafste voorbeeld is. Als zovele andere is het
hoofdzonden
opgedragen aan zijn Joodse levensgezellin met wie hij zowel de hoogtepunten van het leven als de trauma's van het verleden deelde: Dachau, Auschwitz, Treblinka.
Opnieuw en overweldigender dan in zijn eerste bundels maakt eenzaamheid
en doodsbesef zich meester van Pernath:
Als een verwante, met niemand heb ik de hoop gemeen
Met niemand de keuze van de lief de
Waarmee ik eenzaam leef, waarmee ik wankel
Bewegend maar bedwongen door het mateloze landschap
Waarin de dood de aren leest.
Ons blijft de laatste reis van twee vermoeide mensen
Het afscheid nemen van de voldragen schoot. (MT, 88)

Het proces van het fysisch ouder worden, dat zich o.m. manifesteerde in
een toenemende doofheid heeft hij bezwerend ver-dicht in De tien gedichten
van de eenzaamheid, de laatste van hem gepubliceerde poezie. Het negende
gedicht daarvan eindigt met het schrijnende vers: `Want doodgaan wordt
voor mij een doofheid die duurt' (MT, 95).
Voor Mijn tegenstem heeft hij in Nederland de Jan Campertprijs gekregen
in 1974. In Belgic was hij een ernstige kandidaat voor de driej aarlijkse
staatsprij s van de poezie, die hij evenwel nooit gekregen heeft.
De juiste leeshouding

Er is reeds dikwijls op gewezen dat de literaire criticus eigenlijk nooit in
staat is een juiste, ondubbelzinnige transpositie van de betekenis van een
literaire tekst to geven, omdat zijn taal inadequaat is t.a.v. het object dat hij
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zich voorgenomen heeft te beschrijven. Die onmacht en beperktheid is ook
het deel van de beschrijver van het desolate landschap van Pernaths poezie.
Pernath is de dichter van de pijn en van het pijnlijke gemis. Als het woord
mede-lijden niet zo besmet zou zijn met triviale hoewel goedbedoelde gevoelens tegenover de mens die wezenlijk lijdt, dan zou het de goede houding,
de juiste `attitude de lecture' kunnen vertolken waarin de poezie van Pernath gelezen moet worden. Maar de lezer zal er zich moeten bij neerleggen
dat de lijder zich dikwijls opsluit in zijn eigen beleving en daardoor geen
toegang verleent, geen begrip duldt. Wie zich dan toch met een beroep op
de redelijkheid met geweld een toegang tot de kern van deze poezie wil
banen en per se een sluitende interpretatie van alle gedichten wil afdwingen,
vindt de weg vaak versperd. De neiging is dan groot om van `poetische scheikunde' of 'grillig obscurisme' te gaan spreken en zich wrevelig of te wenden
van deze ongrijpbare poezie die soms meer verhult dan onthult, meer verzwijgt dan verwoordt. Pernaths poezie is die van een mens, gekwetst van bij
zijn geboorte, die zich voortdurend vragen stelt:
Hoe heten wij morgen, na de olie
en het staal? (1W, 43)
Wie ben ik in deze stad? (MGW, 72)
Hoe kwam ik hier
En werd ik hier bedroefd? (MGW, 83)
Waar sta ik nu in dit dorre, gezegende land? (MT, 22)

Een helend, verbindend antwoord krijgt hij nooit en de pijn blijft. Ook een
uitzicht op heil na dit leven wordt niet geboden, want dan is er alleen maar
`een duisternis waarin geen zon ooit zaden kiemt' (MT, 89).
Pernath heeft zijn eigen stem en tegenstem nooit verraden, hij is zijn gegeven
woord gestand gebleven, hij is nooit een duimbreed afgeweken van de hoge
eisen die hij aan zijn dichterschap had gesteld. Het instrument van de taal
heeft hij zo naar zijn hand gezet dat het niet anders kon klinken dan zoals
hij het in zijn poezie vertolkt heeft. Pernath heeft zodoende in onze dichtkunst een eenzame hoogte bereikt, waar men niet rustig omheen kan wandelen. Bergbeklimmers in het woord zijn immers te zeldzaam in `de lage landen van de landerigheid' (MT, 88).

De revolutie in het wereldbeeld'

Sef Kicken

`We leven in een tijd, waarin zowel bijdragen der natuurwetenschap als die der biologie, filosofie en psychologie en in het
bijzonder der parapsychologie onze gehele levens- en wereldbeschouwing grondig aan het wijzigen zijn en ons uitdagen,
om de bewustzijnsverruiming op te brengen, die al deze nieuwe gegevens in een grootse visie kan onderbrengen.'
Dr. C. J. Schuurman

De ontwikkeling van het wereldbeeld in de geschiedenis der mensheid laat
zien hoe de mens in elk tijdperk de wereld en zichzelf anders interpreteert.
Alle vormen van godsdienst, filosofie en wetenschap leggen hiervan getuigenis af. En dit proces is nog lang niet tot een einde gekomen. Integendeel, de
laatste jaren hebben zich dermate belangwekkende ontwikkelingen voorgedaan in mens- en natuurwetenschappen, in onze filosofische en religieuze
opvattingen, ja, in onze hele samenleving, dat het vermoeden gewettigd is
dat we temidden van een tweede Copernicaanse revolutie staan, waaruit
een nieuw mens- en wereldbeeld zal oprijzen.
Doch alvorens nader in te gaan op dit nieuwe mens- en wereldbeeld, is het
zinvol om eerst -- zij het zeer globaal en schematisch — de geschiedenis van
het wereldbeeld vanaf de Oudheid tot heden te vervolgen. Immers, dan
blijkt hoe het huidige wereldbeeld ontstaan is, waar wij momenteel staan,
en wat de mogelijke toekomstperspectieven zijn. Wij volgen daarbij de indeling van dr. H. Groot. 2
Het pre-kiassieke tijdperk

Dit is het tijdperk der oude Egyptenaren, Babyloniers, Assyriers, Hebreeers. De mens leefde in een sterke verbondenheid met de wereld om hem
1 Voor een uitvoeriger uiteenzetting over dit onderwerp zie: Sef Kicken, Alternatieve
wetenschap, speciaal hoofdstuk 9, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam 1975.
2 H. Groot, Kosmologische theorieen voorheen en thans, Servire, Den Haag 1947.
Andere populaire werken over de geschiedenis van het wereldbeeld zijn o.a. A. G. M.
van Melsen, Natuurwetenschap en techniek, hoofdstuk IX, Aula-boeken, Utrecht/Antwerpen 1960 en Elisabeth Mulder, Zon, aarde en mens, Servire, Den Haag 1966.
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heen; hij voelde zich opgenomen in een goddelijke, kosmische levensorde,
die tevens een zedelijke orde was. De kosmos wordt gezien als een organisch
geheel, en de mens als microkosmos is een afspiegeling van de macrokosmos. Zo boven, zo beneden, was de centrale stelling van de astrologie, welke
wetenschap in de pre-klassieke kosmologie een dominerende plaats innam.
Het denken was nog mythisch en ongedifferentieerd (prof. J. Zandee), de
mens van de Oudheid kende nog geen logische en wetenschappelijke categorieen, zoals ruimte, tijd, causaliteit, massa, enz. Desondanks gaf de antieke
astronomie vaak blijk van een verbazingwekkende nauwkeurigheid. 8
Het tijdperk der Grieken (600 v. Chr. - 300 n. Chr.)

De Grieken brachten een nieuw element in de geschiedenis der mensheid:
het zelfstandige, rationele, logische denken. Denkend kon de mens de orde
van de natuur doorgronden. Daarmede werd het mythische tijdperk afgesloten (al werkte dit nog wel door) en ging de mens zich tegenover de
wereld plaatsen. Pythagoras, Plato, Aristoteles, Euclides e.a. leggen de
basis voor de wijsbegeerte en de wiskunde, welke in hoge mate het denken
van de westerse cultuur bepalen. In de kosmologie werd gepoogd een logisch, harmonisch systeem van het heelal te ontwikkelen, gebaseerd op de
meest volmaakte vorm, de cirkel. De Grieken hadden een sterk gevoel voor
orde, maat, getal en harmonie. De Griekse kosmologie culmineerde in het
beroemde Almagest van Claudius Ptolemaeus (ca. 84-165 n. Chr.) uit
Alexandria, dat 14 eeuwen lang het handboek voor astronomie is gebleven.
Het tijdperk der Middeleeuwen (500-1500)

De Griekse filosofie (met name die van Aristoteles) wordt opgenomen in
het christelijk denken. Dit vond zijn hoogtepunt en afsluiting in het werk
van Thomas van Aquino (1225-1274). In navolging van Aristoteles en Ptolemaeus wordt de aarde als het middelpunt van het heelal beschouwd, met
daaromheen draaiend zon en planeten en tenslotte het bolvormig hemelgewelf met de vaste sterren. De wereld is geschapen door een transcendente
en soevereine God, en alles heeft zijn vaste, natuurlijke plaats. Naast een
christelijke lijn mag niet onvermeld blijven de Islamietische lijn, die vooral
op het gebied van de wiskunde, optiek en aardrijkskunde een grote bloei
bereikte. Van een wetenschap in moderne zin was nog geen sprake; weten3 Zo beschikten de Babyloniers over vrij nauwkeurige aantekeningen betreffende de
bewegingen der planeten, vooral die van Venus. Interessante gegevens zijn te vinden
in de reeks `parawetenschappelijke literatuur' door auteurs als Louis Pauwels en
Jacques Bergier, Erich von Daniken en Robert Charroux (vergelijk De Gids, 1975, nr.
1/2, blz. 65-72). Ontdoet men deze werken van alle sensatie en speculaties, dan nog
blijven zij vele vragen oproepen over de wetenschap in oude culturen.
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Schap was gebaseerd op overgeleverde filosofische denkbeelden en was de
dienstmaagd der theologie. De Franciscaanse filosoof Roger Bacon (12141294) was de eerste die stelde dat wetenschap gebaseerd moest zijn op het
experiment.
Van Copernicus tot de 20e eeuw

Copernicus verving het geocentrische wereldbeeld van Ptolemaeus door
het heliocentrische stelsel. Dit betekende een ware revolutie. Het gesloten
wereldbeeld der middeleeuwen, waarin alles zijn plaats had, werd doorbroken. De mens was niet langer middelpunt van het heelal. De Kerk verzette zich dan ook heftig tegen deze nieuwe natuurbeschouwing en bracht
mannen als Galilei en Bruno voor de Inquisitie.
Dit kon echter niet verhinderen dat de moderne natuurwetenschap was geboren, die zich niet baseerde op traditie of speculaties maar op experimenten en zorgvuldige waarneming. De wetenschap emancipeerde zich van
filosofie en theologie. Zij streefde naar objectieve kennis, uitgedrukt in wiskundig geformuleerde natuurwetten. Scire est mensurare (weten is meten),
aldus formuleerde Kepler het ideaal der nieuwe wetenschap. In 1687 publiceerde Newton zijn Philosophiae naturalis Principia mathematica, dat de
grondslag legde voor de mechanica en de natuurkunde en dat tot de 20e
eeuw de ontwikkeling van de natuurwetenschap bepaalde.
Deze ontwikkeling had ingrijpende consequenties. Op de eerste plaats leidde
de stormachtige groei der natuurwetenschappen, en vervolgens van de
techniek, tot een steeds grotere natuurbeheersing, welke vooral na de industriele revolutie het aanzien der aarde en de structuur van de samenleving grondig wijzigde. `Het doel der natuurwetenschap is beheersing der
natuur' schreef Francis Bacon in 1620, en luidde daarmee een tijdperk in,
waarin de natuurorde niet langer werd gezien als onveranderlijk, maar als
beheersbaar, manipuleerbaar.
In het kader van dit artikel gaat het ons echter om een ander belangrijk gevolg, en wel de veranderende orientatie van de mens t.o.v. de wereld om
hem heen. De mens plaatste zich nog verder tegenover de wereld, de scheiding van het subject en object werdinitief
def. . Dit werd het duidelijkste uitgesproken door Descartes (1596-1650), die een scherp onderscheid maakte
tussen de `res cogitans' (de subjectieve wereld van het innerlijk) en de `res
extensa' (de objectieve buitenwereld). Dit dualisme heeft zowel filosofie
en wetenschap diepgaand beinvloed en werd bepalend voor het levensgevoel van de moderne mens.
Daarmee hangt samen de scheiding van godsdienst en wetenschap, welke
gebieden sedert de 16e eeuw door een steeds diepere kloof van elkaar gescheiden werden. Erkende Newton nog een Schepper van het heelal, de
Franse natuuronderzoeker en wiskundige Laplace (1749-1827) noemde dit
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een hypothese die hij niet nodig had. De wetenschap werd steeds meer
autonoom en het atomistisch-mechanistische wereldbeeld dat zij ontwierp
kreeg steeds meer de status van het wereldbeeld, van de enig kritisch verantwoorde en objectieve visie op de wereld. De wereld was te verklaren uit
natuurlijke oorzaken, het heelal was een groot uurwerk, dat afliep volgens
mathematische wetten. Alleen datgene telde dat meetbaar, verifieerbaar en
objectief bepaalbaar was — al het andere werd verwezen naar het rijk van
bijgeloof, speculatie of metafysica. De Kerk moest steeds meer bakzeil
halen met als dramatische conflictmomenten de reeds genoemde strijd tussen het geocentrische en heliocentrische wereldbeeld (16e eeuw) en tussen
Darwin's evolutietheorie en christelijk scheppingsgeloof (19e eeuw).
Iemand als Auguste Comte (1798-1857), grondlegger van het positivisme,
zag in dit proces een vooruitgang, waarin de mens uiteindelijk met behulp
van de methode der wetenschap tot positieve, betrouwbare kennis komt.
Bekend is zijn leer van de drie stadia, volgens welke de ontwikkeling der
kennis zich voltrekt:
1— het theologische stadium (onderverdeeld in animisme, polytheisme en
monotheisme), waarin gezocht wordt naar het 'wezen' der dingen, de
`eerste oorzaken' en geloofd wordt in bovennatuurlijke machten;
2 — het metafysische stadium, waarin bovennatuurlijke krachten vervangen
worden door abstracte begrippen (essenties);
3 — het positieve stadium, dat zich baseert op het 'positief gegevene': de
zintuiglijk waarneembare verschijnselen. Taak van de wetenschap is om de
wetmatigheden hierin op te sporen. Alleen op deze wijze is verantwoorde
kennis mogelijk.
De 20e eeuw

Zo zijn we dan aangeland in de 20e eeuw. Wat is de geestelijke situatie
van de mens van nu? Hoe plaatst hij zich in de wereld?
Het algemene beeld is er een van crises en verwarring: in de wetenschap, in
de filosofie, in het religieuze en sociale leven, enz. Zaken als a-b-c-wapens,
milieuvervuiling e.d. hebben het 19e eeuwse vertrouwen in de zegeningen
der wetenschap ernstig geschokt. Zowel grondslagen als toepassingen der
wetenschap worden kritisch ter discussie gesteld. Reeds aan het begin van
deze eeuw werden door de opkomst van de quantentheorie, de relativiteitstheorie en de quantummechanica de grondslagen van de klassieke natuurkunde aan het wankelen gebracht. Massa, lengte en tijd bleken geen absolute grootheden te zijn, massa bleek een vorm van energie te zijn, deeltjes
bleken een golfkarakter te vertonen en golven een deeltjeskarakter. De
materie loste zich op in abstracte mathematische waarschijnlijkheden, en
verder bleek op subatomair niveau de meting het onderzochte systeem te
beinvloeden, een gevolg van de onzekerheidsrelatie van Heisenberg. Dit
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betekende niet meer en niet minder dat het dualisme van Descartes daarmee
onhoudbaar werd. De fysicus Werner Heisenberg schrijft dienaangaande:
`De oude indeling van de wereld in een objectieve afloop in ruimte en tijd
aan de ene zijde en de ziel, waarin zich deze afloop spiegelt, aan de andere
zijde, dus de cartesiaanse indeling van res cogitans en res extensa, is niet
meer geschikt als uitgangspunt tot begrip van de moderne natuurwetenschap.' `... het gaat eigenlijk niet meer om een beeld van de natuur, maar
om een beeld van onze betrekkingen tot de natuur.' 4 Dit betekende het
einde van het causaal-mechanistische wereldbeeld.
Een andere belangwekkende ontwikkeling was de opkomst van nieuwe
wetenschappen als informatietheorie, cybernetica en algemene systeemtheorie na de Tweede Wereldoorlog, welke toepasbaar bleken te zijn op
vele vakgebieden, waardoor men meer oog kreeg voor de totaliteit en de
onderlinge samenhang van verschijnselen. 5 De causale, analytische, atomistische beschouwingswijze werd zodoende aangevuld met een holistische
denkwijze, waarin het geheel meer is dan de som van de delen. `Het heelal
waarin wij leven is niet langer mechanisch (Newton), zelfs niet een heelal
van Licht (Einstein), maar een heelal van communicatie', aldus omschreef
E. H. Hutten het nieuwe wereldbeeld dat door deze jonge wetenschappen
wordt opgeroepen.
Ondanks deze ingrijpende veranderingen binnen het natuurwetenschappelijk denken zelf, is er een groeiende ontevredenheid over het gangbare
natuurwetenschappelijke wereldbeeld, dat weliswaar zeer exact is en veel
gegevens bevat, maar anderzijds essentiele levensvragen niet kan beantwoorden of zelfs — onder invloed van positivistische stromingen — als taboe of
`zinloos' beschouwt. `De overwinning van een materialistische wereldbeschouwing', aldus dr. H. Groot, `werd bevochten ten koste van een groot
offer: de vraag naar de zin van de kosmos en het kosmisch gebeuren moest
geschrapt worden als onwetenschappelijk. Ja, met kracht van redenen
trachtte de significa van het positivisme aan te tonen, dat deze vraag thuis
hoort in de Masse der "schijnproblemen".' 6
En de bioloog William Homan Thorpe is van mening: 'Wanneer we de
theorie van de samenhang der kennis in al haar aspecten beschouwen, schijnt
het wetenschappelijke wereldbeeld steeds minder overtuigend te zijn als
volledige wereldverklaring. Hoe groots en indrukwekkend het ook moge
zijn, het schijnt in toenemende mate slechts een deel van het geheel te zijn,
en altijd naar lets buiten zichzelf te wijzen, naar een metafysische en mystieke — in de enige ware zin des woords — kijk op de wereld. Naar mijn
4 Werner Heisenberg, Das Naturbild der heutigen Physik, Rowohlt, Hamburg 1955,
p. 21.
5 C. A. Van Peursen, C. P. Bertels, D. Nauta, Informatie, een interdisciplinaire studie, Aula-boeken, Utrecht/Antwerpen 1968.
6 H. Groot, o.c., (zie 2), p. 134-135.
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mening geeft het een visie van het wezenlijke, maar slechts als een gewaad
dat een diepere realiteit omkleedt.''
Ook de vermaarde Duitse fysicus C. F. von Weizsacker is zich de beperktheid van het modern natuurwetenschappelijke wereldbeeld wel bewust: `De
abstract-wiskundige vorm waarin zij (de atoommechanica) zich kleedt, bevredigt volgens sommige natuurkundigen onze behoefte aan een werkelijk
begrijpen van de natuur niet. Verder is er geen gemeenschappelijk wereldbeeld meer dat de grote wetenschappelijke gebieden met elkaar verbindt ...
Van een filosofie die al deze vakken kan bijeenhouden, is reeds lang niets
meer te bespeuren ... Ons doel moet zijn, te streven naar een nieuw, juister
en levendiger wereldbeeld.' 8
De mens kan niet leven met een wereldbeeld waarin hij zich niet kan invoelen, dat belangrijke levensvragen taboe verklaart of dat de mens reduceert
tot een toevallig produkt van een blinde evolutie, zoals verkondigd wordt
door vele geleerden (zoals prof. Jacques Monod in Le hasard et la necessite).
Wellicht bestaat er zelfs een verband tussen het taboe verklaren van vragen
naar de zin enerzijds en de geestelijke crisis der huidige cultuur en de vervreemding van de moderne mens anderzijds. Vooral de psycholoog Jung
heeft er op gewezen dat religieuze vragen en vragen naar de zin essentieel
zijn voor de geestelijke gezondheid van de mens. Het besef begint door te
dringen dat ons eenzijdig gericht zijn op de buitenwereld (met het doel om
deze aan ons dienstbaar te maken) en de ontwikkeling van het intellect
weliswaar onze kennis enorm hebben doen toenemen, maar ons innerlijk
armer hebben gemaakt. Doordat in onze cultuur de balans is doorgeslagen
naar de rationele, meetbare, kwantificeerbare aspecten van de werkelijkheid, naar het intellect en utilitaristische waarden, zijn andere facetten van
die werkelijkheid en van het mens zijn verwaarloosd — zaken als gevoel,
intultie, menselijke waarden, zin, totaliteit, om slechts enkele te noemen.
De toenemende belangstelling voor zaken als oosterse religies en filosofieen, yoga, mystiek, meditatie e.d. is dan ook een volkomen begrijpelijke en
natuurlijke reactie, voortkomende uit een wens naar een vollediger en evenwichtiger mens zijn. Han Fortmann schrijft deze belangstelling toe aan
`de groeiende ontevredenheid over het eenzijdig rationalistische en objectivistische karakter der Europees-Amerikaanse cultuur, die wel veel technisch-wetenschappelijke prestaties heeft geleverd, maar het eigenlijk menselijke te vaak heeft verwaarloosd.' 9 Fortmann, en met hem een hele reeks
andere auteurs (we noemen hier slechts Theodore Roszak, Abraham Mas-

7 W. H. Thorpe, Biologie en het wezen van de mens, Aula- boeken, Utrecht/Antwerpen 1967.
8 C. F. von Weizsacker, Het wereldbeeld in de fysica, Aula -boeken, Utrecht/Antwerpen 1959, blz. 7-8.
9 Han Fortmann, Oosterse renaissance, Ambo, Bilthoven 1970, blz. 7.
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low en Robert Ornstein 10 pleit dan ook voor een levenshouding waarin
religieuze gevoelens, piekervaringen, intultie e.d. niet verdrongen worden,
maar hun rechtmatige plaats (her-)krlj*gen in het menselijk bestaan.
)

Parapsychologie: een nieuw verkenningsgebied

De wetenschap gaat steeds meer ontdekken dat de mens niet los van de
wereld staat, maar er onverbrekelijk mee verbonden is. In plaats van neutrale toeschouwer is hij medespeler in het kosmisch drama geworden. De
mens gaat steeds meer zichzelf ontdekken. In dit licht moet men ook de
reeds geconstateerde belangstelling voor veranderde bewustzijnstoestanden,
drugs, meditatie, yoga, biofeedback, sensitivity training e.d. interpreteren.
Inderdaad kan men zeggen dat hand in hand met het verkennen van de
interplanetaire ruimte het eigen innerlijk, de inner space verkend wordt.
Drs. H. Cohen, een van de weinige specialisten op het terrein van veranderde bewustzijnstoestanden, tekent daarbij aan: 'Dit zijn geen academische onderwerpen, maar zaken welke binnen korte tijd het mensbeeld kunnen wijzigen.' 11
De ervaringen met veranderde bewustzijnstoestanden, het kennis nemen
van andere culturen en denkwijzen (in dit verband denken wij vooral aan
de ophefmakende boeken van Carlos Castaneda over zijn ontmoetingen
met de Indiaanse tovenaar Don Juan 12 en de ontdekkingen van de parapsychologie hebben het besef doen ontwaken dat onze rationele wijze van
kennen slechts een vorm van kennen is, dat wij door de beperktheid van
ons bewustzijn de werkelijkheid slechts ten dele kennen, en dat veranderde
bewustzijnstoestanden ons andere, onvermoede aspecten van de werkelijkheid kunnen onthullen. De psycholoog C. G. Jung meent stellig `het bewijs

gevonden te hebben dat soms de psyche aan de andere zijde van oorzaak
en gevolg en ruimte-tijd functioneert. De mogelijkheid van een andere
werkelijkheid, met andere samenhangen, wordt een niet te vermijden probleem.' Jungs verdienste is het, het principe der causaliteit (waarop onze
westerse wetenschap is gebaseerd) uitgebreid te hebben met dat der synchroniciteit, welk een rol speelt bij zinvolle, 'toevallige' coincidenties van ge-

10 Th. Roszak, Opkomst van een tegencultuur, Meulenhoff, Amsterdam 1971; A. H.
Maslow, Religie en topervaring, Lemniscaat, Rotterdam 1972; R. E. Ornstein, Het
menselijk bewustzijn, Synthese van rationeel en intu'itief bewustzijn, Zel f beheersingstechnieken, biofeedback, Lemniscaat, Rotterdam 1974.
11 H. Cohen, Psychologie als science fiction, Boom, Meppel 1971.
12 Carlos Castaneda, The Teachings of Don Juan & A Separate Reality, Penguin
books, Harmondsworth 1972 & 1973. Nederl. vertaling: De lessen van Don Juan &
Een aparte werkelijkheid, De Bezige Bij, Amsterdam 1974; L. Geerts, Carlos Castaneda: tovenaar van beroep, in: Streven, maart 1974, pp. 576-585.
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beurtenissen. 13
Wat de wetenschap der parapsychologie betreft, deze trekt steeds meer de
aandacht, niet in het minst vanwege de ontdekkingen in landen achter het
IJzeren Gordijn. 14 Zij legt steeds meer feiten bloot die niet langer zonder
meer genegeerd kunnen worden, en die dwingen tot een herziening van het
gangbare mens- en wereldbeeld. Een bekend parapsycholoog van deze tijd,
dr. Milan Ryzl, schrijft dienaangaande: `De toekomstige ontwikkeling van
de parapsychologie zal ons zoveel kennis over de menselijke natuur en de
kosmos openbaren dat die slechts te vergelijken is met de revolutie die
Einstein teweegbracht of met de ineenstorting van het middeleeuwse geocentrische wereldbeeld ... Dan zal er een nieuw wereldbeeld ontstaan dat
volmaakter zal zijn dan het huidige wetenschappelijke wereldbeeld van de
fysici en de astronomen ... Ten slotte zou de parapsychologie ons in staat
kunnen stellen een synthese te vinden tussen godsdienst en wetenschap ten
bate van de door ideologische con f licten zo versplinterde mens.' 15
Intrigerend zijn de onderzoekingen van Russische parapsychologen, die o.a.
een fotografische techniek ontwikkeld hebben waarmee de `aura' van levende wezens zichtbaar gemaakt kan worden. 14 Zij nemen een bioplasmalichaam aan, een energie-lichaam dat het fysieke lichaam doordringt. Tsjechische geleerden zien in dit tweede lichaam (dat in esoterische, spiritistische
en yoga-kringen al lang bekend was) de schakel die mens en kosmos verbindt. Het bestaan van subtiele levensenergieen wordt eveneens aannemelijk gemaakt door de jarenlange onderzoekingen van Burr en Northrop, die
de hypothese opgesteld hebben van het bestaan van levensvelden die het
organisme besturen. 16 Nieuwe wetenschappen als radionica, bio-energetica
en psycho-energetica doen van zich spreken en zullen onze opvattingen van
leven en bewustzijn ingrijpend wijzigen. 17 Wij zijn, om in termen van Kuhn
te spreken, in een `wetenschappelijke revolutie' beland, waarin nieuwe para-

13 C. G. Jung, Synchroniciteit als beginsel van acausale samenhangen, L. J. Veen,
Amsterdam z.j.
Nauw hierbij aansluitend is het belangwekkende boek van Arthur Koestler, De wortels van het toeval, Lemniscaat, Rotterdam 1973.
14 S. Ostrander & L. Schroeder, Parapsychologische ontdekkingen achter het IJzeren
Gordijn, Gottmer, Haarlem 1972; M. H. J. Th. van der Veer, Flitsende feiten, AnkhHermes, Deventer 1975.
15 M. Ryzl, Door parapsychologie nieuw wereldbeeld, in Bres nr. 11, maart 1968,
p. 15.
Van dezelfde auteur, Buitenzintuiglijke waarneming, Gottmer, Haarlem 1974.
16 Edward Russell, Plan van bestemming, Kluwer, Deventer 1972; H. S. Burr, Blueprint for Immortality, Neville Spearman, Londen 1973.
17 Rick J. Carlson (Ed.), The Frontiers of Science and Medicine. Wildwood House,
Londen 1975 (zie ook artikelen van Stuart Holroyd in Bres nrs. 48 t/m 51); Edward
Russell, Genezing door radionica, Ankh-Hermes, Deventer 1975.
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digma's, nieuwe uitgangspunten voor wetenschappelijk onderzoek, zich aankondigen. 18
Al deze ontwikkelingen kunnen er op wijzen, dat het 'positieve' stadium van
Comte toch niet het laatste woord zal hebben, maar dat wij mogelijk voor
een nieuwe cyclus staan, welke fraai wordt uitgebeeld door de `boom der
kennis': de takken van de wetenschappen 'stammen' uit de stam der filosofie, zoals deze 'wortelt' in de religie. Prof. H. van Praag, verwijzende naar
dit beeld, merkt daarbij op: `Het is apert, dat in onze eeuw de takken van
de boom der kennis topzwaar dreigen te worden, hetgeen het gevaar van
religieuze ontworteling meebrengt. De vraag is echter of aan deze takken
geen vruchten groeien, die tot een nieuwe cyclus der kennis kunnen leiden.
Wij menen dat informatie zulk een vrucht is van modern wetenschappelijk
denken, waardoor een totale vernieuwing mogelijk zal blijken.' 19
Een wereldbeeld dat is aangepast aan de eisen van deze tijd, en waarin de
mens een nieuwe zin kan vinden, kan niet gebaseerd zijn op een eng positivisme, maar dient uit te gaan van de totale werkelijkheid (in al haar aspecten)
en de totale mens (met al zijn vermogens). De tijd is wellicht rijp voor een
nieuwe synthese, dat de waardevolle elementen van wetenschap, religie en
filosofie zal verbinden tot een nieuw, omvattend wereldbeeld. Zoals de vermaarde fysicus en Nobelprijswinnaar Wolfgang Pauli het stelt: 'Tegenover
de splitsing van de menselijke geest in afzonderlijke gebieden, waar men
zich sedert de 17e eeuw strikt aan gehouden heeft, stel ik mij als doel voor
de beheersing der tegendelen, een synthese die zowel het redelijk verstand
en de mystieke ervaring van de eenheid omvat. Dat is het enige doel dat
overeenstemt met de al dan niet uitgesproken mythe van onze tijd.'
Het wereldbeeld der toekomst

Zijn er aanwijzingen te vinden voor een dergelijke synthese, die het mogelijke wereldbeeld der toekomst zal inluiden? Sommigen zullen hierbij misschien denken aan de beroemde paleontoloog en jezuIet Pierre Teilhard de
Chardin — inderdaad iemand met een grootse visie, die de veelvuldige verschijnselen die zich aan ons voordoen, tot een eenheid wist te brengen, daarbij wetenschap en christendom met elkaar verzoenend.
In dit artikel willen wij een andere denker bespreken die minder bekend is,
maar wiens visie zeker niet onderdoet voor die van Teilhard en er in bepaalde opzichten zelfs een voortzetting van vormt. Het is de in 1974 overleden Amerikaanse f ilosoof Oliver L. Reiser, auteur van een veertiental boeken (waarvan de belangrijkste zijn Cosmic Humanism en The Integration
18 Meer voorbeelden van mogelijke nieuwe paradigma's zijn te vinden in Sef Kicken,
o.c. (zie noot 1). Zie ook Bres nr. 47, pp. 85-97.
19 H. van Praag, Informatie en energie, W. de Haan, Bussum 1970, blz. 60.
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of Human Knowledge) en van talloze artikelen in wetenschappelijke tijdschriften. 20 Hij is de grondlegger van een wetenschappelijk of kosmisch humanisme, een planetaire filosofie die richting moet geven aan de verdere
biologische, psychische en sociale evolutie van de mens. Zij wil het antwoord zijn op de verdeeldheid, de verwarring en de crisissituatie van deze
tijd, welke om een nieuwe denkwijze vraagt. Zij staat boven de onderscheiden in rassen, nationaliteiten en godsdiensten en wil het beste uit west en
oost samenbrengen in een omvattende synthese. `Eenheid-in-verscheidenheid moet ons doel zijn. Wat er ook waar is in de Hindoe-systemen, in Yoga,
Zen en oosterse mystiek, is even waar voor het westen als westerse logische
en wetenschappelijke methodologieen geldig en werkzaam zijn in oosterse
culturen. Het probleem is er altijd een van synthese — intellectueel en sociaal.' 21 Een dergelijke wereldfilosofie moet de eenheid van de wereld bevorderen, de ideologie vormen van een komende planetaire beschaving. `De
taak van de filosofie is om de mentale foetus voor de wereldeenheid te leveren; zij zou de morfogenetische krachten voor sociale creativiteit moeten
leveren.' 22
Volgens Reiser is de wereldeenheid de volgende stap in de evolutie van de
mensheid en is onze crisistijd te beschouwen als een overgangstijd. Om deze
wereldeenheid te realiseren is een wereld-sensorium nodig, een soort wereldbrein dat gedachten en handelingen van individuen en groepen coordineert
en integreert. De menselijke individuen vormen a.h.w. de cellen van een
superorganisme, dat der hele mensheid. Een en ander doet sterk denken
aan gedachten van Teilhard de Chardin, wiens noosf eer te vergelijken is
met Reisers `wereld-sensorium'.
Reisers kosmologie

Het is ongetwijfeld Reisers grote verdienste, dat hij aanwijst wat in onze
tijd nodig is, en een programma geeft om uit de huidige crisissituatie te
komen. Hij blijft echter niet bij een programma voor een wereldfilosofie,
maar wil met zijn kosmisch humanisme — welk een uitgewerkte kosmologie,
ethiek en kennistheorie bevat — bijdragen tot verwezenlijking ervan. Indrukwekkend is daarbij zijn gedegen kennis van verschillende vakgebieden (varieftend van moderne fysica tot parapsychologie), alsmede zijn creatief en
visionair denken, waardoor hij deze gebieden tot een eenheid brengt.
Bijzonder fascinerend is zijn creatief cyclische kosmologie, die enerzijds
recht doet aan modern-wetenschappelijke theorieen over ruimte, tijd en
massa (zoals Einsteins relativiteitstheorie), anderzijds pantheistische ele-

20 Een inleidend artikel over Oliver Reiser verscheen in Bres nr. 33, blz. 5-15.
21 O. L. Reiser, Cosmic Humanism, Schenkman, Cambridge (Mass.), 1966, p. xxi.
22 ibid., p. xix.
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menten in zich draagt en als zodanig een voortzetting wit zijn van de lijn
Hindoe-filosofieen - Pythagoras - De Stoa - Bruno - Spinoza - Einstein. Met
deze pantheistische visie hoopt Reiser een alternatief te bieden in een wereld die is verdeeld in theisten en atheisten.
Fundamenteel in deze kosmologie is het onderscheid dat Reiser maakt tussen een manifest en een niet-manifest heelal (dit voert hem dan tot een
8-dimensionaal model van de kosmos, waarop wij bier niet verder in kunnen
gaan). Het eerste is het zintuiglijk-waarneembare heelal van materiele systemen, Einstein-Minkowski's ruimte-tijd continuum. Het tweede is een
soort Platonische ideeenwereld: het bevat de `archetypes', `velden', 'lenzen'
of `morf ogenetische vormen' die de structuur en de evolutie van het manifest heelal bepalen. Ze zijn op te vatten als universele, invariante principes
die buiten alle referentiekaders van ruimte en tijd staan. Deze velden zijn
geordend in een hierarchie: er bestaan elektromagnetische, biologische,
psychische, sociale velden, enz. welke entiteiten van een bepaald niveau
(atomen, moleculen, cellen, individuen, enz.) bundelen tot een entiteit van
een hoger niveau op de ladder van de evolutie. Bovenaan staat de Kosmische Lens van de Opperste Verbeelding (de pantheistische benaming voor
God), welke kosmische energie bundelt tot waterstofatomen, de laagste
trap van manifestatie in het fysieke universum. Deze Opperste Verbeelding
wordt dus niet opgevat als de schepper van energie, maar als een onpersoonlijke, niet-antropomorfe, sturende, vormgevende kracht die verantwoordelijk is voor het opduiken van nieuwe vormen in de loop der evolutie (emergent evolution). Het fysieke heelal ziet Reiser als `het geactualiseerde tichaam van de Opperste Verbeelding, samengesteld uit de kosmische vormen
die gekristalliseerd zijn als visioenen van de werkelijkheid zoals, die gestructureerd zijn in de zich steeds ontwikkelende patronen die het verhaal van de
evolutie zijn, de geschiedenis van het heelal.' 23
Met het verschijnen van de mens is de evolutie in een nieuwe fase getreden.
In de mens wordt de evolutie zich namelijk van zichzelf bewust en is de
vrijheid gegeven. In het voetspoor van Teilhard de Chardin stelt Reiser dat
de mens de taak heeft om de evolutie te voltooien. De taak waarvoor de
mensheid momenteel staat is het scheppen van het sociale veld voor de
wereldeenheid. Dit zal moeten groeien uit de wisselwerking van individuele
gedachten, denkbeelden, theorieen, ideologieen, enz. Worden deze op de
juiste wijze geintegreerd, in resonantie met elkaar gebracht, dan is daarmee
de basis geschapen voor een planetaire filosofie met een daaraan beantwoordende planetaire beschaving.

23 ibid., pp. 134-135.
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Naar een niet-aristotelische orientatie
Zo staat de mensheid . dan voor een nieuwe fase in haar ontwikkeling, een
ontwikkeling die ruwweg plaatsvindt in 3 perioden (zie schema op blz. 449).
Elke periode wordt gekenmerkt door haar eigen denkvorm, logica, houding tegenover de natuur, samenlevingsvorm, enz. Momenteel verkeren we
in een overgangsperiode, wat voor de filosofie inhoudt dat de tweewaardige
logica van Aristoteles, het dualisme van Descartes en het atomisme van
Democritus plaats gaan maken voor een eenheidsfilosofie, een nieuw creatief monisme, waarin tegenstellingen als `geest' en `stof' niet als absoluut
gezien worden (Reiser ziet `geest' als het theologische, dynamische aspect
en `stof' als het reeds voltooide, statische aspect in de kosmos) en waarin
de werkelijkheid als een organisch geheel wordt opgevat — tegelijkertijd een
zichzelf integrerende veelvuldigheid en een zichzelf di f f erentierende eenheid.
Reisers `kosmisch humanisme' leek ons een goed voorbeeld van een mogelijk nieuw wereldbeeld, dat uit de huidige verwarring en crisis zal oprijzen.
Het nieuwe wereldbeeld is er nog niet, maar wie zich bewust is van de aard
van de omwentelingen die in onze tijd plaats grijpen, kan reeds vaag enkele
lijnen en contouren bespeuren van een omvattend, synthetisch wereldbeeld
waarin de mens een zin kan vinden en waarin hij op een hoger niveau zijn
eenheid met de wereld terugvindt.
Nemen wij de ontwikkeling van het wereldbeeld nog eens in ogenschouw
(dit moest hier op beknopte en schematische wijze geschieden), dan tekent
zich een lijn af, waarbij dit wereldbeeld niet geinterpreteerd moet worden
als een steeds nauwkeuriger beeld van de werkelijkheid (dit is de gangbare,
positivistische opvatting), maar als de uitdrukking van de steeds veranderende orientatie van de mens ten opzichte van de kosmos. Anders gezegd:
in de geschiedenis van het wereldbeeld weerspiegelt zich het proces van het
eeuwig zoeken van de mens naar zichzelf.. Aan de geschiedenis van het
wereldbeeld kunnen wij de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn aflezen. 24 Hierdoor krijgt deze geschiedenis perspectief en zin en wordt zij een
nooit eindigend avontuur.
In een volgend artikel hopen wij nader in te gaan op de revolutie in het
mensbeeld, welke zich parallel aan de revolutie in het wereldbeeld bezig is
te voltrekken.

24 Op dit psychologisch aspect van het wereldbeeld is o.a. gewezen door C. J.
Schuurman, Op zoek naar de mens, Sijthoff, Leiden 1965 en door Elisabeth Mulder,
o.c. (zie noot 2).
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Niveaus van menselijke orientatie in de geschiedenis der mensheid
(ontleend aan 0. L. Reiser, Cosmic Humanism, p. 479.
I. Voor- aristotelische of
primitieve orientatie

II. Aristotelische

III. Niet-aristotelische

orientatie

orientatie

(begon misschien 500.000
jaar geleden en eindigde
met vroege beschavingen
van 5000 jaar geleden)

(dit is de semantiek van
de Westeuropese en
Amerikaanse cultuur en
nog steeds in gebruik)

(voor een komende,
nieuwe beschaving?)

Eenwaardige semantiek.
Voor-logische tijdperk.
Emotionele elementen
overheersen.
Sub-vocale communicatie (gebaren). Oude breinwerkzaamheid (thalamus)

Tweewaardige semantiek. Benadrukt `rede' en
verwijdert `emotie' uit de
wetenschap. Sterk verbaal en corticaal.
Nieuwe breinwerkzaamheid (cortex)

Meerwaardige semantiek. Samensmelting van
rede en emotie.
Samenwerking tussen
cortex en thalamus
('hoofd en hart')

Magisch-mythische
natuurbeleving (participation mystique)

Rationele, objectieve
natuurbeschrijving

Herontdekking eenheid
van mens en natuur

Weinig differentiatie.
Geen wetten van het
denken, geen categorieen,
zoals 'ruimte', `tijd',
`massa' en `causaliteit'

Abstracte symboliek.
`Wet der identiteit' verschijnt. Wetenschappelijke categorieen zoals
`ruimte', 'tijd', 'massa' en,
`causaliteit' worden ontwikkeld

Coordinatie en synthese
van kennis. Ruimte-tijd
heelal.
Creatief-dialectisch
monisme overwint dualisme en wet der identiteit

Geen elementalisme*

Elementalisme verschijnt

Elementalisme wordt
overwonnen

Groepsbewustzijn sterk
— geen individualisme of
egoisme

Sociaal individualisme
(egoisme) verschijnt

Sociaal egoisme wordt
ondergeschikt. Geen
identificatie met ras en
religie. Wereldeenheid
wordt gerealiseerd

* Elementalisme = opdelen van de werkelijkheid in losse elementen, zonder to letters
op het geheel.

De hulpeloosheid der economen
tegenover de werkloosheid
Het werkgelegenheidsvraagstuk ter discussie in de
Vereniging voor de Staathuishoudkunde

H. Hoefnagels S.J.

De vereniging der Nederlandse economen, die nog altijd de oude, eerbiedwaardige naam van Vereniging voor de Staathuishoudkunde draagt, heeft
op 13 december j.l. in een druk bezochte vergadering over het werkgelegenheidsvraagstuk gediscussieerd. Voor wie van de economische wetenschap verwacht, dat zij ons kan helpen een uitweg uit de huidige moeilijkheden te vinden, moet het resultaat van dit samenkomen van economen
heel erg teleurstellend zijn geweest. Het bracht geen verdieping van inzicht
in het probleem en evenmin perspectief voor een aanpak, die meer succes
belooft dan de maatregelen waarmee de verschillende landen trachten het
kwaad binnen de perken te houden. Wat bier vooral aan het licht kwam,
was, dat, althans in Nederland, de economen de gevangenen zijn van het
denken in modellen. Daardoor schijnen zij geen behoefte te voelen om een
visie te ontwikkelen waarmee men vat krijgt op de geheel nieuwe aard die
de huidige werkloosheid vertoont.
Gezien de preadviezen waarover men zich te buigen had, was van deze
vergadering moeilijk te verwachten, dat zij ons verder zou brengen. Het
enige dat uit het preadvies van Hartog, v. d. Klundert en Tjan dat bepalend was voor de discussie, op te maken valt, is het bekende recept: loonmatiging. Nu zou het alleszins te waarderen geweest zijn, als de noodzaak
daarvan op overtuigende wijze was aangetoond. Maar de wijze waarop in
dit preadvies geargumenteerd wordt, is allesbehalve overtuigend. Men wil
voor alles de zaken berekenbaar maken. Men is er daarom niet zozeer op
bedacht het inzicht in het probleem te verdiepen als wel om het zodanig
te formuleren dat het voor mathematische behandeling vatbaar wordt. Elke
poging om het in zijn internationale context en in zijn historisch perspectief te vatten blijft achterwege.
De vergaderde economen toonden weinig neiging om uit deze hun ver
trouwde werkwijze uit te breken. Er werd wel een enkele poging gedaan
om de aandacht te vestigen op het internationale karakter van het probleem. Deze echter bleef zonder weerklank.
-
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Miskenning van het internationale karakter van het probleem
Typerend voor de eng nationale benadering is reeds het feit dat een heel
concreet argument dat de internationale context voor loonmatiging levert,
niet eens ter sprake is gekomen. Ik denk hier aan het feit dat de Duitse
vakbeweging, naar het laat aanzien, met 6 a 7 % (nominale) loonstijging
over 1976 genoegen gaat nemen. Dat laat landen als Nederland en Belgie
weinig keuze meer. Zij kunnen daar moeilijk ver bovenuit gaan, willen zij
hun concurrentiepositie niet in gevaar brengen. Terloops zij opgemerkt,
dat aandacht voor dit banale argument niet zonder belang zou zijn in de
huidige politieke strijd over de loonmatiging. Daarmee zou namelijk de
vakbeweging gedwongen zijn te erkennen dat de Duitse zusterorganisatie
reeds de weg naar echte loonsverbetering voor volgend jaar heeft geblokkeerd.
Nu zou het kleinzielig zijn over een dergelijke omissie te vallen, als dit niet
een symptoom was voor een algemene tekortkoming. Die is, dat de economen een benadering die het werkloosheidsprobleem in zijn internationale
context plaatst, vreemd schijnt te zijn. Het wordt bekeken alsof het een
zuiver nationals aangelegenheid was.
Natuurlij k, de bovengenoemde preadviseurs verwerken in hun model de
invloed van de relaties die de Nederlandse economie met het buitenland
heeft. Maar zij laten na het werkloosheidsprobleem als een internationaal
probleem onder ogen te zien. De vergaderde economen toonden zich evenzeer afkerig van een bredere benadering. De vraag, of er perspctief voor
betere werkgelegenheid in Nederland is zolang de werkloosheid internationaal op het huidige hoge peil blijft, werd zorgvuldig uit de weg gegaan.
Men schijnt er geen behoefte aan te hebben de werkloosheid als een internationale aangelegenheid te zien. Is men bevreesd, dat men daardoor gedwongen wordt de eigen wetenschapsbeoefening te herzien? Of werkt hier
onbewust mee het aanvoelen dat men zich aldus wel eens genoopt zou kunnen zien de vraag onder ogen te zien, of het economische systeem van de
Westelijke wereld nog wel berekend is op de huidige problematiek?
Wel heel typerend voor het enge modeldenken der preadviseurs is, dat men
voorbijgaat aan de internationale complicaties, verbonden met de door
loonmatiging te bewerken verbetering der werkgelegenheid. Volgens de berekeningen die men met de grootste exactheid heeft uitgevoerd, zal loonmatiging ertoe voeren dat over drie jaar de Nederlandse uitvoer zal stijgen en de Nederlandse invoer zal dalen. Dat betekent dat langs twee kanten de werkgelegenheid in Nederland zal gaan stijgen.
De nauwkeurigheid van de berekeningen verhindert niet dat de daarin vervatte gdachtengang levensgrote vragen oproept. Betekent datgene wat men
wil realiseren uiteindelijk niet, dat werkgelegenheid uit andere landen geimporteerd en werkloosheid naar andere landen geexporteerd wordt? Wat,
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als niet alleen Nederland, maar ook Belgie, Duitsland, Frankrijk enz. hetzelfde recept gaan volgen? Alle landen kunnen toch niet tegelijk hun export
verhogen en hun import inkrimpen.
Vragen, hierover ter vergadering gesteld, werden beantwoord met opmerkingen waarmee de preadviseurs, zonder het te merken, hun eigen gedachtengang op losse schroeven zetten. Als het onmogelijk zou zijn de
export te vergroten en de import te verkleinen, zouden de Nederlandse bestedingen moeten worden opgevoerd. Betekent dat niet dat de loonmatiging thans straks door een navenante loonstijging moet worden gecompenseerd?

Geen aandacht voor de grenzen van de groei
In de behandeling die het werkgelegenheidsvraagstuk hier bij de economen
kreeg, ontbrak niet alleen de poging om de werkloosheidsproblematkk
breder te zien,maar ook om haar dieper te vatten dan in het alledaagse
denken gebeurt. Men vraagt niet, of de huidige situatie, gezien het naderkomen van de grenzen van de groei, niet heel anders is dan die waarin
vroeger werkloosheid optrad. Men komt niet toe aan de vraag, waartoe
toch verschillende verschijnselen aanleiding geven: loopt het tijdvak van
de gestadig groeiende produktie niet ten einde? Daarmee wordt het onnodig zich te bezinnen of heden niet een geheel nieuwe benadering van het
vraagstuk nodig geworden is. Die mogelijkheid werd in de vergadering van
13 december niet eens onder ogen gezien.
De grenzen van de groei schijnen in de argumentatie van onze economen
geen enkele rol te spelen. Men staat niet stil bij de vraag, of wij het ons
nog veroorloven kunnen, bij het streven naar volledige werkgelegenheid
alles op het paard van de industriele expansie te zetten. Hoe de werkgelegenheid hersteld zal moeten worden, lijkt in dit milieu een evidente zaak
te zijn. Het proces waarin telkens meer geproduceerd wordt, moet weer
op gang gebracht worden. Vragen worden hierbij niet gesteld.
Toch ligt hier een vraag onmiddellijk voor de hand. Wat moet er gebeuren,
als in de toekomst blijkt dat door toepassing van arbeidsbesparende procedes er steeds opnieuw werkloosheid ontstaat? Moet er dan telkens weer
meer geproduceerd worden en zo tot in het oneindige toe?
Beziet men de zaak jets nader, dan moet men onmiddellijk vaststellen, dat
men hier nog altijd aan een werkloosheidsbestrijding denkt die onverenigbaar is met hetgeen nodig zou zijn met het nader komen van de grenzen
van de groei. Men beveelt voor de kwaal van de werkloosheid een therapie
aan die ongeneeslijke ziekte voor onze maatschappij ten gevolge heeft: zij
maakt het voor de maatschappij bij voorbaat onmogelijk om met het probleem van de grenzen van de groei klaar te komen.
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Werkgelegenheid in de non-profit sector
Hoezeer de preadviseurs vastzitten in de gedachtengang dat het `bedrijfsleven' voor werkgelegenheid moet zorgen, blijkt al uit de gehanteerde cijfers. Gegevens over de in Nederland sinds 1964 slechts gering toenemende en na 1971 teruglopende werkgelegenheid in het `bedrijfsleven' moeten
aantonen, dat de werkgelegenheid zich reeds langer ongunstig ontwikkeld
heeft. Hoe men aan deze cijfers komt, is niet duidelijk. Wat wel duidelijk
is, is dat daarin de snelle toename van de werkgelegenheid in de dienstensector — meer dan 50.000 arbeidsplaatsen per jaar van 1971 tot 19741
nietin zijn voile omvang verdisconteerd is. In een ander preadvies, dat van
Drs van den Goorbergh, krijgt dit aspect van de zaak wel aandacht. Dit
gebeurt echter zonder dat gewezen wordt op de meest opvallende trek van
deze ontwikkeling: de spektaculair toegenomen werkgelegenheid in de
dienstverlening, die op non-profit basis plaatsvindt. In het Nederlandse
onderwijs ontstonden tussen 1.963 en 1974 75.000 nieuwe arbeidsplaatsen 2
en in allerlei welzijnsvoorzieningen, -- bejaardenwerk, vormingswerk, sociale welzijnszorg -- verdubbelde het aantal erin werkzame personen.
Toch geeft deze verschuiving van de werkgelegenheid, die ook in andere
landen te constateren valt, aan de huidige werkgelegenheidsproblematiek
een dimensie die bijzondere aandacht vraagt. Het door arbeidsbesparende
procedes in landbouw en industrie vrijgekomen arbeidspotentieel is, zo
blijkt hier, allengs minder benut geworden voor verdere opvoering van de
produktie van het bedrijfsleven. Het kwam voor een goed deel ten goede
aan de inspanning der collectiviteit om de welzijnsvoorzieningen te verbeteren. Van bijzonder belang is het, dat men zich realiseert, dat hier, zij het
dan onbewust, een keuze plaats vond. De beschikbaar komende mankracht
werd niet in de eerste plaats benut voor verhoging van de welvaart; men
maakte er veeleer gebruik van voor de verbetering van zaken die direct
voor het welzijn der mensen van belang zijn: voor verruiming van de onderwijsmogelijkheden, voor verbetering van de situatie der bejaarden, voor
typische welzijnsvoorzieningen.
Als de preadviseurs van de Vereniging voor de Staathuishoudkunde voiledig systematisch te werk waren gegaan, hadden zij deze ontwikkeling in
hun beschouwingen moeten betrekken. Zij hadden althans de mogelijkheid
onder ogen moeten zien, of de lasten van het bedrijfsleven niet verlicht kunnen worden door terugschroeving van deze ontwikkeling. De lonen van de
eigen werknemers immers zijn niet de enige lasten waaronder het bedrijfsleven gebukt gaat. Het draagt ook de kosten van de sterk uitgegroeide welzijnsvoorzieningen. Via de belastingen moet het opkomen voor een toe1 Berekend op basis van gegevens van het C.B.S.
2 Volgens cijfers van het C.B.S.
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genomen aantal mensen die wel maatschappelijk belangrijke arbeid verrichten, maar die niet bij dragen tot het verkoopbare produkt van het bedrijfsleven.
Het is overigens begrijpelijk dat deze vraag door de vergaderde economen
niet ter sprake gebracht werd. Zij beseffen maar al te goed, dat wij niet
terug kunnen. Belastingverlaging, mogelijk gemaakt door drastische bezuiniging op de gemeenschapsvoorzieningen, zou niet alleen de werkloosheid
vergroten, maar ook een ondertussen vertrouwd geworden stuk welzijn
teniet doen.

De vraag van de zinvolle benutting van het arbeidspotentieel
Het zou desalniettemin nuttig geweest zijn, als men althans theoretisch
deze vraag gesteld had. Daarmee zou men zich er rekenschap van gegeven
hebben, dat er in het verleden een keuze gemaakt is hoe het vrijkomende
arbeidspotentieel te benutten. Zo zou men zich tegelijk gerealiseerd hebben, dat wij heden opnieuw voor een keuze staan. Zal het nu ongebruikte
en straks nog verder vrijkomende arbeidspotentieel benut moeten worden
voor de produktie van meer materiele goederen? Of zullen wij ervan gebruik maken voor zaken die direct voor het menselijk welzijn van belang
zijn?
Doordat men voorbijgaat aan de vraag hoe het arbeidspotentieel zinvol
benut kan worden, maakt men, zonder het zelf in de gaten te hebben, een
keuze: met dit potentieel moet de produktie vergroot worden. Het moet
emplooi vinden doordat de welvaart verder vergroot wordt. Straks zullen
wij aldus nog sneller onze auto kunnen inruilen, over zoveel horloges beschikken dat wij elk uur van de dag van uurwerk kunnen wisselen, rekenmachientjes hebben, die aangepast zijn aan onze verschillende kostuums,
onze kasten tot berstens toe kunnen volstouwen met ik weet niet wat voor
technische gags.
Wat is het alternatief dat aldus buiten beschouwing gelaten wordt? Als ter
verzekering van een redelijk welvaartspeil niet meer alle arbeidkracht nodig is, komt er, zo is uit het voorgaande reeds duidelijk, meer mankracht
beschikbaar voor verdere uitbouw der gemeenschapsvoorzieningen. Er zijn
echter ook andere zaken die voor het menselijk welzijn van belang zijn,
waaraan nu serieuze aandacht kan worden geschonken. Hier moet in de
eerste plaats gedacht worden aan een werkelijk effectieve aanpak van de
kwestie van de 'humanisering' van de arbeid, die de laatste jaren in het
middelpunt van de belangstelling heeft gestaan. De vraag kan namelijk
gesteld gaan worden, of vormen van arbeid, die wel zeer produktief zijn,
maar die door degenen die ze moeten verrichten, niet als zinvol ervaren
kunnen worden, heden nog in stand gehouden moeten worden. Gedacht
kan ook worden aan een nieuwe vorm van hulp aan de ontwikkelingslan-
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den. Is het niet absurd, dat hier produktiecapaciteit onbenut blijft, terwijl
aan de goederen die ermee gemaakt worden, ginds dringende behoefte
bestaat? Natuurlijk, de ontwikkelingslanden worden niet geholpen door
levering van goederen die zij zelf kunnen produceren. Maar wel zouden zij
geholpen zijn met goederen die voor hun `take off' van gelang zijn. Hier
zou een stuk industriele arbeid op non-profit basis een bijdrage kunnen
leveren. Dit soort goederen zou ter beschikking gesteld kunnen worden tegen prijzen die slechts de kosten van arbeid en materiaal dekken.
De grenzen van het economisch mogelijke

Het is wel duidelijk waarom dit alternatief geen serieuze aandacht bij de
economen vindt. Erkend moet namelijk worden dat daarmee de grenzen
van het economisch mogelijke in ons economisch stelsel worden overschreden. Met de huidige omvang der non-profit diensten hebben wij die grenzen waarschijnlijk reeds bereikt. Overweging van het zojuist gesuggereerde
alternatief heeft geen zin, als men niet bereid is een heel fundamentele
vraag onder ogen te zien: heeft ons door het winstbeginsel beheerste economische stelsel niet zijn tijd gehad?
Men zou er de preadviseurs en de vergaderde economen van de Vereniging
voor de Staathuishoudkunde geen verwijt van kunnen maken dat zij zich
met zulke vragen niet hebben willen inlaten, als er vooruitzichten waren
dat het proces van telkens weer meer produceren op de vertrouwde voet zal
kunnen worden voortgezet. Daarop valt echter niet te rekenen; de grenzen
van de groei laten dat niet toe en vandaag of morgen zal blijken dat de economische groei eenvoudig weg niet voortgezet kan worden.
Wat gebeurt er als wij — en dit `wij' omvat alle industrielanden — ons niet
op de nader komende grenzen van de groei instellen? Wij zullen dan op een
gegeven ogenblik door een zonder ons toedoen tot stand gekomen nut-groei
worden overvallen. Dat zal zich manifesteren in teruglopende winsten,
economische depressie, werkloosheid, dus ... juist door de verschijnselen
waarinee wij heden geconfronteerd zijn.
Hoe komt het toch, zo vraagt men zich af, dat de Nederlandse economen
niet de hypothese onder ogen zien, of de huidige situatie niet het gevolg is
van het feit dat de grenzen van de groei reeds bereikt zijn? Is het alleen te
wijten aan hun preoccupatie om de economische problemen te quantificeren, of speelt daarbij ook mee het aanvoelen, dat zulks consequenties heeft
die men liever niet onder ogen neemt?
In de hypothese dat de grenzen van de groei reeds bereikt zijn, zijn alle
pogingen om door herstelde industriele expansie de werkgelegenheid te
herstellen bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Het zoeken naar nieuwe
wegen om het arbeidspotentieel, dat telkens vrij komt, zinvol te benutten,
is dan geen kwestie van keuze meer. Als dit binnen het bestaande econo-
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mische stelsel niet mogelijk is, dan rest ons nets anders dan de overgang
naar een ander economisch stelsel ... tenminste als men niet wil dat de
huidige depressie een permanente zaak wordt.
De mogelijkheid onder ogen te moeten zien dat onze op het winstbeginsel
gebaseerde economie haar tijd gehad heeft, is natuurlijk nogal wat voor
economen, wier wetenschap typisch wetenschap van onze economie is. Het
ligt dan ook wel enigszins voor de hand, dat men zich met de zojuist genoemde hypothese niet inlaat en zich verschanst achter het argument dat
dit snort overwegingen buiten de competentie van de economische wetenschap liggen. Daartegen is vanuit wetenschapstheoretisch standpunt heel
wat in te brengen, maar daar zij hier vanaf gezien. Wij beperken ons ertoe
op te merken dat er toch economen zijn die daar anders over denken. Een
typisch voorbeeld daarvan is Jan Fourastie, die samen met Collin Clark
de economische wetenschap geholpen heeft aan de bekende onderscheiding
tussen primaire sector (landbouw), secundaire sector (industrie), tertiaire
sector (diensten). Voordat de spectaculaire ontwikkeling der non-profit
diensten begonnen was en voordat er sprake was van de grenzen van de
groei, heeft hij al proberen aan te tonen, dat wij nog voor het einde van
deze eeuw een grote economische overgang zullen beleven. De periode van
de industriele ontwikkeling zal, niet anders dan de periode van de agrarische werkgelegenheid, een einde nemen en afgelost worden door een `civilisation tertiaire', een maatschappij waarin de dienstverlening de dominerende rol speelt. 3

3 Jean Fourastie, Le grand espoir du XXe siècle (1962).

Politiek overzicht

december

• Nationale politiek
Verenigde Staten van Amerika
President Ford leeft nog steeds tussen
hoop en vrees. Hoop op herverkiezing;
vrees, dat een ander hem zal overvleuge..
len. En daarbij gaat het nog niet eens om
een Democraat. Als de Democraten inderdaad, wat zij van plan schijnen te zijn,
met die oeverloze kletsmajoor Humphrey
voor de dag komen, hoeven de Republikeinen waarschijnlijk niet bang te zijn.
De opiniepeilingen geven Humphrey weifig kans. De grote moeilijkheid voor Ford
is nog steeds Reagan, de voormalige filmspeler en thans gouverneur van de staat
California. Als er niets meer gebeurt wat
zijn reputatie schaadt, maakt Ford nog
wel een kans tegen de als sterk conservatief bekend staande Reagan; niet iedereen
is van zijn conservatisme gediend. Maar
er staan dingen te gebeuren die Ford's
kansen wel nadelig beinvloeden. Het Congres heeft een wet in behandeling, krachtens welke de prijs van de ruwe olie aanmerkelijk wordt verlaagd en het tempo
van de daarop volgende verhoging sterk
aan banden wordt gelegd. De olie-industrie is daar uiteraard sterk tegen gekant
en de olie-industrie is vanouds al een
steunpilaar van de Republikeinse partij.
Als die wet wordt aangenomen en Ford
tekent haar, dan ligt hij fout bij zijn geldschieters; tekent hij haar niet, dan ligt hij
fout bij zijn kiezers-autorijders. In een
soortgelijk dilemma raakt hij door een
tweede wetsvoorstel, dat het verbod van
een totale werkbelemmering bij staking
opheft. Tot nu toe mogen bij voorbeeld
metselaars die bij een bouwwerk in staking gaan, alleen andere metselaars ver-

hinderen aan het werk te gaan. Niet timmerlieden, elektriciens of andere vaklieden die bij zo'n bouwwerk te pas komen.
Het Congres overweegt die verbodsbepaling op te hef f en. Tot groot genoegen
uiteraard van de vakbonden, maar tot verontwaardiging van de werkgevers. Ford
komt daar weer tussenin te zitten. Of de
een of de ander moet hij tegen de haren
in strijken door of te tekenen of bekrachtiging van de wet te weigeren. En tenslotte
komen natuurlijk ook de belastingen op
de proppen. Het Congres wil een drastische verlaging doorvoeren, maar Ford
heeft al laten weten dat hij een desbetreffende wet niet zal tekenen, wanneer zij
niet vergezeld gaat van concrete voorstellen tot verlaging van de overheidsuitgaven. Als hij dat doorzet, komt hij er wel
weer mooi op te staan bij de Amerikaanse
belastingbetaler. — Of zijn snoepreisje
naar China hem veel zal helpen voor het
versterken van zijn populariteit, is de
vraag. Het is maar al te doorzichtig, dat
hij daar meer om binnen- dan om buitenlands-politieke redenen heen toog.
Wel heeft hij van de gelegenheid gebruik
gemaakt om bij het passeren van Honoloeloe daar een rede uit te spreken die
zijn doctrine ten aanzien van het Verre
Oosten vastlegde. Zijn `Pacific Doctrine',
die in zoverre afwijkt van wat vorige presidenten en ministers van Buitenlandse
Zaken ooit naar voren brachten, dat Amerika zich niet meer van Japan zal laten
losweken maar ook niet meer van Korea,
bevat een duidelijke waarschuwing dat
Amerika zijn verplichtingen in het Verre
Oosten ernstig neemt. Het is alleen de
vraag in hoeverre de president op dit punt
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het Congres meekrijgt. Ten aanzien van
Angola heeft hij samen met zijn minister
van Buitenlandse Zaken, Kissinger, een
zware nederlaag geleden in het Congres,
dat hem heeft verboden geld en wapens
ter beschikking te stellen van de rechtse
bevrij dingsbewegingen.

Rusland
Het is de laatste maanden duidelijk merkbaar, dat de Verenigde Staten, en met
name de minister van Buitenlandse Zaken
en president Ford, waarschijnlijk met het
oog op de conservatieve achterban, die
zij beiden straks bij de verkiezingen nodig
hebben, ten aanzien van Rusland niet
meer zo omzichtig met de detente omspringen. Zij slaan nog wel geen dreigende toon aan, maar uitputten in vriendelijkheden is er ook niet meer bij. De grote
vraag is echter of zij daar Rusland zodanig mee irriteren, dat de detente werkelijk gevaar zou lopen en op de boze
woorden boze daden zouden moeten volgen. Daar ziet het echter niet naar uit.
Rusland is namelijk op een zeer vitaal
punt geheel van de Verenigde Staten afhankelijk. Op het punt van zijn graanvoorziening.
Eigenlijk is dat een vreemde zaak. Rusland gold voor de grote Revolutie als de
graanschuur van Europa. Heel Europa
betrok graan uit Rusland. Voor de welvaart van Rusland zei dat niet altijd alles.
Lange tijd werd het graan de boeren afgedwongen en leden zij zelf honger, ondanks het zogenaamde graanoverschot. In
het begin van deze eeuw echter begon het
er iets beter uit te zien. Minister Stolypin
brak met het aloude en bijna heilig verklaarde systeem van de dorpscommune
en schiep de mogelijkheid voor energieke
boeren om eigen grond te verwerven. Deze koelakken haalden uit de grond wat
erin zat en de graanoverschotten werden
reeel. Stalin echter zag in de koelakken
de 'kapitalisten van het platteland' en in
de oude dorpscommune de kiem van een
communistische gemeenschap. De koelakken werden over de kling gejaagd; enkele miljoenen werden er vermoord; de
`kolchose' moest de rol van de oude `mir'
gaan overnemen. Met dit verschil, dat de
oude `mir' — de dorpsgemeenschap — op
zichzelf opereerde, terwijl de kolchosen
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niet alleen collectief bezit van het land
kenden, maar ook nog onder staatstoezicht stonden, met alle ellende van ambtelijke kortzichtigheid en beunhazerij. Het
werd er alleen maar erger op. In de `mir'
waren de boeren al gewend zich niet druk
te maken voor de bewerking van grond
die hun niet persoonlijk toebehoorde; in
de kolchose, waar bovendien nog de partijfunctionarissen en de ambtenaren meevraten van de gemeenschappelijk ruif,
voelden zij zo mogelijk nog minder voor
hard werken. In feite doen de vrouwen
momenteel in Rusland het werk op het
land, dat schandalig slecht wordt uitgebaat. Alle vijfjarenplannen ten spijt blijft
de oogst beneden peil. Ieder jaar verzekeren de autoriteiten wel dat het nu beter
wordt, omdat het weer in het vorige jaar
tegenzat of omdat de oogst om andere
natuurlijke redenen was achtergebleven
bij de verwachtingen; in feite hebben zij
al erkend dat zij het landbouwprobleem
niet kunnen oplossen zolang zij vasthouden aan het kolchosesysteem, dat de klok
achteruit zette inplaats van vooruit. Zij
hebben nu al een contract van vijf jaren
voor graanleveranties met Amerika gesloten.
Hun boterham ligt in Amerika.

Spanje
Koning Juan Carlos I heeft er in zijn eerste openbare optreden geen twijfel over
laten bestaan, dat hij voornemens is
Spanje op weg te zetten naar de democratie. Aan het hoofd van zijn eerste kabinet
staat nog wel de premier die hij van wijlen
Franco heeft geerfd, Arias Navarro, maar
deze heeft uit zijn vorige kabinet nog
maar drie ministers overgehouden. De
regering heeft duidelijk een andere inslag
gekregen; zij is naar het centrum opgerukt. Arias Navarro heeft nu een sterke
figuur naast zich gekregen in de persoon
van Manuel Fraga Iribarne, vice-premier
en minister van Binnenlandse Zaken. Een
man die als een wervelwind in de Spaanse
politiek omhoog is gekomen. Hij is van
eenvoudige boerenafkomst, studeerde
stormenderhand, werd in korte tijd hoogleraar, diende als minister van Voorlichting zijn land en bereisde het kris-kras in
alle windstreken, overal bliksembezoeken
brengend — de 'cycloon' noemde men
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hem — en met als resultaat een enorme
opleving van de toeristenindustrie. Het
laatst diende hij als ambassadeur in Londen. Als minister van Binnenlandse Zaken komt de taak om Spanje te democratiseren in hoofdzaak op zijn schouders te
rusten. Over de lengte van de weg daarheen schijnt hij vastbesloten te zijn. `Twee
weken om een beslissing te nemen over
de richting van de hervorming; twee
maanden om die beslissing om te zetten in
wettelijke voorzieningen en twee jaren
om die voorzieningen in werking te brengen' heeft hij gezegd. En zo zou het wel
eens kunnen uitkomen. Uit de regeringsverkiaring van het kabinet blijkt al, dat hij
heeft besloten de nadruk te leggen op een
hervorming van de Cortes en van de wijze
waarop deze wordt gekozen. In hoeverre
daar een volledige vrijheid van vereniging,
met name tot politieke partijen, mee gepaard zal gaan, is nog niet duidelijk. Het
regeringsprogram zegt wel jets in die
geest, maar waar men getracht heeft deze
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vrijheid te nemen, is daar nog weinig van
terechtgekomen. De politie heeft al enkele malen moeten ingrijpen tegen demonstranten voor deze vrijheid. Waar natuurlijk weer een paar Nederlandse vakbondsleiders bij waren, die zich zo nodig moeten
bemoeien met deze dingen.
Van bijzonder belang is het onder deze
omstandigheden, dat tegelijk met de regeringsverklaring een verklaring is afgelegd
door de kardinaal-aartsbisschop van Madrid, waarin deze zegt, dat de veranderde
situatie na het overlijden van generaal
Franco ook een ommekeer teweeg moet
brengen in de houding van de Kerk tegenover de Staat. Jarenlang heeft de Kerk
aan de zijde van de Staat gestreden voor
wat zij beschouwde als een 'kruistocht'
tegen het communisme. De tijd van de
burgeroorlog echter is nu definitief voorbij en de Kerk kan zich nu onafhankelijker van de Staat opstellen en haar positie
tegenover de wereld opnieuw bepalen.

• Nederland
De Molukkers
In twee groepen hebben Zuidmolukse
jongeren Nederland deze maand in de
ban van de vrees en de verontwaardiging
gestort door het kapen van een trein in
Beilen, het bezetten van het Indonesisch
consulaat in Amsterdam en het in koelen
bloede vermoorden van drie gijzelaars.
Drie weken heeft de spanning rond deze
misdadige activiteiten geduurd. De langste gijzelingszaak die Nederland tot dusverre meemaakte. Het liep allemaal in
zoverre nog gelukkig af, dat de jeugdige
terroristen na hun wandaden van de eerste dagen geen verder wapengeweld meer
gebruikten en dat zij geen enkele concessie konden afdwingen van de Nederlandse regering. Goed beschouwd werd het
voor hen een enorme flop, die hun alles
samen vele tientallen jaren gevangenis
kan opleveren.
Het enige wat zij menen wel te hebben bereikt, is dat het Nederlandse yolk zich de
aanwezigheid van de Zuidmolukkers nog
eens duidelijk realiseert en zich aan de
oplossing van hun probleem zet. IJdele
hoop. Zeker: de Nederlanders zijn zich de

aanwezigheid van de Zuidmolukkers weer
goed bewust geworden, maar het is de
vraag of de Zuidmolukkers daar veel wijzer mee zijn geworden. Enkele gijzelaars
hebben zich sympathiek uitgelaten over
de terroristen, maar op de meerderheid
van het Nederlandse yolk maakt dat niet
zoveel indruk. Of het Nederlandse yolk
zich dan niet schuldbewust voelt aan het
yolk der Zuidmolukkers? Het begint langzamerhand wel tot meer mensen door te
dringen dat deze volksgroep indertijd onrechtvaardig is behandeld, met name door
een stelletje legerautoriteiten; maar de gemiddelde Nederlander houdt daar geen
schuldgevoelens aan over. Te meer omdat
hij niet de indruk heeft, dat de Zuidmolukse terroristen onschuldige Nederlanders hebben neergeknald om een haalbare
zaak te verwezenlijken. Wat zij willen,
valt buiten het Nederlandse rechtsterritoir. Nederland kan niet beslissen wat Indonesie met de Zuid-Molukken doet en
kan daar ook geen diplomatieke druk op
uitoefenen. Wat deze jongens doers is niet
meer dan hard slaan in de lucht.
De vraag is echter wel langzamerhand bij
het Nederlandse yolk gerezen, hoe zij in
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hemelsnaam tot deze zinloze gewelddaden zijn gekomen. Wie heeft hen wijsgemaakt dat er op die manier jets te bereiken viel? Wie heeft terroristen van deze
`sympathieke' jongens gemaakt?
De Nederlandse regering heeft aan geen
enkele eis van de Zuidmolukkers toegegeven. Maar het heeft allemaal wel veel
van de regeringsefficiency gekost.
Onbestuurbaar Amsterdam
Met uitbundige vreugde hebben de zich
progressief noemende spitsbroeders — de
Partij van de Arbeid met haar satellieten
en de communisten — samen gedanst om
het gouden kalf, het progressief program.
Met de meerderheid in de Raad kregen zij
het in hun vermogen de confessionelen en
de liberalen uit het College van Burgemeester en Wethouders te schoppen en de
zetels onder elkaar te verdelen. De zetels,
waarop zij hoopten vier jaar lang knus en
gezellig progressief te zitten wezen. Het
is echter allemaal anders uitgevallen. De
partners bleken nogal uiteenlopende opvattingen te hebben over wat progressiviteit was. Burgemeester Samkalden en zijn
onafscheidelijke vriendje Lammers dachten aan een groot uitgegroeid Amsterdam
met metro en alles wat daarbij hoorde.
De anderen voelden veel meer voor het
knusse Mokum van vroeger. En dat botste.
Eerst moest de PSP-er uit het College;
toen werd Roel van Duyn de kwaaie pier.
De vertegenwoordiger van de PPR in het
College, een man, met wie volgens de
Burgemeester en de andere wethouders
onmogelijk te werken viel en die bovendien alles uitkletste wat — ook vertrouwelijk — binnen het College werd besproken,
zodat collegiale discussies over vertrouwelijke zaken onmogelijk meer konden
plaats vinden. Unaniem dienden de Burgemeester en de andere wethouders een
voorstel in om Van Duyn te wippen en
daarmee kwam alles op losse schroeven
te staan. De PPR, woedend, stelde zich
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achter haar (tuin)kabouter op. Wethouder
Lammers — die van 'Nieuw Links', weet
u nog! — verklaarde het program-college
mislukt en verklaarde bereid te zijn ook
op te stappen, samen met Van Duyn, als
de Raad weer naar een afspiegelingscollege terug wilde keren met een vertegenwoordiger van de confessionelen en een
van de VVD. Hetgeen weer de woede opwekte van de Partij van de Arbeid, die nu
en de wethouderszetel en de raadszetel
van Lammers opeist. En intussen loopt de
Burgemeester ook op zijn laatste benen.
Er zal binnenkort een ander moeten komen. Mikt Lammers daarop? — Alleen
de stad is de dupe van dit enkel maar kiftende en kletsende `program-college'. Arme stad.
De Nederlandse Antillen
De grootste partij van Aruba, die de afscheiding van dit eiland uit het verband
van de Nederlandse Antillen voorstaat,
heeft een eigen afvaardiging gestuurd
naar Venezuela. Wat die heren daar hebben uitgespookt, is niet bekendgemaakt,
maar de zaken rondom die Arubaanse
autonomie liggen zo gevoelig, dat de drie
Arubaanse ministers in het Antilliaanse
kabinet prompt door premier Evertsz van
hun functies werden ontheven. Men wil
geen lieden in het kabinet die achter de
rug van hun collega's om besprekingen
voeren met de regering van andere landen,
met vermoedelijk geen ander doel dan via
interventie van dit land hun zin te krijgen
en zich te kunnen losmaken uit het verband van de Antillen. Maar zulke dingen
mag men verwachten, wanneer men maar
doorgaat met de verlangens van Aruba te
minimaliseren en niet aux serieux te nemen. Dat geldt ook voor Nederland.
Klaarblijkelijk wil de regering hier nog
maar steeds niets leren van de ervaringen
met de Zuidmolukkers, die men ook niet
ernstig wenste te nemen.
Hans Hermans

• Belgie
Na maanden onderhandelen — onze voor- herstelwet klaargekregen. De definitieve
bije politieke overzichten getuigen ervan versie kreeg pas vaste vorm op 28 novem— heeft de regering het ontwerp van een ber jl., toen het ACV-voorstel inzake
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loonmatiging grosso modo overgenomen
werd. Vergeleken met de eerste regeringsvoorstellen voor een wet die beoogt het
economische leven weer op gang te brengen, vertoont de definitieve tekst een vrij
belangrijke koerswijziging. Het ontwerp
is zelfs zo sterk geevolueerd dat het bedrijfsleven, waarvan de concurrentiekracht op het spel stond nu ronduit beweert dat de regering eigenlijk veel beter
niets had kunnen doen. Een dergelijke
mening kan uiteraard worden betwist. Intussen is het herstelplan er toch en al kan
er dan misschien nog wat aan worden gesleuteld, alleen de resultaten ervan zullen
uitwijzen wat het waard is.
Het herstelplan is slechts een onderdeel
van een groot programma dat de huidige
bewindsploeg zich van meetaf aan gesteld had, namelijk de economische crisis
te overwinnen. Er is ook nog de programmawet, die samen met de rijksbegroting
van 1976 erop bedacht is sommige uitgaven drastisch te beknotten. Was het
destijds wijlen minister Oleffe, die de motor van het economisch beleid was, dan is
thans premier Tindemans niet minder ondernemend. Dat bleek onder meer op het
nationaal CVP-congres van 13 december
te Dendermonde, waar hij een bilan opmaakte van twintig maanden regering.
Het persoonlijk succes dat hij daar oogstte en ook het vertrouwen dat de huidige
bewindsploeg er ondervond, waren zeker
een stimulans om op de ingeslagen weg
voort te gaan. De eerste minister gaf daar
nochtans ook uiting aan zijn ongenoegen
en zijn spijt dat Kamer en Senaat er zeker
niet in zullen slagen om voor Nieuwjaar
met het wetgevend werk klaar te komen.
Er zijn immers de fusiewet, de programmawet, de rijksmiddelenbegroting, de begroting van de rijksschuld, het herstelplan ... Begin oktober had de regering,
zoals het hoort, haar voorstellen terzake
bij de Kamer ingediend, maar daar bleef
alles vreselijk lang rondhangen. Twee
volle maanden waren nodig om met de
bespreking ervan klaar te komen, en dan
reppen we nog met geen woord over de
nachtelijke marathonzittingen. En dat alles opdat nog in december de besprekingen in de Senaat zouden kunnen starten.
Er wordt wel eens beweerd dat het wetgevend werk in de Kamers aan een razend
hoge snelheid geliquideerd wordt. De gebeurtenissen van de jongste maanden kun-
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nen deze beweringen ongetwijfeld ontzenuwen. Het aantal dagen en uren dat de
Kamers momenteel nodig hebben om het
wetgevend werk te verrichten, neemt zienderogen toe. Of de kwaliteit tevens verhoogt, is een vraag die we best in het midden laten. In elk geval kunnen toch een
aantal punten worden aangestipt, die
zeker mede verantwoordelijk zijn voor de
aanslepende besprekingen. In de eerste
plaats is er natuurlijk het twee-kamerstelsel op zich, dat bijzonder tijdrovend blijkt
te zijn. Kamer en Senaat moeten elk alle
wetsvoorstellen en -ontwerpen bespreken
en goedkeuren. Uiteraard dagen in de
loop van de debatten steeds dezelfde struikelblokken op, en die worden dan telkens
met veel omhaal in beide Kamers onder
de loep genomen. Veel eenvoudiger ware
het wellicht dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers de wetten zou onderzoeken en goedkeuren en ze dan ter bekrachtiging naar de Senaat zou sturen. De Senaat zou zich dan over het voor en tegen
kunnen bezinnen, zonder alle kwesties en
alle details van a tot z te moeten herhalen. Zoals de toestand nu is, lijkt het
parlement vooral een hinderpaal te zijn
om tot een dynamisch landsbeleid te komen. Onmisbare en dwingende maatregelen krijgen vaak kracht van wet op een
ogenblik dat de situatie intussen alweer
geevolueerd is. De gewone man in de
straat kan dan ook niet meer mee. Hij begrijpt niet waarom er zoveel gepraat
wordt en er zo weinig gebeurt. Dat vele
zaken bovendien afgehaspeld worden in
de late (of de vroege ochtend-) uurtjes,
gaat helemaal boven zijn petje! Maar
naast het wellicht ongelukkig functionerende twee-kamerstelsel is er nog meer.
De jongste tijd neemt het aantal interpellaties, waarin de regering om uitleg wordt
gevraagd over haar handel en wandel, gestadig toe. In se is dat controlerend optreden niet verkeerd, maar al te vaak
slaan de vragen op details of op lokale
kwesties, waarop de ministers steeds uitgebreid antwoorden. Per slot van rekening wordt er dan meestal toch gestemd,
en dan haalt de regering het. Inmiddels is
de wijzer op de parlementaire klok alweer
zoveel etmalen verder geschoven! Daar
komt nog bij dat de spreektijd van de oppositie bij de recente debatten niet beperkt werd. En dat was nu precies koren
op de molen van de BSP. Om te beletten
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dat sommige wetten gestemd zouden worden, zochten de Socialisten hun heil bij
een obstructiepolitiek. De wetten worden
uiteraard toch gestemd, maar met een
enorme vertraging, doordat alle voorradige BSP-mandatarissen per se op de tribune moeten om de debatten zo lang te
rekken. Het zat er dik in dat het record
van het aantal sprekers op de tribune, namelijk 229 interventies bij het fusiedebat,
dezer dagen zou worden gebroken wanneer de rijksmiddelenbegroting en de programmawet aan bod kwamen. Dit was
echter niet het geval: er waren `slechts'
212 sprekers! Haast even onverkwikkelijk
is het feit dat parlementariers in groten
getale aanwezig zijn bij de bespreking van
detailkwesties of om procedure-incidenten uit te lokken, maar dat ze kloek de
zaal verlaten wanneer belangrijke problemen worden aangesneden. Toen in de
voorbije dagen het economisch, financieel
en sociaal beleid voor ons land voor de
j aren 1976-1980 in de Kamer besproken
moest worden, waren er slechts zestien
belangstellenden, en toen minister Herman laat op de avond nog toelichting wilde geven, waren zelfs die zestien niet meer
voltallig. Dergelijke situaties ergeren de
doorsnee-burger van dit land, die zeer
goed weet dat hij om zijn loodjes te verdienen verondersteld wordt dagelijks zijn
arbeid te presteren, afgezien van het feit
of dit hem nu elke dag lust of niet. Overigens treedt hij dan nog alleen in eigen
naam op. De parlementariers daarentegen
werden precies door het vertrouwen dat
de bevolking in hen stelde gemandateerd ... zij zouden zich toch wat meer
verplicht mogen voelen! Soms lijken ze
wel eens de doodgravers van de democratie, een indruk die nog versterkt wordt
wanneer ze elkaar dan nog op de meest
onheuse wijze in het haar vliegen en van
de debatten je reinste spektakel maken.
Vanzelfsprekend is de regering met dergelijke handelwijzen evenmin opgezet. Op
het reeds vernoemde CVP-congres trok
de partijvoorzitter, de heer Martens, trouwens bijzonder scherp van leer tegen de
BSP, die volgens hem een onredelijke oppositie voert: zij breekt wel af, maar heeft
anderzijds geen redelijke beleidsalternatieven. Ze heeft wel de mond vol over `het
catastrof aal budgettair beleid' van de regering en over de begroting van 1976 als
`een misdaad voor de toekomst', maar
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daar blijft het bij. De anti-recessiepolitiek
van de regering mag dan al zwakke punten vertonen en niet ten voile overtuigen,
dit verwijt heeft ook heel wat te maken
met een aantal f actoren waarop de regering geen vat krijgt en met name de syndicale en conservatieve pressiegroepen
die de 'tegenwerking' in hun banier voeren. De schampere uitlating van de BSP
over het `autoritarisme' van de huidige bewindsploeg werd door deze ploeg genegeerd met een verwijzing naar de harde
politiek die in het buitenland gevoerd
wordt door een Schmidt, een Wilson en
een Den Uyl ... die toch allen socialisten
zijn.
Inmiddels werden de programmawet, de
rijksmiddelenbegroting en de begroting
van de rijksschuld in de nacht van 12 op
13 december door de Kamer met 103
tegen 67 stemmen en 10 onthoudingen
ongewijzigd goedgekeurd. De Senaat zette de bespreking ervan pas daags voor
Kerstmis in: daar werd trouwens met het
fusieplan geworsteld. Het ACV, dat precies die dagen een congres hield in Den
Haan aan Zee, veerde als het ware recht,
toen het die goedkeuring vernam. Prompt
verklaarde de voorzitter, de heer Houthuys, dat zijn vakbond niet akkoord kan
gaan met een aantal bepalingen, onder
meer inzake ziekteverzekering en de koppeling van de sociale vergoedingen aan
de gestegen lonen. Hij voorspelde alles te
zullen doen opdat gewenste wijzigingen
zouden aangebracht worden. Dat die veroordeling van sommige essentiele punten
in de programmawet in CVP-kringen insloeg als een born, baart geen verwondering als men overweegt hoe dikwijls premien Tindemans de jongste tij d met de
heer Houthuys onderhandeld had. Het
kwam ons immers voor dat beiden weer
beste vriendjes geworden waren, nadat
de Eerste-Minister de ACV-kritiek op de
loonmatiging ter harte had genomen en
zijn budgettaire voorstellen volgens die
optiek geweldig had afgezwakt. Dat de
heer Houthuys zich nu alweer misnoegd
toonde zal de regering nopen om opnieuw
met het Christelijk Vakverbond een onderhandelingsronde te beginnen of toch
alleszins enkele discrete gesprekjes te voeren. Senatoren die met haar en huid aan
de arbeidersbeweging vastzitten, zoals de
heren Leemans, Hulpiau en Keuleers zullen beslist niet opgezet zijn met die syndi-
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cale druk die nu opeens op die oerdeftige
Senaat komt wegen!
De beslist belangrijke politieke stellingname van het ACV mag echter het ongetwijfeld interessante congreswerk niet in
de mist doen verdwijnen. De hoofdschotel daar was een discussie over de inkomensherverdeling, als onderdeel van een
sociaal-economische democratie. Dergelijke herverdeling veronderstelt belangrijke wijzigingen in de huidige inkomenswaaier met verschillen van 1 tot 20. Het
ACV oordeelde dat het hoogste inkomen
niet meer dan vijf maal zo groot mag zijn
als het laagste en dat moet worden uitgegaan van de idee dat inkomensongelijkheden slechts hun oorsprong vinden in
grotere inspanning, bezwarende werkomstandigheden, speciale behoeften en nuttige prestaties voor de gemeenschap. Het
is verre van duidelijk waarom de inkomensspanning precies 1-5 moet zijn. Een
dergelijke 'willekeurige' standaard zal
alleszins de besprekingen over een rechtvaardiger inkomensverdeling en een grotere inkomensgelijkheid bemoeilijken. Inmiddels is het ACV er toch van overtuigd
dat een dergelijke gelijkheid resulteert in
het sociaal statuut en dat ze de ontwikkeling van de consumptiemaatschappij zal
temperen. Daarbij is de christelijke vakbond erg wantrouwig tegenover de inkomens die geen lonen of wedden zijn, en
daarom ontzegt het de overheid ook het
recht om in de loonvorming tussenbeide
te komen.
Keerde het ACV zich tegen sommige aspecten van de programmawet en riep het
daarom alle werknemers uit de prive- en
openbare ondernemingen op om op dinsdag 23 december van 11 tot 12 uur het
werk neer te leggen, dan kreeg het nog
een sterke bondgenoot in de christelijke
en socialistische ziekenfondsen. In een
gemeenschappelijk communique, mede
onderschreven door vertegenwoordigers
van het ACV en het ABVV werd betoogd
dat de programmawet en de besparingsvoorstellen van minister De Paepe afbreuk doen aan het akkoord van 1963,
waarop de wet op de ziekteverzekering is
gebaseerd. In ons land heerst inderdaad
reeds geruime tijd geen `medische' vrede
meer. Het feit dat de regering vier miljard minder toelagen aan de ziekteverzekering en zes miljard minder aan andere sociale zekerheidsstelsels wil geven,
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zal de vrede wellicht niet bevorderen.
Niet alleen daar knelt het schoentje. Hoewel de regering begin oktober besloten
had de erelonen in 1976 niet te indexeren,
is ze nu onder druk van de artsenkamers
op haar beslissing teruggekomen. Op 1
januari a.s. zullen de honoraria met
5,26% worden verhoogd, dat is een aanpassing van het indexcijfer der consumptieprijzen aan de evolutie van 31 mei tot
30 november. Voor de rest van 1976 zullen de honoraria geblokkeerd blijven.
Daarmee heeft vooral dr. Wynen een slag
thuisgehaald. Komt daar nog bij dat huisartsen die een cyclus van twee jaar bijscholing (ca. 100 u.) hebben gevolgd, speciaal verhoogde honoraria krijgen. De
kosten daarvoor zullen verhaald worden
op de niet-toegekende indexverhoging
van de honoraria in de nucleaire geneeskunde en in de klinische biologie. Ook
pneumologen en gastro-enterologen zullen hogere erelonen opstrijken. En alsof
het nog niet genoeg is, zullen de sociaalverzekerden waarschijnlijk meer remgeld
moeten betalen voor een raadpleging en
voor de apotheker. Dit zou op zich geen
catastrofe zijn als er daarbij nauwkeurig
zou worden nagegaan of de artsen die nu
reeds een buitensporig hoog inkomen genieten, zich wel aan de voorgeschreven
tarieven houden. In elk geval werd reeds
beslist dat de inkomensgrens waarboven
de verzekerde geen recht meer heeft op
behandeling tegen de tarieven die vastgesteld worden in de commissie artsenziekenfondsen, wordt verhoogd. Voor wie
een groter inkomen heeft dan 40.000 F
per maand, worden hogere erelonen aangerekend. Daarmee staan we nu alien
voor schut: noch de ministers, noch de
ziekenfondsen, noch de medische faculteiten maken in dit land de gezondheidspolitiek, maar wel enkele vinnige op centen beluste artsen, zoals een dr. Wynen. En
het gekke is dat dit nog lukt ook! Niet
zonder reden rees er verzet tegen de discriminatie tussen de huisartsen en de `bijgeschoolde' huisartsen, wat bij de publieke opinie wel vlug vertaald zal worden
door de goedkope en de dure, de onbekwame en de bekwame artsen. Dr. H.
Vermeersch van het directiecomite van
de Kon f ederatie der Belgische artsen
sprak dan ook terecht van een 'vergiftigd
geschenk aan de huisartsen'.
Helma Houtman-De Smedt

Forum

Psychoanalyse en film
`Le monument psychanalytique
doit titre traverse — non contourne —, comme les voies admirables
d'une tres grande ville, voies a travers lesquelles on peut jouer, rever,
etc: c'est une fiction.'
(Roland Barthes, Plaisir du Texte)
Tot op heden zijn studies gewijd aan de
ontmoeting tussen film en psychoanalyse
van een ontmoedigende steriliteit geweest.
Zij zijn bijna alle gestrand op de problematiek van de `film als droom'. In de
beste gevallen ontwikkelden ze variaties
op het thema `film, spiegel der werkelijkheld'. Dit speciaal nummer van Communicationsi is verrassend en in hoge mate
welkom doordat het bijna volledig ontsnapt aan de hierboven vermelde klassieke tekortkomingen. Op een paar punten na brengt het een nieuwe kijk op de
zaak; in de ontgoochelende opstellen —
er zijn er naar mijn gevoel wel een paar
te veel van dit soort — vervalt men niet
in de clichematige benadering.
Blijkbaar is Christian Metz de inspirerende motor achter dit lijvige nummer 2 : we
vinden niet minder dan twee belangrijke
teksten van hem. Zijn inspiratie is Freudiaans; zijn studies getuigen echter van
een grotere soepelheid dan we van hem
gewoon waren. Zijn parallel-ontwikkeling

droom-film, die hij op een originele manier behandelt, ontglipt hem echter op
verschillende momenten, waarschijnlijk
omdat hij al te strak houdt aan dit parallellisme. Hoe vruchtbaarder zou het hier
geweest zijn als Metz de ideeen van een
Ernst Bloch over de `Tagtraume' gekend
en geprojecteerd zou hebben in de filmdromerij, waarvan hij de analyse nu al te
stroef doet aanleunen bij de Freudiaanse
theorieen, die de filmtheorie toch niet
zonder meer kan overnemen. Te strak
wordt hier vastgehouden aan het kijkende
subject (identificatie, projectie, enz....
komen uiteraard weer ter sprake, zoals
trouwens ook fetichisme, perceptie,
enz....). Dat Metz opnieuw meer aandacht aan het kijkende subject schijnt te
geven, kan ik waarderen (zoals zijn actuele bekommernis om de psychoanalyse
zijn werk beslist meer speling geeft) in de
context van zijn eigen ontwikkeling. Maar
het blijft een gevaarlijk terrein (waar ik
me zelf vaak — met minder goede resultaten — op heb begeven). Daarom is het
gelukkig dat iemand als F. Guattari (coauteur van de beruchte Anti-Oedipe) in
een bondig maar fundamenteel artikel de
begrippen omtrent het kijkende subject
b.v. verlegt naar 'un inconscient cinematographique', en spreekt van de filmactie
als zijnde `une psychanalyse de masse'. Op
die manier geraakt men uit de bipolaire

1 Communications, Psychanalyse et Cinema, Ed. du Seuil, Paris 1975, no. 23, FF 45.
2 Ik maak van de gelegenheid graag gebruik om een speciaal nummer van het filmtijdschrift ca aan te bevelen, volledig gewijd aan Christian Metz. Een lang gesprek met
de filmsemioloog, die er zijn actuele bekommernissen uit, gelegenheidsartikelen van
R. Barthes, Stephen Heath en F. Guattari, plus verschillende opstellen die handelen
over actuele problemen van de filmtheorie, maken er een boeiend-gediversifieerd (hier
en daar ook ontgoochelend) nummer van.
ca, Mai 1975, 7/8, FF 32.
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opstelling maker/kijker, die in de filmtheorie, meer nog dan elders, een verraderlijke personalistische bijklank krijgt.
Niet alleen daarom is Guattari's stuk belangrijk. De ideologische dwang die uitgaat van de film loopt synchroon met
kapitalistische produktie en socialistische
bureaucratie; en dat is al iets vergeleken
bij de psychoanalyse, de klassieke zowel
als de structuralistische, die volgens de
auteur, die zelf psychoanalist is, hopeloos
dwangmatig is. De psychoanalyse steunt
op `un inconscient de seconde main', terwijl in de film de 'analytische middelen'
wel degelijk rijker, maar ook gevaarlijker,
want fascinerender zijn. Maar, aldus Guattari, men kan zich indenken dat de film
toegankelijk zou kunnen zijn voor een
andere praxis.
Dit is wel de meest radicale, en naar mijn
gevoelen ook de minst verwrongen mening (maar misschien gaan beide samen?)
die men in dit nummer van Communications aantreft. Opvallend is dat de filmspecialisten de thematiek bijzonder log
en vaak inspiratieloos hebben aangepakt.
Zelfs R. Bellours' zeer lange analyse van
een sequens uit Hitchcocks' North by
Northwest haalt zelden het niveau van
zijn ondertussen beroemd geworden en
baanbrekende ontleding van een sequens
uit The Birds. De omgang met de Freudiaanse symboliek blokkeert al te zeer de
analyse. Merkwaardig dan weer (maar bijna volledig ontdaan van psychoanalyti-

sche referenties ... toeval?) is een lang
opstel van T. Kuntzel Le Travail du Film
II, met als onderwerpen enkele sleutelfragmenten uit de klassieke horrorfilm,
The Most Dangerous Game (1932). Twee
stukken met een nochtans boeiend vertrekpunt blijven beneden het peil van
Communications: Le rire au cinema en
Freud-USA.

Hoe veel boeiender zijn de fragmentarische notities van `leken' als Roland Barthes of Julia Kristeva. Wat mij persoonlij k het meest verraste in dit nummer was
de ontdekking dat er frisse ideeen mogelijk zijn op een gebied dat mij uitgeput
leek. Natuurlijk hebben de omwentelingen in de psychoanalyse zelf (meer bepaald die van Lacan en zijn school) nieuwe theorievormingen op het gebied van
de film mogelijk helpen maken, zoals we
dit reeds zagen gebeuren in verschillende
opstellen in recente nummers van Screen. 3
De filmsemiologie zou wel eens uit het
slop van de narrativite kunnen worden
geholpen door een verruimende psychoanalytische aanpak, zoals reeds blijkt uit
de recente geschriften van C. Metz. Anderzijds is het gevaar weer niet denkbeeldig dat we opnieuw vervallen in de interpretatie (film-Deutung!), en in het moraliserend geschrijf, dat men juist via de
semiologie probeerde kwijt te geraken.
Kritisch afwachten en actief bedrijven ...
Eric De Kuyper

3 Ik denk hier voornamelijk aan de opstellen van Paul Willemen in Screen en zijn
bijdragen over Raoul Walsh en Jacques Tourneur in de monografieen gepubliceerd
door het Edinburgh Festival (1974 en 1975).

De verrassing van Nairobi
Nairobi is meer geworden dan een routine-gebeuren. Het werd geen sensatie voor
de publiciteit, ook geen politick huzarenstuk. We mogen het werkelijk een kerkvergadering noemen, mits men dit maar
niet vertaalt met 'concilie'. Hiervan waren
de gedelegeerden zelf diep overtuigd. Zover is men nog niet. We zullen aan dit
nieuwe beeld van de WCC nog wel even
moeten wennen.
Zoals altijd ontbrandde ook hier het licht

uit de 'choc des idees'. Niet de financiele
penurie van de WCC, niet de sociaal-politieke bekommernis voor de wereld, die
in het 'Jezus Christus bevrijdt' leek geformuleerd, bepaalde de inhoud en het
nieuwe image van de WCC, al speelden
ze er een rol in. Seksisme, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, milieu,
dat allemaal kwam in allerlei aanbevelingen aan de orde, zeker, en we zijn daaraan gewend geraakt, maar onder het oppervlak hiervan lag het dialectisch spanningsveld van de kerkelijke, of liever nog
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christelijke eenheid. Deze keer is men.
daarvan niet weggevlucht in de meer seculiere bemoeienis met de `wereld'. De
hegemonie van het secularisme, van westerse origine, werd getemperd door de
oostelijke drang naar spiritualiteit, die
werd uitgeoefend in voortdurende controle op alle statements van meer maatschappelijke aard. Maar deze trend sluit
toch ook aan bij stromingen in het westers christendom als pinksterbeweging en
charismatische bewogenheid. De geestelijk-religieuze motivatie heeft nu de plaats
gekregen die haar toekomt, de eerste.
Door Nairobi is er een zeker evenwicht
gekomen tussen theologisch gefundeerde
spiritualiteit en sociologisch gemotiveerde activiteit.
Dit ging niet zonder spanningen van nogal
emotionele aard. De oostelijke orthodoxie, die zich sinds 1917 had moeten concentreren op het binnenkerkelijke leven in
een struggle for life, wierp zich telkens
weer op als de kampioen voor de Drieeenheidstheologie en het geestelijke leven
van de Kerk. Toen de W.C.C. zich via het
`Helsinki statement' met de USSR wilde
gaan bezig houden, om deze `zone van
stilzwijgen' te gaan be-spreken, kwamen
ze begrijpelijkerwijs in het geweer. Het
gebeurde uit diepe nood en niet zoals
sommigen dat formuleerden uit `politieke overwegingen'. Uit persoonlijke gesprekken is mij dat glashelder geworden.
Maar de hearing van maandagnacht 8 december zal ik van mijn leven niet meer
vergeten. Die was voor iedereen overtuigend. Die dag is een 'historische dag' genoemd in de geschiedenis van de oecumenische beweging. Men sprak van hart
tot hart. Theoretische overwegingen, die
te weinig rekening hadden gehouden met
de harde werkelijkheid, werden loyaal
prijsgegeven voor een beroep op christelijke liefde voor broeders in nood. Hiervoor, en zeker ook voor een dreigende
scheuring, is men gezwicht. Geen statement, maar een evenement heeft de WCC
in het juiste spoor teruggebracht in plaats
van rechter te willen spelen over de hele
wereld.
Hier ligt haar toekomst: via de liefde-eenheid naar de eenheid in geloof en kerkzijn..
Trouwens pas vanuit de christelijke liefde
wordt de bezorgdheid voor de mensenrechten authentiek christelijk en aanvaardbaar. Dit in de diverse stukken te
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hebben geformuleerd, maar nog meer dit
op zichzelf te hebben toegepast, is het
nieuwe van Nairobi. De weerslag hiervan
vinden we ook in de documenten van sectie II over de 'voorwaarden voor de eenheid'.
Aanvankelijk gaf de bespreking daarvan
een chaotisch beeld. De zeer verdeelde
kerken van Afrika smeekten om hulp. Er
heerste een babylonische spraakverwarring rond woorden als `eucharistische gemeenschap'. Het slagwoord `conciliar f ellowship' van Leuven was weliswaar theologisch en juridisch herleid tot `pre-conciliar', maar men had een haalbaar ideaal
gesteld (goal) voor de nabije toekomst.
De veranderde Constitutie van de WCC
mikte weliswaar hoger: `De WCC is opgericht om (...) de kerken op te roepen
tot het doel van de zichtbare eenheid in
een geloof en in een eucharistische broederschap (fellowship)', maar dit bleek nu
nog niet haalbaar. Vanuit dit fellowship
wil dan de Kerk werken aan het geestelij k en materieel heil van de mensheid.
Want hoe zal een innerlijk verdeelde
Kerk ooit een `one world' kunnen opbouwen? Zo is de conclusie van sectie II de
vernieuwde grondslag van heel het werk
van de WCC in de komende 7 jaar. Langs
deze weg kunnen ook alleen de financiele
problemen worden opgelost.
Maar niet de formulering van deze grondslag is het verrassende van deze Assemblee geweest, maar de praktisering. Uit
persoonlijke gesprekken weet ik ook dat
men achter het IJzeren Gordijn dankbaar
is, zowel voor het protest tegen schending
van de mensenrechten als voor de consideratie in de formulering ervan. Maar gezegd mag dit niet worden. Tot slot dit
citaat uit het rapport van Richtlijnencommissie: `We moeten een fellowship vormen van onderlinge voorbede, waarbij de
Kerken regelmatig voor elkaar bidden en
elkaar leren ervaren in hun eredienst. Dit
is een intensief geestelijke zaak, die ver
uitreikt boven programma's en organisaties.' In een zin als deze herken je jets van

de Kerk van Christus. De feestelijke en
tegelijk gezellige slotviering was daarvan
een waardevolle manifestatie. Nairobi
was een verrassende stap vooruit op de
lange weg naar de ware `eenheid die de
Heer wil'. Na de trage start was dit een
verrassende spurt.
Jos Fruytier S.J.
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Sociale wetenschappen
Pringuet, Madeleine, Le Zoo de Zoe ou
l'internat piege

(Collection `Orientations/E3') Casterman,
Paris/Tournai 1975, 160 pp., FF 250,Stemerding, drs. A. H. S., Groepstraining,
leermethoden voor sociale vaardigheid

Samsom, Alphen aan den Rijn 1975, 138
b1z.
W. M. van Woerden, T. M. Chang, L. J.
M. van Geuns-Wiegman, OnderwUs in de
maak
(Aula) Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1973

De publikatie `Onderwijs in de maak'
geeft een nuttige onderwijskundige achtergrondinformatie voor docenten in het
wetenschappelijk onderwijs. Achtereenvolgens komen het samenstellen van
onderwijspakketten, onderwijsvormen,
methoden, leerstrategieen en een overzicht van studiemodellen aan de orde.
Het is een nuttige, leerzame bijdrage,
waarbij de onderwijskunde zich zowaar
niet verliest in onbruikbaar getheoretiseer.
P. Nieuwenhof
Th. M. Mills, Soziologie der Gruppe
Juventa Verlag, Munchen, 1971 3 , 216 pp,
Lu, DM. 16,—, br. DM. 12,—
Vertaald uit het Engels (The Sociology of
small Groups, Prentice Hall, U.S.A.).
Nummer 10 uit de reeks Grundfragen der
Soziologie
Geeft veel literatuurverwijzingen, vooral
Amerikaanse en Duitse. Het is een goed
overzicht geworden, waarbij de positie

van de sociologische onderzoeker centraal is gesteld. Met name in het dilemma: deel hebben aan de groep en aan
wetenschappelijkheid inboeten of afstand
houden en uitgestoten worden uit de
groep, dus niets relevant kunnen rapporteren over groepsprocessen. Na de opsomming van een aantal modellen geeft
de schrijver zijn voorkeur aan voor het
cybernetische groeimodel. Observatie en
experiment worden duidelijk tegenover
elkaar gesteld.
Het is een goed leesbaar boekje geworden, ook voor de ontwikkelde leek.
Daarbij is de sociologie centraal gebleven, de psychologie komt minder aan
bod en de politieke en organisatorische
gezichtspunten vrijwel niet. Maar daarvoor is het dan ook een boek uit een
reeks.
J. H. van Meurs

Ged ragswetenschappen
Brown, George Isaac e.a., Leven in de
klas

Boom, Meppel 1975, 209 b1z., f 24,50
Dic map 56, Mensenwerk of gekkenwerk?
Documentatie over mensen en meningen
binnen de psychiatrie

De Horstink, Amersfoort 1975, 172 blz.,
f 15,90
Houghton, Vincent en Ken Richardson,
Verder leren

Het Wereldvenster, Baarn 1975, 187 blz.,
f 19,75
Mollo, Suzanne, Les muets parlent aux
sourds. Les discours de l'en f ant sur l'ecole

(Collection `Orientations/E3') Casterman,
Paris/Tournai 1975, 164 pp., FF 250,Projektgruppe Jugendbiiro and Hauptschulerarbeit, Die Lebenswelt von Hauptschiilern
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Juventa Verlag, Munchen 1975, 310 pp.,
DM 22,Rittelmeyer, Christian u. Gerd Wartenberg, Verstdndigung and Interaktion
Juventa Verlag, Munchen 1975, 160 pp.,
DM 12,Stelter, Alfred, Genezen door PSI
De Fontein, De Bilt 1975, 293 blz., f 29,—
Ginette Raimbault, Artsen kinderen,
ouders

Ambo, Bilthoven, 1975, 248 blz., f 22,50
11 kinderartsen bezinnen zich gedurende 5 jaar onder leiding van de schrijfster,
een psychoanalytica, op psychologische
kanten van hun werk. Ze hadden wekelijks een gevallenbespreking. Veelal bleek
hun persoonlijke levensgeschiedenis hun
houding en beslissingen achteraf duidelijk beinvloed te hebben. Dit boek is, zoals professor Tiddens op de cover al
zegt, ook van belang voor andere hulpverleners. De presentatie is niet zo overzichtelijk als die van Balint (die met zijn
vrouw ook in deze groep meedeed). Hier
en daar komt Lacans overmatige literaire stijl wat te veel door. Freudiaans
jargon ontbreekt. De presentatoren zijn
openhartig, de groep is hecht. Een goed
verstaander zal ook de persoon van de
schrijfster als feministisch leidster kunnen ontmoeten.
Persoonlijk vond ik 'noodkreet tot de
overheid' uit hoofdstuk III het beste en
het b el angrij kste.
De vertaling is goed.
J. H. van Meurs
ungskrisen des KinFranz Grempel, Reifungskrisen

sprookjes en mythen. Hij merkt op dat
sommige droomelementen uit geleerde
sprookjes schijnen te stammen en niet uit
eigen oerbeleving of archetypen. Als
motto zouden we naar Von Gebsattel
wel kunnen zeggen: 'Stirb and Werde'.
Hij verwaarloost Freud niet; maar erkent naast deze ook de mythodiek van
Schulze. Hij legt nadruk op situatievetegenover elementenanalyse. Veel voorbeelden worden gegeven. Het meest originele is het droomsociogram van een
klas, dat in hoofdstuk 3 uitvoerig wordt
toegelicht aan de hand van vele dromen
van kinderen. Weerstanden van de omgeving worden wel vermeld bij het invoeren van sprookjes, maar niet bij het
verzamelen van de dromen van de kinderen.
De techniek van de schrijver wordt
echter niet exact beschreven. Het is zeer
begrijpelijk dat de schrijver met zijn techniek psycho-hygienisch heeft kunnen
werken. Een meer professionele beschrijving zou misschien nog wel eens gewenst zijn voor belangstellenden.
J. H. van Meurs
Filosofie
Lenk, Hans, Pragmatische Philosophie
(Kritische Wissenschaft) Hoffmann and
Campe, Hamburg 1975, 321 pp.,
DM 39,80

Traub, Rainer & Harald Wieser (Hrsg.),
Gesprache mit Ernst Bloch

(Edition Suhrkamp 798) Suhrkamp,
Frankfurt 1975, 326 pp.
Wijsbegeerte

des in Traumanalyse and Marchenwelt

Otto Muller Verlag, Salzburg, 1975, 263
pp, OS 245
Dit boek is het 17de uit de reeks psychoanalytische, fenomenologisch- psychologische boeken. In de reeks komen voor
Tellenbach, Minkowski, Buytendijk en
Von Gebsattel. Het is meer Jungiaans
georienteerd en het doet een beetje aan
Aichhorns 'Verwahrloste Jugend' denken. Ook hier met name integratie van
pedagogiek en psychotherapie.
De schrijver heeft een leeranalyse gehad. Hij kent het materiaal van Bachofen, Fromm en Frazer wat betreft

Antoine Mooij, Taal en verlangen. Lacans
theorie van de psychoanalyse

Boom, Meppel 1975, 263 blz, f 29,50
Dit is de dissertatie van de medicus-filosoof (-psychotherapeut).
We ervaren vooral de linguistisch geinteresseerde filosoof, die Lacan zeer bewondert. Lancan zelf is leeranalyticus gegeweest, maar bij een van de schisma's
van de Franse psychoanalytische beweging van deze functie ontheven. Hoewel
hij volgens Mooij de (beste) apostel van
Freud is, voert hij een aantal begrippen
in, die Freud zelf tenminste overbodig ge-
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acht zou hebben. Freud gebruikt het
woord `system UBW': het onbewuste
heeft een systeem of is een structuur, net
als een taal (zegt Lacan). Het subject
continueert zich door zijn overgang van
de imaginaire in symbolische orde (taal,
cultuur). De kritiek van Lacan (en Mooij)
op de ik-psychologie van Hartmann c.s.
en op de energetische (meta)theorie van
Freud wordt ook gedeeld door P. C. Kuiper: de psychoanalyse is een Verstehende
Psychologie (Dilthey). Mooij merkt op,
dat affect bij Lacan van secundaire betekenis is, maar hij verwijst — m.i. zeer ten
onrechte — ook hier naar Freud zelf (blz.
190). De Freudse katharsis en diens oude
theorie van de ingeklemde affecten negeert Mooij. Anderzijds worden bij Lacan-Mooij Oedipus- en castratiecomplex
gehandhaafd in de bij Freud zo belangrijke positie. Als we lezen `de wet, het
beginsel van wettelijkheid is constitutief
voor de symbolische orde', komen we via
Kant bij Lacan terug (blz. 209). Dat doet
sarcastisch, ahistorisch aan.
M.i. is het gevaar van het structuralistisch denken in het algemeen — waar
Mooij mooie voorbeelden van geeft, ook
van de Saussure, Levi- Strauss e.a. — dat
dit transcendentale realisme te veel invloed krijgt op de maatschappijleer (vergelijk Parsons) en verstarrend en repressief gaat werken.
Voor de psychoanalyse is er een koud
raisonerend narcistisch intellectualisme
van te vrezen, waarbij non-verbale communicatie genegeerd wordt, evenals nieuwe technieken en inzichten.
Als introductie tot Lacan m.i. zeer bruikbaar.
J. H. van Meurs
Joseph Seifert, Leib and Seele. Ein Beftrag zur philosophischen Anthropologie

Anton Pustet, Salzburg/Muenchen, 1973,
LXXVI + 380 pp., DM. 38,—, OS. 268
Na een uitvoerige inleiding waarin de S.
zijn standpunt als wijsgeer goed onderscheidt van andere benaderingen der werkelijkheid, wordt het eigenlijke thema
aangepakt, nl. de verhouding van ziel en
lichaam in de mens. Reeds als jongen
van 12 jaar hield deze vraag hem bezig,
vooral n.a.v. ontkenningen van bestaan
of voortbestaan van de ziel. In dit zeer
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soliede boek geeft Seifert zijn persoonlijke oplossing: de mens is een samenstelling van twee substanties. Hij wil
uiteraard de eenheid niet ontkennen,
maar verwerpt oplossingen van bv. Thomas van Aquino of Max Scheler, die het
`mysterie' van de mens meer genuanceerd
benaderen. Seifert is een fervent aanhanger van de bekende en belangrijke fenomenoloog Dietrich von Hildebrand, maar
zijn bewondering maakt hem blind voor
beperkingen in diens filosofie. Met de
latere von H. begrijpt Seifert heel weinig
van de opvattingen van Teilhard de
Chardin. Ook spreekt hij bij herhaling
van de aristotelisch-thomistische filosofie. Hij is blijkbaar niet bekend met de
historische onderzoekingen van de laatste
40 jaar, die deze interpretatie van Thomas' denken eenzijdig hebben bevonden.
Soortgelijke misverstanden vindt men
omtrent Scheler en Marcel. Toch mogen
deze hinderlijke tekorten bij Seifert geen
reden zijn voor filosofen, theologen,
psychologen enz. dit boek serieus te bestuderen. Het gaat ver uit boven de oppervlakkigheden die men in zgn. vakkringen als 'antropologisch dogma' aanvaardt.
J. H. Nota
Fons Elders ed., Reflexive Water
The Basic Concerns of Mankind

Meulenhoff-Bruna, Amsterdam 1974, 307
blz., geb. f 28,20, paperback f 16,50
In dit werk vinden we de volledige teksten van de debatten tussen een aantal van
de voornaamste filosofen van nu, door
de NOS voor de tv gebracht in 1971. De
uitgezonden teksten en hun publikaties
waren verkort. Ayer en Naess; Popper en
Eccles; Chomsky en Foucault en ten slotte Kolakowski en Lefebre. Elders, die de
debatten voorbereidde en leidde, stelt in
zijn inleiding dat hij bij het organiseren
onder andere gedacht heeft aan het feit
dat sommige filosofen elkaar niet als zodanig kunnen kennen. Nu stelt hij er een
aantal tegenover elkaar, waarbij in sommige gevallen fundamentele tegenstellingen bestaan, die onoverbrugbaar zijn. Zeker zijn die te vinden indien men de acht
standpunten met elkaar vergelijkt. Het
bijzondere is nu feitelijk dat Elders hen
liet debatteren; hen face to face liet zitten.
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Bij het lezen moet men zich overigens wel In dit boek worden de oprichting van de
in enkele gevallen afvragen of de heren Zevenburgse militaire grensversterkingen
dat zelf wel steeds beseften en of ze niet onder Keizerin Maria Theresia, de ecoeen soort, zij het korte, monologen hiel- nomische en sociale verhoudingen in de
den, nadat ze geluid van de anderen ge- grensgebieden gedurende de tweede helft
hoord hadden. In elk geval is het idee van de 18e eeuw en tenslotte de econogoed om wat de middeleeuwse disputatio mische en maatschappelijke ontwikkeling
in oorsprong zeker geweest is, in de filo- in de Zevenburgse militaire grensgebiesofie te laten herleven. Belangwekkend is den gedurende de eerste helft van de
ook de beschouwing van Elders over het 19e eeuw behandeld. In het bijzonder
subjectief juiste en objectief juiste van onderzoekt de auteur de factoren die de
schoolmeningen. Daarbij kan ik het na- ontwikkeling van het Roemeense natiotuurlijk niet met hem eens zijn indien hij nale bewustzijn in Zevenburgen bevorergens in zijn slotwoord zegt dat het een derden gedurende de periode 1762-1851.
L. L. S. Bartalits
eenvoudige waarheid is dat de waarheid
de waarheid is.
Zijn slotwoord is niet alleen een persoonlijke verantwoording van zijn eigen den- Karl Ploetz, Kalendarium der wereldgeken, maar ook een sfeerverwoording schiedenis
rondom de acht denkers. Bij de tv-uitzen- (Prisma) Spectrum, Utrecht/Antwerpen
dingen had hij die sfeer in een soort van 1975,4 207 blz., f 5,—
biografieen aan de uitzendingen vooraf
laten gaan. Hier na afloop, zoals ook een Ploetz is al bijna een soortnaam voor hiseigen biografie, en korte levensbeschrij- torische naslagwerken geworden: hij heeft
uitvoerige en beknopte overzichten van de
vingen met literatuuropgaven.
Merkwaardig is ook de wijze waarop El- wereldgeschiedenis op zijn naam staan,
ders beschrijft hoe de verschillende filo- voorts repertoria van staatshoofden, regesofen zijn eigen denken beinvloed hebben. ringen en verdragen. Zijn beknopte overMen krijgt de indruk dat hij eigenlijk wil zicht werd al eens door Het Spectrum verzeggen dat hij van allernaal wat meege- taald en uitgegeven (Prisma: Kalender der
nomen heeft, maar daarbij uiterst voor- wereldgeschiedenis, 1961). Nu krijgen we
zichtig is om de beschuldiging van ecleceen tot februari 1975 bijgewerkte uitgave.
ticisme te ontgaan. Maar waarom zou men Door een kleinere letter te gebruiken heeft
zich daarvoor schamen, wat is er tegen men voor meer stof minder bladzijden
om het beste van andere denksystemen nodig gehad.
tot een eenheid te brengen, met name in- Het geheel is erg europeo-centrisch en
dien het zou lukken daarvan een consis- zeer beknopt. Voor het verifieren van een
tente eenheid te maken? In feite is dat jaartal is het handig..Er bestaan op dit
niet iets om zich voor te schamen, maar gebied betere en aantrekkelijkere boekjes.
integendeel het bewijs dat men een uiterst
Marcel Chappin
zware taak op zich heeft genomen.
C. J. Boschheurne
Werner Weber/Werner Jahr, Synopse
zur Deutschlandpolitik 1941 bis 1973

Geschiedenis
May, Ferdinand, Das Attentat von Sarajevo

Verlag Neues Leben, Berlin 1975, 303 pp.,
M 7,60
Carl Gollner: Die Siebenburgische Militargrenze; ein Beitrag zur Sozial- and
Wirtschaf tsgeschichte 1762-1851
R. Oldenbourg Verlag, Munchen 1974,
64 pp, (prijs niet bekend)

Verlag Otto Swartz and Co., Gottingen,
1070 pp. DM 98,Het aantal acties en reacties in Oost en
West, die in de afgelopen dertig jaar tot
verdeling van het Duitse rijk en tot oprichting van twee staten op zijn territorium hebben geleid, is ook voor diegenen
die zich met de problematiek van Duitsland intensief bezighouden, niet meer
overzichtelijk. Daarom is de publikatie
van dit boek een belangrijke bijdrage
voor diegenen die zich een overzicht
willen verschaffen van de gebeurtenis-
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sen en het verloop van de diplomatieke
en politieke strijd tussen Oost en West
om Duitsland.
L. L. S. Bartalits
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Klijn, Dr. A. F. J., De Brief aan de Hebreeen

Callenbach, Nijkerk 1975, 149 blz., f 29,50
bij int. f 26,50
Korff, Wilhelm, Theologische Ethik. Eine
Ein f iihrung

Helmut Andics, Das Osterreichische
Jahrhundert. Die Donaumonarchie 1804-

1918
Verlag Fritz Molden, Munchen 1974, pp.
400, DM. 86
Dit boek is voornamelijk aan de 19e
eeuw gewijd. Deze eeuw wordt door de
auteur het `Osterreichische Jahrhundert'
genoemd. De Habsburgers, bijgestaan
door de Weense ministeriele bureaucratie,
hadden uit de oorlogen van Napoleon en
uit de daarmee gepaard gaande politieke
en sociale ontwrichting de nodige consequenties getrokken. De laatste keizer van
het Heilige Roomse Rijk creeerde in 1804
het keizerrijk Oostenrijk en een decennium later, in 1815, bepaalde Metternich
als 'Kutscher Europas' mede tijdens het
Congres van Wenen de politieke ontwikkeling in Europa tot 1848. De revoluties
van 1848 vernietigden de politieke stabiliteit in Centraal-Europa. Vervolgens had
Oostenrijk zijn Italiaanse provincies verloren en uit Duitsiand werd keizer Frans
Jozef in 1866 door de Pruisen verdreven.
Na 1866 begon voor Oostenrijk, althans
op buitenlands politiek gebied, een periode van vrede die tot 1914 duurde. In dit
tijdperk van opkomend nationalisme in
Centraal-Europa was echter de `Vielvolkerstaat' Oostenrijk een anachromisme.
Het rijk dat intern vanwege de nationale
tegenstellingen kentekenen van desintegratie vertoonde, werd door de vaderfiguur Frans Josef I met moeite bij elkaar
gehouden. De keizer die als 'erster Beamter seines Landes' Nina zeventig jaar in
de Weense Hofburg resideerde, voerde
een humane "bernationale' politiek. Met
zijn dood in 1916 werd een tijdperk van
relatieve politieke stabiliteit in CentraalEuropa beeindigd.
L. L. S. Bartalits
Theologie
Baaren, Prof. Dr. Th. P. van, Net offer
Erven Bijleveld, Utrecht 1975, 160 blz.,
f 15,90

Herder Verlag, Freiburg 1975, 127 pp.
Lohfink, Gerhard, Lezen achter de woorden — Literaire vormen in de bijbel
Kath. Bijbelstichting, Boxtel, f 23,90
Schegget, G. H. ter, Net lied van de Mensenzoon — Studie over de Christuspsalm
in Filippenzen 2 : 6-11.

Wereldvenster, Baarn 1975, 186 blz.,
f 17,50
Bernhard Grom, Josef Schmidt, Auf der
Suche nach dem Sin des Lebens

Herder-Verlag, Freiburg, 1975, 175 pp.,
DM. 5,90.
De auteurs, de een godsdienstpsycholoog,
de ander filosoof, en beiden als jezuieten
verbonden aan de Philosophische Hochschule van hun orde te Munchen, stellen
vanuit hun gezamenlijke en brede achtergrond de vraag naar de zin van het
leven, trachten deze in het moderne leven steeds meer vedrongen vraag binnen
het huidige maatschappelijke, intellectuele en wetenschappelijke klimaat te situeren en een antwoord, geinspireerd op
een ervaarbare christelijke levenspraxis
te formuleren. De aanpak is niet zo levensbeschouwelijk dat de vraag naar de
samenhang met het alledaagse leven zinloos wordt, terwijl de empirische aanpak
niet zo gebonden is aan feiten dat de
vraag naar de zin van het leven alle zin
verliest. Daarbij zijn de beschouwingen
zeker toegankelijk voor degenen die zich
buiten het strikt wetenschappelijke terrein van filosofie en psychologie willen
oridnteren.
Het moderne levensgevoel met zijn dodende greep van anonimiteit appelleert
niet aan de persoonlijke verantwoordelijkheid en zingeving. De psychologie,
die zeker de vraag naar de Zin wil toetsen en mogelijk beantwoorden, laat hierbij levensgrote aporieen zien. Een filosofische orientatie op het begrip Zin bereidt het antwoord vanuit de christelijke
Openbaring voor. Deze christelijke zin
van het leven kan, naast een levensbeschouwing, slechts in de inzet van het
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eigen leven beantwoord worden.
Enige concrete pogingen om levenservaring in christelijke zin uit te lokken worden tenslotte aan het eind gegeven. Deze
pocketuitgave is een waardevolle orientatie, een goede gids in de materie alsmede een uitstekend uitgangspunt voor
een verder zinnig gesprek en onderzoek
over de Zin.
G. Wilkens

Boekbespreking

of growth of the Abraham Tradition of
Genesis' opvoert, die erg veel verwantschap vertonen met de klassieke bronnenscheiding, is een raadsel waarmee de lezer
blijft zitten.
Panc Beentjes

Godsdienst

Tradition

Auping S.J., John, Zeven meditaties
Eigen beheer, Nijmegen 1975, 35 blz.,
f 3,Bulckens, 1k zoek een Pinksterland. Paro-

Yale University Press, London, 1975, 335
pp, £ 8.25

chiale voorbereiding op vormsel en plechtige communie (met handleiding)

John Van Seters, Abraham in History and

Opzet van deze uitvoerige studie is ten
eerste: argumenten van buiten de Bijbel
onderzoeken om de tijd van de aartsvaderverhalen te dateren. Daartoe dient het
eerste deel (pp. 7-122). Na een kritische
evaluatie van dit tijdperk, de namen van
de personen in de Abrahamcyclus, de sociale gebruiken en de archeologische gegevens luidt de conclusie dat pogingen een
aartsvaderlijk tijdperk te situeren in het 2e
millennium v.Chr. waarin de verhalen van
Genesis zich zouden hebben afgespeeld,
tot mislukken gedoemd zijn. Volgens de
auteur zijn de meeste gegevens in de verhalen omtrent Abraham ontstaan in de
tijd tussen 750 en 550 v. Chr. Anders gezegd: het beroemde probleem van de 'historische Jezus' en de 'kerugmatische
Christus' toegepast op de figuur van Abraham.
Het tweede deel (pp. 125-308) is gewijd
aan de traditie, de overlevering van de
verhalen omtrent Abraham, waarbij Van
Seters grote aandacht geeft aan de herhalingen en doublures binnen die overlevering, omdat zijns inziens daaruit juist conclusies getrokken kunnen worden aangaande de wordingsgeschiedenis van de
cyclus. Alle doublures worden door hem
onderzocht en na deze lange en veelal
moeizame analyse komt hij tot de slotsom
dat de theorie dat er een lange mondelinge traditie achter de huidige tekst gelegen
moet hebben, ongefundeerd is. Volgens
hem zijn in een vrij snel tempo de diverse
onderscheiden lagen (J, P en E) tot stand
gekomen. Het zijn echter geen gescheiden
bronnen die later zijn samengevoegd,
maar aanvullingen op elkaar. Waarom hij
dan in de Appendix toch 5 `various stages

(Parochiale Catechese) Patmos, Antwerpen/Amsterdam 1975, 180 pp., BF. 80 +
195
Hemleben, J., Rudolf Steiner — Antwoord
op de toekomst

Lemniscaat, Rotterdam 1975, 154 blz.,
f 14,50
Luyk, Henk van, Pleidooi voor de ziel —
Negentien schetsen voor vandaag

Het Wereldvenster, Baarn 1975, 135 blz.,
f 16,50

Outryve, O. P. E. Van, Geen pro f eten
meer? — Eerste deel: De oudtestamentische profeten
eten tot Hosea

(Van exegese tot verkondiging 26)
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, f 11,90
Pokrandt, Anneliese, Elementar Bibel 3
Geschichten von Koningen in Israel

Ernst Kaufmann, Lahn/Kosel/Munchen
1975, 88 pp., geb. DM 10,80, kart. DM
6,80
Schlier, Heinrich, De mensenzoon — Het
passieverhaal volgens Marcus

(Van exegese tot verkondiging 25), Kath.
Bijbelstichting, Boxtel, f 9,90
Smet, Walter, Ik maak mij een nieuw
yolk. Getuigenissen over charismatisch
gemeenschapsleven

Lannoo, Tielt 1975, 285 pp., BF 258
Vrbecky, Johannes, 45 Arbeitsblatter zum
Neuen Testament

Verlag Herder, Wien 1975, 152 pp.,
DM 19,80, OeS 119,Vrbecky, Johannes, Losungshef t zu 45
Arbeitsbladtter zum Neuen Testament

Verlag Herder, Wien 1975, 60 pp.,
DM 6,— OeS 39,—
Gerard Dekker, De mens en zijn godsdienst
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Ambo, Bilthoven, 1975, 184 blz, f 19,50
Een eerlijk en reeel boek met 'beschouwingen over de functies van godsdienst en
kerk voor mens en samenleving' (ondertitel). Een geschrift dat enerzijds een brok
godsdienstsociologie is om inzicht te verschaffen in de verwarrende situatie waarin godsdienst en kerk meestal verkeren en
anderzijds een levensecht beeld schetst dat
sommige kerkleden wellicht zal choqueren. Zonder ook maar enigszins representatief te willen zijn volgt een kleine
keuze van schrijvers ideeen: `de voornaamste functie van de godsdienst is dat
hij de samenleving bevestigt, sanctioneert,
in stand helpt houden' (p. 27). Wanneer hij
het heeft over de privatisering van de
godsdienst citeert hij woorden van Jurgen
Moltmann: `De christenheid heeft de wereld niets meer te zeggen dan alleen wat
de wereld zelf horen wil' (p. 35). De kerken hebben zijns inziens hun monopoliepositie in de samenleving verloren en zouden meer oog moeten krijgen voor de
`marktsituatie': zij moeten hun 'waar' verkopen aan `clientele' die nu niet langer
gedwongen is om te kopen (zij kan dit namelijk ook elders of in het geheel niet
doen). Heel duidelijk kiest de auteur voor
een kerk die pluriformiteit vorm durft te
geven; teveel nog ziet men alleen maar
negatieve kanten aan interne conflicten.
Juist een dialoog kan op die pluriformiteit
correcties aanbrengen.
Er valt een groot verschil te constateren
tussen dit boek en bijvoorbeeld het bekende boek van de gebroeders Goddijn over
godsdienstsociologie. Dekker is mijns inziens concreter en durft ook zelf een
standpunt in te nemen (cfr. blz. 106-116:
`heeft de mens godsdienst nodig' en `heeft
de mens de kerk nodig'. Een boek kortom
dat naar mijn mening te denken geeft over
zeer fundamentele problemen.
Panc Beentjes
G. G. Nijssen, De vrouw in de christelijke
geloo f sgemeenschap
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel 1975,
96 blz., f 10,50
Een boek waaraan ik — niet wegens het
jaar van de vrouw — met veel verwachting en interesse begonnen ben, maar dat
ik met tegenzin heb uitgekregen. Aller-

eerst is deze omgewerkte doctoraalscriptie een aaneenrijging van nieuw-testamentische citaten; vervolgens beantwoordt
het mijns inziens niet aan de titel. Pas
vanaf pag. 65 gaat de autrice het over de
positie van de vrouw in de eerste christengemeenschappen hebben. Daarvoor is
er over van alles en nog wat iets gezegd:
over de heilsboodschap van Jezus Christus in de verkondiging van de eerste geloofsgemeenschap (pp. 13-26), de boodschap van het evangelie en de vorming
van de eerste geloofsgemeenschappen
(pp. 27-36). Daar aangekomen denkt
men: nu gaat het echt beginnen, maar
dan duurt het nog tientallen pagina's
voor het eigenlijke thema aan de orde
komt en zelfs dan is het boekje niet uitnodigend.
Panc Beentjes
J. F. Lescrauwaet, e.a., Balans van de
Nederlandse Kerk

Ambo, Bilthoven, 1975, 281 pp, f 22,50
Temidden van verscheidene soortgelijke
boeken die dit jaar zijn verschenen verdient deze bundel, samengesteld door
theologen van het Thijmgenootschap,
meer aandacht. Zij hebben geprobeerd
het afgelopen tijdperk 1.960-1975 van de
Nederlandse Kerkprovincie te evalueren,
een zeker niet eenvoudige taak, temeer
daar zij als theoloog er zelf deel van uitmaken. Toch zijn zij er mijns inziens uitstekend in geslaagd een zo objectief mogelijk beeld te schetsen van de diverse
aspecten: christologie, Landelijk Pastoraal Concilie, moraaltheologie, kerkrecht, liturgievernieuwing, theologie en
ambtsbediening, catechese, geloofsbeleving en de bisschoppelijke gezagsuitoefening. Wie het boek ter hand wil nemen,
moet weten dat het geen eenvoudige lectuur is, maar wel een zaak die grote aandacht verdient. Het lijkt mij de inspanning van het bestuderen zeer zeker
waard.
Panc Beentjes
Guus van Hemert, Lieve Hemel
Ambo, Bilthoven, 1975, 175 blz., f 17,50
Wie dit boek ter hand neemt, moet zich
van twee zaken terdege bewust zijn: het
is niet geschreven om het katholieke ver-
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leden belachelijk te maken, maar evenmin om er vol heimwee naar terug te
kijken. Wat de bedoeling van deze bundel dan wel is, komt in de ondertitel
goed naar voren: 'Denken over bet komende bij beelden die verdwijnen'. Waarmee gezegd wil zijn dat bepaalde oude
beelden, zoals hemel, hel, vagevuur,
God in hun oude vorm aan bet verdwijnen zijn, maar dat nog wel degelijk — zij
bet vaag, als in een wazige spiegel —
over het komende wordt nagedacht. Het
fijne bij dit alles is dat er geen polemiek
wordt gevoerd tegen bet verleden, maar
een opening naar bet gelovig-mens-zijnin-de-toekomst wordt aangereikt.
Pane Beentjes

Miscellanea
Bekaert, G., B. Van Reeth en E. Van
Broekhoven, Omtrent wonen
(SESO) Kluwer, Deurne 1976, 473 pp.
Bono, Edward de, e.a., Eureka, Uitvindingen door de eeuwen heen van wiel tot
computer

Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1975,
247 blz., f 69,50
Coats, Alice M., Bloemenschat
Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1975,
192 blz., f 49,50
Grothusen, Klaus-Detlev (Hrsg.), Sudosteuropa-Handbuch. Band I: Jugoslawien

Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen
1975, 566 pp., DM 140,Vroede, M. de, Le mouvement Flamand
en Belgique/The Flemish Movement in
Belgium

Kultuurraad voor Vlaanderen & Instituut
voor Voorlichting, Antwerpen 1975, 100
pp.
Jakobs, Karl-Heinz, Heimatlandische
Kolportagen

Verlag Neues Leben, Berlin 1975, 289
pp., M. 7,50
Kishon, Ephraim, Waar blijf t de olie, Mozes?

Fontein paperback, De Bilt 1975, 162 blz.,
f 17,50
Newby, Eric, Atlas van de grote ontdekkingsreizen

Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1975,
288 blz., ill., f 99,50; per 1-2-'76 f 120,Provoost, Arnold (red.), De wooncultuur
van de Grieken en de Romeinen

(Syrinx Documentatie 5) Acco, Leuven
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1975, 87 pp., BF 130
Strassner, Erich, Nachrichten
(Kritische Information 31) W. Fink Verlag, Munchen 1975, 275 pp., DM 19,80
Edwin Mullins, The Pilgrimage to Santiago

Seeker & Warburg, Londen, 1974, 224 pp.
£ 3,75.
Weinig legenden zijn zo fantastisch en
hebben tegelijkertijd zo'n invloed gehad
op bet culturele leven van Europa als
die welke gesponnen is rond de figuur
van de apostel Jacobus, die in Spanje
gepredikt zou hebben, aan wie de Maagd
in Zaragoza verscheen op een pilaar
(vandaar de kathedraal van Nuestra Senora del Pilar), die eenmaal terug in
Klein Azie door de Romeinen onthoofd
werd en wiens lijk per boot in de korte
tijd van een week in Padron (Galicie,
N.W. Spanje) aangekomen zou zijn. Een
ster wees een kluizenaar de weg naar bet
graf van Jacobus, er werd een kerk overbeen gebouwd en een klooster naast en
daaromheen groeide de stad Compostela, z.g. van Campus Stellae. Aan bet Begin van de Reconquista, de herovering
van het grondgebied op de Moren die in
711 binnengevallen waren, verscheen
Santiago (Sant Yago) gezeten op een wit
paard aan koning Ramiro I in de slag
bij Clavijo en sindsdien werd hij bet symbool van de strijd tegen de Moren: 'Santiago Matamoros'. En dit zijn slechts
hoofdlijnen: de versieringen eraan zijn
nog ongehoorder. Hoe bet ook zij, vanaf de 9e eeuw tot in de 19e eeuw was bet
heiligdom van Santiago — de kathedraal
die in 1073 begonnen werd en in 1211
werd ingewijd — bet eindpunt van pelgrimstochten vanuit heel Europa, die in de
11e en 12e eeuw hun hoogtepunt bereikten, en die voor de cultuurgeschiedenis
van Europa en van Spanje daarbinnen
van moeilijk te overschatten betekenis
zijn geweest.
Dit boek houdt zich bezig met bet ontstaan en de ontwikkeling van de legende,
maar voornamelijk met de vier pelgrimsroutes die vanuit Frankrijk door de Pyreneeen naar Santiago liepen en met de
kunstwerken die langs deze wegen gegroeid zijn, terwijl een heel hoof dstuk is
gewijd aan de pelgrims die vanuit En-
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geland naar Spanje kwamen.
Edwin Mullins heeft deze tochten deels
per auto, voor een groot deel te voet gemaakt en geeft daar een zeer onderhoudend verslag van, dat als BBC televisieprogramma terecht een groot succes was
en ook in Nederland twee maal vertoond
is. Het is duidelijk dat hij veel meer geInteresseerd is in het landschap, het dorpsleven, de mensen, de stadjes en steden en de
kunst in Frankrijk dan in Spanje. Waar hij
Franse kunstwerken beschrijft is hij bepaald boeiend maar zodra hij de Pyreneeen is overgestoken, is op een uitzondering
na (de ramen van de kathedraal van Leon,
inderdaad juwelen, en het plein van Santiago waaromheen de kathedraal, het bisschoppelijk paleis etc. staan), zijn enthousiasme gedoofd en zijn tekst mat en werkt
hij dezelfde onderwerpen die hij ook in
Frankrijk behandelde wat snel en plichtmatig af. Voorkeur voor Frankrijk blijkt
ook uit het feit dat hij het, over Spanje
sprekend, voortdurend over 'Navarrais'
heeft waar hij 'navarros' zou moeten en
kunnen gebruiken wil hij per se het plaatselijke woord gebruiken. Een groot aantal Spaanse namen is, zowel in tekst als
in register, verkeerd geschreven (Amigos
di Santiago, Pedro Elias, Gelmirez, fronton, San Cernin, camino frances, El Crucifigo, San Nicolas, San Miguel Archangel, El Trinidad o.a.) en i.v.m. het klooster van Roncesvalles spreekt hij over de
kapel `of St.-Esprit'. Komt dit door het
`some Spanish' (p. 175) dat hij zegt te
kennen en een misschien daarmee gepaard gaand gebrek aan voorkennis omtrent Spanje?
Ondanks het duidelijke gebrek aan evenwicht want de Franse en wat de Spaanse
helft van het onderwerp betreft, is het
boek zeer de moeite waard. Als gids
voor Santiago-gangers of voor hen die
alleen de Franse routes willen volgen is
het belangrijk, niet alleen door de documentatie waarop de schrijver zijn werk
laat rusten, maar ook door zijn eigen
opmerkingen over wat hij ziet.
J. Lechner

M. H. Gans, De oude Amsterdamse Jodenhoek NU

Ten Have, Baarn, 1975, 132 pp., ill.,
f 17,50
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Als vervolg op zijn fotoboek 'De Amsterdamse Jodenhoek in foto's, 1900-1949'
heeft de auteur van het beroemde Memorboek een fotobureau gevraagd op

bepaalde — door hem nader aangeduide
plaatsen — de (vroegere) karakteristieke
Joodse wijken vast te leggen. 'Behoudens
enkele uitzonderingen zijn het slechts
stenen bouwsels die uit die tijd over zijn.
Geen ]even. Het Joodse leven zelf is gelukkig onverwoestbaar gebleken. Het is
in vele landen, zelfs in Nederland, maar
zeker in Israel' (p. 6). Opvallend bij vele
foto's uit deze tijd is de invloed die de
bouw van de metro op deze Amsterdamse Jodenhoek heeft. Het eerder verschenen boekje (over 1900-1940) is meer documentair van aard, maar misschien is
dit boekje het over 5 a 10 jaar eveneens,
wanneer de metro-activiteiten gereed zijn
en de gemeente Amsterdam jets met de
grote gaten binnen de oude Jodenhoek
moet gaan doen.
Panc Beentjes
Deutschland, Daten and Fakten zum
Nachschlagen. Mit einer Einleitung von

Karl Romer
Bertelsmann Lexikon-Verlag, Gutersloh,
1975, pp. 324, DM. 27,50.
In dit door het Lexikon Instituut van Bertelsm.ann uitgegeven naslagwerk over
Duitsland wordt alle informatie verschaft die nodig is om gebeurtenissen en
samenhang op economisch, politiek en
culturedl gebied zowel in de Bondsrepubliek alsook in de DDR redelijk objectief te kunnen beoordelen.
L. L. S. Bartalits
Marie Zimmermann, Documentation,
Computer and Christian Communities
Cerdic-publications, Strasbourg-Cedex,
1974, 418 pp
Marie Zimmermann publiceerde deze dissertatie in 1973 in het Frans. De Engelse
vertaling is van Th. Bukowski. Zij beschrijft de ontwikkeling van de met behulp van de computer opgezette bibliografie van literatuur over de christelijke
godsdienst van 1968 tot en met 1972, uitgevoerd door het CERDIC, een researchteam dat ressorteert onder het Cen-
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tre National de la Recherche Scientifique in Straatsburg, Frankrijk.
De uiteenzetting van de haast onoverkomelijke complicaties bij het opzetten van
een doorlopende bibliografie is vooral
voor deskundigen in deze tak van wetenschap interessant. Voor anderen fungeert de dissertatie vooral als een reclamefolder. Als iemand — een onderzoeker of een pastor — over een bepaald
onderwerp betreffende de christelijke
godsdienst een nogal exhaustieve l ij st
van publikaties sinds 1968 wil hebben
— zowel boeken als tijdschriftartikelen
--, dan kan hij in Straatsburg terecht,
casu quo een schriftelijke order plaatsen
bij: CERDIC, Palais universitaire. Place
de l'Universite 9, 67084 Strasbourg-Cedex. De bibliografie indexeert onder andere artikelen uit meer dan 800 tijdschriften uit de hele wereld, echter nauwelijks uit Azie en Latijns-Amerika.
In 1972 werden 10.773 artikelen en boeken geindexeerd, waarvan 604 Neder-
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landse, onder 5.168 trefwoorden. Stel, u
wilt jets weten over de relatie kerk en
staat in Polen. U kunt dan op bestelling,
in het Frans of het Engels, een overzicht
van publikaties sinds 1968 krijgen. Handig voor het geval de (universiteits)bibliotheek in eigen stad niet toereikend is.
J. Auping
Bertelsmann Handlexicon

Bertelsmann Lexikon-Verlag, Gutersloh,
1975, pp. 1280, Subskiptionspreis DM. 34.
Deze door het Lexikon-Instituut van
Bertelsmann uitgegeven encyclopedia
omvat 80.000 trefwoorden en ongeveer
700 tekeningen. Met dit gemakkelijk to
hanteren naslagwerk wordt een nieuw
type encyclopedia gecreeerd die aan de
toenemende behoefte aan informatie in
onze tijd beantwoordt.
L. L. S. Bartalits
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Adres: O. Gezellestraat 11, 2120 Schoten.
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tot de oorlog parlementair redacteur bij
De Tijd, na de oorlog bij De Maasbode.
Hij was secretaris van de ministerpresident en tegeIijk lector in de dagbladwetenschappen aan de Universiteit te Nijrnegen. Daarna zestien jaar Nederlands
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Jr. Sef Kicken, geboren 1943. Studeerde

wiskunde aan de T.H. te Eindhoven, thans
wijsbegeerte te Groningen. Was leraar
wiskunde aan enkele scholen. Schreef artikelen in o.a. 'Bres', 'De Kleine Aarde',
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'Streven' en 'Amersfoortse Stemmen'. Onlangs verscheen zijn eerste boek: 'Alternatieve wetenschap'.
Adres: Jozef Israelsstraat 14A, Groningen.
Prof. Dr. H. J. M. Hoefnagels S. J., geboren 1922. Studeerde sociologie in Leuven
en Parijs. Buitengewoon Hoogleraar in de
normatieve maatschappijIeer aan de Universiteit te Nijrnegen en hoogleraar in de
sociologie aan de UFSIA te Antwerpen.
Schrijver van verschillende artikelen in
'Streven' en andere tijdschriften; auteur
van een aantal boeken op het gebied van
de sociologie en sociale problemen.
Adres: Houtlaan 4, Nijrnegen.
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.

Eric De Kuyper, geboren 1942. Studeerde
theaterwetenschappen (lAD en RITCS),
filosofie en communicatiewetenschappen
(Brussel). Medewerker van 'Kunst- en
Cultuuragenda', 'De Tijd' en 'Cles'. Producer bij de BRT ('De Andere Film').
Adres: Frankenstraat 5, 1040 Brussel.

s.i., geboren 1910.
Promoveerde in Nijmegen op 'Het woord
mysterion in de Catachese van Cyrillus
van Jeruzalem'. Was werkzaam aIs leraar
klassieke talen en directeur van een opleiding voor late priesterroepingen. Thans
oecumenisch adviseur in het dekenaat
's-Gravenhage.
Adres: Rusthoekstraat 3, Den Haag.
Dr. t. C. M. Fruytier
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B. Hemelsoet pr., G. Adriaansen S.J., geen vrijheid
in seksualiteit?
De felle reacties op het Romeinse document over enkele kwesties van seksuele ethiek doen vermoeden dat er op het ogenblik een 'omgekeerd' taboe
ten aanzien van de seksualiteit bestaat. Beide auteurs trachten zich te bezinnen op de teneur en het perspectief van de Vaticaanse verklaring.

Henry M. Buntinx, Buitenlands beleid en het
democratiseringsproces
Is het buitenlands beleid democratiseerbaar? Kan men het via deze weg ook
`moreler' maken? In zijn antwoord op deze vragen bespreekt de auteur de
feitelijke macht en onmacht van de parlementaire controle, en laat hij een
aantal pragmatische en realpolitieke bezwaren gelden tegen een meer democratische en meer moraliserende aanpak van dit complexe probleem.

Hugo Gijsels, Europese wapens in Angola en
Zuid-Afrika
Dit artikel signaleert een proces dat al geruime tijd aan de gang is, al blijkt
het ook in onze vrije wereld bijzonder moeilijk om over de wapenhandel iets
meer dan een fragmentarische informatie -- met name uit officiele bronnen
— op het spoor te komen.

Karel Deburchgrave, Arthur Penn: portret van een
filmauteur
Sinds F. Truffaut het begrip filmauteur lanceerde, heeft men ontdekt dat
ook, en wellicht vooral binnen de Hollywoodse droomfabriek, authentieke
filmauteurs aan het werk (gebleven) zijn. Het oeuvre van Arthur Penn illustreert op treffende wijze het karakter en de persoonlijkheid van dit soort
filmmakers.

G. Geens, Deelneming van de Nederlandstalige
cultuurgemeenschap aan de wetenschappelijke actviteit
in Belgie
Een artikel van mevrouw De Groodt-Lasseel in Streven, aug.-sept. '67 was
de aanleiding tot een aantal initiatieven van de minister van onderwijs, waar-

uit de jongste expansie van het universitair onderwijs in Vlaanderen is voortgekomen. De auteur vermeldt en evalueert de resultaten van deze expansie
en wij st op de verschillende factoren die de Vlaamse achterstand, voornamelijk in het niet-universitair wetenschappelijk onderzoek, nog steeds bepalen.

Jos Fruytier S.J., De keerzijde van Nairobi-'75
De auteur, die ons al geinformeerd heeft over de Assemblee van de Wereldraad, gaat in het onderhavige artikel de ontwikkeling van deze bijeenkomst
na, waarbij, naast alle vreugde om de verrassing van Nairobi, de keerzijde
van de medaille blijkt te bestaan in de verhouding tot de rooms-katholieke
kerk. Wat Paus Paulus al eerder eens verklaard had: 'ik ben het beletsel
voor de eenheid', bleek ook in Nairobi waar te zijn, hoewel het heel weinig
openlijk werd uitgesproken.

H. Roeffaers, Paul Verlaine in vertaling
Aan de hand van enkele geslaagde en minder geslaagde voorbeelden uit een
recente bundel gedichten van Verlaine in Nederlandse vertaling, illustreert
de auteur met welke boeiende problemen de moedige vertaler van poezie
geconfronteerd wordt.

Geen vrijheid in seksualiteit?

B. Hemelsoet pr.
G. Adriaansen S.J.

Men heeft de Romeinse congregatie voor de geloofsleer haar `verkiaring
over enige kwesties van seksuele ethiek', door de paus goedgekeurd op 7
november 1975 en op een persconferentie te Rome aan het grote publiek
aangeboden op 15 januari 1976, niet in dank afgenomen. Op alle mogelijke
manieren heeft men door te verwijzen naar wetenschappelijke onderzoeken
en enquetes op zijn minst de indruk gewekt dat er met dit stuk niet veel aan
te vangen is. Ten andere wekken de vele ingezonden stukken in de kranten,
de uitzendingen voor de radio en de tv de indruk dat de mensen door dit
document op een zeer teer punt zijn geraakt. Het heeft er namelijk de schijn
van dat de seksualiteit, zoals die op het ogenblik in vele vormen van zeer
uiteenlopende aard beleefd wordt, tot de onaantastbare verworvenheden
van de moderne samenleving behoort. Door bedoelde verklaring wordt op
zijn minst een twijfel uitgesproken, of deze verworvenheden wel zo vanzelfsprekend zijn. Uit de vaak felle reacties blijkt dat het verkondigen van een
afwijkende mening een bestaand taboe doorbreekt.
Maar daarmee is niet alles gezegd aangaande dit stuk. Veel kritiek die erop
kan worden uitgeoefend is inderdaad terecht. 'Gelet op de onderzoeksresultaten vinden wij het jammer dat de verworvenheden van de menswetenschappen (psychohygiene, sociale psychiatrie) niet verwerkt zijn door de
opstellers van de Vaticaanse verklaring. Wij zijn er overigens van overtuigd dat het schrijven bedoeld is tot heil, dat wil zeggen heelmaking van de
mens. Wij onderschrijven dan ook de afwijzing van de paus van bepaalde
eng-seksuele, mensuitbuitende vormen van seksueel gedrag en seksuele uitbeelding.' 1 In deze opmerking klinkt meer door dan alleen begrip voor een
goed bedoeld maar verouderd standpunt. Ze onderstreept eens te meer dat
de lezer van het stuk met een aantal verschijnselen geconfronteerd wordt.
Hij vindt er geen verantwoording in die hem het uitzicht biedt op zijn menselijke verantwoordelijkheid in haar totaliteit. Dr. Franz Jachym, aartsbisschop-coadjutor van de Weensse kardinaal, zei in een televisie-interview, dat
hij de motivatie van de weergegeven opvattingen in het stuk miste. `Het is ka1 Drs. J. Frencken, van het NISSO (Ned. Instituut voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek) geciteerd in De Volkskrant, 23-1-1976, p. 11.
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rakteristiek voor de jeugd om te vragen waarom de dingen zo zijn, waarom
moet ik bepaalde dingen doen, waarom niet als zovele anderen het doen,
enz. Hier wordt de mogelijkheid en de noodzaak geboden heel veel redenen,
heel veel motieven aan te geven. Dit is in dit korte, apodictische stuk niet
gebeurd.' 2 Het stuk doet een poging een objectieve structuur aan te geven
en somt een aantal vergrijpen daartegen op.
Wat wij missen is dat er in doorklinkt wat Paulus in zijn brief aan de christenen te Rome bedoelt met het signaleren van de misbruiken, nl. `dat wij
troost putten en hoop uit de heilige Schriften die ons zijn toevertrouwd' (cf.
Rom. 15,4). Ook hier, zoals in zovele kerkelijke documenten, is de Schrift
als een verzameling teksten gebruikt om een stelling te bewijzen.
Als het Romeinse document ons interpelleert 3 aangaande de menselijke seksualiteit, ons in beweging zet daarover na te denken in onze dagen, dan mag
de christen met recht meer verwachten dan dat er bestaande ongeregeldheden aan de kaak worden gesteld. Hij mag verwachten dat er meer geschiedt dan het doorbreken van bovengeschetst taboe, hoezeer dat ook
nodig is gebleken. Hoewel met het document moet worden onderstreept dat
een kerk ook het recht en de plicht heeft zich over deze zaken uit te spreken,
verkondigend en getuigend, profetisch en bezwerend als dat nodig mag zijn
— en al onze angsten en reacties daarop tonen aan dat er op dit gebied nog
veel verhulling kan en moet worden weggenomen —, het uitzicht en perspectief op een reeel christelijk leven in de wereld van vandaag wordt node gemist.
Dat verklaart de soms bittere, al te bittere reacties, dat de kerk over deze
zaken wel onomwonden, open en bloot, wil spreken, maar ten aanzien van
andere wereldomspannende zaken zich in zwijgen hult. Wellicht is ten opzichte van dit document de opmerking van Karl Rahner op haar plaats, een
opmerking die hij jaren geleden maakte naar aanleiding van het verschijnen
van de encycliek Humanae Vitae: de kerk mist hier een kans om door positief te spreken over het christelijk huwelijk in zijn totaliteit aan te geven
welk een belangrijke waarde het is voor de maatschappij in haar geheel.
Wij maken deze kritische opmerkingen, juist omdat wij instemmen met de
verkondiging van de kerk, maar omdat zoveel christenen in de toon en de
technische taal van dit document te weinig inspiratie vinden en daarmee
het hele stuk naast zich neerleggen.
Laat ons daarom een poging mogen wagen om al hetgeen in het document
geschreven staat, te plaatsen in een bijbels perspectief, om het programma
te onderstrepen dat ons in de Schriften gegeven is.
`Naar het beeld van God schiep Hij hem (let wel, enkelvoud!), mannelijk en
2 Geciteerd in Orientierung, 31 Januar 1976, p. 15.
3 Uit de verklaring van het Franse episcopaat, geciteerd in De Gazet van Antwerpen,
29-1-1976.
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vrouwelijk schiep Hij hen (meervoud!)' (Gen. 1,27). Deze tekst speelt door
heel de Schrift heen, hiermee is het programma van mens te zijn op aarde
getekend. De mens, mannelijk-vrouwelijk, is in die twee-eenheid geroepen
tot de navolging Gods. Zo zal de mens het onuitblusbaar vuur van de lieve
Heer brandende houden, door Gods eigenschappen, Zijn deugden, Zijn
overvloed van barmhartigheid getuigend te doen op aarde.
De apostel Paulus heeft van dit programma geweten toen hij aan de kerk
van Rome schreef: `Zij hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God
vervangen door de gelijkenis van een beeld van een vergankelijk mens'
(Rom. 1,23).
Daar staat uitgeteld en gewogen dat de mens het programme van de eerste
regels van de Bijbel niet heeft gedaan. De mens heeft zich niet gehouden
aan het daar geschetste model: naar Gods beeld en gelijkenis geschapen,
mannelijk-vrouwelijk in de wereld te bestaan. Ads de mens zich niet aan
dat model houdt, hoe zal dan het tegendeel van dit programma luiden? Als
de mens zich daaraan niet houdt, moet hij niet denken dat het mannelijkvrouwelijk nog enige veiligheid biedt, hij mag niet denken dat hij in die
verhouding een substituut kan vinden voor het loslaten van het uitgezette
bestek op de eerste bladzijde van de Bijbel.
Want dan is die verhouding in haar overgrote kwetsbaarheid verstoord. Alles wat de apostel daarna noemt aan wangedrag is om te onderstrepen dat
er dan van dit programma nets meer terechtkomt.
Voor de lezer moge duidelijk zijn, dat dit ons inziens het verband is waarin
al deze dingen in het eerste hoofdstuk van de brief aan de Romeinen worden geschreven. Daarom is het een tekort en spreekt het niet aan, bepaalde
gelsoleerde verschijnselen (seksuele omgang voor het huwelijk, homofilie,
masturbatie) met deze woorden van Paulus aan te duiden als waren zij op
zich een schriftbewijs. Heel het perspectief van de mens geschapen naar
Gods beeld is in het geding en niet alleen de onveilige of veilige kant van
'S mensen seksualiteit. Paulus wil onderstrepen dat, als de mensen hun rol
verwaarlozen en geen getuigen meer zijn van de lieve Naam des Heren, alles
misgaat: er is dan meer gestoord dan slechts de seksuele relatie ...
Omdat het er soms alle schijn van heeft dat de apostel Paulus op deze plaatsen verengd en met angst wordt gelezen, willen wij erop wijzen dat ook het
uitzicht van Jezus zelf uit de aandacht dreigt te verdwijnen. Terwijl de Heer
toch zelf, wanneer Hij in Mt. 19 ondervraagd wordt over het recht van echtscheiding, nadrukkelijk een beroep doet op dit programma van het mensenleven, door niet alleen te wijzen op de verhouding man-vrouw, maar ook
op het geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis.
Intussen kan het de schijn hebben dat het document van de congregatie van
de geloofsleer, waar alles om begonnen was, wet ver uit ons gezichtsveld is
verdwenen. De alledaagse werkelijkheid waarop het stuk doelt, lijkt ver weg.
Wij hebben met onze gedachten geen praktisch antwoord gegeven op de
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grote vraag: wat moet ik doen, hoe moet ik handelen? Welke richtlijnen
kunnen wij aan dit stuk ontlenen? Want wij hebben bovenstaande gedachten niet ontwikkeld om te concluderen dat wij dit stuk naast ons veer kunnen leggen. Integendeel, want hoe dan ook, de verkondiging van de kerk
roept tot de orde, niet slechts tot die van de binnenkamer, maar ook tot die
orde waarvan wij alien dromen op deze aarde.
De mens die naar het beeld van God is geschapen, draagt verantwoordelijkheid, heeft een opdracht in voor- en tegenspoed. In de kerkelijke verkondiging ook van dit stuk wordt op deze verantwoordelijkheid gewezen. Wij
worden opgeroepen ons deze verantwoordelijkheid bewust te worden.
Hiermee is niet gezegd dat, als deze verhoudingen goed zijn, het verder met
de wereld wel goed zal gaan, dat, als deze zaken geregeld, geordend worden
beleefd, er niets meer te wensen zou overblijven. Wel wordt benadrukt dat
deze verhoudingen een spiegelbeeld zijn van wat er in de grote wereld geschiedt. Deze verhoudingen, de seksuele relaties tussen man en vrouw, zijn
geen stormvrije momenten, geen schuilplaats tegen het kwaad van de wereld,
en kunnen daarom niet als zodanig worden voorgesteld, hoezeer eenieder
hunkert naar momenten van troost en veiligheid en bescherming tegen de
kille eenzaamheid. De hele maatschappij, het gemenebest is in het geding,
dat is het minste wat wij uit de bijbelse overwegingen kunnen afleiden.
Daarom, hoe slecht dit document bij velen ook mag vallen, deze ondertoon
moet erin worden gehoord, die aan het begin met duidelijke woorden wordt
aangegeven: `Inderdaad krijgt de mens door zijn seksualiteit die eigenschappen die, zowel op biologisch als op psychologisch en geestelijk vlak hem tot
man en vrouw maken, daardoor voor een heel groot deel zijn ontwikkeling
tot de volwassen rijpheid bepalen en zijn inschakeling in de maatschappij.'
op het eerste gezicht is dit een gemakkelijk te aanvaarden opvatting, maar
hoezeer wij bier in medias res worden gevoerd kan blijken wanneer Frencken stelt: Vat wij missen is een visie op de seksualiteit als lichamelijkheid
in relatie, ongeacht of deze relatie geinstitutionaliseerd is of niet. Seksualiteit is in zo'n visie een geintegreerd bestanddeel van de vrijgekozen persoonlijke relatie die mensen onderling aangaan'. 4 Waar tegenover het document
van oordeel is: `Wij weten uit ervaring dat, opdat de seksuele eenwording
kan beantwoorden aan de eisen van haar eigen doelgerichtheid en aan de
menselijke waardigheid, de liefde haar waarborg en bescherming moet vinden in de stabiliteit van het huwelijk'.
Ziehier de vraag naar het programma dat de Schrift ons geeft, in de praktijk.

4 Cfr. noot 1.
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Redactioneel
Buitenlands beleid en moraliteit

De lezer die in dit nummer de bij dragen van H. Gij sels en H. M. V. Buntinx
onder ogen krijgt, zal zich wellicht afvragen hoe het mogelijk is dat onze
beide medewerkers tot nagenoeg volkomen tegengestelde uitspraken komen
over de moraliteit en de moraliseerbaarheid van het buitenlands beleid (of
een aspect ervan, de wapenhandel).
H. Gijsels heeft het over de opmerkelijke expansie van de Westeuropese
wapenhandel naar en met Angola en Zuid-Afrika, en vindt dat een aantal
onloochenbare feiten een schril Licht werpt op de moraliteit van onze politici.
H. M. V. Buntinx stelt precies de vraag in hoeverre het buitenlands beleid
democratiseerbaar en, via deze weg, moraliseerbaar is. Hij verwijst vooreerst naar de feitelijke (bij wet vastgelegde) macht en onmacht van de parlementaire controle, die van land tot land verschilt en daarenboven ten zeerste
afhankelijk blijkt te zijn van het meestal geringe interesse dat de publieke
opinie voor dit soort 'verre' problemen pleegt op te brengen. Vervolgens
bestaat hij het zelfs te betwijfelen of het wel wenselijk is dat in het buitenlands beleid veel meer gemoraliseerd zou worden dan thans het geval is. De
voorstanders van deze moralisering maken volgens hem een appreciatiefout, door ervan uit te gaan dat in het huidig wereldbestel de militaire
machtsfactor van ondergeschikt belang is ten opzichte van de economische.
Bovendien leert de reeds opgedane ervaring ons, dat dit moraliseren in de
praktijk een hachelijke en vaak betwistbare aangelegenheid is: de meest uitgesproken moraliseerders in de buitenlandse politiek waren tot voor kort ...
de U.S.A.! Hij meent dan ook dat men vaak bij een selectieve moralisering
belandt, en dan is de vraag op grond waarvan en door wie die selectie beslist en bekrachtigd wordt. Concreet: aan welke staat, welke regering, welke
bevrijdingsbeweging ... zal men steun verlenen of weigeren, desgevallend,
en voor een keen met een 'goed' geweten, wapens leveren?
Het komt ons voor dat de dialoog tussen de voorstanders van de ontwapening (en vooral de bestrijders van alle wapenhandel) en de feitelijke verantwoordelijken voor het buitenlands beleid -- in deze termen gesteld —
tegelijk bijzonder moeilijk, nodig en dringend is. Dit gesprek zal moeilijk
op gang komen zolang tegenover de simpele redenering `dat indien en geen
wapens waren, niemand nog oorlog zou kunnen voeren' het al te voor-
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zichtige realisme staat van hen die in de onderlinge en gelijkwaardige afschrikking het enige middel tot veiligheid, en zelfs tot duurzame vrede zien.
Wie alleen de wapens en de wapenhandel aanklaagt, houdt van een ingewikkeld netwerk van oorzaken en gevolgen slechts een materiele voorwaarde of oorzaak over; wie omwille van het mogelijk en f eitelijk misbruik
van de moraal, uitsluitend op de huidige, pragmatische toer wenst voort te
gaan, sluit elk perspectief of op een menselijker en rechtvaardiger wereld
dan de bestaande, waarin als maar hogere bedragen (aan geld en vernuft)
worden besteed aan een steeds gevaarlijker vernietigingspotentieel, met
verwaarlozing van zoveel andere en dringender prioriteiten.
Erg bemoedigend of hoopgevend zijn deze consideraties en is deze impasse
niet. Zelfs de op het eerste gezicht realistischer voorstellen van een wederzijdse, geleidelijke en gecontroleerde vermindering van de bewapening —
in een klimaat van wantrouwen en zonder erkend internationaal gezag
bijzonder moeilijk haalbaar — lijken nog al te veel op een symptoombehandeling, die de eigenlijke, economische en sociale wortels van de conflictueuze
wereldsituatie nauwelijks beroert. Een betere parlementaire controle (op
nationaal vlak) op de handel en wandel van de wapenfabrikanten en -handelaars is uiteraard een nog bescheidener voorstel om er in de onmiddellijke toekomst ten minste iets aan te doen. In Belgie diende de heer Glinne,
van de Belgische Socialistische Part", op 7 mei 1975 een wetsvoorstel in
deze zin in. Het was mede-ondertekend door mevrouw J. Petry (eveneens
van de BSP), Tijl Declerq (van de Christelijke Volkspartij), J. Vandemeulebroucke (van de Vlaamse Volks-Unie), L. Outers (van het franstalige Brusselse Front des Francophones) en L. Van Geyt (van de Communistische
Partij). In de liberale PVV (Partij voor Vrijheid en Vooruitgang) werd
blijkbaar geen ondertekenaar gevonden. Dit wetsvoorstel wil enerzijds de
regering een wettelijk instrument in handen geven om snel op te treden
tegen een uitvoer of een transitverkeer van strategisch materiaal, die niet
strookt met de erkende buitenlandse politiek, en anderzijds ook het parlemens een grotere controlebevoegdheid bezorgen. Begeleidende wetsvoorstellen behelzen de oprichting van een Controlebureau, dat de ambtenaren
in staat stelt elke fraude op dit punt tot aan de bron op te sporen, en de
afschaffing van kredietverleningen voor dit soort buitenlandse handel.*
Deze en dergelijke beperkte voorstellen viseren uiteraard alleen de beteugeling van inbreuken op de feitelijke en erkende buitenlandse politiek, die
daardoor alleen nog niet een `moreler' politiek is of wordt.
Of een grotere democratisering van het buitenlands beleid inderdaad ook
de moralisering ervan met zich meebrengt, zal o.i. in grote mate afhangen
* Voor een uitgebreid commentaar op dit wetsvoorstel (samen met een goed overzicht van de huidige situatie op de internationale wapenmarkt) cfr. PCV-koerier,
december 1975, uitg. Pax Christi Vlaanderen, Kleine Beerstraat 20, 2000 Antwerpen.
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van de morele overtuiging en overtuigingskracht van een publieke opine,
die alle consequenties van haar morele optics aanvaardt, met name ook wat
de eigen welvaart en zelfs de tewerkstelling in het wapenbedrijf betreft. De
peer Glinne maakte reeds melding van de tegenkanting van de Luikse vakbonden, die de werkgelegenheid in de FN-fabrieken verdedigen: een begrijpelijke reactie van mensen die weigeren alleen op to draaien voor de
'morele verontwaardiging' van de gemeenschap. De prijs voor een eventuele
reconversie van het wapenbedrijf moet volgens hen — wil ze geloofwaardig
zijn — door de hele nationale gemeenschap worden betaald. Het wordt beslist nog een lange weg naar de wel vaak betuigde maar weinig gerealiseerde
Internationale (arbeiders)solidariteit voor de vrede en de rechtvaardigheid.
Een van onze redactieleden zal in een volgend nummer op het hier gestelde
probleem nog verder ingaan.
De redactie

Buitenlands beleid en het
democratiseri ngsproces

Henry M. Buntinx

Het buitenlands beleid is altijd zowat het exclusieve actieterrein van de
uitvoerende macht van de nationale staat geweest. En dan nog was het een
bepaalde kleine club van uitverkorenen die de touwtjes in handen had. Op
grond van de Britse traditie dat `diplomacy is the province of Princes, not
of commoners'. Die `Princes' hadden het niet moeilijk het buitenlands beleid naar hun hand te zetten, de `commoners' hadden immers niet de minste
interesse voor dat aspect van de res publica. Slechts wanneer de problematiek oorlog-vrede acuut werd, ontwaakten deze laatsten uit hun slaap.
Sinds enkele jaren is er vanuit diverse hoeken kritiek ontstaan op die stand
van zaken. De contestatie en de democratiseringstheorieen hebben nu ook
hun geschut op de diplomatie gericht. Dat komt onder meer omdat sinds
Wereldoorlog II het buitenlands beleid niet meer exciusief een kwestie van
oorlog en vrede is. Meer en meer zijn factoren zoals economie, wereidhandel en ontwikkelingshulp zich gaan opdringen. Men neemt het niet meer
dat enerzijds bijna elke grondwet aan de uitvoerende macht het monopolie
van de diplomatie overlaat, terwijl anderzijds hoog wordt opgegeven over
het principe van de volkssoevereiniteit en haar vertegenwoordiging in de
parlementen. Waardoor dan logischerwijze het probleem van de inspraak
wordt gesteld; niet enkel de inspraak van het parlement maar ook die van
het yolk als dusdanig. Waarom — aldus de vraagstelling — mag het yolk
wel inspraak hebben in b.v. sociale voorzorg, ruimtelijke ordening, onderwij s ... en niet in buitenlands beleid? Aan die vraag moet echter een andere
voorafgaan: is het buitenlands beleid democratiseerbaar?
Het b6lleid

Bij de huidige stand van zaken is het al moeilijk het parlement aan zijn trekken te laten komen bij de besluitvorming en de formulering van het buitenlands beleid. Het lijkt haast onmogelijk bij het daadwerkelijk voeren van
dat beleid. In de praktijk volgen de te nemen beslissingen elkaar op met een
hoge frequentie en meestal moet er Aug worden gehandeld. Bovendien is
er het probleem van de geheimhouding die nu eenmaal moet gepaard gaan
met sommige types van onderhandelingen.
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Buitenlands beleid is essentieel een nationaal beleid. Waaruit volgt dat het
moeilijk vatbaar is voor wetgeving. Dit in tegenstelling tot problemen van
binnenlandse aard. Parlementen zijn heterogene gezelschappen op basis
van partij-opportunisme. Indien men zulkdanige lichamen zou toelaten inzake buitenlands beleid wetten te maken, dan is de kans groot dat de externe politiek van een staat eenvormigheid mist en dus op het internationale
vlak aan efficiency inboet. Bijna elke parlementair heeft zo zijn `opvattingen' over wat het buitenlands beleid van de staat behoort te zijn, maar slechts
weinigen beheersen deze materie op een min of meer grondige manier.
Vooreerst is er het feit dat de `rationale' mandaatdrager omwille van het
regionaal electoraat (dat hem in de zetel moet tillen) zijn aandacht toespitst
op lokale en `kort-bij-de-handse' problemen. Ook moet worden gezegd dat
het parlementslid normaliter geen toegang heeft tot het zogenaamde geclassificeerde informatiemateriaal. Het komt zelfs vaak voor dat de minister van buitenlandse zaken een amateur is op het stuk van buitenlands
beleid; hij heeft echter het voordeel een ambtenarenkorps te zijner beschikking te hebben dat terzake bevoegd is.
Het overgrote deel van de publieke opinie levert ongewild en onbewust spandiensten aan het monopolie van de uitvoerende macht. Het aantal overtuigde
en bewuste bestrijders van dit monopolie is miniem; het is een alternatieve
elite. Zodat men kan stellen dat buitenlands beleid slechts sporadisch binnendringt in de landspolitiek. In Belgie was dat b.v. wel zo tijdens de Koreaanse oorlog, de Congolese onafhankelijkheid en bij nog een stuk of wat
situaties. De publieke opinie lijkt wet een permanente belangstelling aan
de dag te leggen voor sterke persoonlijkheden die het buitenlands beleid
bedrijven, wat dat buitenlands beleid ook mag zijn.
Bij de politieke partijen liggen de zaken ietwat anders. Indien buitenlands
beleid al een punt van discussie is, dan grijpt het debat meestal binnen elke
partij afzonderlijk plaats, maar bijna nooit tussen deze partijen onderling.
Bike partij heeft een studiedienst en is het wel aan zichzelf verplicht daarbinnen een plaatsje vrij te houden voor het buitenlands beleid. Politici kunnen onder elkaar van mening verschillen over de timing van het buitenlands
beleid, maar zelden blijven er scherpe tegenstellingen omtrent dat beleid
zelf voortbestaan. Af en toe wordt wel eens de suggestie gedaan een `socialistisch buitenlands beleid' op te zetten, maar daar blijft het bij.
Dat de publieke opinie zich bijna niet bekommert om het buitenlands beleid, belet echter niet dat de !eiders van democratische staten toch wel rekening houden met de eventuele invloed die van de publieke opinie op het buitenlands beleid van de staat zou kunnen uitgaan. Om te beginnen is er bij
de publieke opinie het principe van de minste weerstand, vooral wanneer
het gaat om problemen die niet dicht bij de deur liggen.. Vervolgens is er
het risico van de onberekenbaarheid van die publieke opinie, wanneer zij
plots geconfronteerd wordt met gecompliceerde internationale evenemen-
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ten. Hoera-patriottisme, morele verontwaardiging of demoralisering, het
zijn stuk voor stuk reacties die de rede anestheseren en leiden tot houdingen die gebaseerd zijn op de gemoedstoestand van het ogenblik. Ook bestaat de mogelijkheid dat de opinie van de massa zich boven op de wijsheid
van de enkelen gaat installeren. Aangezien het buitenlands beleid door een
soort elite wordt gevoerd, wordt de publieke opinie wel opgemerkt, maar
`niet-deskundige meningen', die sowieso in groten getale in de publieke opinie voorkomen, worden tactvol geignoreerd.
De contestatie

De oppositie tegen de huidige stand van zaken richt zich niet enkel tegen
de structuren en de procedures van het buitenlands beleid, maar ook tegen
wat genoemd wordt: de klassieke basisgegevens. Wij beperken ons hier tot
enkele van die steunpijlers.
In sommige intellectuele milieus meent men dat de machtsfactor geen nut
meer heeft bij het voeren van een buitenlands beleid. Men verwijst dan naar
het felt dat een staat het vandaag meer moet hebben van welvaart en welzijn
dan van prestige, en naar de irrationaliteit van een eventueel gebruik van
macht. Verhoudingen tussen staten zouden meer en meer een economisch
karakter aannemen. Succes wordt niet meer gemeten in termen van martiale
glorie, maar wel in cijfers van handelsbalansen. Macht zou geen invloed uitoef enen op de export en de NATO gaat de weg van de commercialisatie op.
Belangrijk hierbij is dat deze contestanten geloven dat de machtsfactor quasi
helemaal uit het buitenlands beleid zou verdwijnen zodra dit beleid wordt
gedemocratiseerd. M.a.w. wanneer er eenmaal een door het yolk gedragen
buitenlands beleid bestaat, vervalt de behoefte aan de machtsfactor.
Dit hele denkpatroon berust op drie nog niet bewezen beweringen. Vooreerst is het de vraag of buitenlands beleid voor het grootste gedeelte kan
worden ver-economiseerd met uitsluiting van de machtsfactor. Per slot van
rekening is economie een aspect van de macht in haar geheel. Ook met economie kan 'oorlog' worden gevoerd. In de praktijk nemen wij daarentegen
waar dat het buitenlands beleid hoe langer hoe meer wordt gediversifieerd
daar waar het vroeger bijna uitsluitend op het militaire aspect van de macht
berustte. In de veronderstelling dat een bepaalde staat zich slechts economisch-sterk zou uitbouwen en de buurstaat daarentegen een forse militaire
vuist kan maken, is het niet moeilijk te voorspellen hoe lang die situatie
kan worden opgehouden en wie van beide er uiteindelijk het bijltje bij neer
zal moeten leggen. Economische macht zou in een dergelijk geval automatisch jaloersheid opwekken bij de economisch minder f ortuinlijke, die over
de militaire middelen beschikt om zijn gebuur zijn wil op te leggen. Verder
is er de onbewezen stelling dat buitenlands beleid technischerwijze democratiseerbaar zou zijn. En uiteindelijk is het alsnog de vraag of zoiets auto-
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matisch de uitschakeling van de machtsfactor met zich zou meebrengen.
Wij hebben hier te maken met typisch westerse opvattingen over de machtsfactor. In andere delen van de wereld denkt men daar anders over. Of ten
minste toch meer genuanceerd. In sommige westerse kringen is men eerder
van het ene extreme (de macht als voornaamste f actor) in het andere terechtgekomen.
In vele communistische en niet-westerse landen wordt het buitenlands beleid strak elitair ontworpen en uitgevoerd; niets doet vermoeden dat de
teugels ook maar enigszins worden gevierd. In diezelfde landen staat de
militaire machtsfactor aan de top der prioriteiten. Dat blijkt wel niet uit de
verbale verklaringen van de leiders van die landen, maar het valt des te duidelijker of te lezen uit de percenten van het BNP en uit de begrotingen in
absolute cijfers die naar de post defensie gaan.
Het is echter wel juist dat de bruikbaarheid van de machtsfactor binnen het
kader van het buitenlands beleid is afgenomen. Maar dat zegt niets over het
nut van die machtsfactor. Macht hoeft niet daadwerkelijk te worden aangewend opdat zij nuttig zou zijn; het simpele bestaan van de macht heeft
zijn nut. De militaire macht binnen het buitenlands beleid heeft onder invloed van de nucleaire situatie jets aan relief verloren. Indien dit niet zo
ware, dan zouden wij terecht zijn gekomen in een hoogst explosieve internationale toestand; de elites die het buitenlands beleid op die manier zouden voeren, zouden verwerpelijke lieden zijn en de contestanten zouden met
reden luid hun oppositie moeten uiten.
Vooral binnen een multipolaire wereld kan het heilzaam zijn een goede
dosering aan te brengen in de machtsaspecten van het buitenlands beleid
van elke staat afzonderlijk en in de internationale betrekkingen tussen de
staten. Op die manier worden de kansen op internationale stabiliteit en
vrede groter. Het internationale machtsevenwicht wordt flexibeler, hetgeen
leidt tot versoepeling van de vroegere strakke bondgenootschappen. Welk
aspect van de macht op een bepaald ogenblik en in een bepaalde situatie in
het buitenlands beleid op de voorgrond moet komen, is een kwestie van
eenvormige nationale politiek. Zoiets kan slechts worden bedreven door een
uitvoerende en niet door een wetgevende macht, laat staan door de vox
populi.
Clontrole

Het parlement beschikt over een aantal middelen om controle uit te oefenen
op het doen en laten van de regering. Dat kan gaan van debatten, het goedof afkeuren van begrotingen, het indienen van resoluties over het instellen
van adviescomites of onderzoekscommissies tot en met het stellen van een
vraag aan de minister door een parlementslid. Die prerogatieven gelden in
principe voor het ganse regeringsbeleid. Maar in de praktijk blijkt dat niet
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alle middelen even doelmatig zijn op het gebied van de buitenlandse politiek. Waarbij niet altijd even duidelijk is of nu het ene het andere in de weg
staat ofwel net omgekeerd. Men mag niet vergeten dat het hier gaat om
directe controlemiddelen.
Het debat over de begroting daarentegen is een indirect controlemiddel.
Theoretisch is het beperkt tot de financiele implicaties van het buitenlands
beleid van de regering, maar in de praktijk kan het worden gehanteerd om
de basisprincipes van dat beleid uit te dagen. Moties met betrekking tot het
inkrimpen van bepaalde posten van het budget kunnen de schijn wekken
van chantage doordat zij de minister goedschiks kwaadschiks verplichten
bepaalde punten van zijn beleid openbaar te maken.
Debatten over het beleid zelf kunnen verscheidene vormen aannemen. Vooreerst zijn er de verklaringen en communiques die de regering zonder dwang
kwijt wil. Vervolgens zijn er rapporten die of en toe worden gepubliceerd en
de grote lijnen van het beleid aangeven. Opvallend daarbij is dat er meer
details worden bekendgemaakt naarmate het gaat om economische items
met weinig politieke implicaties. Neemt het parlement zelf het initiatief van
de controle dan wordt het een interpellatie die kan uitmonden in een vertrouwens- of een wantrouwensmotie. In sommige landen kunnen individuele
parlementsleden resoluties indienen, echter met de restrictie dat deze geen
dwingend karakter hebben ten opzichte van de regering.
Het systeem van vragen aan de bevoegde minister kan bijzonder waardevol
zijn, vooropgezet dat het flexibel genoeg blijft om de ontwikkeling van de
internationale gebeurtenissen van nabij te kunnen blijven volgen. Het stellen van vragen laat toe onmiddellijk in te haken op een internationale gebeurtenis, terwijl het systeem van het jaarlijkse algemene debat het nadeel
heeft dat vele sprekers het gaan hebben over dingen die al tot het verleden
behoren. Er moet echter worden opgemerkt dat in het parlement doorgaans
weinig vragen aan de minister worden gesteld.
Het werk in de parlementaire commissies is meestal sober en ongeemotioneerd. Waaruit volgt dat dergelijke organismen bijzonder geschikt zijn om
problemen van nationaal belang bij het buitenlands beleid te behandelen.
Een parlementaire commissie is beter uitgerust dan het parlement zelf om
alle informatie te verzamelen die door de diverse gouvernementele diensten
worden verstrekt. Een dergelijke commissie wordt geacht zich permanent
op de hoogte te houden van wat er reilt en zeilt op het internationale vlak.
Dat moet gebeuren op eigen verzoek ofwel op initiatief van de minister zelf.
In enkele gevallen gebeurt het ook dat de parlementaire commissie optreedt
als adviserend lichaam. Dan fungeert zij als spreekbuis van wat er binnen het
parlement leeft en elke regering zal met deze adviezen rekening houden zodra zij nieuwigheden in haar buitenlands beleid gaat verdisconteren.
Al deze controlemiddelen van de wetgevende macht hebben hun eigen specifieke waarde. Geen ervan is echter in staat de vrijheid van actie van de
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regering sterk te beperken. De uitvoerende maclit blijft op dit stuk onafhankelijk; de grenzen aan haar vrijheid van handelen zijn slechts die welke
voortvloeien uit haar algemene politieke verantwoordelijkheid. Meer nog,
een parlement -- uit welks meerderheid de uitvoerende macht voortkomt —
zal zich wel tweemaal bedenken aleer de regering uit te dagen op het vlak
van de algemene politieke verantwoordelijkheid. Dat zal bijna steeds het
geval zijn wanneer het buitenlands beleid aan de orde is.
Er zijn landen waar de parlementaire controle op het buitenlands beleid ophoudt wanneer de vooraf vermelde middelen zijn aangewend. In andere
landen is dat niet zo: de parlementaire controle gaat verder wanneer de
internationale betrekkingen van de staat hun neerslag vinden in het afsluiten van verdragen. Verdragen zijn de formele expressie van de verhoudingen tussen staten, de concrete belichaming van hun respectievelijk buitenlands beleid. Noch wettelijk noch praktisch is het voor parlementen mogelijk deel te nemen aan de onderhandelingen die tot het afsluiten van verdragen leiden. Parlementen kunnen regeringen ook niet dwingen onderhandelingen aan te knopen met andere staten. Maar anderzijds kan worden
gesteld dat volgens de regels van het democratische spel geen verdrag kracht
van wet heeft, tenzij het werd goedgekeurd in het parlement. Nochtans zijn
er heel wat landen waar het parlement op dit stuk geen bevoegdheden heeft:
India, Pakistan, Syrie, Israel ..
In sommige landen heeft het parlement slechts bevoegdheden voor bepaalde
categorieen van verdragen. Die categorieen zijn dan nominatief opgesomd in
de grondwet of in een bijzondere wet. De lengte van die lijst geeft theoretisch
enig inzicht in de grootte van de macht van het parlement. In Groot-Brittannie komt het parlement slechts tussenbeide wanneer het om verdragen
gaat die iets te maken hebben met de binnenlandse wetgeving of wanneer
ze financiele implicaties met zich brengen. Bovendien moet de oppositie of
een meerderheidsgroep van de regeringspartij er expressis verbis om vragen.
Vindt het debat plaats, dan eindigt het niet met een stemming. In vergelijking met hun Britse collega's hebben de Belgische parlementariers heel wat
meer armslag, alle restricties van technische aard uiteraard in acht genomen.
Men kan niet zeggen dat de enkele bevoegdheden van het parlement inzake
internationale verdragen de onafhankelijkheid van de regering beknot. Zelfs
in landen waar de wetgevende macht de ruimst mogelijke bevoegdheden
zijn toebedeeld is het zo dat de werkelijk belangrijke politieke verdragen en
de verdragen van bondgenootschappelijke aard (precies die welke de grootste invloed uitoefenen op het lot en de toekomst van een staat) exclusief
terrein van de uitvoerende macht blijven. Uitzonderingen op deze algemene
regel vindt men in de Duitse Bondsrepubliek, Oostenrijk, Joegoslavie en
Zweden. Het gaat dan om landen die na Wereldoorlog II in zekere zin onder
curatele hebben gestaan ofwel om andere die destijds in optimistische overmoed hebben gemeend dat het technisch wet mogelijk zou zijn het buiten-
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lands beleid mettertijd te democratiseren. Voor wat dit laatste betreft, heeft
men zich nogal eens miskeken op het Zwitserse voorbeeld dat in de algemene
regel ratificatie van verdragen afhankelijk stelt van goedkeuring door het
parlement en volksreferendum. Beide laatste spelen echter slechts mee
wanner het om verdragen `van eeuwige duur' gaat. Anderzijds zijn er in de
wetgeving zodanige remmen ingebouwd dat de regering bij een krachtmeting
toch altijd aan het langste eind trekt.
De bevoegdheden van de parlementen inzake ratificatie van verdragen worden beperkt door twee factoren. Vooreerst is er de technische kwestie. Het
is niet de materiele tekst van het verdrag dat voorwerp is van een debat,
maar enkel de vraag naar het autoriseren van de ratificatie. En zelfs in landen zoals Belgie, waar deze autorisatie moet gebeuren in de vorm van een
wet, heeft het parlement niet de bevoegdheid om de tekst van het verdrag
te amenderen; die volksvertegenwoordiging kan slechts het verdrag in zijn
totaliteit aanvaarden of verwerpen. Vervolgens is er de politieke factor. Het
weigeren van de autorisatie tot het ratificeren van een verdrag is een zwaarwegende aangelegenheid. Het is in de praktijk niet zo gemakkelijk de regering van het eigen land in het openbaar te desavoueren en terug te komen
op plechtige beloften die door die regering reeds werden gedaan aan regeringen van andere staten. Het parlement wordt in zekere zin voor een voldongen feit geplaatst, een feit waarbij het in geen enkel opzicht partij was.
Parafering en ondertekening van verdragen zijn immers reeds gedaan door
de uitvoerende macht voordat het parlement de kans krijgt in actie te komen.
Dat alles belet niet dat datzelfde parlement in laatste instantie toch medeverantwoordelijkheid draagt voor de implicaties van de verdragen. Uiteindelijk wordt de uitvoerende macht door de wetgevende macht gedragen.
Het marele aspect
Samen met de trend naar democratisering van het buitenlands beleid, die
vooral merkbaar is bij allerhande kleine minderheden, is er ook het verschijnsel van het 'moraliseren'. Niet zelden is er een duidelijk verband te
onderkennen tussen beide fenomena. Wij hebben dit probleem al aangeroerd naar aanleiding van de machtsfactor in het buitenlands beleid.
Heeft de moraliteit dan een plaats in het buitenlands beleid? Wanneer b.v.
gecompliceerde problemen van politiek-strategische aard onderwerp van
publieke controverse worden, ontstaat veelal de neiging die te vertalen in
ethische vraagstukken. Iedereen heeft opvattingen over wat goed en wat
kwaad is, maar niet iedereen is meteen in staat om het verschil te maken
tussen wijze en domme politiek. Men zou dus geneigd zijn te zeggen dat de
moraliteit liefst zo weinig mogelijk tussenbeide moet komen in het buitenlands beleid. Niettemin hebben moralisten meermaals het roer van het buitenlands beleid in handers gehad. De vroegere US-president Woodrow Wil-
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son placht te zeggen: 'wij staan bij de aanvang van een tijdperk waarin de
daden van de politici zullen beoordeeld worden aan de hand van de principes van de individuele moraliteit'. En minister van buitenlandse zaken
John Foster Dulles ging het nog verder zoeken toen hij zei: 'de grote principes die ons internationaal gedrag moeten beheersen, zijn helernaal niet
duister. Zij groeiden uit de simpele dingen die Christus de mensen, de volkeren en de staten heeft geleerd'.
Maar is de individuele moraliteit van toepassing op het regeren van nationale staten? Regeringen zijn geen individuen, het zijn beheerders van de
belangen van anderen. Wij mogen niet vergeten dat individuele moraliteit
- afgezien van het feit of men al of niet aanneemt dat die van God kornt steunt op het moreel gevoelen van de gemeenschap. Dit moreel gevoelen ook consensus genoemd - is de basis waarop de structuur van de wet is
opgebouwd. Vandaar dat wetgeven op nationaal vlak (en dus ten gerieve
van een volk) relatief gemakkelijker in zijn werk gaat. Omwille van die
consensus is het tevens praktisch doenbaar naast de wetgeving ten behoeve
van eenvolk of natie een strafrecht op te trekken. Welnu, in het intemationale leven bestaat geen soortgelijk gemeenschappelijk moreel gevoelen, dus
geen consensus. Met als gevolg dat elk soort internationaal recht (om nag
te zwijgen van een eventueel intemationaal strafrecht) een fragiel leven
leidt.
Dewereld is verdeeld in een steeds groeiend aantal nationale staten. Van
een wereldstaat zijn wij verder dan ooit verwijderd. Elk van die staten is
bijna verplicht maximale aandacht te schenken aan de eigen belangen. Staten
hebben veel gemeenschappelijk: de nood aan veiligheid en de hoop op economische welvaart. Dergelijke streefdoelen transcenderen echter de eigen
egoistische belangen niet. Er kan geen daadwerkelijk intemationaal recht
bestaan zolang er geen intemationaal aanvaarde norm van moraliteit bestaat. Wat men ook moge zeggen over de UNO, in de praktijk is dit organisme meer een spiegel van de objectieve werkelijkheid dan een katalysator.
Feitelijk zouden de staten grenzen moeten plaatsen aan hun puur nationale
belangen. Maar omdat buitenlands beleid niet kan worden beschouwd ais
een neventak van de moraal, moeten de staten bij het voeren van hun buiteniands beleid rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van
anderen. Hitlers ambities waren 'immoreel' omdat hij de belangen van
anderen aan zijn laars lapte en bovendien was hij idioot doordat hij bij het
nastreven van die ambitie zowel Duitsland ais zichzelf naar de afgrond hielp.
Meer recentelijk hebben wij kunnen beleven dat de US-tussenkomst in Vietnam aanvankelijk werd gerechtvaardigd op morele grondslagen (de kruistocht om het communismein te dijken) terwiji dit beleid achteraf - heel
merkwaardig! - hard werd bekritiseerd . . . en dat ook op morele grondslagen.
Het laatste voorbeeld zou iedereen tot nadenken moeten stemmen die per
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se morele oordelen wil betrekken bij het voeren van een buitenlands beleid.
Hij zal tot het besluit komen dat een dergelijk soort oordelen liefst tot het
strikte minimum dient te worden beperkt. Het gevaar is immers niet denkbeeldig dat anderen uw wapen tegen uzelf richten ofwel dat de sterk-moraliserende goegemeente uiteindelijk gedwongen is aan 'selectieve moralisering'
te doen.
Van de werkelijke staatsman wordt verwacht dat hij een intelligente kijk
heeft op de belangen van de staat die hij dient. Indien deze staatsman zijn
doen en laten laat inspireren door een individuele moraal, dan is dat een
'pluspunt. Een van de deugden van de democratie is de eis aan de leiders dat
zij rekening moeten houden met de publieke opinie in binnen- en buitenland. In de buitenlandse politiek zal doorgaans meer rekening worden gehouden met de publieke opine in het buitenland en wel om notoire redenen.
Maar goed, ergens worden dan toch grenzen gezet aan de vrijheid van handelen.
De aspecten democratiseren van en moraliseren in het buitenlands beleid
hebben nog andere eigenaardige implicaties bloot gelegd. Het is b.v. op zijn
minst merkwaardig dat uitgerekend in West-Europa alternatieve elites met
die voorstellen komen aandragen. Het is trouwens een typisch niet-Westeuropees maar een des to typischer Amerikaans verschijnsel. Sinds jaar en
dag is de toestand in West-Europa zó dat het binnenlands beleid sterk ideologisch en moraliserend gekleurd is. De binnenlandse opposities waren in
Westeuropese landen van oudsher fel en emotioneel. Maar aan de andere
kant hebben de landen van West-Europa steeds een pragmatisch buitenlands beleid gevoerd; bij tijd en wijle sterk opportunistisch maar bijna nooit
`bewogen'. In de USA is het altijd net andersom geweest. Tussen Republikeinen en Democraten bestaat op verre na niet dat typisch emotionele verschil dat wij in West-Europa kennen tussen b.v. socialisten en liberalen.
Maar het Amerikaanse buitenlandse beleid was steeds ideologisch, moraliserend, ja zelf s missionerend ingesteld.
Het moraliserende element in het Amerikaanse buitenlandse beleid heeft
meermaals geleid tot kruistochten ten voordele van een West-Europa dat
net weer eens in de moeilijkheden zat. Maar datzelfde moraliserende beleid leidde ook tot Vietnam met alles wat daaraan en daarrond heeft gezeten. Eerlijkheidshalve dient er te worden aan toegevoegd dat Vietnam
ook een gevolg was van de verkeerde adviezen die de burgerstrategen rond
MacNamara en Kennedy hun broodheren in het oor bliezen met als gevolg
dat deze laatsten de militaire machinerie in werking stelden.
Maar goed, het blijft een feit dat moraal binnen het buitenlands beleid een
typisch Amerikaans verschijnsel is en dat deze moraal het buitenlands beleid kan voeren in richtingen die niet zijn te voorzien. Moraliseren kan Leiden tot verblinding; vooral wanneer daarmee gemanipuleerd wordt op het
politieke vlak. Het feitelijke object wordt onbewust vervangen door een
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ideaal. Wij zouden ons op beleidslijnen gaan vastprikken, die we recentelijk
de USA nog verweten.
De ironic van het geval wil dat sommige Westeuropeanen beginnen uit te
pakken met eisen als democratisering en ideologisering van het buitenlands
beleid (dus: amerikanisering) precies op een ogenblik dat iemand als Henry
Kissinger zich in de USA uitslooft om het van nature uit ideologische buitenlandse beleid van Washington flink om te buigen in pragmatische en
realpolitieke richting, d.i. te europeaniseren.
Is de kreet om democratisering niet veeleer de bedekte poging van alternatieve elites om in de schoenen van de bestaande elite te gaan staan? Heel
normaal kan men zeggen. En de demos? Die blijft in de kou staan.

Europese wapens in Angola
en Zuid=Afrika

Hugo Gijsels

Door een militair toeval kwam begin december aan het licht dat de `westerse'
bevrijdingsbewegingen in Angola — FNLA en UNITA — over een flinke
stock oorlogsgerief van Belgische makelij beschikken. 1 Hoe vervelend de
ontdekking van de stapel kratten FN-materiaal voor het Belgisch ministerie
van Buitenlandse Zaken ook is, het is slechts een peuleschil van wat de
NATO-vrienden Frankrijk, Duitsland en Belgie aan oorlogsmateriaal in
Zuid-Afrika laten rondslingeren.
Met Frankrijk als koploper leggen deze landen de VN-resolutie van 1964
(verbod om wapens te leveren aan Zuid-Afrika) naast zich veer. Zuid-Afrika
zit nu al tot over de oren mee in het Angolese strijdgewoel en hoeft dus de
rol van tussenpersoon bij wapenleveringen niet langer te verbergen. Pretoria vervult die rol al jaren en wordt hierbij duchtig geholpen door de Westeuropese wapenfabrikanten.
Aanvankelijk was het Frankrijk dat, ongeacht de Uno-resolutie, onverstoord doorleverde. Vanaf 1966 leverde de Franse vestiging van Dornier
een aantal lichte toestellen die hun deugdelijkheid als anti-guerrillatoestellen
reeds bewezen hebben. In 1969 startte Nord-Aviation met de levering van
25 militaire transportvliegtuigen van het type Transall. In feite ging het bier
om een coproduktie van Nord Aviation, Fokker en Messerschmitt-BolkowBlohm (deze laatste met als grote baas Frans-Josef Strauss). De opdracht
voor die levering kwam van de Westduitse regering, maar om politieke
redenen werd de bestelling officieel gerealiseerd door Nord Aviation. De
combine lekte uit en het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat de geleverde Transalls niet voor militaire doeleinden bestemd
waren. Een plausibele verklaring, tot in het wekelijkse propagandablad van
Pretoria `South Africa Digest' met een reeks foto's precies het tegendeel
werd bewezen.

1 Zoals bekend wordt de links progressieve MPLA bevoorraad door de Sovj et-Unie.
De Chinese Volksrepubliek heeft zelfs een tijd lang — om de Sovjet-Unie een hak te
zetten? — aan de UNITA wapens geleverd. Uiteraard zijn ons over deze operaties
weinig details bekend, aangezien ook in de vrije wereld de informatie over dit snort
handel bijzonder moeilijk te verkrijgen lijkt (Red.).
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In september van vorig jaar werd — bij wijze van eresaluut aan het tienjarige wapenembargo van de VN? — een serie Milan-pantserwagens aan
Zuid-Afrika geleverd. De Milanfabriek is een Frans-Duitse onderneming,
maar de leveringen gebeuren via onontwarbare Franse verkooplijnen.
Duitsland speelt mee

De verstrengeling van de Europese wapenfabrieken heeft o.a. tot gevolg
dat Duitsland stilaan probeert ook een belangrijke markt te veroveren. Hiervoor zijn ook nog enkele bijkomende redenen. Een belangrijke factor is de
vijftigkoppige staf die in de Franse ambassade in Bonn onder de naam
`Mission Technique de 1'Armament' o.a. de gezamenlijke leveringen controleert en coordineert. De aanwezigheid en de werkwijze van deze groep
wakkeren alleszins de ongebreidelde expansiedrang aan van de Duitse
wapenlobby. Deze club wordt bovendien sinds de vijftiger jaren geholpen
door CSU-voorzitter Strauss. In 1955 werd deze Beierse politicus minister
van Atoomzaken en in 1956 van Defensie. Van toen of bouwde hij de
Bundeswehr om tot een modern leger, dat zelfs met atoomwapens kan omspringen, ofschoon volgens het verdrag van de Westeuropese Unie Duitsland geen ABC-wapens mag gebruiken. Eveneens onder zijn leiding werd
de Westduitse wapenindustrie gereorganiseerd.
Gelijktijdig met de concentratie van het wapenkapitaal bouwde Strauss rond
zijn thuisbasis Munchen een eigen imperium op. Het sluitstuk hiervan is de
reeds genoemde Messerschmitt-Bolkow-Blohm, een alliantie waarin extreem-rechtse belangengroepen stevig in hun beheerszetel zitten.
Bij het begin van de zestiger jaren krijgt de wapenindustrie in Beieren meer
belang, zoals blijkt uit de vestigingen respectievelijk uitbreidingen van Dornier en MBB (vliegtuigen), MAN en BMX (Starfightermotoren), Kraus-Maffei (Leopord-tanks), IWKA en AEG. Vanaf die tijd begint F.-J. Strauss —
die de ene handelsmissie na de andere leidt --- in Zuid-Afrika successes te
boeken. In zover zelfs dat bijna alle grote wapenfabrikanten in Zuid-Afrika
of meer vestigingen hebben: AEG, BASF, Bayer, Hoechst, Krupp, Siemens, Volkswagen, Daimler-Benz, Klockner-Humboldt-Deutz, Kraus Maffei, Salzgitter Maschinen, Blohm en Voss, MAN, Rheinstahl, DEGUSSA
en tenslotte ook de grote financiers Deutsche Bank en Dresdener Bank. In
een aantal gevallen worden de wapens in Zuid-Afrika gemaakt en anderzijds doen deze vestigingen dienst als prospectie- en invoerfirma's.
Ook hierin speelt Strauss een belangrijke rol. In 1973 onderhandelde hij
met de Zuidafrikaanse minister van financien Diederichs over de vestiging
van een Siemensafdeling. In 1972 leverde de MBB, waarvan hij commissaris
was, een aantal helikopters type BO 105 aan Zuid-Afrika. In mei van datzelfde jaar is Strauss betrokken bij onderhandelingen over de gezameniijke
oprichting van een munitiefabriek. Een jaar later verscheept Klockner mili-

een
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tair transportmaterieel naar Pretoria. In de marge van de onderhandelingen
hierover noteren we andermaal de aanwezigheid van Strauss. Een meer
recente levering was een opdracht van de Westduitse regering aan een Spaanse werf voor de bouw van vier korvetten, schepen welke rond de jaarwisseling '74-'75 aan Zuid-Afrika werden geleverd.
Gifgassen
Duitsland heeft echter grotere ambities dan het leveren van conventionele
wapens aan zuidelijk Afrika. Als toemaatje wordt sinds het einde van de
zestiger jaren aan de gezamenlijke produktie en levering van zware gifgassen
gewerkt. Een belangrijke figuur in deze onsmakelijke handel is Gunther
Pruss, een wetenschappelijk onderzoeker, die destijds de gifgassen bestemd
voor de uitroeiingsdienst van het Derde Rijk gebruiksklaar maakte. Sinds
1969 staat hij aan het hoofd van een team wetenschappers dat in opdracht
van Hoechst samen met het Zuidafrikaanse staatsbedrijf BASOL een reeks
gifgassen produceert. In juni '69 was men reeds klaar met de produktie van
Zyklon, een berucht gas, dat zijn mogelijkheden reeds in de concentratiekampen bewees.
Verder wordt in de Zuidafrikaanse Hoechst-BASOLonderneming het gevaarlijke Somangas gefabriceerd. De produktie van dit zenuwgas is door
een internationaal verdrag verboden. Nochtans wordt met dit gas in Westduitse laboratoria geexperimenteerd. Deze laboratoria worden door ZuidAfrika bevoorraad. Ook de oorlogsgassen Sarin en Tabun komen op het
verkooplij stj a van Hoechst-BASOL voor. Vermelden we tenslotte dat Bayer
bij de onderzoekingen een handje toesteekt en enkele gassen produceert.
Frankrijk ziet deze ontwikkeling nu met lede ogen aan en lijkt vast van plan
het 'verloren' afzetgebied op indirecte wijze to heroveren. De reden hiertoe
is duidelijk. De hooggespecialiseerde Franse wapenindustrie is enkel renderend met een maximale buitenlandse afzet. De Franse inspanningen op
dit terrein worden daarom, na het fiasco van de Mirage-aankoop van de
eeuw, drastisch opgevoerd. De jongste maanden worden daarom Franse
technische agenten, gespecialiseerd in modern schiettuig, naar de oorlogsf ronten gestuurd. Enkelen werken zelfs full-time aan de zij de van het FNLA.
Verschillende bronnen meldden op 30 augustus 1975 de aankomst van een
Frans militair vliegtuig, dat drie volle vrachtwagens wapens in Kinshasa afleverde. Vertegenwoordigers van de FNLA namen de vracht in ontvangst.
Het zijn niet enkel zakenlui en smokkelaars die over wapenleveringen onderhandelen. Volgens Le Monde landde op 25 augustus een Franse wapenspecialist in Angola. Tot 31 augustus onderhandelde hij met Holden Roberto over mogelijke officiele Franse steun. Deze onderhandelingen volgden
op gesprekken tussen Holden Roberto en Claude Pierre Brossolette, regeringsfunctionaris verbonden aan het Elysee.
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Belgie
In deze hele handel en wandel lijkt Belgie als producent en leverancier een
klein broertje. De schijn bedriegt echter, want Belgic staat inzake wapenproduktie op een niet onaardige achtste plaats in de wereld. 2 De voornaamste producenten zijn FN, Poudreries Reunies, SABCA, ACEC, MBLE, Brugeoise et Nivelles, Bell Telephone. Alles bij elkaar wordt hun totale produktie geraamd op 12 tot 14 miljard.
Ruim de helft van deze produktie is bestemd voor de uitvoer, 3 zodat het
niemand hoeft te verwonderen dat overal in zuidelijk Afrika Belgische wapens en munitie worden gebruikt. Vanaf 1970 weet men dat vanuit Zeebrugge wapens werden verzonden aan Portugal, voor de voortzetting van
de oorlog in Angola. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontkende dit
steeds, maar werd met de rug tegen de muur gezet toen de ene lading na de
andere ontdekt werd.
De herrie begon met de DEC) GLORIA die in '73 en '74 vanuit Zeebrugge
vertrok, geladen met springstoffen, granaatonderdelen en mortieren voor
Portugal. In dezelfde periode kwam Pater Nijs ons al vertellen over de Belgische geweren waarmee hij in de Portugese kolonien had zien schieten.
Ten slotte bevestigde de Zeebrugse havencommandant de geciteerde feiten
en hij voegde er zelf nog een waslijst andere voorbeelden aan toe. Minister
Van Elslande blijft evenwel ontkennen dat de embargo's door Belgic worden
geschonden.
Deze voortdurende ontkenningen staan in schril contrast met de verklaring
van de voorzitter van de VN-Apartheidscommissie in juni 1971. Toen werd
geeist dat Israel en Belgic de produktie zouden stopzetten van de UZImachinepistolen die in Zuid-Afrika in elkaar worden gezet en waarvan Israel patenthouder is. Op de BRT kon men onlangs deze machinepistolen
zien tijdens een recente reportage over Angola. Voor de Veiligheidsraad
diste Belgic het zwakke excuus op dat het hier ging om een licentie van
1960, welke dus werd afgeleverd voor het wapenembargo van kracht werd.
Uiteraard maakt ook het Aktiekomitee tegen de wapentransporten melding
van Belgische munitieleveringen aan Portugal. Op 1 februari 1973 kwam
volgens het comite een Nederlands schip Belgische munitie laden, bestemd
voor Portugal, op dat ogenblik nog in een reeks koloniale oorlogen gewikkeld. Alles bij elkaar mag nochtans worden gezegd dat vele leveringen onopgemerkt naar het buitenland vertrekken.
Bij de onrechtstreekse leveringen wordt het nog moeilijker een overzicht te
krijgen. Toch kunnen hiervan enkele voorbeelden worden gegeven. Zo
2 De twee voornaamste producenten, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, nemen
ongeveer tweederde van de wereldproduktie voor hun rekening.
3 Van de voortreffelijke FN-oorlogsgeweren is 99% vonr de uitvoer bestemd.
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levert FN de motoren voor de Transall-toestellen die, zoals gezegd, door
Duitsland en Frankrijk in elkaar worden gestoken en door deze laatste geleverd. Deze motoren werden in de periode 1965-1968 door FN ontwikkeld
en in de vestigingen te Herstal en Lier geproduceerd.
Vanaf 1970 startte Frankrijk met de levering van PUMA-helikopters voor
het Portugese leger. De toestellen werden ingezet in Angola voor het transport van militairen. PUMA is een co-produktie van Sud Aviation (Fr.),
Westland (Eng.), Fiat (It.) en de Belgische Sabca-fabriek, die de motoren
levert.
Ten slotte zijn er nog de wapenleveringen via Zaire aan het FNLA, leveringen die eveneens steeds werden ontkend. Eind oktober 1975 pakte het
Aktiekomitee Zuidelijk Afrika uit met de verklaring van een piloot die geregeld op Kinshasa vliegt en die vertelde dat kisten FN-geweren werden
overgevlogen onder de dekmantel 'medicamenten'. Vanuit Zaire worden
zij door Afrikaanse piloten met toestellen van Air Zaire tegen 1000 dollar
per vlucht naar de FNLA-hoofdstad Ambriz overgevlogen. Opgemerkt werd
dat deze vluchten in aantal fel zijn toegenomen na het bezoek van eerste
minister Tindemans aan Moboetoe. De eerste minister reageerde op deze
`beschuldiging' door te laten weten dat hij zelf met Moboetoe niet over
wapens had gepraat.
Enkele dagen later kwam RTB-journaliste Josy Dubie met een aantal onweerlegbare gegevens terug uit de door het FNLA bezette gebied. Volgens
Josy Dubie zijn de FNLA-troepen nagenoeg volledig uitgerust met lichte
FN-wapens. Als voorbeelden noemt zij automatische Fall-geweren, automatische 9 mm revolvers type Browning en UZI-machinepistolen. Overal
in het FNLA-gebied worden kisten FN-munitie 7.62 opgemerkt.
Dit ernstige getuigenis kan bezwaarlijk in twijfel worden getrokken en
men kan zich afvragen of het inderdaad de bedoeling van het ministerie
van Buitenlandse Zaken is, in de voetsporen te treden van Frankrijk en
Duitsland. Dit soort concurrentie plaatst ook grote vraagtekens achter de
politieke moraliteit van onze politici.

Documentatie (o.a.):
Kolonialisme en vrijheidsstrijd, S. Bosgra/B. Paris, Manteau.
Wapentransporten, dossier van Pax Christi en Oxfam.
Wapenhandel en Wapenindustrie in Belgie, Kritak dossier, nr. 2, 1974.
Le Monde, 3, 14, 12, 27 september 1975.
Facts and Reports, tweewekelijkse perscutting, jaargang 1975.

Arthur Penn: portret van een filmauteur
Acht films en een achtste (van een film)

Karel Deburchgrave

De Amerikaanse film heeft het steeds erg moeilij k gehad om zich een waardige plaats in de filmkritiek toe te eigenen. Echte kunst vond men immers
alleen in het oude Europa waar regisseurs vrij en ongebonden hun artistieke
aspiraties konden realiseren in art movies. Van Hollywood kon men niet
meer dan entertainment verwachten: de regisseur functioneerde daar louter
als pion van harde producenten als Samuel Goldwyn die zich eens in het
openbaar liet ontvallen: 'Als regisseurs een boodschap willen brengen, dat
ze dan telefoneren naar de Western Union.'
Een inieuw be!grip: filmauteur

Tegen het einde van de jaren vij f tig deed zich in de filmkritiek een kentering voor: de lang verwaarloosde Amerikaanse film werd niet meer benaderd met Europese normen maar kreeg een zelfstandige aanpak. Eigenaardig genoeg kwam die reactie niet van de Amerikanen zelf maar van
enkele Europese critici waaronder de toenmalige filmcriticus Francois Truf faut, die in een nu beroemd geworden artikel in Cahiers du Cinema nr. 31
voor het eerst de term filmauteur introduceerde. Sindsdien wordt de auteurtheorie veelvuldig toegepast, vooral op Amerikaanse regisseurs Wier namen
voordien slechts aarzelend geassocieerd werden met filmkunst: Hitchcock,
Ford, Hawks en Siegel.
Zoals dikwijls het geval is met bepaalde sleutelbegrippen uit de filmesthetica, is de term filmauteur moeilijk strikt te def inieren. Ondanks het feit dat
er al heel wat literatuuri over dit onderwerp bestaat, ben je toch nog aangewezen op je eigen oordeel om uit de verscheidenheid van meningen een
aanvaardbare definitie te distilleren. Die definitie lijkt dan veeleer op een
opsomming van karakteristieken, maar biedt tevens een handige en systematische werkmethode om het oeuvre van om het even welke filmregisseur
kritisch te benaderen.
1 O.a. Tudor, Andrew, Critical Method: Auteur and Genre, in Theories of Film, deel
23 in de serie Cinema One, Secker and Warburg, London 1974, p. 116-152.
En: Wollen, Peter, The auteur theory, in Signs and Meaning in the Cinema, deel 9 in
de serie Cinema One, Secker and Warburg, London 1969, p. 74-115.
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Aan welke twee criteria moet een filmauteur voldoen? Eerst en vooral is
hij een kineast die zich onderscheidt van anderen door zijn markante persoonlijkheid. Zijn films leren ons wat hij denkt en voelt, welke zijn artistieke
en levensbeschouwelijke visie is. In de zakenjungle die de filmbusiness is,
zijn zijn films geen anonieme consumptieartikelen. Nooit zal hij een scenario
verfilmen dat niet met zijn eigen levensvisie overeenstemt; steeds blijft hij
trouw aan zichzelf, aan een constante thematiek. De thematische basismotieven die je in zijn werk vindt, worden steeds weer herhaald in allerlei
variaties zodat je uiteindelijk de indruk krijgt dat de filmauteur zijn hele
!even lang gewerkt heeft aan een enkele film die dan als archetype dient voor
al zijn andere films, tot welk genre die ook behoren.
Anderzijds moet de filmauteur ook een bekwaam technicus zijn. Fotografie,
muziek, decor en montage bepalen mede de waarde van zijn film, maar uiteindelijk is het zijn regie die van de film een auteurfilm maakt. De persoonlijke stijl zorgt er tenslotte voor dat zijn films niet onderling verwisselbaar
zijn met die van anderen.

De acht (en één achtste) filmen van Arthur Penn
Deze omschrijving van het begrip filmauteur kun je zonder meer beschouwen als een accuraat filmportret van de 53-jarige Amerikaanse filmregisseur Arthur Penn. Penn debuteerde in 1957 met The Left-Handed Gun, op
een moment dat Hollywood er net in geslaagd was zijn aartsvijand de televisie het hoofd te bieden. Deze was inderdaad aardig op weg om als entertainment-medium de kinema te verdringen; slogans als 'Movies are Better
Than Ever' konden daar weinig aan veranderen. De oplossing lag voor de
hand: men moest de televisie met haar eigen troeven verslaan. Tegen het
einde van de jaren vijftig recruteerde Hollywood talrijke televisieregisseurs:
John Frankenheimer, Sidney Lumet, Franklin Schaffner, Martin Ritt en
Arthur Penn.
Hoewel Penn sedert 1953 meer dan 200 televisieuitzendingen, waaronder
The Miracle Worker, had gerealiseerd, werd zijn naam toch steeds geassocieerd met Broadway. Daar regisseerde hij onder meer twee toneelstukken van William Gibson: Two for the Seesaw en The Miracle Worker.
Meteen is dan ook duidelijk waarom Hollywood na de financiele flop van
The Left-Handed Gun Penn toch nog een tweede kans gaf om The Miracle
Worker (1962) een derde keer te regisseren, ditmaal voor het witte doek.
Een regisseur met een dergelijke televisie- en toneelervaring, wiens talent
voldoende bleek uit zijn bankrekening, was tenslotte toch nog altijd te verkiezen boven een onbekende met enkel en alleen de ambitie een goede
film te maken. Zijn derde film Mickey One (1964), waarvoor hij zelf als
producer optrad, bezorgde hem de reputatie van Amerika's meest Europese
en intellectualistische regisseur, een titel die niet zo direct door de Holly-
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woodbonzen in klinkende dollars kon worden omgezet. Het was niet alleen
omwille van Mickey One, een film die meermaals vergeleken werd met Acht
en Half, dat men Penns films begon te vergelijken met die van Fellini of
Truffaut. Zijn doorbraak in de filmwereld had Penn immers volledig te
danken aan de Europese en vooral de Belgische filmcritici die zijn eerste
twee films bekroonden met de persprijs van de Brusselse journalisten. Blijkbaar reageerden de Amerikaanse critici op art movies zoals Harry Moseby
in Penns nieuwste film Night Moves (1975): `It's like watching paint dry.'
Toch werd Mickey One geen meesterwerk. Door zich te willen distantieren
van de Amerikaanse droomfabriek had Penn de primaire drijfkracht van
zijn talent verloochend: zijn Jakobsworsteling met het Hollywoodsysteem.
Na The Chase (1965) leek de worsteling in het nadeel van Penn te verlopen:
producent Sam Spiegel liet de film zelfs monteren tegen Arthur Penns advies
in. Met Bonnie and Clyde (1967) scoorde Penn echter de finale hit. Alleen
over de heftige polemieken die de film uitlokte zou je al een lijvig referaat
kunnen schrijven. Vergeleken met Penns succesfilm is Alice's Restaurant
(1969) een anti-climax: de hippiecommune in de film is trouwens de voorlopervan die andere drop-out gemeenschap: de Cheyennes in Little Big Man
(1970), een western die de waardenschaal van zijn voorgangers omkeerde.
In Visions of Eight (1973), waarin acht regisseurs hun visie gaven over bepaalde facetten van de Olympische Spelen in Munchen, nam Penn het polsstokspringen voor zijn rekening.
Na dit summiere overzicht van het volledig filmisch oeuvre (de lezer vindt
aan het eind van het artikel een filmografisch resume) wil ik in de volgende
bladzijden Penns oeuvre benaderen volgens de principes van de auteur- en
de daarmee samenhangende genretheorie. Vermits er over Penns films tot en
met Little Big Man al heel wat literatuur bestaat, o. a. het boek van de Engelse criticus Robin Wood,Y heb ik vooral de nadruk gelegd op Penns nieuwste
film Night Moves.

Hat papuIa+i(re genre ales ka'ta'lysator
Net als de auteurtheorie biedt de classificatie van films in genres een praktische werkmethode om in de chaotische filmmarkt een logische onderverdeling aan te brengen. Hoewel sommige critici het bestaan van genres zowel
in de literatuur als in de film betwijfelen, blijft er een ongeschreven afspraak
bestaan tussen publiek en producent om sommige conventionele formules
als dusdanig te (h)erkennen.
In de geschiedenis van de Amerikaanse film bekleden de western en de
gangsterfilm wel een zeer speciale plaats. Het succes van beide genres is
voornamelijk te verklaren door het feit dat ze beide erg nauw verwant zijn
2 Ook vertaald in het Frans in de reeks Cinema d'aujourd'hui.
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met de wordingsgeschiedenis van Amerika zelf. Het publiek weet steeds
precies wat het mag verwachten en kan zich gemakkelijk identificeren met
het prototype van de outlaw die op de kortst mogelijke tijd `the American
dream' wil waarmaken. Beide genres hebben dan ook een eigen iconografie
ontwikkeld die deels samenvalt, deels divergeert: `good guy' versus `bad
bad guy' blijft het stramien, maar de colts, de paarden, de saloongirls, de
ritten door de prairie en de postkoetsovervallen worden respectievelijk
Chicago piano's oftewel machinegeweren, automobiles, bargirls, autoachtervolgingen en bankrobberies. Net als in een ballet gaat het hier om een soort
ritueel met een uitgesproken deja vu-effect. Wat echter telt is de discipline
om steeds weer hetzelfde te brengen, maar dan toch weer anders.
Reeds met zijn eerste film speelde Penn in op Amerika's populairste genre,
maar al gauw bleek dat zijn film zich op twee niveaus bewoog: enerzijds
gebruikte Penn de spelregels van de western om zijn persoonlijke visie op
het leven van de beruchte revolverheld Billy the Kid voor een ruim publiek
toegankelijk te maken; anderzijds ondermijnde hij diezelfde regels om het
publiek in staat te stellen bewust die visie te interpreteren. Zo ontleent de
film duidelijk zijn dramatische stuwkracht aan die van de Griekse tragedie,
met talrijke verwijzingen naar de klassieke oudheid: Billy is de feniks die
uit zijn as oprijst (cf. de scene waarin hij zijn eigen doodsbericht verbrandt);
Billy is Oedipus in het Westen. In Little Big Man zet Penn het genre op zijn
kop: het is niet toevallig dat de Cheyennes in de film zich `the human beings'
noemen terwijl in de wereld der blanken begrippen als godsdienst en beschaving synoniem zijn geworden van hypocrisie en genocide.
De gangsterfilm werd aan een gelijkaardige Umwertung onderworpen. In
Mickey One deed hij dat te expliciet intellectualistisch: het verhaal van een
nachtclub entertainer die voelt dat hij zal moeten opdraaien voor een ondefinieerbare schuld herinnert wel wat te veel aan Kafka's roman Der Prozess,
waarin Josef K. ook 'ohne dass er etwas Boses getan hatte' door een mysterieuze macht ter verantwoording geroepen wordt.
Bonnie and Clyde werd geen metaforische gangsterfilm. Integendeel: het is
tot op heden Penns meest sucessvolle en efficiente poging om tegelijkertijd
binnen en buiten de conventies van een genre te werken.
Het gangsterisme van de impotente Clyde Barrow en de nymfomane Bonnie
Parker die de 'groten' willen imiteren (Clyde's gangsterdebuut is een overval
op een failliete bank) om zo te ontsnappen aan de banaliteit van het leven is
op elk gebied een aanfluiting van wat bijvoorbeeld Francis Ford Coppola
ons in zijn tweedelig gangsterepos afschilderde. Voor Penn was die ontluistering echter de ideale manier om Amerika te confronteren met een diepgaande analyse van het geweld.
Een film als Bonnie and Clyde toont duidelijk aan dat Penn populaire genres gebruikt als katalysator tussen hem en zijn publiek. Door bepaalde genreformules te reorganiseren, door ze te overschrijden zonder ze evenwel te
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overtreden. creeert Penn een soort Brechtiaans Verf remdungsef f ect waarmee
hij de toeschouwer tot bewuste reflectie wil aanzetten.
Night Moves past perfect in Penns werkschema. Als genre geniet de detectivefilm dezelfde populariteit als de western en de gangsterfilm. Net als de
cowboy en de gangster incorporeert de private eye een aantrekkelijke Amerikaanse dagdroom: een man die volgens de wet handelt maar er zich beroepshalve dikwijls moet buiten stellen; een man met een dubieus verleden maar
toch onkreukbaar. Net als beide andere genres heeft de detectivefilm een typische iconografie ontwikkeld: zo is bijvoorbeeld Los Angeles, de stad der
engelen, de locus classicus van het genre. In mijn artikel over Polanski's
Chinatown 3 heb ik getracht aan te tonen waarom het detectivegenre, dat zijn
hoogtepunt in de jaren veertig kende, nu weer zo'n aantrekkingskracht uitoefent. Het is inderdaad opvallend hoe de huidige filmproduktie het genre
herontdekt, soms om er een ode aan te brengen zoals in Polanski's film, soms
om er mee of te rekenen zoals in Altmans The Long Goodbye en soms gewoon om er een nieuw kassucces mee te boeken. Zo kunnen we binnen afzienbare tijd het vervolg (tegenwoordig een maniakale gewoonte in Hollywood cf. Chinatown II, The Exorcist II, Jaws II enz.) verwachten op John
Hustons film The Maltese Falcon (1941), samen met The Big Sleep (1946)
van Howard Hawks een der beste produkten uit het genre. Beide films waren immers gebaseerd op romans van twee successchrijvers, Dashiell Hammett en Raymond Chandler, die niet alleen het prototype van de private eye
(Sam Spade en Philip Marlowe) maar tevens het ideaal patroon voor elke
detectiveroman hadden gecreeerd. Toen men naar aanleiding van The Big
Sleep Raymond Chandler vroeg wie nu eigenlijk de moordenaar was, gaf de
auteur grif toe dat hij het zelf ook niet wist, maar als verdediging voerde hij
aan: `The mystery and the solution of the detective story are only the olive
in the Martini'. `The olive' in Penns film is een uitermate gecompliceerde
plot: wat aanvankelijk een alledaagse routine-opdracht voor Harry Moseby
lijkt te zijn, de 16-jarige dochter Delly van een destijds beroemde filmdiva
opsporen, wordt een complex labyrint van intriges. Naarmate ex-profvoetballer Moseby de indruk krijgt het mysterie te ontrafelen -- meer dan eens
wordt hem verweten `to pretend he's solving something' --- wordt het duidelijk dat hij daar nooit toe in staat zal zijn zolang hij de problemen in zijn
eigen leven niet heeft opgelost. Tegelijkertijd en parallel met Moseby's pogingen om de misdaadpuzzel op te lossen, confronteert Penn ons met de
puzzel van Moseby's persoonlijkheid. Beide puzzels blijven onopgelost. Het
enige waartoe Moseby in staat is, is een nachtvlucht. De titel van de film is
dan ook een subtiele woordspeling op Moseby's schaakmanie om beroemde
zetten (= knight moves) te reconstrueren; zijn pogingen om beroemde detectives als Sam Spade te imiteren zijn dan ook niet meer dan uitzichtloze
3 Cf. Streven, februari 1975, pp. 442-451.
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night moves. Moseby is immers een private eye die nauwelijks zijn eigen
existentiele identiteitscrisis aankan.
Penn saboteert bewust de conventies van het thrillergenre (vb. Delly wordt
direct gevonden, wat wou ze zeggen op de bandopnemer?) door zich te concentreren op Moseby's huwelijksproblematiek, diens jeugd (het vadermotief
speelt hier weer een belangrijke rol, cf. Billy the Kid) en diens pogingen om
een plaats in de maatschappij (cf. Jack Crabb) te veroveren, eerst als voetballer, dan als ontgoochelde private eye. Als spreekbuis voor Penns liefdehaat relatie tot Amerika (o.a. de verwijzingen naar de Kennedy-moorden,
cf. The Chase) past Moseby perfect in Penns anthologie; Night Moves is dan
ook op de eerste plaats een psychoanalyse van the American way of life
geworden. Om het in Chandlereske beeldspraak samen te vatten: dit is `the
Martini' van Penns film geworden: een ernstige poging om het detectivegenre
ontologisch uit te diepen, hetgeen men wel kon verwachten van een regisseur
die in zijn vorige zeven films Amerika's geweten onder een vlijmscherp ontleedmes heeft gehouden. Toch vindt men in de film allerlei knipoogjes naar
The Maltese Falcon. In de eindsequens van John Hustons film heeft de bikkelharde detective Sam Spade (Humphrey Bogart) zijn opdracht tot een goed
einde gebracht: het legendarische beeld is in zijn bezit en de mooie maar
leugenachtige Brigid O'Shaughnessy wordt door de politie opgebracht. Nu,
meer dan dertig jaar later, is Harry Moseby (Gene Hackman) een gelijkaardige peperdure antikwiteit op het spoor. Ook zijn pad wordt door een
`femme fatale' gekruist. Maar hoewel de minnaar van Moseby's vrouw diens
vechtlust met die van Sam Spade vergelijkt, staat Harry Moseby mijlenver
van de klassieke private eye uit Dashiell Hammetts romans. Zo toont de
eindsequens van Penns film ons een Moseby die totaal uitgeput en gewond
in een boot ligt. De boot met de veelzeggende naam Point of View (de hele
film wordt vanuit Moseby's beperkte gezichtspunt gezien!), zwalkt doelloos
in concentrische cirkels rond de pas ontdekte schat: een duidelijk beeld voor
Moseby's vergeefse pogingen om dichter bij de waarheid te komen.
Myfhevo+rmiln^g en demystificatie

Iedereen die enigszins vertrouwd is met de verfilming van de romans van
Hammett en Chandler, zal wel dadelijk inzien dat Penn met zijn nieuwe film
een demystificatie van het klassieke detective-imago beoogde. Het tijdperk
van de ongemeen intelligente, onweerstaanbare en superviriele private eye
die ondanks de vele dwaalsporen een verhelderende ontknoping bracht voor
het mysterie, behoort definitief tot de mythologie. Zelf de speelbal van politieke of andere intriges, staat de detective anno 1970 dikwijls machteloos:
wanneer hij meent iemand te moeten beschermen (Harry Gaul in The Conversation) blijkt die beschermeling de moordenaar te zijn; hoe meer hij
iemand tracht te helpen (Jake Gittes in Chinatown), hoe meer hij diens on-
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dergang bewerkt. Night Moves in een essay in het niet-weten geworden en
schijnt te impliceren dat de volledige waarheid ook nooit te achterhalen is.
Het is trouwens opvallend hoe de meeste personages uiteindelijk een andere
rol spelen dan die welke je hun in het begin van de film had toebedeeld.
Wanneer Moseby op het einde van de film meent de zaak te hebben opgelost,
wordt hij aangevallen door een vliegtuig. Waarom zal hij nooit weten, want
de man die het hem had kunnen vertellen, stort met zijn toestel in zee. Het
enige dat Moseby in een fascinerende onderzeese communicatiepoging nog
kan vaststellen, is dat die man zijn vermeende vriend Joey Ziegler is.
De klassieke private eye, de `loner' die feilloos de problemen van zijn client
en van de toeschouwer in de zaal oplost, is niet de enige mythe die Penn ontluisterde. William Henry Bonney, alias Billy the Kid, was misschien wel de
beruchtste revolverheld van de Wild West. Nadat hij de moord op zijn baas
John Tunstall had gewroken, werd hij gevangen genomen en ter dood veroordeeld. Billy kon ontsnappen maar werd drie maanden later door sheriff Pat
Garrett gedood. De relatie tussen Billy en diens vroegere vriend en ex-outlaw
Pat Garrett vormt de hoeksteen van de vele Billy the Kid films waaronder
die van King Vidor, Howard Hughes en Sam Peckinpah. Wat Penn interesseerde in het verhaal was de manier waarop Billy en zijn omgeving in de ban
geraken van de legende. Wanneer de journalist Moultrie op het einde van de
film moet vaststellen dat Billy toch niet de revolverheld is die de kranten en
de stuiversromans van hem gemaakt hebben, besluit hij Billy te verklikken.
Een gelijkaardige scene vind je in Bonnie and Clyde, met dit verschil dan dat
C. W. Moss, de ietwat debiele compagnon van het gangsterduo dat foto's en
gedichten naar de kranten placht te sturen, er vast van overtuigd is dat zijn
helden niet kunnen omkomen in de valstrik door zijn vader en de politie
gespannen.
Little Big Man rekent of met de mythe van generaal Custer, de nationale
volksheld die volgens de Amerikaanse geschiedenisboekjes en talrijke
films, o.a. They died with their boots on (1941) en Custer of the West
(1968), een heroische dood stierf in de beroemde veldslag tegen de Sioux
en de Cheyennes in Little Big Horn (1876). Tegelijkertijd wordt de bekende lijf spreuk van generaal Sheridan `the only good Indian is a dead Indian"
de grond ingeboord doordat de samenleving van de Cheyennes niet enkel
menselijker en organischer wordt afgeschilderd dan die der blanken, maar
tevens als een ode aan het leven zelf. Daartegenover staat de wereld der
blanken met schijnheilige predikanten (Mr. Pendrake), pretentieuze generaals (Custer), revolverhelden die aan achtervolgingswaanzin lijden (Wild
Bill Hickok) en bedrieglijke zakenmensen zoals Merriweather (deze maakt
Jack Crabb het verwijt dat het die verdomde Indianen zijn die Jack het
fabeltje verteld hebben dat er een moraal bestaat). Je zou het een omgekeerde zwart-wit techniek kunnen noemen, was het niet dat Penn zijn film
zo handig geconstrueerd heeft, dat zijn boodschap vrij genuanceerd over-
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komt. Zo wordt praktisch elk personage in de film een tweede optreden
gegund dat dan een boutade is van het eerste: Mevrouw Pendrake als predikantsvrouw en prostituee, Jack Crabbs zuster als bevreesd meisje en als
Calamity Jane-imitatie, Wild Bill Hickok (held van heel wat filmversies
o.a. De Mille's The Plainsman) als elite gunfighter en als slachtoffer. Een
mythe waarmee ook veel Europeanen vertrouwd zijn, is die van Helen
Keller die, alhoewel ze blind, doof en daardoor ook stom was, er toch in
slaagde een menswaardig levee op te bouwen. Zonder ook maar een keer
te vervallen in de ons bekende melodramatische stijl eigen aan dergelijke
thema's, is het Penn gelukt deze mythe tot haar ware proporties te herleiden. Het mirakel dat in The Miracle Worker geschiedt, is juist de demystificatie van alle fatalistische en vals-religieuze opvattingen over de gehandicapte. Penns film was dan ook de baanbreker voor een reeks films, waaronder David and Lisa en The Raging Moon, die de gehandicapte niet langer als curiosum beschouwen.
Dikwijls hebben critici zich afgevraagd of Billy the Kid, generaal Custer,
Wild Bill Hickok, Hellen Keller en vooral Bonnie Parker en Clyde Barrow
nu werkelijk waren zoals Penn ons voorhoudt. In Bonnie and Clyde bijvoorbeeld lokt Penn die vraag zelf uit door zijn film te beginnen met een diamontage van de echte Bonnie en Clyde. Uiteraard is het antwoord op die
vraag neen. Film is geen duplicaat van de realiteit maar een interpretatie
ervan. Zo is Clyde Barrow impotent omdat er in Penns demystificatieproces geen plaats was voor de mythe van de hyperviriele gangster. Met zijn
titel The Left-Handed Gun zinspeelt Penn op de relatie fictie-realiteit: het
is immers bekend dat de foto die Billy als linkshandige toont omgekeerd
afgedrukt werd, zodat hij in feite rechtshandig was.

Escalatie van geweld
Billy the Kid is net uit de gevangenis ontsnapt. Hij staat op het dak met
een jachtgeweer en ziet een van de bewakers aankomen. De man draait
zich om (vertraagde opname) en Billy schiet (nabijopname) hem letterlijk
uit zijn laarzen. Een meisje lacht om die rechtopstaande laars; haar moeder
geeft haar een oorveeg. Dergelijke scenes kenmerken de films van Arthur
Penn, je vergeet ze niet gauw: de slachtpartij van generaal Custer, de afranseling van sheriff Calder in The Chase, de onderwaterscene in Night
Moves waarin vissen de ogen van een Bode piloot wegvreten. De escalatie
van geweld is een constante in het werk van Penn. Dit geweld ontstaat telkens uit een of andere communicatiestoornis: Billy the Kid is analfabeet en
drukt zich moeilijk uit, Clyde Barrow is impotent, Helen Keller is blind en
doofstom. Anderen zijn psychisch gefrustreerd: Mickey door zijn schuldgevoel, de bankbediende die Bubber Reeves neerschiet door zijn minderwaardigheidscomplex, Harry Moseby door zijn onmachtsgevoel. Geweld
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is hier echter niet steeds negatief. Het is immers dank zij Annie Sullivan
dat Helen Keller bevrijd wordt uit de wereld van eeuwige duisternis. Zij is
het die zich met alle geweld (cf. de urenlange worsteling tussen Annie en
Helen om f atsoenlijk te leren eten) verzet tegen het misplaatste medelijden
van Helens omgeving. Het geweld is een essentieel element van Penns conceptie: het heeft niets sensationeels omdat hij de tragische kern ervan blootlegt.
Penns films zijn niet alleen films over maar ook en vooral films tegen het
geweld, schreven vele critici naar aanleiding van Bonnie and Clyde. Anno
1975 verdient die uitspraak wel de voile aandacht, vermits het juist Penns
film is geweest die de stootkracht heeft gegeven aan de geweldcultus in de
hedendaagse kinema. Door het geweld extreem realistisch voor te stellen
wilde Penn breken met een ietwat infantiele Hollywood-conceptie: het fysische effect van een schietpartij werd immers steeds offscreen behandeld
(in krantekoppen bijvoorbeeld) waardoor de toeschouwer emotioneel onaangeroerd bleef. Door een meisje te laten lachen om de rechtopstaande
laars van een dode man, door het blinde Cheyenneopperhoofd lachend te
laten rondlopen in het kamp terwijl zijn ganse stam wordt uitgemoord,
benadrukt Penn het groteske, het absurde van het geweld, hetgeen men
later zijn paroxistische stijl is gaan noemen. Doordat het publiek zich identificeert met Bonnie Parker en Clyde Barrow, identificeert het zich ook met
het geweld dat zij plegen en dat hen wordt aangedaan. Het resultaat is een
film waarin de gewelddadige dood van het gangsterduo (in vertraagde opname) niet meer overkomt als een 'crime doesn 't pay'-variant maar als
een ware katharsis.
Het blijft echter een moeilijke opgave om op een louter rationele manier
aan te tonen dat het geweld in Penns films hoegenaamd niets te maken
heeft met de exploitatie ervan. Vergelijken lijkt nog de beste methode. Niet
met het pornografisch geweld van de massa snertfilms die de filmmarkt
overspoelen; ook niet met het esthetisch geweld van `the master of violence' 4 Sam Peckinpah, wiens laatste films spijtig genoeg zijn uitgedraaid op
een intense studie in vertraagde opname van wat er gebeurt als je iemand
met een jachtgeweer neerknalt. Vergelijken doe ik liefst met een film die ik
persoonlijk ais een meesterwerk beschouw: The Clockwork Orange. Ondanks de kwaliteiten van de film, is Kubricks georchestreerd geweld niet
vrij te pleiten van een dosis pervers voyeurisme, dat je hier als toeschouwer nog wel neemt omdat het gaat om een einmalig, overigens subliem
gestileerd werkstuk. Voor Penn zou een dergelijke benadering gewoon onvergeeflijk zijn omdat het geweld bij hem een thematische constante is.

4 Evans, Max, Sam Peckinpah: Master of Violence, University of South Dakota,
South Dakota, 1972.

510

Karel Deburchgrave

Actual^itseri^n'g

De Engelse criticus Philip French heeft getracht aan te tonen dat zelfs een
genre als de western dikwijls gebruikt wordt om te verwijzen naar de actualiteit. Zo onderscheidde hij twee archetypes in het genre: de Kennedy
western (vb. High Noon) en de Goldwater western (vb. Rio Bravo) 5 : sheriff
John Wayne in de laatste film deed dan precies het tegenovergestelde van
sheriff Gary Cooper in de eerste. Het lijkt op het eerste gezicht vergezocht,
maar wanneer je Little Big Man en Soldier Blue hebt gezien, kost het weinig moeite om iemand ervan te overtuigen dat zowel de Washita River Massacre in Arthur Penns film als de Sand Creek Massacre in die van Ralph
Nelson verwijzen naar de massamoord in My Lai (Vietnam).
Penn refereert graag naar de actualiteit. In The Chase is de laffe moord
op Bubber Reeves een allusie op de Kennedy- en Oswald-moorden en
in Night Moves reflecteren Moseby's wanhopige pogingen om de waarheid te ontdekken de nooit volledig onthulde Watergate-affaire. De
versnippering van het verhaal in verschillende sub-plots is trouwens een
duidelijk beeld voor de aftakeling van de Amerikaanse samenleving, en de
dialoog in de film bevat niet alleen vele verwijzingen naar de Amerikaanse
geschiedenis (o.a. Washington, Franklin, Kennedy), maar is tevens geschoeid op de beklemmende sfeer van onzekerheid die in de film overheerst. `Welke voetbalploeg wint?' vraagt Moseby's vrouw. `teen van beide. De ene verliest gewoon wat trager dan de andere' is zijn antwoord, en
op de vraag waar hij zich beyond toen Kennedy werd vermoord repliceert
hij instinctief: `Welke Kennedy?'
In Night Moves praat Moseby met zijn vrouw terwijl een huisvuilvernietiger een hels lawaai maakt. 'Zet dat ding af. Ik kan niet nadenken', roept
zijn vrouw. `Dan mag je je gelukkig achten' is Moseby's cynisch antwoord.
In de hedendaagse Amerikaanse kinema heeft Penn zich de plaats van moralist toegeeigend. Weinigen zijn er gelukkig mee te worden aangezet over
zijn harde boodschap na te denken: niemand wordt graag geconfronteerd
met het huisvuil van zijn nationale geschiedenis. Het symbool van Amerika
als een autokerkhof (cf. Mickey One, The Chase) spreekt dan ook voor
zichzelf. Zelfs Penns enige geweldloze film Alice's Restaurant brengt niet
het sociale alternatief waarnaar hij zocht: de hippiekommune van Ray en
Alice draait uit op een flop. Al zijn films (ook The Miracle Worker) handelen over outsiders; de enige twee positieve karakters zijn Tunstall en
sheriff Calder, maar Tunstall wordt reeds na de eerste tien minuten van de
film neergekogeld en Calder neemt op het einde zijn ontslag als sheriff.
Penns boodschap is tragisch, maar de ondertoon van praktisch al zijn films
5 French, Philip, Westerns, deel 25 in de reeks Cinema One, Secker and Warburg,
London 1973, p. 28-47.
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is komisch: het is misschien juist daarom dat wat hij te zeggen heeft zo
ernstig overkomt.
Penns films vertelllen ons de geschiedenis van een theater- en televisieregisseur die met hart en ziel filmregisseur geworden is. Het theater leerde
hem acteurs tot topprestaties te brengen (o.a. Dustin Hoffman als de 16en 121-jarige Jack Crabb !) ; van de televisie heeft hij de multiple camera
techniek, cf. de eetscene in The Miracle Worker en de fascinerende eindsequens in Bonnie and Clyde, simultaan opgenomen door vier camera's
met verschillende lenzen en snelheden. De uiterst visuele en elliptische stijl
van Night Moves verraadt Penns volmaakte transpositie naar het medium
film. De culturele impact van zijn films is dan ook overweldigend. George
Roy Hills kassucces Butch Cassidy and the Sundance Kid en Malicks filmdebuut Badlands zijn gewoon ondenkbaar zonder Bonnie and Clyde. Het
is niet toevallig dat Malick in zijn prachtfilm (helaas nog steeds niet in ons
land uitgebracht!) Penn in de eindgeneriek bedankt.
Momenteel is Penn bezig met de opnamen van The Missouri Breaks, een
film die in zich alle ingredienten concentreert om uit te groeien tot een
waardige opvolger van Night Moves: Marlon Brando en Jack Nicholson als
conglomeraat van wat Amerika aan creatief acteurstalent bezit en ... Arthur Penn over wie Ingmar Bergman ooit geschreven heeft dat hij de grootste regisseur ter wereld is.
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Fil^moig rate
1957: The Left-Handed Gun

produktie: Fred Coe
Leslie Stevens naar het toneelstuk van Gore Vidal
scenario:
Paul Newman (William Bonney) e.a.
acteurs:

1962: The Miracle Worker

produktie: Fred Coe
William Gibson naar zijn toneelstuk
scenario:
Anne Bancroft (Annie Sullivan), Patty Duke (Helen Keller) e.a.
acteurs:
1964: Mickey One

produktie: Arthur Penn
scenario:
Alan Surgal
Warren Beatty (Mickey) e.a.
acteurs:
1965: The Chase

produktie: Sam Spiegel
Lillian Hellman naar de roman en het toneelstuk van Horton
scenario:
Foote
Marlon Brando (sheriff Calder), Jane Fonda (Anna Reeves), Roacteurs:
bert Redford (Bubber Reeves) e.a.
1967: Bonnie and Clyde

produktie: Warren Beatty
scenario:
David Newman en Robert Benton; medewerking van Robert
Towne
acteurs:
Warren Beatty (Clyde Barrow), Faye Dunaway (Bonnie Parker),
Gene Hackman (Buck Barrow), Michael J. Pollard (C. W. Moss),
Gene Wilder (Eugene Grizzard) e.a.
1969: Alice's Restaurant

produktie: Hillard Elkins en Joe Manduke
Arthur Penn en Venable Herndon naar Arlo Guthrie's song `The
scenario:
Alice's Restaurant Massacree'
Arlo Guthrie e.a.
acteurs:
1970: Little Big Man

produktie:
scenario:
acteurs:

Stuart Millar
Calder Willingham naar de roman van Thomas Berger
Dustin Hoffman (Little Big Man), Faye Dunaway (mrs Pendrake)
e.a.

1973: Visions of Eight

regisseurs:

Juri Ozerov (The Beginning), Mai Zetterling (The Strongest), Arthur Penn (The Highest), Michael Pfleghar (The Women), Kon
Ichikawa (The Fastest), Claude Lelouch (The Losers), Milos Forman (The Decathlon), John Schlesinger (The Longest)

1975: Night Moves

produktie:
scenario:
acteurs:

Hiller Productions
Alan Sharp
Gene Hackman (Harry Moseby) e.a.

Deelneming van de nederlandstalige
cultuurgemeenschap aan de
wetenschappelijke activiteit in Beigie

G. Geens

Voorgeschiedenis

Negen jaar geleden verscheen in Streven een artikel van mevrouw M. De
Groodt-Lasseel, hoogleraar aan het Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen, waarin zij de grote achterstand van de Nederlandstaligen in het wetenschappelijk onderzoek vaststelde en ontleedde. 1 Dit artikel onthulde de procentuele verdeling van de kredieten die, tussen 1954 en 1966, door de belangrijkste kredietverdelende organen voor wetenschappelijk onderzoek aan
beide taalgemeenschappen waren toebedeeld. Het onderzoek bracht een
duidelijke en permanente achterstand van het Vlaamse land aan het licht,
zoals uit volgend citaat duidelijk blijkt:
`Tijdens de twaalf onderzochte jaren ontving het Nederlandstalige landsgedeelte: 28,6 % van het N.F.W.O., 37,61 % van het I.W.O.N.L., 31,19% van
de Universitaire Stichting, 32,30% van het F.W.G.O. gedurende acht referentiejaren ... Voor het F.K.F.O., waar een uitsplitsing van de kredieten
slechts voor het jaar 1965 mogelijk was, bleek de toestand dezelfde te zijn,
en bereikte het aandeel voor Vlaanderen in dat j aar slechts 27,86 % • 2
Hieraan werd de merkwaardige vaststelling gekoppeld dat over het beschouwde tijdsbestek het procentuele verschil tussen beide landsgedeelten,
ten nadele van het Vlaamse land, nagenoeg gelijk was gebleven en er geen
enkele tendens naar een evenwichtiger verdeling van de kredieten te bespeuren viel.
Deze ongelukkige verdeling had volgens mevrouw De Groodt drie oorzaken.
Op de eerste plaats stelde zij vast dat in de provincies Antwerpen, Limburg,
Oost- en West-Vlaanderen samen slechts 25 % van de Belgische wetenschap-

* Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid.
1 Streven, aug.-sept. 1967, De financiering van het wetenschappelijk onderzoek in
Vlaanderen, blz. 1063-1074.

2 O.c., p. 1068 en 1069. N.F.W.O.: Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek; I.W.O.N.L.: Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverh.eid en Landbouw; F.W.G.O.: Fonds voor Wetenschappelijk Geneeskundig Onderzoek; F.K.F.O.:
Fonds voor Kollektief Wetenschappelijk Onderzoek.

514

G. Geens

pelijke onderzoekscentra gelokaliseerd waren. In het grootste gedeelte van
het Vlaamse land, waar circa 47% van de Belgische bevolking, d.i. bijna
de helft, leefde, was dus slechts 1/4 van de wetenschappelijke onderzoekscentra gesitueerd. Vervolgens herinnerde zij eraan dat de Vlaamse gewesten in verhouding tot het aantal inwoners veel minder studenten leverden
dan het Franstalige landsgedeelte. Daarbij kwam dan nog dat een betrekkelijk groot percentage van deze Vlaamse studenten uit de lagere standen
kwam en door materiele omstandigheden verplicht was spoedig naar een
betrekking uit te zien zonder de mogelijkheid te kunnen overwegen van een
verdere wetenschappelijke vorming. Tenslotte had Vlaanderen inzake wetenschappelijk onderzoek niet de traditie die het Franstalige gedeelte wel
bezat.
Op grond van deze gegevens kwam schrijfster tot de overtuiging dat de
ongelijke verdeling van de staatsgelden door de kredietverlenende organen
diende beschouwd te worden als een van de vele symptomen van de Vlaamse achterstand in de hogere geestelijke ontwikkeling, en dat dit grotendeels
te wijten was aan het feit dat het Nederlands in Belgie pas zeer laat de taal
is geworden zowel van het hoger middelbaar als van het universitair onderwijs. Hierdoor ontbrak tot voor enkele decennia de grondslag voor de
geestelijke ontwikkeling van de Vlaamse bevolking. Deze vaststelling leidde
haar tot het belangrijk besluit dat de oplossing voor de ongelijke verdeling
van de kredieten voor het wetenschappelijk onderzoek niet diende gezocht
te worden in het vaststellen van een `fifty-fifty' verdeling of zelfs niet van
een verdeling naar de bestaande verhouding van beide bevolkingsgroepen.
De ruimere toegang van de Vlaamse jeugd tot de universiteit was volgens
haar de grondvoorwaarde voor een expansie van het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Het meest doeltref f ende middel om dit binnen of zienbare tijd te verwezenlijken was het oprichten en uitbouwen van universitaire instellingen in het Vlaamse land.
Het artikel brak dan ook een lans voor de oprichting van een universitaire
instelling in de provincie Limburg als enige weg om de wetenschappelijke
en algemene opleiding van de Limburgse bevolking te verbeteren, evenals
voor de uitbouw van een paritaire pluralistische universiteit te Antwerpen
met twee volledige 'waaiers' van kandidaturen en een gemeenschappelijke
`bovenbouw' voor licentiaten en doctoraten.
Vermits het in de eerste plaats universiteitsprofessoren waren die zich voor
het probleem van de Vlaamse achterstand hebben geinteresseerd, is het niet
verwonderlijk dat zij hun aandacht voornamelijk, en zelfs uitsluitend, hebben gericht op de parallelle (voor beide taalgemeenschappen) financiering
van het fundamenteel onderzoek.
Dit is inderdaad de meest opvallende vorm van overheidsfinanciering van
het wetenschappelijk onderzoek. Het is evenwel niet de enige, noch de belangrijkste. De parallelle financiering van het fundamenteel wetenschappe-
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lijk onderzoek vertegenwoordigt slechts vijf procent van de hele begroting
voor wetenschapsbeleid. Daarbij komt dan nog een vijf procent voor het
toegepast wetenschappelijk onderzoek; gezamenlijk dus slechts een goede
tien procent van alle gewone kredieten die de Belgische staat jaarlijks besteedt aan universitair onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
Om de eerste voorlopige diagnose van mevrouw De Groodt duidelijk te
stellen, gaf minister Theo Lefevre opdracht aan de Diensten voor Programmatie van het Wetenschapsbeleid (D.P.W.B.) een statistische analyse te
maken van de deelneming van Franstaligen en Nederlandstaligen aan het
wetenschappelijk onderzoek in ons land, op grond van de inventaris van het
wetenschappelijk potentieel in Belgie die sinds 1965 om de twee jaar voor
deze diensten wordt opgemaakt.
Voornoemde inventaris heeft betrekking op alle wetenschappelijk onderzoek dat in Belgie plaatsvindt, zowel in de industrie als aan de universiteiten, in de overheidssector als in de particuliere ondernemingen.
Hij bestrijkt alle centra, laboratoria en leerstoelen waar wetenschappelijk
onderzoek wordt bedreven en bevat voornamelijk gegevens over hun personeelsbezetting, hun financiele middelen alsmede over de inhoud van hun
researchprogramma's.
De statistische analyse opgesteld door de D.P.W.B. op grond van de in 1967
beschikbare inventarissen bevestigde het algemene gebrek aan evenwicht
ten nadele van de Nederlandstaligen, dat zich niet beperkte tot de vier
fondsen voor parallelle financiering. De Vlaamse achterstand werd teruggevonden in alle grote wetenschappelijke gebieden, voornamelijk in de natuuren exacte wetenschappen, maar eveneens in alle sectoren waar wetenschappelijk onderzoek werd bedreven. Een van de componenten van dit verschijnsel leek wel te zijn dat de Franstalige instellingen, met een reeds gegeven hoeveelheid eigen middelen, erin slaagden meer externe financiering
aan te trekken dan de Nederlandstalige.
Vervolgens gaf de minister aan een commissie van vier prominente Vlaamse wetenschapsmensen de opdracht een rapport op te stellen dat, rekening
houdend met de resultaten van voormelde statistische analyse, zou boren
naar de diepere oorzaken van de achterstand en dat tevens elementen voor
een oplossing zou suggereren.
De vier aangesproken deskundigen waren prof. dr. S. Amelinckx, buitengewoon hoogleraar aan het Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen en
adjunct-directeur-generaal (wetenschappelijk onderzoek) van het Studiecentrum voor Kernenergie te Mol, prof. dr. P. de Somer, rector van de Katholieke Universiteit te Leuven, prof. dr. A. Devreker, gewoon hoogleraar
aan de Rijksuniversiteit te Gent, ir. J. Fierens, beheerder-directeur (research)
van Gevaert-A g f a.
Deze `vier wijzen', zoals zij toentertijd door de pers werden genoemd, kwamen in hun rapport tot de conclusie dat de Vlaamse achterstand inzake
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wetenschappelijk onderzoek diende te worden gesitueerd in heel de moeizame sociale, economische en culturele ontwikkeling die Vlaanderen in het
verleden heeft gekend. Hun centrale thesis luidde dat de ontwikkeling, vooreerst van het fundamenteel en daarna van het toegepast wetenschappelijk
onderzoek, pas werkelijk vruchtbaar en zinvol gebeurt aan het einde van een
heel ontwikkelingsproces.
De elementen van deze ontwikkeling zijn de economische expansie (industrialisatie), het onderwijsstelsel en de algemene culturele sfeer. Het feit dat
deze elementen in Vlaanderen laat of onvolledig tot ontwikkeling waren
gekomen, was er de oorzaak van dat in Vlaanderen een bepaalde wetenschappelijke traditie nog onvoldoende gevestigd was. Volgens de termen
van het rapport zou elke echt wetenschappelijke ontwikkeling onmogelijk
zijn zonder deze wetenschappelijke traditie.
Aan de laattijdige en gebrekkige industrialisatie van het Vlaamse land, en
de daarmee gepaard gaande trage sociale ontwikkeling, koppelde het rapport de gebrekkige doorstroming van Vlaamse jongeren doorheen het onderwijsstelsel. De lagere sociale structuur van het Vlaamse land, samen met
een geringer aspiratieniveau van de ouders, had voor gevolg dat een groter
deel van de Vlaamse jeugd reeds in het secundair onderwijs studierichtingen
koos die ofwel geen toegang boden tot het universitair onderwijs, ofwel daar
traditioneel niet op afgestemd waren.
De beslissing om universitaire studies aan te vatten werd sterk beinvloed
door de materiele toestand van de ouders enerzijds, en door een minder
sterke motivering voor universitair onderwijs anderzijds. Om dezelfde redenen ontbrak bij de gediplomeerden van het universitair onderwijs een sterke
motivering voor wetenschappelijk onderzoek: het gebrek aan een gunstige
geestesgesteldheid in het eigen sociaal milieu en de voorkeur om dadelijk
een vaste en 'renderende' loopbaan te beginnen, de relatieve afwezigheid in
Vlaanderen van wetenschappelijke industriele milieus, de zogenaamde
science-based industries, en de in dit opzicht beperkte beroepsmogelijkheden voor industriele vorsers, het relatief gebrek aan onderzoekstraditie in
de Vlaamse universiteiten zelf waar een deel van de professoren blijkbaar
nog steeds van oordeel was dat hun opdracht er uitsluitend in bestond onderwijs te verstrekken en dat hun assistenten zich dienden te beperken tot het
leiden van practica.
Naast deze fundamentele oorzaken was er nog een specifiek voor het Vlaamse land, en waaraan de vier wijzen groot belang hechtten: het bestaan van
een Franstalige sociale bovenlaag. Dit verschijnsel staat in verband met
het feit dat vele ondernemingen in Vlaanderen die academici tewerkstellen,
in feite filialen zijn van Brusselse of Waalse firma's. Het leidinggevende
academisch geschoolde personeel van die ondernemingen was, en is dit nog
steeds in zekere mate, Franssprekend. Die Franstalige minderheid bezet de
hogere ambten en belet daardoor de facto voor de beste elementen van de
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lagere groepen de toegang tot die betrekkingen.
Ook het rapport der `vier wijzen' stelde de universitaire expansie, basis voor
een versnelde uitbouw van het wetenschappelijk apparaat, als belangrijkste
voorwaarde voor het inhalen van de Vlaamse achterstand. Aangezien de
`institutionele' financiering van de universiteiten de hoofdbron uitmaakt
voor de financiering van het wetenschappelijk potentieel, terwiji de `parallelle' financiering meer direct het onderzoek financiert, was het in hoofdzaak via de eerstgenoemde weg dat het probleem van de Vlaamse achterstand moest worden opgelost. De financiering van de universiteiten diende
te gebeuren volgens een rationeel systeem (waarbij onder meer rekening
moest worden gehouden met het aantal studenten), dat moest voorzien in
een automatische financiering overeenkomstig de werkelijke behoeften van
de instellingen. Als de financiering van werkings- en investeringskosten der
universiteiten in de komende vijf a tien jaar minstens gelijke tred kon houden met de spontane aangroei van het aantal universiteitsstudenten, zouden
de Vlaamse instellingen de grondvoorwaarde verwezenlijkt hebben die alle
andere maatregelen moest mogelijk maken.
Tenslotte wees het rapport erop dat de snelle aangroei van de institutionele
middelen de universiteiten in staat moest stellen de versnippering bij de
organisatie van het wetenschappelijk onderzoek te vermijden en een relatief groter aantal permanente volwaardige onderzoeksplaatsen te creeren.
Wat de parallelle financiering betreft, stelde het onder meer een verdeling
van de overheidskredieten voor volgens het aantal studenten in de tweede
cyclus in beide taalstelsels en koppelde hieraan de idee van een inhaalplan
in enkele begrotingsjaren tijds.
Dit rapport werd aan de minister voor wetenschapsbeleid voorgelegd in juli
1969. Sindsdien hebben de opeenvolgende regeringen een reeks maatregelen getroffen die grotendeels tegemoet komen aan de voorstellen vervat in
het artikel van mevrouw De Groodt enerzijds, en in het rapport van de `vier
wijzen' anderzijds. Het is de verdienste geweest van mijn voorganger wijlen
minister Theo Lefevre de eerste beslissende maatregelen terzake te hebben
getroffen.
De statistische analyse van de D.P.W.B. reeds toonde duidelijk de gegrondheid aan van de stelling der `vier wijzen', die de nadruk legde op het belang
van de universitaire expansie voor het inhalen van de Vlaamse achterstand.
Inderdaad, van 1965 tot 1967 bleek zich reeds een gunstige kentering te
hebben voorgedaan die grotendeels kan worden toegeschreven aan de
eerste uitwerking van de wet van 9 april 1965 op de universitaire expansie. In 1967 was immers het aandeel van de Nederlandstaligen in de wetenschapskredieten gestegen tot 34%, tegenover 30 % in 1965.
De wetten van 7 april en 28 mei 1971 voerden nieuwe maatregelen in voor
de universitaire expansie, alsmede voor de oprichting en de werking van
de Universitaire Instelling A ntwerpen en van het Universitair Cenrtum Lim-
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burg. Ondertussen was door de wet van 28 mei 1970 de volledige en definitieve splitsing van de Leuvense en Brusselse universiteiten een realiteit geworden.
Tenslotte heeft de afkondiging van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen een institutioneel en
automatisch financieringsmechanisme ingesteld dat, zoals voorgesteld in het
rapport van de vier wijzen, een gelijke behandeling van alle instellingen nastreeft op grond van algemeen geldende en objectieve normen, waarbij het
studentenaantal een determinerende rot speelt.
Wat de parallelle financiering betreft, werd in de begroting 1970 het zogenaamde `inhaalplan-Lef evre' ingeschreven, waardoor de kredieten voor fundamenteel onderzoek toegekend door het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en door de drie geassocieerde fondsen, voortaan op
basis van objectieve criteria verdeeld zouden worden.
Voor de N.F.W.O.-kredieten werd als einddoel vooropgesteld, de kredieten
voor vorsers en bursalen van elk der twee taalregimes in een tijdspanne van
vijf jaar in overeenstemming te brengen met het aantal eindejaarsdiploma's
dat in elk taalstelsel op het einde van de tweede studiesyclus aan Belgische
studenten wordt uitgereikt.
Een gelijkaardig inhaalplan werd ook uitgewerkt voor de drie geassocieerde
fondsen, met name: het Fonds voor Collectief Fundamenteel Onderzoek,
het Fonds voor Wetenschappelijk Geneeskundig Onderzoek en het Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen (I.I.K.W.). De gelijkheid
tussen de twee taalstelsels werd hier betracht door het gezamenlijk krediet
voor deze drie fondsen in overeenstemming te brengen met het percentage
der werkingskredieten die aan de universitaire instellingen van ieder taalstelsel worden toegekend. Daar de kredieten van de drie geassocieerde fondsen bestemd zijn voor onderzoeksprojecten, en niet voor bursalen of navorsers zoals bij het N.F.W.O., diende bier logischerwijze een eigen verdeelsleutel te worden aangewend.
De inhaalperiode van vijf jaar werd in 1971 teruggebracht tot drie jaar, zodat reeds in 1972 de nagestreefde gelijkheid tussen de twee taalgemeenschappen sindsdien op grond van voornoemde criteria gebeurt.
De kredieten die werden ingeschreven in de begroting van Nationale Opvoeding voor de verwezenlijking van het inhaalplan bedroegen 10,5 miljoen
in 1970, 32,7 miljoen in 1971 en 64,8 miljoen in 1972, in totaal dus 108
miljoen. Deze inhaalkredieten moeten worden vergeleken met de globale
kredietmassa die jaarlijks voor het N.F.W.O. wordt uitgetrokken. Deze
massa bedroeg voor de beschouwde drie jaren gemiddeld 291,5 miljoen per
j aar. Het inhaalplan vertegenwoordigt hierin 37%.
Het totaal van de inhaalkredieten die werden ingeschreven in de begroting
voor wetenschapsbeleid voor de drie geassocieerde fondsen bedroeg in
1970 17,2 miljoen, in 1971 27,4 miljoen en in 1972 71,6 miljoen frank,
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d.w.z. in het totaal 116,2 miljoen of 23,4% van de gemiddelde jaarlijkse
kredietmassa (496,6 miljoen) toegekend aan de drie fondsen in de overeenkomstige periode.

Huidige toestand
Het lijkt me aangewezen thans even na te gaan in hoeverre deze verschillende beleidsmaatregelen geholpen hebben om de vastgestelde achterstand van
de Nederlandse taalgemeenschap op te heffen,
en, en uit te maken of er nog
bijkomende maatregelen dienen overwogen te worden. 8
Hierbij dient men voor ogen te houden dat, overeenkomstig de aanwijzingen van het rapport der `vier wijzen' aangaande de diepere oorzaken van
de Vlaamse achterstand, de getroffen
en maatregelen een gelijke behandeling
van beide taalgemeenschappen nastreven op grond van gelijke en objectieve,
meer tevens evolutieve criteria, te weten voornamelijk het studentenaantal
en het aantal Belgische gediplomeerden van de tweede cyclus.
De toestand in het Vlaamse land heeft zich inmiddels aanzienlijk gewijzigd.
Op het economisch vlak groeide tussen de jaren 1966 en 1973 het brutogeografisch produkt jaarlijks met gemiddeld 6,1 %, tegen 3,9% in Wallonie
en 2,8% in Brussel-Hoofdstad. Tussen 1 februari 1965 en 1 februari 1975
is het aantal studenten van Belgische nationaliteit ingeschreven aan de Nederlandstalige universitaire instellingen, geevolueerd van 17.074 tot 36.678,
wat een stijging van de Nederlandstaligen in de totaliteit van de Belgische
studentenbevolking betekent van 46,7 % naar 51,7% . Dat deze voor het
Vlaamse land voordelige evolutie op verre na nog niet ten einde is, bewijst
de dubbele vaststelling dat de studentenstagnatie, die zich tijdens de jongste
jaren heeft voorgedaan, kennelijk minder sterk doorweegt in het Vlaamse
land en dat het percentage der eerstejaars studenten, ingeschreven aan de
Nederlandstalige instellingen, thans tot 55,5 is gestegen.
De deelneming van de Nederlandstaligen aan het universitair onderwijs is
trouwens nog niet bevredigend te noemen, aangezien zij ongeveer 60%
van de betrokken jeugd vertegenwoordigen. Zoals de gegevens in tabel 1
aantonen, heeft men in de loop van de jongste tien jaar wet een krachtige
toename kunnen vaststellen van het aandeel van de 17- a 19-jarigen in het
laatste studiejaar hoger secundair onderwijs in het Nederlandse taalstelsel.
Het Nederlandstalig onderwijs heeft op dit vlak zijn achterstand weten in
te halen en boekt thans zelf s een voorsprong.
Deze gunstige evolutie ging evenwel niet gepaard met een aanzienlijke of
evenredige verhoging van de doorstroming naar het universitair onderwijs,
zoals tabel 2 duidelijk maakt. Over de laatste negen jaren valt er geen ken3 De analyse van de huidige toestand sluit aan bij het versiag, dat ik op 1 oktober
1975 aan de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap heb voorgelegd
en dat het voorwerp uitmaakte van een bespreking op 21 oktober en 18 november 1975.

520

G. Geens

Tabel 1:

Deelneming van de 17- a 19-jarigen aan het laatste studiejaar Hoger Secundair Onderwijs
schooljaar

nederlands taalstelsel
jongens
meisjes

frans taalstelsel
jongens
meisjes

1964-65
1965-66
1966-67

555
357
7,5
598
6,2
4,0
7,5
6,5
6,6
4,9
7,6
7,2
69
515
852
7,2
699
5,3
1968-69
7,8
791
7,1
515
1969-70
7,5
7,0
710
1970-71
597
797
793
7,2
1971-72
6,3
7,7
711
7,5
1972-73
678
7,8
7,2
7,9
1973-74
720
7,3
6,8
Bron: Jaarverslagen van de Universitaire Sticking en bevolkingsstatistieken van het
9

N.I.S. (Nationaal Instituut voor Statistiek).
Tabel 2:
Doorstroming van het laatste studiejaar Hoger Secundair Onderwijs naar het le studiejaar universitair onderwijs

academiejaar
1965-66
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74

nederlands-taalstelsel
jongens
meisjes
57,4
3027
3394
5658
5791
31,9
3311
59,0
38,6
6196
61,4
3899
40,8
59,6
58,0
36,6
56,5
3426

frans taalstelsel
jongens
meisjes
59,4
38,8
6214
3915
36,7
63,9
4090
62,6
4427
66,6
51,1
7012
47,0
65,1
4999
6497
4852
6219

Bron: Jaarverslagen van de Universitaire Stichting.

nelijke toenames in de doorstroming vast te stellen; in de drie a vier laatste
jaren wordt eerder een daling genoteerd. De Franstaligen behielden in elk
geval hun voorsprong.
Het rapport der 'vier wijzen' wees op het belang van een Franstalige sociale
bovenlaag als verkiaring voor de Vlaamse achterstand inzake universitair
onderwijs. Het rapport stelde onder meer vast dat in 1965 ongeveer 1.000
studenten uit de vier Vlaamse provincies in het Franse taalstelsel studeer
den en dat deze overwegend tot de hoogste maatschappelijke kiassen be
hoorden. In 1975 telde men nog steeds een duizendtal studenten uit de vier
Vlaamse provincies die hun universitaire studies in het Frans doen. Thans
vertegenwoordigen zij evenwel slechts 3,4% van de totale studentenbevol
king van deze provincies, tegen 8,75% in 1965. Tevens dient opgemerkt dat
in de provincie Brabant resp. de hoofdstad het relatief aantal studenten dat
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in Nederlandstalige instellingen is ingeschreven, is toegenomen van 26,8
resp. 10,1 % in 1965 tot 34,2 resp. 25,4% in 1975.
Van bij mijn ambtsaanvaarding als Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid
heb ik mijn diensten de opdracht gegeven zo snel mogelijk, aan de hand van
ende de
icieel rapport voor te bereiden betreffende
de jongste gegevens, een officieel
communautaire verdeling van het geheel der kredieten, d.w.z. het hele horizontale budget voor wetenschappelijke activiteiten, dat alle overheidsuitgaven terzake groepeert. Deze informatie, die voortaan elk jaar zal worden
verstrekt, vormt immers de noodzakelijke basis van elke toekomstige actie
om een betere verdeling tussen de gemeenschappen te bekomen van de
financiele middelen van het wetenschapsbeleid.
Vooraf enkele woorden over de gevolgde methodologie. Om een grotere
nauwkeurigheid te waarborgen, wordt verwezen naar de oorspronkelijke
begroting van 1974, en dit om volgende redenen. Voor sommige kredieten
is het niet zo moeilijk vooral de communautaire bestemming te kennen, vermits ze uitsluitend bestemd zijn voor eentalige instellingen die duidelijk gelokaliseerd zijn. Maar dit geldt niet voor de kredieten die uitgetrokken worden voor een complex geheel van activiteiten en die pas in de loop van
het jaar een duidelijke bestemming krijgen. Voor deze kredieten gebeurt de
communautaire splitsing uitgave per uitgave, en waar het onderzoekswerk
betreft, project per project.
De communautaire splitsing naar taalgebied en naar taalgemeenschap geschiedt dan als volgt:
a -- Wanneer een instelling slechts een werktaal heeft en al haar activiteiten
in een taalgebied uitoefent, vormt de communautaire afbakening van de
uitgaven of van de toelagen geen probleem.
b -- In de instellingen die tweetalig zijn uit hoofde van hun rationale functie, zoals de wetenschappelijke instellingen van de Staat en de verenigingen
voor industrieel onderzoek, gebruikt men de taal van het voornaamste diploma van de wetenschappelijke personeelsleden als indicator van de verhouding waarin de twee gemeenschappen aan de activiteiten van de instelling
deelnemen. Men kent de taal van het diploma van alle onderzoekers van de
instellingen uit de overheidssector en uit de onderzoeksverenigingen die,
omwille van het nationaal karakter van hun activiteiten, niet exclusief de
taal van een taalgebied gebruiken.
c -- Als taal van de wetenschappelijke personeelsleden van de particuliere
ondernemingen neemt men de taal van het gebied waarin de onderneming
gevestigd is, wanneer het gaat om het Franse of het Nederlandse taalgebied.
Voor de ondernemingen die gevestigd zijn in het tweetalige gebied BrusselHoofdstad, kon de verdeling volgens de cultuurgemeenschap evenwel niet
worden doorgevoerd en werden de cijfers geneutraliseerd.
Dit is de voornaamste oorzaak van de -- eigenlijk toch geringe -- onzekerheidsmarge die in de evaluatie aanwezig blijft.

522

G. Geens

De totale begroting voor wetenschapsbeleid bedroeg voor het jaar 1974
23,8 miljard. Hiervan zijn volgende bedragen niet communautair op te
splitsen: 1,8 miljard frank bestemd voor de financiering van onderzoek in
de internationale organismen (dit onderzoek wordt meestal in het buitenland uitgevoerd); 160 miljoen frank waarmee buitenlandse wetenschapslui
die in Belgie werken betaald worden; 533 miljoen frank die naar in BrusselHoofdstad gevestigde bedrijven of instellingen gaan en waarvan het taalgebruik niet is gekend, maar waarvan kan worden verondersteld dat de
werktaal hoofdzakelijk Frans is; en 320 miljoen frank waarvan de bestemming niet kon worden achterhaald, ofwel omdat het om onbelangrijke sommen gaat, ofwel omdat de identiteit van de voor het project verantwoordelijke persoon een onvoldoende aanduiding oplevert om de instelling te identif iceren.
Het lijkt aanvaardbaar voorop te stellen dat van de 533 miljoen frank die
aan particuliere instellingen in Brussel-Hoofdstad werden toegekend en die
niet konden worden geidentificeerd, maximum 20 tot 40 procent gaan naar
wetenschappelijke activiteiten waarbij het Nederlands de voertaal is. De
totale begroting voor wetenschapsbeleid waarvan de communautaire verdeling kon worden achterhaald, bedraagt aldus in 1974 21,5 miljard. Van
deze 21,5 miljard gaan 10,2 miljard — dit wil zeggen 47,5% — naar de
Nederlandse taalgemeenschap of, anders uitgedrukt, naar de Nederlandstalige onderzoekers en onderzoekinstellingen. Daarentegen gaan 11,3 miljard — of 52,5 % — naar de Franstalige onderzoekers en instellingen. Er is
bijgevolg een verschil van 1,1 miljard waarvan — en dit is belangrijk — bijna
800 miljoen is toe te schrijven aan de verdeling van de kredieten tussen de
universiteiten.
Deze cijfers en verhoudingen dienen echter van naderbij te worden onderzocht. Dat doe ik hierna voor elk van de belangrijkste uitgavencategorieen.
1. De begroting voor wetenschapsbeleid is ingedeeld in 5 massa's. De eerste
massa heeft betrekking op de rechtstreekse financiering van het universitair
onderwij s, waarvan het overgrote gedeelte bestaat uit de werkingsuitkeringen van de universitaire instellingen. Deze laatste bedroegen in 1974 in totaal 11,4 miljard, dit wil zeggen de helft van het globale bedrag der wetenschapskredieten. Daarvan gingen 46,5 % naar de Nederlandstalige en 53,5 %
naar de Franstalige instellingen.
De werkingsuitkeringen worden berekend op basis van het studentenaantal
in het aan het begrotingsjaar voorafgaande academiejaar, in casu 1972-73.
Welnu, de verdeling van het aantal Belgische studenten in dat academiejaar
bedroeg 51 % voor de Nederlandstaligen en 49 % voor de Franstaligen.
Twee factoren verklaren waarom de Nederlandstalige universitaire instellingen op dit ogenblik minder kredieten ontvangen, terwijl ze toch weer gesubsidieerde studenten hebben, te weten:
het aantal buitenlandse studenten en de keuze van de studierichting.
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In het academiejaar 1972-73 telde men 9.461 buitenlandse studenten aan
onze universitaire instellingen. Onder hen zijn er 1.703 ingeschreven aan de
Nederlandstalige instellingen, dit wil zeggen 5% van het totaal aantal Nederlandse studenten. Aan de Franstalige instellingen waren 7.758 buitenlanders ingeschreven of bijna 20% van het aantal Franstalige studenten in
ons land. Deze buitenlandse studenten komen natuurlijk eveneens in aanmerking voor de berekening van de financiering van de universiteiten.
De tweede factor die het gebrek aan evenwicht verklaart, is het feit dat de
Nederlandstalige universitaire instellingen ten opzichte van de Franstalige
relatief minder student en hebben in de duurste studierichtingen. De in tabel
3 vervatte procenten illustreren duidelijk dat bij de Vlaamse jeugd verhoudingsgewijze een grotere voorkeur bestaat voor humane en sociale wetenschappen, de zogenaamde menswetenschappen. Deze wegen echter budgettair minder zwaar.
Tabe13:
Proeentuele verdeling van het aantal studenten over de versehillende studieriehtingen
(aeademiejaar 1972-73)
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b. wetensehappen en le cyclus toegepaste
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De enige uitzondering wordt gevormd door de studierichting van de diergeneeskunde, maar het betreft mer een zo klein aantal studenten dat de
algemene tendens hierdoor niet wordt gewijzigd.
Dit zijn dus de twee factoren die het op dit ogenblik vastgestelde gebrek
aan evenwicht in de financiering van de Nederlandstalige en de Franstalige
universitaire instellingen grotendeels verklaren. Er is echter ook een factor
die in tegengestelde richting werkt.
Het betreft de verhouding tussen het werkelijk studentenaantal en het aantal studenten dat voor financiering in aanmerking komt. Deze aantallen
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kunnen verschillen, voornamelijk wegens het feit dat de wet van 27 juli
1971 inzake financierbare studenten gewaarborgde minima vaststelt volgens de verschillende studierichtingen, en voor de kleine instellingen per
onderafdeling daarvan.
Het detail van deze verhoudingen is in tabel 4 weergegeven. Voor de Franstalige instellingen bedraagt het verschil 10%, dat wil zeggen dat 110 studenten worden gefinancierd terwijl er in feite slechts 100 aanwezig zijn,
terwijl in de Nederlandstalige instellingen deze verhouding 114 is, wat erop
neerkomt dat 114 studenten worden gesubsidieerd voor 100 aanwezige studenten. Het verschil spruit voornamelijk voort uit het feit dat voor de Vrije
Universiteit Brussel een minimum van subsidiering werd vastgesteld voor
een aantal studenten dat aanzienlijk hoger ligt dan het feitelijk aantal. Dit is
eveneens het geval voor de Universitaire Instelling Antwerpen en dit was ook
zo voor het Limburgs Universitair Centrum, dat in 1972-1973 pas in zijn
aanvangsjaar stond, maar sedert dit ogenblik een dergelijke ontwikkeling
heeft gekend dat het aantal aanwezige studenten thans hoger ligt dan het
minimum op grond waarvan deze instelling tot nog toe werd gesubsidieerd.
Het zijn dus de eerste twee factoren, aantal buitenlandse studenten en keuze
Tabel 4:

Procentuele verhouding tussen het aantal gefinancierde studenten en het reeel aantal
studenten (academiejaar 1972-73)
instellingen

nederlandstalige
instellingen

franstalige
instellingen

100
100
142
—
—
—

—
—
—
100
100
100

129
101
608
256

—
—
—
—
—

volledige universiteiten

KUL (Leuven)
RUG (Gent)
VUB (Brussel)
UCL (Louvain)
ULB (Bruxelles)
ULG (Liege)
Niet volledige instellingen

RUCA (Antwerpen)
UFSIA (Antwerpen)
UIA (Antwerpen)
UFSAL (Brussel)
LUC (Hasselt)
UMS (Mons)
FUSLO (Bruxelles)
FAGEM (Gembloux)
FAPOM (Mons)
FUCAM (Mons)
FUN (Namur)

—
—
—
—
—
—
—

258
111
190
177
229
137

totaal (volledige univ.) +
niet-volledige instellingen

114

110

totaal voor de niet-volledige instellingen

164

173
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van de studierichting, die op dit ogenblik het vastgestelde gebrek aan evenwicht in de financiering van de Nederlandstalige en de Franstalige universitaire instellingen grotendeels verklaren.
Zoals we reeds zeiden wordt hierdoor tevens het grootste gedeelte van het
verschil van 1,1 miljard in de totaliteit van de kredieten voor wetenschapsbeleid verklaard, aangezien dit voor 762 miljoen is toe to schrijven aan de
verschillen in de werkingsuitkeringen.
De wijzigingen die worden ingevoerd in de wet van 27 juli 1971 door hoofdstuk III van de programmawet 1975-76, zullen onder meer op deze twee
factoren inwerken. Enerzijds wordt immers het aantal buitenlandse studenten uit rijke landen die voor financiering in aanmerking komen per
studierichting beperkt tot 2% van het totaal aantal ingeschreven studenten,
tenminste wat de financiering betreft. Anderzijds zal de wetswijziging ook
de discrepantie tussen het reeel aantal studenten en het aantal gefinancierde
studenten verminderen.
2. De tweede massa van de begroting voor wetenschapsbeleid groepeert
de kredieten die bestemd zijn voor het fundamenteel onderzoek en die via
het N.F.W.O. en de drie geassocieerde fondsen toegewezen worden.
Zoals eerder gezegd, worden de N.F.W.O.-kredieten sedert 1973 verdeeld
overeenkomstig het aantal Belgische afgestudeerden van de tweede universitaire cyclus in ieder taalstelsel. Deze verhouding bedroeg in 1974 53,6%
voor de Nederlandstaligen en 46,4% voor de Franstaligen, wat betekent
dat de fifty-fifty verhouding waarop destijds werd aangedrongen werd voorbijgestreefd. De kredietmassa ingeschreven in de Staatsbegroting 1974 voor
het N.F.W.O. beliep 408,5 miljoen. Van het totaal der gelden die het
N.F.W.O. tijdens het academiejaar 1973-74 toekende voor mandaten aan
jonge vorsers, voor kredieten aan navorsers evenals voor het bijwonen van
congressen of voor korte verblijven in het buitenland, ging 50,9 % naar
Nederlandstaligen en 49,1 % naar Franstaligen.
De kredieten toegekend aan de drie geassocieerde fondsen worden, eveneens vanaf 1973, verdeeld overeenkomstig de procentuele splitsing van de
werkingsuitkeringen van respectievelijk de Nederlandstalige en de Franstalige universitaire instellingen. De ongelijke verdeling van de werkingsuitkeringen der universiteiten (46,5 % voor de Nederlandstalige instellingen
tegenover 53,5% voor de Franstalige), vindt men automatisch terug bij de
geassocieerde fondsen.
De totale kredietmassa ingeschreven in de Staatsbegrotingen ten bate van
de drie fondsen bedroeg in 1974 883,4 miljoen. De kredieten die door deze
fondsen in 1974 voor onderzoeksprojecten werden uitgetrokken kwamen
voor 45,9 % ten goede aan de Nederlandse taalgemeenschap en voor 50,8 %
aan de Franse taalgemeenschap, terwijl voor 3,3 % geen communautaire bestemming kon worden opgegeven.
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3. De derde massa groepeert de kredieten die bestemd zijn voor het toegepast wetenschappelijk onderzoek voor nijverheid en landbouw. Op dit ogenblik ligt de wanverhouding in de verdeling van de financiele middelen tussen
de twee taalgemeenschappen niet zozeer op het niveau van het fundamenteel onderzoek, dan wel op dit van het toegepast wetenschappelijk onderzoek en zeer bijzonder op het vlak van het onderzoek dat door de particuliere sector wordt uitgevoerd. Deze vaststelling is des te belangrijker, gelet
op het belang van het toegepast wetenschappelijk onderzoek voor de economische ontwikkeling van een streek. Zij verdient nog meer onze aandacht in de economische situatie waarin we ons thans bevinden.
Het onevenwicht tussen de taalgemeenschappen is vooral duidelijk voor de
beurzen en kredieten van het Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Landbouw en Nijverheid (I.W.O.N.L.), die een
belangrijk onderdeel uitmaken van dit derde pakket.
Een eerder klein gedeelte van zijn kredieten wendt het I.W.O.N.L. aan voor
de financiering van specialisatiebeurzen die aan de houder ervan de financiele mogelijkheid bieden zich gedurende maximum drie jaar te bekwamen
in het wetenschappelijk onderzoek en een doctorate scriptie voor te bereiden. Tegenwoordig worden jaarlijks 300 tot 400 beurzen toegekend
(eerste-, tweede- en derdejaarsbeurzen samen).
In een recent artikel, verschenen in het tijdschrift van de Vereniging van de
Ingenieurs van Leuven, vestigt professor A. Deruyttere, prodecaan van de
faculteit der toegepaste wetenschappen en uittredend beheerder van het
I.W.O.N.L., de aandacht op de ongelijke verdeling van die beurzen tussen
vlamingen en Franstaligen. Het bedrag ingeschreven in de begroting economische zaken voor beurzen bedroeg in 1974 116 miljoen. In dat jaar zou
naar schatting 40% naar de eerste groep zijn gegaan tegenover 60% naar
de tweede groep. 4
Professor Deruyttere legt er de nadruk op dat het bier niet gaat om een
achteruitstelling van de eerste groep door de selectie- en beslissingsorganen,
maar wel om een gevolg van het feit dat minder Vlaamse kandidaten zich
aanbieden terwijl het percentage van de geslaagden voor de beide groepen
ongeveer gelijk is.
In 1975 werden de kredieten voor bursalen volgens een 50-50 verhouding
verdeeld. Deze verhouding diende nadien, ingevolge het ontbreken van
Nederlandstalige kandidaten, op 47-53 te worden gebracht. In de begroting
1976 zijn ze andermaal op 50-50 gesteld. Ik hoop dat wij geleidelijk aan
voldoende Nederlandstalige kandidaten zullen krijgen en dat zelfs de verhouding 50-50 wordt doorbroken.

4 A. Deruyttere, Anomalieen in de verdeling van de I.W.O.N.L.-beurzen, in: Tijd
schriftt van de Vereniging van de Ingenieurs van Leuven 1974, no. 8-9, blz. 9-10.
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Het leeuwenaandeel van zijn kredieten wendt het I.W.O.N.L. aan voor de
financiering van belangrijke onderzoeksprojecten, waarvan het overgrote
gedeelte op de industrie is afgestemd. De geidmassa die voor het I.W.O.N.L.
in 1974 op de begroting van het ministerie voor Economische Zaken werd
ingeschreven bedroeg 970 miljoen, kredieten voor bursalen incluis. De communautaire opsplitsing van de kredieten die in hetzelf de jaar door het
I.W.O.N.L. werden aangewend voor industrieel onderzoek levert 42% op
voor de Nederlandstalige gemeenschap, 33,6% voor de Franstalige gemeenschap en 24,4% onbepaald. De laatste waren hoofdzakelijk voor Brusselse
bedrijven bestemd.
Het krediet ingeschreven in 1974 op de begroting van het Ministerie van
Landbouw voor het I.W.O.N.L. bedroeg 274,2 miljoen. De kredieten in
1975 toegekend door het I.W.O.N.L. voor onderzoek in verband met de
landbouwkundige sector gingen a rato van 58,2% naar de Nederlandstalige
gemeenschap, 36,7 % naar de Franstalige gemeenschap, terwijl 5,1 % niet
per taalgebied is op to splitsen. Het is trouwens vrij normaal dat een hoger
percentage van het landbouwkundig onderzoek naar de Vlaamse taalgemeenschap gaat, aangezien deze bedrijfstak belangrijker is in Vlaanderen
dan in Wallonie.
Onder massa 3 vormen de kredieten die op de begroting van het ministerie
van Economische Zaken worden ingeschreven voor het gebruiksklaar maken en lanceren van nieuwe prototypes, een belangrijk onderdeel van de
totale geldmassa die de Staat voor het technologisch onderzoek voorbestemt.
Deze post beliep in de begroting 1974 860 miljoen. De communautaire opsplitsing van de nieuwe kredieten die voor prototypes dat jaar werden uitgetrokken levert 44% op voor de Vlaamse regio, 17,4% voor de Waalse,
35,6% voor de Brusselse en 3,0% onbepaald.
4. De wetenschappelijke activiteiten van openbaar nut en van algemeen
belang zijn in de vierde massa samengevoegd. Het zijn namelijk de kredieten die worden toegewezen op ministerieel initiatief of door rechtstreekse
financiering door het Rijk, via wetenschappelijke rijksinstellingen en dergelijke. In 1974 bedroeg deze post 317 miljoen frank. Van deze kredieten
gaat 47 % naar Nederlandstalige en 53 % naar Franstalige navorsers.
Deze verhouding is andermaal verre van optimaal. Ik mag er hier wel op
wijzen dat de verdeling aanzienlijk beter is wat de nationale onderzoeksprogramma's betreft. De wetenschappelijke rijksinstellingen en de geassimileerde instellingen (waaronder S.C.K., I.R.E. en I.N.I.E.X.) 5 vertonen
eveneens een meer evenwichtige verdeling.

5 S.C.K.: Studiecentrum voor Kernenergie (Mol); I.R.E.: Institut des radio-elements
(Fleurus); I.N.I.E.X.: Institut National des Industries Extractives (Val-Benoit, Liege).
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5. De massa's 5 en 6 tenslotte hebben betrekking op internationale wetenschappelijke activiteiten en op kapitaaltransferten. Deze bedroegen in 1974
1,4 miljard resp. 934 miljoen. Het is evident dat van deze massa's geen
communautaire verdeling kan worden opgesteld. Dit zou trouwens van
weinig nut zijn.
Besl u it
1— Voor de universiteiten en voor het fundamenteel onderzoek bestaan op
dit ogenblik wetgevingen, reglementen of verdeelsleutels die gebaseerd zijn
op objectieve en evolutieve criteria, die het mogelijk makers dat door de
normale ontwikkeling en de dynamiek van het wetenschappelijk onderzoek
en van de participatie aan het universitair leven in het Vlaamse land de
50-50 verhouding aanzienlijk overstegen wordt. Het is wel zo dat een aantal
gezagsdragers deze verhouding enkele jaren geleden nog als een einddoel
beschouwde, en misschien doen ze dat nog steeds.
In plaats van bepaalde getallen voorop te stellen, 50-50, 60-40, of wat dan
ook, is het toch rechtvaardiger en doelmatiger uit te gaan van criteria die de
wetenschapsmensen uit de twee gemeenschappen, de drie gewesten, of waar
dan ook, op dit vlak gelijke kansen geven. De criteria die nu in bepaalde
massa's zijn ingebouwd zijn van evolutieve aard: dat wil niet zeggen dat men
de zaken op hun beloop laat, want deze evolutieve criteria hebben een bepaalde dynamiek.
Het is die dynamiek die geleidelijk beter tot uiting komt in de cijfers. Zij leidt
tot een rechtvaardiger verdeling van de kredieten en ze zou er uiteindelijk
ook voor moeten zorgen dat de Nederlandstaligen in Belgie zowel wat de
universiteiten als wat het wetenschappelijk onderzoek betreft hun rechtmatig deel krijgen van de kredieten voor wetenschapsbeleid.
2 — Een tweede luik zal in de toekomst ongetwijfeld aan belang winnen,
namelijk dat van het toegepast wetenschappelijk onderzoek en het daarmee
samengaand onderwijs dat rechtstreeks wordt gefinancierd door de ministers
of door de regering in haar geheel. Op dat stuk is er nu nog een duidelijke
achterstand. De regering, en meer in het bijzonder de ministers die rechtstreeks bij het wetenschappelijk onderzoek zijn betrokken, overwegen een
aantal acties om deze toestand zo Aug mogelijk recht te trekken.
3 — De derde conclusie houdt verband met het doel van het wetenschappelijk onderzoek in het algemeen. We moeten uitgaan van het feit dat het
wetenschapsbeleid in de eerste plaats dient om de dynamiek van het wetenschappelijk onderzoek in zijn geheel en de toepassingen daarvan in de
economische, sociale en culturele sector te ondersteunen.
Wanneer men op dit ogenblik in sommige sectoren een zeker gebrek aan
evenwicht vaststelt inzake verdeling van de kredieten, dan moet men er
rekening mee houden — dit lijkt mij zeer belangrijk — dat de deelneming van
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de cultuurgemeenschappen aan het onderzoek een dynamisch en voortdurend evoluerend gegeven is, met andere woorden dat men zich niet kan of
mag blind staren op een bepaalde momentopname, maar oog moet hebben
voor de evolutie en voor de tendensen die zich in de evolutie aftekenen.
In dat opzicht is erg revelerend de leeftijdenpyramide van het wetenschappelijk personeel tewerkgesteld in de openbare sector. Onder het aantal onderzoekers jonger dan 30 jaar zijn er 64% Nederlandstaligen en 36% Franstaligen; van de onderzoekers van 30 tot 39 jaar zijn 53 % Nederlandstalig
en 47% Franstalig, terwijl bij de onderzoekers ouder dan 40 jaar de verhouding 36% Nederlandstaligen tegenover 64 % Franstaligen is. 6
Dit illustreert overduidelijk dat het contingent onderzoekers in Vlaanderen
in overwegende mate is samengesteld uit jongere onderzoekers. Deze conclusie ligt voor de hand wanneer men uitgaat van het feit dat de inspanning
tot wetenschapspromotie in ons land vrij recent is, althans voor wat het
Vlaamse land betreft. Daaruit blijkt ook dat een gebrek aan evenwicht vaak
eerder een generatieverschijnsel is en dat bijgevolg de basis voor een beter
evenwicht in de toekomst nu reeds is gelegd. Trouwens een gedeelte van de
ongelijke verdeling tussen de kredieten spruit precies voort uit deze leeftijdenpyramide, aangezien de jongere onderzoekers in lagere salarisschalen
terechtkomen.
Daaruit blijkt andermaal dat de inspanningen tot verbetering en versterking
van het wetenschappelijk onderzoek in feite moeten optornen tegen de ontwikkeling van de gemeenschap zeif. Beide elementen werken immers sterk
op elkaar in.
4 -- Tenslotte wil ik er nog op wijzen dat wij in ons land een wetenschapsbeleid nodig hebben dat inspeelt op de behoeften en van de gemeenschappen en van de gewesten, maar dat zulks geen voorwendsel mag zijn om ons
of to wenden van de internationale inspanningen qua wetenschapsbeoefefling die op dit ogenblik in geheel de wereld worden geleverd. Het zou voor
ons alien goed zijn wanneer we een internationaal niveau konden bereiken
en er ons handhaven -- een wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen dat
ook aan onze jeugd voldoende kansen biedt. Anderzijds moet het wetenschappelijk onderzoek ook voldoende resultaten opleveren zodat zowel de
behoeften en de ontwikkeling van onze gemeenschappen als van onze gewesten daardoor worden gediend.

6 Bron: Diensten voor Programmatie van het Wetenschapsbeleid: Inventaris 1971
van het wetenschappelijk potentieel van Belgic.

De keerzijde van Nairobi-75
Kerken in de wereld en wereldkerk

Jos Fruytier S.J.

Deze bladzijden geven slechts eerste impressies en reflexies
weer van een rooms-katholiek, die het gebeuren in Nairobi als
journalist-deskundige mocht meebeleven. U moogt hierin dus
geen beoordelingen lezen die door degelijke studie van de
bronnen zijn verantwoord. Het verslagboek met de definitieve
teksten komt pas begin maart uit.
Waarom dan niet gewacht? — Nairobi-75 was meer dan alleen
een produktie van documenten, het was een gebeuren met mensen, met medechristenen. Deze indrukken kwamen dan ook in
veel persoonlijke contacten tot stand. En we mogen ook zeggen — zonder het te kunnen bewijzen — dat in die mensen iets
van Gods Geest werkte. Verse indrukken hebben de waarde
van een geestelijke ervaring, die men in haar prilheid moet
weergeven. Dit wordt hier geprobeerd. Later komen de meer
verantwoorde na-beschouwingen. Ervaringen zijn natuurlijk
nooit `objectief'. Hier is een overtuigd rooms-katholiek aan het
woord. Hij bekijkt Nairobi bewust vanuit die kant. Dat mag,
ja moet de lezer weten, zelfs voor hij of zij dat ontdekt. Relativeert dit de waarde van de indrukken misschien?

I De voorzijde van de medailie

Op allerlei wijzen is deze Assemblee beschreven als de meest representatieve christelijke bijeenkomst in de historie, geografisch, cultureel en confessioneel; geestelij ken en leken (40%) uit meer dan 90 landen waren er
bijeen; mannen en vrouwen (40%), ouderen en jeugd (10%) namen deel
aan de besprekingen. Om met secretaris Potter te spreken: `The most significant celebration in the history of the ecumenical movement'. Er waren
ruim 750 gedelegeerden uit 286 kerken, 150 `fraternal delegates', 90 waarnemers (16 R.K.), 120 adviseurs (10 R.K.); bijna 200 stewards uit vele
landen werkten ondergronds en 250 stafleden hielden de touwtjes in handen. Een zwerm van ruim 600 journalisten observeerde en versloeg. Wat
zou dit alles worden, hier in deze Afrikaanse omgeving?
Bij het zien van de grote toren van het Kenyatta Conference Centre, waar
zich de Assemblee vooral afspeelde, kon ik de gedachte aan de toren van
Babel niet onderdrukken. Zou het 'n internationale en interkerkelijke spraakverwarring worden? Of zou iets van een Pinksterwonder plaats grijpen,
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gesymboliseerd door het lage kraalvormige vergadergebouw naast die Loren, als een bovenzaal, `waar men eensgezind in gebed verenigd was'?
De start

De eerste heift van de Assemblee-bijeenkomsten verliep zeer vreedzaam.
Moest de 80 % nieuwelingen nog inlopen? Daagden de toespraken over het
hoofdthema en die van de secties te weinig uit tot reactie? Men ervoer wel
een levendig deelnemen aan het gesprokene, dat doorgaans op een goed
peil stond. Wel ook een beetje `celebration' met diverse audio-visuele middelen. Er werd ook veel gebeden en gemediteerd. Geen nieuws voor de
kranten. Hierin kwam enige verandering toen de sectie-besprekingen begonnen. Van de kleinere werkgroepen ging men over op grotere, waar het
persoonlijk contact geringer was. Men kreeg bij de behandeling ervan in de
hoofdvergaderingen (plenary sessions) wel enig idee van wat er in de secties en subsecties leefde. Sectie I over `het belijden van Jezus Christus in
deze tijd' werd snel goedgekeurd zonder veel discussie. Was men toch nog
niet alert genoeg? Het hele rapport belijdt nergens uitdrukkelijk de Heer
Jezus als Zoon van God, ofschoon toch in de basisformule van de Wereldraad staat dat `het een fellowship is van kerken die de Heer Jezus belijden als God en Verlosser'. Zo'n zwak fundament beloofde weinig goeds
voor de degelijkheid van de verdere opbouw. Het werd niet opgemerkt.
Maar gelukkig liepen de secties parallel en beinvloedden elkaar, zeker in
het begin, nauwelijks. De rapporten van de verdere secties over eenheid
(2), waarover straks meer, gemeenschap en dialoog met andere godsdiensten (3), vorming (4) en vooral mensenrechten en de grote sociaal-econo-

mische problemen van de wereld (6) riepen steeds duidelijker reacties op.
Daartussendoor speelden actuele statements over het Midden-Oosten,
Angola, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. Geen van alle echter hadden ze de
felheid die men soms in Uppsala kon waarnemen. Men zei, dat de Arabische christenen zich zeer beheerst hebben, al lielen ze soms toch wel hun
stem klinken. De Derde Wereld bracht nauwelijks een eigen geluid voort.
Misschien begrijpelijk, omdat ze ingeklemd zat tussen de materiele problemen, nasleep van de bevrijdingen, en de westerse culturele gevolgen van
de missionering, die hen nog te weinig tot een eigen authentiek Christendom had gebracht. Ze wisten nog niet genoeg raad met zichzelf en konden
toch slecht bij de duivel te biecht gaan. Het moratorium (tijdelijk stopzetten van westerse kerkelijke hulp) past goed in deze visie.
Spann^in►g sv&den
Duidelijker tekenden zich Oost en West tegen elkaar af. Vooral in de nu
wel overbekende behandeling van de rechten van de mens, m.n. van de

532

Jos Fruytier S.J.

godsdienstvrijheid in Rusland, op 8 en 9 december, voelde men de wereld
van de vrije meningsuiting aanvankelijk zonder begrip staan tegenover die
van de zwijgende meerderheid in de landen achter het bekende gordijn. We
vertelden in het februari-nummer jets over die verrassing van Nairobi. Ja,
het was een verrassing te ervaren dat er begrip kwam voor wat er zich daarginds afspeelde, zonder dat het nu eens met evenveel woorden gezegd
hoefde te worden. Dit was oecumene van de daad. — In sectie III over gemeenschap en dialoog met niet-christelijke godsdiensten werd grote voorzichtigheid betracht in `deze toch al zo voorzichtige assemblee'. Geen syncretisme a.u.b.! — Ingrijpender was bij de bespreking over de meer sociaal
georienteerde secties 5 en 6 de voortdurende vermaning en correctie vanuit
de orthodoxe en meer spiritualistische groepen. De orthodoxen wezen
voortdurend op de theologische grondslagen en op het verband van alles
met de Drieene God. Van evangelische zijde werd de nadruk gelegd op de
zondigheid van de mens. Twee aspecten die in een seculariserend denkende wereld wel te vaak vergeten worden. Naast mij klaagde iemand, dat
haar dit telkens terugkomen op de `triune God' wel een beetje de keel uithing. Behalve de spiritualistische instelling van de orthodoxen mag deze
aandacht voor het geestelijk aspect ook wel verklaard worden uit hun strijd
voor het behoud van het geloof der vaderen ('traditie' is een van hun slagwoorden, die in alle documenten is binnengedrongen) in een atheistischmaterialistische wereld van het marxisme. Hun kracht vonden ze in hun
binnenkerkelijke liturgievieringen en in het christelijk gezinsleven. Bij jullie
lopen de kerken leeg, verweten ze ons. Ja, je kunt ook te veel de wereld
in trekken. 1
Zo werd het door velen gewenste evenwicht tussen het kerkelijk-spirituele
en het meer sociaal gerichte dienstwerk aan de wereld in de Assemblee weer
hersteld. Een van de grote winstpunten. Als dit gaat doorwerken in Staf en
ledenkerken mag een verdieping van heel het kerkelijk leven en daarmee
van het werkelijk christelijk engagement voor de wereld verwacht worden.
Staf en ledenkerken
Herhaaldelijk bleek gedurende de Assemblee, vooral tegen het eind, toen
de rapporten begonnen te rollen en de afgevaardigden zich meer thuis voelden, een zekere spanning tussen de gedelegeerden in de zaal en de Staf,
vertegenwoordigd door de Secretaris-Generaal aan de bestuurstafel. Natuurlijk moest de staf de Assemblee voorbereiden, en dat heeft ze uitstekend
gedaan, maar de moeilijkheden beginnen wanneer deze zelf de touwtjes in
1 Een feit is dat de orthodoxen een groeiende invloed hebben gekregen in de Wereldraad en met name ook in de Commissie voor Geloof en Kerkorde. Mede door hun
toedoen `won Lausanne (de conferentie over de evangelisatie) het van Bangkok' (waar
men over missie in de wereld handelde).
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handen wil nemen, zoals haar goed recht is. Maar dan moet ze daar ook
toe in staat zijn en zich daarop hebben geprepareerd. Dat was wel niet voldoende het geval. Misschien als proef had de staf in de secties meer materiaal dan modellers gegeven. Wat de Assemblee er in meerdere gevallen
van maakte, was geen scherp omlijnd program, maar meer een globale
richting-aanduiding, of in sommige gevallen een reeks onsamenhangende
details. Het waren niet de sterkste stukken van Nairobi, enige daargelaten.
Beter waren die welke de staf zelf ter hand genomen en voorbereid had,
vooral die in de comites. Ook de wijziging van de Constitutie was pasklaar gemaakt met goede correcties. Maar de structuur zelf van de Wereldraad brengt deze spanningen mee. Hierdoor zoekt ze ook steeds naar haar
eigen identiteit. In de nieuwe Constitutie is de oude definitie van de Assembly `the principal authority in the Council' terecht vervangen door `The
legislative body governing the W.C.'. De Wereldraad kent immers geen echt
gezag. Over wie trouwens? Elke kerk is er autonoom. Het is interessant in
de stukken en toespraken het heen en weer te horen van de termen `Wereldraad van Kerken', `de Kerk', ja zelfs `de Oecumenische beweging', die
nogal eens door elkaar gebruikt worden, maar toch weer zo dat `Wereldraad' vaak synoniem is met de staf van Geneve.Q
De ware gild-entiteit van de Wereldraad hero1ntd4kt?

Niet de statements en sociaal-economische of zelfs politieke verklaringen
van de Wereldraad, evenmin als de rapporten, commissies en activiteiten
in dienst van de mensheid in nood zijn typerend voor deze oecumenische
organisatie. Elke kerk apart zou dit alles kunnen doen en hoe groter dan
de reikwijdte van die kerk is, des te efficienter de acties. Dit blijft dan altijd een gradueel verschil, ook al zouden er meerdere kerken aan meewerken. De werkelijke identiteit ligt in zijn streven naar de christelijke eenheid van de verdeelde Kerk van de ene Heer. Al het andere is daartoe gerelateerd. Het moet een zichtbare eenheid zijn, zoals de nieuwe Constitutie
zegt, opdat de wereld kan geloven. Mij dunkt nu dat meer dan in Uppsala,
meer dan in New Delhi zelfs, het besef van deze identiteit, maar ook het
beleven ervan kenmerkend zal blijken voor Nairobi-75. Deze Assemblee
heeft zich herontdekt als Kerk-in-wording. Wanneer deze gedachte en dit
2 Ofschoon het Centraal Comite het officiele bestuursorgaan van de Wereldraad is,
komt alles neer op de Secretaris-Generaal, die in de letterlijkste zin van het woord de
Wereldraad verpersoonlijkt en als spreekbuis optreedt van de Raad en van de Kerken.
In de nieuwe constitutie heet hij: `the chief executive officer of the W.C.' Natuurlijk
drukt hij zijn stempel op alle officiele daden naar buiten en naar binnen. Begrijpelijk
dat deze figuur moeilijkheden oplevert voor een lidmaatschap van de R.K. Kerk, waar
de paus een heel andere functie bekleedt. In Nairobi liet Ph. Potter, een zeer beminlijke
persoonlijkheid, zich niet onbetuigd als man van gezag. Dat hij moeilijkheden voelt in
de samenwerking met Rome laat zich begrijpen.
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besef gaat doordringen in de leden-kerken en naar het grondvlak, zal het
oude image van de W.R. als een politiek instituut, dat in zijn uiterlijke activiteiten een alibi zoekt voor zijn identiteit als Kerk van Christus, gaan
verdwijnen en zal hij de ledenkerken geestelijk gaan inspireren tot de dienst
aan de wereld. Daaraan heeft met name het seculariserende Westen grote
behoefte. Dat de boodschap aan het einde een uitnodiging tot gebed is, kan
veelzeggend zijn voor de nieuwe Wereldraad.
Sectie II

De gistende brouwketel van deze herontdekking was, dunkt me, de tweede
sectie. Zelf heb ik daar de worstelingen meegemaakt om tot klaarheid to
komen. Als op 9 december de nieuwe formulering van de `Functions and
purposes' van de Constitutie zonder veel discussie kan worden aangenomen, heeft de gerede aanname van deze gewaagde formulering van het doel
haar voorgeschiedenis in de worstelingen binnen deze sectie.
De nieuwe formulering luidt (III): `The W.C.C. is constituted for the following functions and purposes: i) to call the churches to the goal of visible
unity in one faith and in one eucharistic fellowship expressed in worship
and in common life in Christ, and to advance towards that unity in order
that the world may believe'. Deze tekst was klaar voor de Assemblee. Maar
door het werk van sectie II werd hij tot de realiteit van het ogenblik teruggebracht en voorzien van hoop voor de toekomst. In eerste ontwerp werd
het stuk op verzoek zelf van de sectieleiding al terugverwezen naar de sectie. Een vreemde, maar veelzeggende procedure. Aan het eind werd dit stuk
het beste van alien, naar mij lijkt, het meest belangrijke van deze Assemblee. Voor de follow up in de komende 7 jaar zal men de andere stukken
in het licht van dit stuk moeten bekijken en uitvoeren. Het begin was
chaotisch, ja wanhopig.
Eucharistic fellowship

Voor de orthodoxe kerken bleek er pas sprake van eucharistic fellowship
helemaal aan het einde van de oecumenische beweging. Voorwaarde daarvoor immers is voor hen niet alleen eenheid in geloof, maar ook in kerkorde. 'Eucharistie' betekent voor hen de bekroning van het een -zijn, niet
een weg tot een-wording zoals Vaticanum II suggereert. Deze houding
werd `star' genoemd. Ze hangt zeker samen met een heel andere waardering
van dit sacrament als in zeer vele zusterkerken. Zouden deze daarvan jets
kunnen leren? `Moeten we dan allemaal eerst orthodox worden?' verzuchtte een wanhopige buurman. — De term fellowship is anglo-amerikaans.
Woorden als 'kameraadschap', 'genootschap' geven hem beter weer dan
de oer-kerkelijke woorden koinonia en communio. Hier vinden we weer
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een stukje cultuur in de geloofsformulering. Ze betekent dit dan ook niet.
Want de Wereldraad is geen gemeenschap in de zin van wereldkerk of superkerk. Ze is inderdaad een genootschap en organisatie van kerken. Het
ideaal zou dus eigenlijk moeten zijn: de eucharistische eenheid van de Kerk
van Christus. Dat ligt opgesloten in `the unity'. Maar dan zou, als dit bereikt was, de Wereldraad zichzelf moeten opheffen! Ze kan geen ene Kerk
vervangen. Het doel is dus van zeer tijdelijke aard. Maar de conferentie
van Salamanca lanceerde als ideaal een schijnbaar meer bereikbaar ideaal:
`Conciliar fellowship'. Maar toen werd de term `concilie' het voorwerp van
discussie' 3
Begrijpelijkerwijs stuitte deze term op grote moeilijkheden, vooral weer bij
de orthodoxen. Hun conciliariteits-beschrijving in de tekst van het sectierapport (5) ligt wel heel anders dan de huidige werkelijkheid en dan het
doel van een organisatie als de W.R. Realistischer was wat John Deshner
in zijn toespraak `Unity as conciliar fellowship' zich afvroeg en dat het rapport ook heeft overgenomen (16): leven we niet in een `pre-conciliar fellowship'? Zo kwam onder de zeer bekwame leiding van bishop K. Woollcombe en onze landgenoot dr. C. van Andel uit een chaos van termen, kreten en vragen de kosmos te voorschijn van het huidige document. Er heerste veel belangstelling bij de ruim 200 aanwezigen in deze sectie. De zeer
verdeelde Afrikaanse kerken riepen om hulp. Men probeerde van alles om
de starre orthodoxen te vermurwen ... de oecumene mag geen goedkope
aangelegenheid zijn!
Heel jammer dat de jongeren weinig belangstelling toonden. In hun manifest na de bespreking in Arusha klonken alleen vragen en eisen om de sociaal-economische en politieke noden van de wereld te lenigen. Geen
woord over eenheid. Hoe kan nu een kerk die zelf geen `sustainable global
society' is, deze geloofwaardig verkondigen en efficient brengen? Zonder
de innerlijke eenheid blijft het werken naar buiten de indruk wekken van
een alibi. Tot slot van deel I nog dit. Er was in de discussies opnieuw aandacht gevraagd voor een element van de aloudeomschrijving in New Delhi
van de eenheid `in each place and in all places', namelijk `and in all ages'.
Hiermee had het door de orthodoxen geliefde idee van de traditie nieuw
leven gekregen. Sectie II nam het over in paragraaf 2. Toen ik een orthodoxe
bisschop vroeg wat hij daaronder verstond, zei hij: 'Hetzelfde als Vaticanum
IF Ook in andere documenten drong het door. Het opent een heel nieuwe
dimensie in het oecumenisch denken! Tot mijn verbazing ontbreekt `in all
.

3 Dit woord heeft de laatste tijd heel wat betekenissen gekregen. Naast het oorspronkelijke van `oecumenisch concilie' van voor alle scheidingen, werd het de term voor
b.v. ons 'pastoraal concilie'; Taize sprak van een `jongerenconcilie' en bedoelde weer
wat anders; in Uppsala had men al het ideaal opgeroepen van een 'echt algemeen
concilie van de hele christenheid'. (Zie ook Streven, dec. '75, blz. 211 v.)
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ages' echter (voorzover ik kon nagaan) in de vernieuwde constitutie.
Laat ik aan het eind van dit deel de realistische beschrijving citeren, waarin het document de huidige oecumenische beweging tegelijkertijd beschrijft
en stimuleert: Na de zeer idealistische omschrijving van conciliaire eenheid vervolgt het: `Our present interconfessional assemblees are not councils in this full sense, because they are not yet united by a common understanding of the apostolic faith, by a common ministry and a common
eucharist. They nevertheless express the desire of the participating churches
to herald and move towards full conciliar fellowship and are themselves a
true foretaste of this fellowship' (6).
II De !keerzij1de: Rome

Een teleurstellend tekort in dit voortreffelijk document was voor mij het
ontbreken van zelfs maar de minste verwijzing naar die kerk waar de eenheid, ook conciliaire, op een unieke wijze aanwezig was en is: de Roomskatholieke. Met deze opmerking zijn we beland aan de kern van ons onderwerp: de keerzijde van Nairobi, die in heel deze Assemblee praktisch
in het donker bleef. De ervaring hiervan vervolledigt de voorgaande en
heeft die ook nodig. 4
Als men verder nog in zou gaan op de aard van die kerk, juist in verband
met de nagestreefde eenheid, zou men moeten erkennen dat de echte oecumenische beweging nog aan Naar begin staat. Eerst dan jets over de uiterlijke vorm van aanwezigheid, resp. afwezigheid van Rome, daarna enige
woorden over wat de achtergronden zouden kunnen zijn. De schuldvraag
laten we hierbuiten.
De 16 waarnemers mochten wel spreken, maar niet stemmen. Het eerste
deden ze. Ik kreeg de indruk dat het nauwelijks gehoord is. — Onder de
officiele sprekers beyond zich alleen Mgr S. Carter S.J., de aartsbisschop
van Jamaica. Hij leverde commentaar op de speech van zijn collega Mortimer Arias over `That the world may believe'. — Belangstelling van
Rooms-katholieken was er ruimschoots m.n. bij de pers. 5

4 Dat slechts 16 waarnemers de grootste helft van de christelijke wereld op deze
Assemblee officieel tegenwoordig stelden, is natuurlijk alleen al kwantitatief een groot
tekort op deze zo representatieve oecumenische bijeenkomst.
5 Officiele katholieke erediensten waren er natuurlijk niet. De pauselijke nuntius bezocht trouw de vergaderingen. De Kardinaal van Nairobi was bij de opening en had,
naar men zei, zijn kathedraal voor bepaalde doeleinden van de Assemblee aangeboden. Haar toren rees smal en slank op vlak naast het grote centrum. Alle diensten
van de Wereldraad, ook de orthodoxe (helaas), hadden plaats in de profane zaal van
het Centre. — De R.K. Kerk is in Afrika ook geen lid van de All Africa Council of
Churches.
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Off icli le verm &di ngen
,

De boodschap van Paus Paulus VI, gericht aan Ph. Potter en niet, zoals
die van de andere leden-patriarchen, aan de deelnemende kerken, werd
voorgelezen na die van de Oecumenische Patriarch, (patriarch van Nieuw
Rome, zoals zijn tweede titel luidt). Zij was zeer kort en niet bijzonder hartelijk. Het enige wat opviel was voor mij de uitdrukking `wherever possible'
als beperking of uitbreiding van zijn wil om mee to werken aan de oecumenische beweging.s
Natuurlijk werd in de diverse verslagen de verhouding met de Rooms Katholieke kerk vermeld. De voorzitter had deze in zijn rapport vervlochten,
de secretaris wijdde er een tamelijk neutrale passage aan. Een apart rapport (P.D. 44) bespreekt kort en eerlijk de verhouding tussen R.K.K. en
W.R. Het signaleert vooruitgang, maar noemt ook obstakels. Hierop komen we aanstonds terug. Het rapport van de Joint Committee werd officieel aanvaard en haar mandaat voor drie jaar verlengd. Er werd ook een
aparte persconferentie gegeven door de secretaris van het secretariaat voor
de eenheid, Mgr C. Moeller, Pater Long S.J., lid daarvan, en door de
voorzitter van Faith and Order van de Wereldraad, dr. Lukas Vischer. De
sfeer was waardig en de uitspraken wat diplomatiek voorzichtig. Alleen
Lukas sprak zeer openhartig over de moeilijkheden. Op een vraag van een
journalist over eventuele concessies van Rome antwoordde echter ook Mgr
Moeller heel duidelijk, dat Rome niet dacht in de stijl van concessies en de
oecumenische beweging geen kwestie alleen was van het afvijlen van de
scherpe kanten. Het ging er niet eens om theologie, maar om het geloof
zelf. — In de slotzitting op 10 december sprak Pater Duprey, eveneens observer namens het Secretariaat van de eenheid, en wees op de bereikte samenwerking, maar liet tegelijkertijd horen dat de R.K.K., omdat ze de volheid van de waarheid in de oecumenische beweging nastreefde, niet zo bereid was tot voortijdige stappen en compromissen.'

6 Een kleine anekdote: toen een journalist Ph. Potter bij de eerste persconferentie
vroeg, of er ook een boodschap van de paus was, antwoordde de secretaris halfschertsend: `Mgr Moeller zei in de lift dat hij zo'n boodschap in zijn koffer had'. De begeleidende brief van Kardinaal Willebrands werd ter lezing aanbevolen. `U hebt allemaal de tekst', zei Potter. Hij had, geloof ik, wat haast. De sfeer in Uppsala leek me
wel iets vriendelijker.
7 Dit verklaarde iets van Rome's voorzichtigheid. Duprey had zowel in een zitting
van sectie II evenals in een plenary aangaande dit rapport, duidelijk gesproken over het
ministerium unitatis (van het Petrus-ambt, dat hij echter niet noemde). Er kwam geen
enkele reactie op. Paulus VI had zichzelf in Geneve al het beletsel voor eenheid genoemd. In andere documenten werd de katholieke inbreng nauwelijks of niet vermeld,
terwijl er toch vele parallelle documenten bestaan. Een keer de bisschoppensynode
over de missie.
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onbehagen

Naast deze 'witte plekken' in de Assemblee heb ik bij velen een halfbewust onbehagen gevoeld wanneer het ging om het meest eigene van de
Rooms-katholieke Kerk als zodanig: het Petrus-ambt. Mij dunkt dat dit
emotioneel bepaald was en van daaruit verstandelijk geformuleerd wordt.
Ook bleek men niet op de hoogte van de theologische ontwikkelingen op
dit gebied bij de R.K.-theologen. Heel aardig sprak een vooraanstaande
orthodox over 'historische inertie'.
Een koptische theoloog verklaarde nooit het primaat van de paus to zullen
aanvaarden (terwlil zijn kerk momenteel besprekingen voert met Rome).
In het afwijzen van de onfeilbaarheid beyond ik mijn gesprekspartners
bijna unaniem.
Een veteraan in de oecumenische beweging gaf me wel toe dat, zoals Roger
Schutz het eens had uitgedrukt, 'une Eglise visible a besoin d'un chef visible' in theorie wel waar was, maar oh wee de praktijk! In het document
over de verhouding tussen Rome en W.R. wordt als obstakel voor de samenwerking aangehaald: `the belief that the one Church of Jesus Christ
subsists in it' (R.C.C.); het sluit een dialoog weliswaar niet uit, maar bemoeilijkt door de nadruk op eigen identiteit en eigen initiatieven deze wel
zeer. Inderdaad wordt hier de kern geraakt. Anderzijds zou dit gedrag de
andere kerken ook tot nadenken kunnen stemmen bij hun zoeken naar
eigen identiteit. Een ander bezwaar, dat ik ook in persoonlijke gesprekken
vernam, wordt er goed geformuleerd: `The international juridical recog.
nition given to the Holy See' bemoeilijkt ook de samenwerking op internationaal terrein. Dat de Kerk van Rome dit al eeuwen doet, wordt dan
wel eens vergeten. Of wordt dit obstakel als een excuus gezien? In feite kan
het Vaticaan met zijn vele kanalen vaak veel efficienter iets bereiken zonder protesten dan de Wereldraad met deze. En bovendien: wie is aanspreekbaar als de secretaris-generaal spreekt? Als de paus echter wat zegt,
is het `de Katholieke Kerk'! Hier zitten we al in een diepere laag van de
kwestie.
Structuur van Wereldraad en Wereldkerk

In voornoemde persconferentie wees L. Vischer n.l. op het onjuiste gebruik van de tegenstelling Rome-Geneve als twee gelijkwaardige machten
of twee vormen van Kerk-zijn. Terecht. Daarom ook liggen de redenen
waarom Rome geen lid wordt van de Wereldraad, niet alleen op het praktische vlak, maar zoals Norman Goodall in zijn inleiding op het Uppsala
rapport al zei: `it clearly raises ecclesiological and practical issues the consequences of which for both bodies could scarcely yet be envisaged'. Hij
verwijst dan naar de speech van P. Tucci hierover, dat het afwijzen van een
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gesprek over het lidmaatschap een berusten zou betekenen in een verminkte oecumene. Inderdaad zonder Rome geen integrale oecumene. (p. XVI).
De moeilijkheid zit n.l. in het felt dat de huidige structuur van de Wereldraad op een reformatorisch kerktype gebouwd is: dat van de zelfstandige
lokale kerken zonder organisch onderling verband. Wel komen nieuwe aspecten naar voren door de World Confessional Families, zoals de Lutherse
Wereldbond (cfr P.D. 56), maar deze hebben nog steeds geen vertegenwoordigingsmogelijkheid in de Wereldraad. De structuur van de Orthodoxie geeft weer in een ander opzicht moeilijkheden. 8
Ook de Anglikaanse kerken hebben een zeker verband; maar de vele grotere en kleinere reformatorische kerken en kerkelijke groepen staan onder.ling zeer los van elkaar, al groeit nu het aantal unions. Zo kan men wel een
zekere ontwikkeling waarnemen naar datgene wat in de Petrus-kerk tot
Naar apostolische structuur zelf wordt gerekend: het ministerium unitatis,
het ambt ter bevordering van de eenheid. In dit punt zal de Kerk van
Rome dan ook nooit concessies kunnen doen. Een andere kwestie is, hoe
in de finale Oecumene dit ambt van de eenheid zal moeten functioneren.
`Moeten we dan allemaal rooms worden?' zal men ook bier kunnen vragen.
Zeker heeft Rome door de erkenning van de afgescheiden groepen christenen als `kerken' een enorme stap gezet in de richting van de eenheid. De
oude blokkade is hiermee in principe opgeheven. Waar blijven de stappen
van de anderen? In het document van sectie II vinden we de gemnspireerde
zin: `Organic union of separate denominations means a kind of death which
threatens the denominatial identity of its members, but it is dying in order
to receive a fuller life. That is literally the "crux of the matter".'
De wegen die door Nairobi-75 aangewezen worden om tot de organische,
zichtbare eenheid te komen, zijn de moeite van het bestuderen en toepassen
waard. Ze liggen beslist niet alleen op theologisch gebied. Juister: door als
mens en christen met elkaar te leren leven, in elkaars geloof en strijd te delen zal men tot de diepere geloofservaring van elkaars kerkzijn kunnen komen. Dan zal men de cruciale punten in het licht van bijbel en traditie onder ogen durven zien. Dan zullen prioriteiten kunnen worden aanvaard
die tevoren onmogelijk leken, dan zal de ingewortelde emotionele weerstand kunnen smelten onder de zon van de lief de en Leiden tot het erkennen van wat de Heer wil. Een nu `star' genoemde houding zal dan begrepen

8 Er zijn inderdaad veel autocephale kerken. Meerdere zijn onder een patriarchaat
verenigd en sturen dan een samengekozen delegatie. In de praktijk hebben de orthodoxen ook een onderlinge band bij al hun tegenstellingen en, behalve met de Kopten,
ook communio. Ze trekken vaak een lijn die tevoren wordt opgesteld en beroepen zich
op een pan-orthodoxe synode die nog steeds een wensdroom is. Intussen oefenen ze
daardoor een groeiende invloed uit op de Wereldraad. Nairobi-75 was daarvan getuige.
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en gewaardeerd worden. De 'pretenties' van een kerk kunnen dan als
dienstbaarheid aan de waarheid worden ervaren. Deze weg zal met kleinigheden worden opgebouwd, kleine stenen van meeleven.'
Zo kunnen we besluiten dat de twee gebouwen van Nairobi beide symbolisch zijn voor dit oecumenisch adventsgebeuren van 1975: het begon bij
Babel en ging op weg naar Jeruzalem.

9 Een voorbeeld wil ik tot slot aanhalen wat me in deze Assemblee als Rooms-Katholiek, en meerdere anderen met mij, bijzonder heeft aangesproken. Voor het eerst voorzover ik weet, kreeg Maria een plaats in de vieringen van een Assemblee: op de historische vrouwenmorgen van 28 november, voorbereid door een groep Amerikaanse
protestanten. Daarbij werd ook het loflied van Maria gebeden. Evenzo aan het slot in
een orthodoxe bijdrage. In deze gebeurtenissen leeft er iets. Kerk zijn is leven met
elkaar. En bijna vermakelijk voor een katholiek is de aandacht die het rapport sectie
II tegelijkertijd in een zin vraagt voor de `ordination of women' en voor `the significance
of the Virgin Mary' (9).

Paul Verlaine in vertaling

H. Roeffaers

Een honderdtal gedichten van Verlaine in het Nederlands vertaleni is een
prestatie die in ons taalgebied niet onopgemerkt mag voorbijgaan. Ofschoon elke vertaling een nauwkeurige weergave van het origineel beoogt,
werk ze toch eerst en vooral contrastief. De incantatie van Verlaines vers,
de ongeevenaarde muzikaliteit en de klankassociaties stellen de vertaler
vaak voor onoplosbare problemen. De enige reddingsboei die de vertaler
voor verdrinkingsdood kan redden blijkt al te vaak het rijm te zijn. Dit is
wel jammer, want heeft Verlaine in zijn Art Poetique zelf niet het rijm bestempeld als een goedkoop spel dat vlug vals gaat klinken. Het rijm mag
nooit dienst doen als levenskus op de zieltogende poetische taal. Vaak
wordt dan het leven(sritme) van het vers kunstmatig verlengd:
Si pale a l'horizon lointain
Luisait un faible espoir d'aurore
Votre regard jut le matin.
Aan verre horizont en vaal
daagde de hoop als een morgengroet;
jouw blik was deze flonkerstraal. p. 65.
In deze vertaling is het woord `flonkerstraal' louter rijmvulsel. In een meer
letterlijke vertaling zou 'morgenstond' kunnen rijmen met 'horizont'; waardoor de strofe aan gebondenheid zou winnen.
Was er in bovenstaande vertaling nog een remedie aan te wijzen, in het volgende voorbeeld is de rijmziekte al in een te ver gevorderd stadium:
Et quand le soir viendra, l'air sera doux
Qui se jouera, caressant, dans vos voiles,
Et les regards paisibles des etoiles
Bienveillamment souriront aux epoux.
En als de geurige avond verscheen
en strelende lucht door jouw sluiers komt strij ken
1 Raf Tehuan, Paul Verlaine poete maudit, De Galge, Antwerpen, 1974, 134 pp.
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dan zullen de sterren glimlachend kijken
naar die twee mensen, zo zalig vereend. p. 65
In een gedicht waarin het rijm deel uitmaakt van een reeks assonanties
wordt een rijm-vertaling onherkenbaar:
Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon Coeur
D'une langueur
Monotone.

,

Vioolklank zacht
ruist door de nacht.
En daagt het?
Waarheen, mijn hart?
Novemberwaarts,
zo klaagt het.
Maar laten we enkele geslaagde vertalingen, die gelukkig ruim de bovenhand hebben, van naderbij bekijken.
Votre ame est un paysage choisi
Que vont charmant masques et bergamasques
Jouant du luth et dansant et quasi
Tristes sous leurs deguisements fantasques.
Een uitgelezen landschap is jouw hart,
waardoor er stoeten bonte maskers springen,
die vrolijk dansen en bij luitspel zingen,
maar het fantastisch masker bergt hun smart. p. 49
Het alterneren van lange en korte regels biedt de vertaler duidelijk meer
bewegingsruimte. Hierin schuilt dan weer het gevaar dat de vertaler een
vluchtige impressie in een uitgewerkte tegenstelling gaat vastleggen, zoals
dit het geval is in de laatste regel.
Een geslaagde vertaling wordt ons ongetwijfeld geboden in het refrein van
het gedicht getiteld Charleroi:
Dans l'herbe noire
Les Kobolds vont.
Le vent pro fond
Pleure, on veut croire.
In 't zwarte kruid
koboldenbenen.
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De wind klaagt luid
of is het wenen?
Maar waarom, kan men zich afvragen, wordt een gelijkluidend refrein op
twee verschillende manieren vertaald?
Dans le vieux parc solitaire et glace
. . . . . . . . . .

In het oude park, zonder loof, zonder leven
De overbekende versregels:
Il pleure dans mon coeur
Come it pleut sur la ville;
Quelle est cette langueur
qui penetre mon coeur?
luiden in een vloeiende vertaling:
Het weent diep in mijn hart,
zoals 't regent op de stad;
wat wil die koude smart
die doordringt in mijn hart?
Het gedicht p. 65 dat we hierboven reeds in een negatieve context vermeld
hebben, bezit in vertaling een zeer geslaagde eerste strofe:
J'allais par des chemins per/ ides,
Douloureusement incertain.
Vos cheres mains furent mes guides.
Ik ging door trouweloze landen
door veel onzekerheid en kwaal.
Mij leidden steeds jouw lieve handen.
Het is opvallend dat in een geslaagde vertaling niet het vers maar de strofe
de ritmische eenheid vormt. Dit komt vooral het rijm ten goede dat op deze
wijze opnieuw harmonisch wordt ingevoegd in het spel van de prosodie.
Tevens laat de ritmische eenheid van de strofe meer ruimte voor het eigene
van de Nederlandse taal. De expressiviteit van het vers lijkt in het Nederlands meer dan in het Frans terug to gaan op het gebruik van werkwoorden:
Vos cheres mains furent mes guides ..
Mij leidden steeds jouw lieve handen ...
Quelle est cette langueur ..
Wat wil die smart ...
Que vont charmant masques et bergamasques ...
Waardoor er stoeten bonte maskers springen ...
Deze voorbeelden illustreren de bekende stelregel uit Verlaines Art Poetique: niet de kleur, maar de schakering is belangrijk.
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Foutieve en daardoor echt storende vertalingen komen er in dit boek gelukkig niet veel voor. Het is overigens veelzeggend dat de meeste fouten
op rekening van het rijm komen.
Zo brengt in het volgende voorbeeld het rijm een auditief en een visueel
beeld met elkaar in botsing:
Je devine, a travers un murmure,
Le contour subtil des voix anciennes ...
Ik raad in een fluisteren verborgen
de vorm van vergane gezichten ...
Een enkele keer wordt er gezondigd tegen de betekenis van het gedicht. In
de gevangenis hunkert de dichter naar de vrij a buitenlucht, maar volgens
de vertaler vindt hij die in de gevangenis zelf :
Le ciel est, par-dessus le toit, . . .
Mon Dieu, mon Dieu, la vie est la,
De hemel welft boven het dak, ...
Mijn God, mijn God, hier is het leven, ... p. 97
...

Subtieler worden de fouten wanneer het rijm de overeenkomst der tijden
in de war stuurt; zoals in het boven geciteerde gedicht Et quand le soir
viendra; of nog wanneer de vertaler de punctuatie uit het oog verliest:
Les cheres mains qui furent miennes,
Toutes petites, toutes belles, . . .
De handen, die de mijne waren,
zo schoon zijn zij en zo klein, ...
De belijdenissonnetten uit de bundel Sagesse boden de vertaler duidelijk het
minst weerstand. De verhaalstructuur van deze lyriek laat ook een groter spel
van interpretaties en dus van vertalingen toe.
In een lange inleiding vertelt de vertaler het geromanceerde verhaal van
Verlaines leven. Een rijke keuze van gedichten illustreert de verschillende
etappes van Verlaines dooltocht. Dit is een erg betwistbaar procede dat
vooral vreemd aandoet in de context van l'Art pour fart. De biografische
inleiding maakt echter duidelijk dat de vertaler gefascineerd is door deze
poete maudit. Wellicht is deze betovering onmisbaar, wit men een dergelijk opzet tot een goed einde brengen.
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• Internationale politiek
De Europese Gemeenschap
De Belgische premier Tindemans heeft
in een persoonlijk door hemzelf geschreven rapport zijn visie neergelegd over de
toekomstige ontwikkeling van de Europese Gemeenschap.
Zijn voorstellen beogen in de eerste plaats
een versterking van de positie van het
Europese Parlement, dat, wanneer het
eenmaal door rechtstreekse verkiezingen
is samengesteld — hoe, daar zijn vooral
de socialistische partijen in Europa het
nog lang niet over eens — het recht van
initiatief moet krijgen, dat tot dusverre
was voorbehouden aan de Europese Commissie. Op dit punt heeft de discussie over
zijn rapport zich nogal toegespitst. In beginsel mag het, zo menen enkelen, wel
juist zijn het Europese Parlement dezelfde rechten te geven als de parlementen
der afzonderlijke landen, maar in feite
gaat dit leiden tot een conflict tussen de
Europese Commissie en het Parlement.
Dat is natuurlijk geen argument tegen
Tindemans. Dat de Europese Commissie
jets zal moeten afstaan van de macht die
zij bezat, omdat de Gemeenschap nog
geen echt parlementair systeem kende, is
volkomen logisch. Dat zij daartegen in
verzet zal komen is begrijpelijke maar
daar kan men geen argument tegen Tindemans aan ontlenen.
Een ander voorstel van Tindemans, dat
crop neer komt die leden van de Gemeenschap die in staat zijn om vorderingen te
maken op de weg naar de algehele eenwording, dat vooral moeten doen, maar
dat degenen die daartoe niet of nog niet
in staat zijn het vooral moeten laten. Vrij-

heid blijheid. Daartegen is met name de
Britse minister van buitenlandse zaken,
Callahan, opgekomen. Zijn vrees is, dat
hierdoor de hele Gemeenschap ernstig gevaar loopt helemaal uiteen te vallen.
Het wachten is op het oordeel van de
Europese top.

Afrikaanse samenleving
In 1963 hebben de Afrikaanse staten elkaar gevonden in een unie die in Addis
Abeba werd opgericht, en aanvankelijk
onder presidium stond van de Ethiopische keizer. Thans berust het presidium
bij Idi Amin.
Veel heeft deze unie niet tot stand kunnen brengen. Daarvoor steunde de eensgezindheid onder de Afrikaanse staten te
zeer op een wankele basis. Over een ding
was men het roerend eens: de Portugese
kolonien moesten worden bevrijd. Zolang
de Portugezen over Angola, Mozambique, Kaap Verde enz. regeerden, vonden
de Afrikanen elkaar in gemeenschappelijke afschuw van het Portugese bewind.
Daarnaast spraken zij ook wel een paar
obligate banvloeken uit over Zuid-Afrika,
maar of men op dit punt zo eendrachtig
was, daarover bestond twijfel.
Het terugtrekken van de Portugezen uit
hun kolonien heeft opeens een heel andere situatie geschapen. Er wordt gevochten in Angola. Gevochten tussen Angolezen onderling, die verdeeld zijn in
drie kampen, waarvan er een communistisch is aangeblazen en de beide andere
sympathieen koesteren voor de westerse
wereld. Achter die strijd staan de grote
mogendheden Amerika en Rusland. Maar
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ook enkele Afrikaanse staten hebben zich
in deze strijd gemengd. En nu opeens
blijkt er geen eensgezindheid meer te bestaan. De MPLA schreeuwt moord en
brand over de Zuidafrikaanse huurlingen
of geregelde troepen, die aan de kant van
de zuidelijke UNITA-beweging meevechten, maar die Zuidafrikaanse inmenging
heeft niet kunnen bereiken, dat de Afrikaanse staten in hun Unie-vergadering
medio januari de zijde van de MPLA kozen. Zij bleken verdeeld en bleven verdeeld. Een meerderheid zat er net niet in.
Duidelijk blijkt nu, dat de eensgezindheid die de Afrikaanse staten aan de dag
legden tegen het Portugese kolonialisme,
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tegenover de tweede vijand, Zuid-Afrika,
eenvoudig niet bestaat. Een belangrijk
aantal Afrikaanse staten voelt voor een
dialoog met Vorster meer dan voor strijd
tegen hem.
Daar komt nog bij, dat het terugtrekken
van de Spanjaarden uit hun Sahara, Afrikaanse staten — Marokko en Algerije —
in een onderling conflict heeft gestort, dat
het tegen het eind van de maand erop
leek alsof deze twee zich in een volledig
opgetuigde oorlog tegen elkaar zouden
begeven.
De bevrijding van Angola heeft de zorgen van Afrika meer versterkt dan geminderd.

• Nationale politiek
Verenigde Staten van Amerika
De presidentsverkiezing. Weer is een
Groot Verkiezingsjaar voor Amerika
aangebroken. Verkiezingen hebben daar
aan de lopende band plaats; iedere Amerikaanse burger wordt ieder jaar drie,
vier maal naar de stembus geroepen, telkens om zo'n tien tot twintig opengevallen plaatsen in het overheidsapparaat op
te vullen. Maar een Groot Verkiezingsjaar is dat waarin Amerika zijn president
voor een periode van vier jaren kiest.
Het is een moeizaam proces, die verkiezing. Een proces dat heel in het begin van
het jaar al in werking treedt — tien maanden voor de eigenlijke verkiezingsdag.
Dan beginnen namelijk de `voorverkiezingen' — dat zijn de verkiezingen die in iedere staat afzonderlijk en binnen het kader
van iedere partij afzonderlijk plaatsvinden en waarin de afdelingen van de partij degenen aanwijzen die zij in augustus
door hun partij als kandidaat op het
schild geheven willen zien. Niet in alle
staten gebeurt die aanwijzing door middel van verkiezingen; er zijn ook staten
waar de voorkeur voor een der beschikbare kandidaten binnenskamers wordt
uitgemaakt. Maar daar waar er verkiezingen aan te pas komen, organiseert iedere staat die op zijn eigen manier. Wie
zich daarin wil verdiepen, belandt in een
warboel van regelingen, die tot stomme
verbazing van de toeziende menigte uit-

eindelijk toch in de aanwijzing van een
kandidaat per partij resulteert.
Die warboel was al groot toen men in de
afzonderlijke staten nog vasthield aan het
systeem: de winner krijgt alles. Wie de
voorverkiezingen won, kon rekenen op de
stem van alle gedelegeerden van de partij uit die ene staat op de grote partijconventie. Dat systeem echter begint nu of
te brokkelen. Bevangen door wilde kreten van democratisering zijn ettelijke staten er de laatste tijd toe overgegaan om
een soort evenredige vertegenwoordiging
in te voeren. Zodanig dus, dat de kandidaten die aan de voorverkiezingen deelnemen en een bepaald minimum-percentage van de stemmen op zich hebben verenigd, naar rato een aantal afgevaardigden op de conventie krijgen toegewezen.
Dit betekent, dat de grote blokken — staten als New York en California — niet
meer zo zwaar de aanwijzing van een kandidaat beinvloeden, maar aan de andere
kant ook, dat het nog weer veal moeilijker wordt om op die conventies een meerderheid te vormen.
De eerste spectaculaire voorverkiezing
moet in New Hampshire plaatsvinden.
Een klein staatje van in hoofdzaak oerdegelijke farmers, dat tegen enkele grot
staten in het oosten aan
ligt. Met geen mogelijkheid valt nog te
zeggen hoe de strijd daar zal uitpakken
De State-of-the-Unionrede. In de loop
van de maand januari heeft president

e
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Ford weer de gebruikelijke State-of-theUnionrede gehouden, enigszins vergelijkbaar met de Troonrede. Een verslag over
de situatie van het land in het verstreken
jaar en een poging tot vooruitzien in het
nieuwaangebrokene, zulks naar aanleiding van de Federale Begroting, die bij
deze gelegenheid aan het Congres wordt
aangeboden.
Dat begrip `Federale Begroting' wordt in
de Verenigde Staten nog pas sedert betrekkelijk korte tijd gehanteerd. Een
Rijksbegroting uit een stuk werd in Europa al lang ieder jaar aan de diverse parlementen voorgelegd toen daar in Amerika
nog geen sprake van was. Tot 1913 was
het de gewoonte dat ieder Department afzonderlijk zijn begroting indiende bij het
Congres en dat het Congres dan maar
moest zien hoe het de touwtjes aan elkaar
kreeg. Eerst in 1913 kwam er een gesloten geheel als Federale Begroting ter tafel. Maar hoe die begroting de tafel van
het Congres weer verliet, kon niemand
van te voren zeggen. Ieder lid van het
Congres of Senaat had het recht om aan
ieder onderdeel van de begroting — zoals
trouwens ook aan ieder wetsvoorstel -een snort 'aanhangsel' te hechten, waarin geld werd uitgetrokken voor een of
ander object dat van bijzondere waarde
was voor de kiezers in zijn eigen district.
Dat waren natuurlijk allemaal `amendementen' (als men ze zo noemen wil) die
alleen ten politieken voordele strekten
van een congresman of een senator; zij
kregen echter een meerderheid, omdat
iedere senator op zijn beurt zo'n `rider'
op de begroting of op een wet zetten en
ieder dus op zijn beurt de steun van de
anderen nodig had. De president kon nog
zo'n mooi sluitende begroting maken, zij
kwam altijd vele miljoenen hoger — en
soms ook lager — uit de parlementaire behandeling. Er was geen sprake van dat
de Amerikaanse president een begrotingsbeleid kon voeren. Het merkwaardige nu
van Fords State-of-the-Unionrede is, dat
hij — eigenlijk voor het eerst — heeft getracht een dergelijk beleid uit te stippelen.
Hij heeft niet alleen een visie gegeven op
wat zijns inziens binnenslands in Amerika moet gebeuren voornamelijk ter beteugeling van de inflatie, maar ook aangekondigd dat het Congres zoveel `riders'
op de begroting mag plaatsen als het wil,
als het dan tevens maar aangeeft waar

gelijkwaardige bezuinigingen kunnen
worden aangebracht. Anders spreekt de
president er zijn veto over uit.

China
De 78-jarige premier, de mandarijnenzoon en oude strijdmakker van Mao Tse
Tung, Chou En Lai, is overleden en zijn
as is over heel China uitgestrooid. Hij is
opgevolgd door zijn vice-premier Teng
Hsiao Ping — ook niet zo'n jonkie meer:
72. Enigszins in de trant van de negentiende-eeuwse Amerikaanse presidenten,
die allemaal bij hoog en bij laag beweerden, dat zij in een blokhut geboren waren, noemt ook Teng zich maar een heel
gewone jongen uit het yolk, wat hij niet
is. Hij stamt weliswaar niet, zoals Chou
uit een mandarijnengeslacht, maar wel uit
welgestelde ouders. Ook hij hoort tot de
oude strijd- en marsmakkers van Mao.
Zijn loopbaan is echter niet, zoals die van
Chou, rechtlijnig geweest. Daar zit een
knik in. Tot het midden van de zestiger
jaren stegen zijn ster en macht. Hij werd
een van de topfiguren in de strijd om
betere resultaten van de landbouw; hij
werd partijsecretaris. Zijn opgang echter
voltrok zich langs de ambtelijke ladder.
Hij was in feite een bureaucraat. Een van
de bureaucraten waar de Culturele Revolutie van de zestiger j aren mee dacht
of te rekenen. Teng kwam ten val en zeven jaar lang hoorde men niets meer van
hem. Tot hij opeens in 1973 terugkeerde
in de kringen van de leiding. Hij werd
vice-premier en heeft nu onbetwist de
plaats van Chou ingenomen. — Wat betekent dit nu voor het toekomstige beleid
van China? Mag men aannemen dat
Teng, een van Mao's veteranen en klaarblijkelijk toch een vertrouweling van
Chou, het beleid van zijn voorganger
klakkeloos zal voortzetten? Daarover zijn
in Amerika en in Rusland de speculaties
in voile gang. Teng is een heel ander type dan de intellectuele idealist Chou. Ook
hij is zeer intelligent maar meer van een
praktische intelligentie; een typische bureaucraa.t, die dan ook geacht wordt aan
het hoofd te staan van de bureaucratische
technologen van het nieuwe China. Hij
zal ongetwijfeld de lijn van voorzitter
Mao blijven volgen zolang deze nog leeft.
Hij zal dus anti-Russische propaganda en
het anti-Russisch beleid op zijn minst niet
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indammen. Daar is Mao veel te fanatiek
in. Hij blijft het de Russen kwalijk nemen
dat zij hem niet met Lenin op een lijn stellen en zijn variant van het communisme
als een schisms blijven behandelen. Maar
of Teng die anti-Russische lijn zal blijven
volgen als Mao er niet meer zal zijn, is
een open vraag. Maar dat hij, de zaken
uit een pragmatisch oogpunt bekijkend,
wel eens tot een heel andere opstelling
zou kunnen komen dan meester Mao, is
helemaal niet onmogelijk. Dit zou betekenen, dat het politieke beeld van de wereld
fundamenteel verandert. Komt er een toenadering tussen Rusland en China, dan
zit Amerika lelijk scheef. De gevolgen
daarvan zouden nauwelijks te overzien
zijn.

Libanon
De toestand in Libanon, waar al geruime
tijd christenen en moslims elkaar op Leven
en dood bevechten — op de dood van duizenden mensen — is er in de loop van
deze maand niet overzichtelijker op geworden.
Bestanden werden ook nog in deze maand
bijna aan de lopende band gesloten en
gebroken. De christenen vielen Palestijnse kampen aan onder het voorwendsel
dat het liquideren van deze kampen een
zaak was van grote urgentie; een zaak die
geen uitstel gedoogde en die even tussen
het bestand door moest worden geregeld.
Premier Karame scherpte het bestand
nog eens extra in, maar nu trokken de
Palestijnen zich daar weer niets van aan
en belegerden zij de christenen in een
aantal plaatsen. Dit werd voor de belegerden zo gevaarlijk, dat het Leger ingreep;
het Leger, dat weliswaar strikte orders had
van de premier om zich buiten het conflict te houden, maar dat duidelijk op de
hand van de christenen staat. Deze militaire ingreep, die lijnrecht tegen de gegeven orders inging, werd gedekt door enkele christelijke ministers. Voor Karame
was dit het sein om op te stappen. Daarmee kwam Libanon in een nieuwe crisis
terecht. Rachid Karame, zelf een moslim, is een van de heel weinige, zo niet
de enige onder de politici, die een zekere
mate van vertrouwen genoot aan beide
kanten. Dat vertrouwen heeft hij in de
waagschaal gelegd en hij heeft door zijn

optreden waarschijnlijk aan beide kanten, ook bij zijn mede-moslims, krediet
verloren.
Enkele dagen na zijn aftreden echter werd
een nieuw bestand afgekondigd. Ditmaal
echter niet door de eigen regering maar
op dictaat van Syrie, dat aanbood te bemiddelen. Dit aanbod is van beide zijden,
ook door de christenen, aanvaard en
merkwaardigerwijs is het daarop steunende bestand ernstig gehouden en begon zich tegen het eind van de maand de
toestand in Libanon te normaliseren.
Voor hoe lang?

Spanje
Koning Juan Carlos heeft verklaard ernst
te zullen maken met de democratisering
van Spanje, en zijn premier, Arias Navarro, heeft die toezegging iets meer gespecificeerd. Spanje zal binnen 17 maanden
een parlement krijgen op westerse wijze
gevormd, politieke partijen zullen worden toegelaten, verschillende grondwettelijke vrijheden zullen in ere worden hersteld en de anti-terrorismewet zal aanzienlijk soepeler worden toegepast. Of het
wel allemaal zo vlot zal gaan, blijft de
vraag. Nog steeds zijn betogingen hardhandig uiteen geslagen en nog steeds bestaat er onzekerheid over de vraag of bij
voorbeeld vrije vakverenigingen zullen
worden toegelaten. Partijen zullen mogen worden gevormd, maar of de communisten die vrijheid zullen krijgen, staat
nog te bezien. Wat er bekend is geworden
over de plannen van de regering met betrekking tot de constitutie is ook niet helemaal geruststellend. Het schijnt dat zij
de oude falangistische beweging — hoewel niet meer zo oppermachtig — toch
nog een speciale positie willen geven in
het Spaanse staatsbestel.
Met dit alles hangt de vraag samen of
Spanje al dan niet zal worden opgenomen
in het NATO-verband en/of in het verband van de Europese Economische Gemeenschap. Amerika zou niets liever willen dan Spanje meteen in de NATO loodsen en Spanje zelf zou niet liever dan meteen in de EEG wippen. De anderen
echter maken zo'n haast niet. Vooral Nederland schijnt op dit punt zwaar tegen
te liggen. Eerst maar eens afwachten wat
er van al die mooie plannen terechtkomt.
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• Nederland
Valt Den UyI ?
Bij het scheiden van de maand hebben de
geruchten dat er een kabinetscrisis ophanden is, eensklaps ten minste een schijn
van ernst gekregen.
In de politiek laten spel en ernst zich
moeilijk van elkaar onderscheiden. Herhaaldelijk hebben de confessionele regeringspartners at het waarschuwende vingertje opgeheven tegen Den Uyl en even
herhaaldelijk bleek het loos alarm te zijn
geweest. Spel voor de Biuhne. — Maar als
het daarop aankomt hebben de coniessionelen in Den Uyl een kwade tegenspeler. Als iemand de kunst van het spelen
voor de Buhne verstaat, is hij het. En met
dat spel is het hem tot nu toe gelukt telkens weer een klein stapje verder te zetten op de weg die Nederland onherroepelijk naar een socialistische dictatuur-Den
Uyl moet Leiden. Spelen voor de Buhne
is nu eenmaal een spel met een totale, een
totalitaire inzet. Wie het wint, wint alles.
Maar, zoals gezegd, ditmaal leek het
ernst.
Er hebben zich bij de confessionelen en
met name bij de KVP een aantal grieven
opgehoopt, die Den Uyl niet meer zo gemakkelijk kan wegbezemen. Het is alsof
er een 'keerpunt 1976' in de lucht hangt.
De steen des aanstoots, vooral voor de
KVP, de steen waar Den Uyl over dreigt
te struikelen, is het voornemen van de regering om de wet op de ondernemingsraden dusdanig te wijzigen, dat de ondernemingsraden in feite niets anders meer zijn
dan personeelsraden. De directeur mag er
geen zitting meer in hebben. Een typisch
socialistisch doctrinair stokpaardje. De
directeur wordt geacht rechtstreeks in
dienst te staan van de aandeelhouders. De
confessionelen, en met name de KVP, realiseren zich nu eindelijk, dat zij van een
diametraal tegenovergestelde maatschappijvisie uitgaan; dat zij van de klassenstrijd, die zij met een modern en fraai
klinkend woord 'polarisatie' noemen,
niets moeten hebben en hebben duidelijk
te verstaan gegeven -- de KVP althans bij
monde van de heer Andriessen — dat dit
voor hen het breekpunt is. Het weren van
de klassenstrijd uit de onderneming is

hun een val van het kabinet waard. En
hoe ernstig het dreigement ditmaal klonk,
blijkt wel uit het feit dat de ministerraad
er talloze uren aan heeft gespendeerd. Bij
de wisseling van de maand is de raad nog
niet uit het probleem.
Men vraagt zich of vanwaar opeens deze
moed van de heer Andriessen om de zaak
op de spits te drijven? Wil hij inderdaad
een kabinetscrisis of wordt hij nog steeds
bang als hij daaraan denkt?
De mogelijkheid dat hij het ditmaal serieus meent, is niet uitgesloten. Met een
kabinetscrisis riskeert hij weliswaar nieuwe verkiezingen, en of de KVP daar zo
wel bij zou varen, mag men betwijfelen.
Maar op dit moment ziet het ernaar uit,
dat verkiezingen de Partij van de Arbeid
evenmin erg welkom zouden zijn.
Er is nogal wat wrevel onder de kiezers
— ook binnen de Partij van de Arbeid —
gewekt over een stunt die Den Uyl aan
het begin van de maand uithaalde. Hij gaf
aan een van de radio-omroepen een interview weg, waarin hij zo maar wat weg
filosofeerde over de problemen waarvoor
de regering zich ziet gesteld. Daarbij raakte hij ook het probleem van de sociale verzekeringen, en als zijn persoonlijke overtuiging ventileerde hij, dat er maar eens
flink moest worden gehakt in de kinderbijslagen. Mensen met meer inkomen dan
24.000 gulden konden zelf wel voor hun
kinderen zorgen, meende hij.
Dit interview wekte sensatie -- en verontwaardiging, vooral onder die kiezers die
hun kinderbijslag moeilijk kunnen missen. -- Meer wrevel nog wekte onder de
achterban van de eigen partij het optreden
van de raadsfractie in Amsterdam. De
Partij van de Arbeid liet daar de vertegenwoordiger van de bondgenoot in de progressiviteit, de PPR-wethouder Roel van
Duyn, vallen; Lammers trad vrijwillig uit
het college om aldus plaats te maken voor
twee vertegenwoordigers van de partijen
die tot dusverre in de oppositie zaten. Dit
betekende het einde van het `programcollege' in de hoofdstad en het einde van
de vriendschap tussen de PPR en de Partij van de Arbeid. Van Duyn noemde de
Partij van de Arbeid onbetrouwbaar,
maar helaas onmisbaar — en met dat eer-
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ste ging een groot deel van de kiezers akkoord. — Beide gebeurlijkheden, de mijmeringen van de minister-president en de
ontrouw van de Amsterdamse raadsf ractie, bleken toch een zware deuk te hebben toegebracht aan de populariteit van
Den Uyl. Opiniepeilingen wezen uit, dat
die populariteit was gezakt van 38 tot 28
procent van de ondervraagden. Een daling van 10 procent oreerden de kranten,
die nog altijd stiekum proberen het niet
zo erg voor te stellen; in feite betekent dit
een Baling van meer dan een kwart.
Het is waarschijnlijk ook uit diezelfde
overwegingen dat Den Uyl probeert met
alle geweld die nieuwe wet op de ondernemingsraden er door te drammen. Niemand zit daarop te wachten. Het is echt
geen maatregel die geen uitstel gedoogt;
maar het moet en het zal worden doorgedouwd, omdat Den Uyl dit nodig heeft
als een bewijs voor zijn achterban dat hij
tenminste niet 'onbetrouwbaar' is en zijn
beloften gestand doet.
De sociale voorzieningen
Behoudens de raadsbesluiten Gods zijn
geen dingen zo ondoorgrondelijk als de
beweegredenen van h.h. politici. Den Uyl
wist toen hij voor de radio aan het filosoferen sloeg over het toekomstig regeringsbeleid donders goed, dat hij door de confessionele regeringspartners gehouden
zou worden aan het besluit van de Kamer om nog in de loop van 1976 drastisch
te bezuinigen; hij wist ook, dat de sociale
voorzieningen een van de knelpunten
vormden in het economisch zowel als in
het financieel beleid; een van de mogelijke melkkoeien voor de uitvoering van
de bezuiniging. Hij kon om dat punt niet
heen in zijn betoog, maar als voorbeeld
noemde hij we'l die sociale voorziening

Politiek overzicht

waarvan hij wist dat zij de confessionelen
na aan het hart lag: de kinderbijslag. Konden de confessionele broeders nog eens
goed nadenken over de bezuinigingen op
de sociale voorzieningen. Niet lief maar
wel slim, om niet te zeggen sluw!
Het is alleen we'l een feit dat er aan de
sociale voorzieningen iets moet worden
gedaan. In de jaren van de welvaart zijn
zij opgelopen tot een hoogte en een perfectie, die weliswaar als sociaal model
uniek zijn in Europa en wellicht in de wereld, maar die ook een uiterst zware last
legt op het werkend deel der bevolking
en op het bedrijfsleven. Nederland was
eraan gewend geraakt dat die voorzieningen ieder jaar fiks omhoog gingers. Die
groei is onmogelijk meer vol te houden;
de kosten vliegen de pan uit. Er zal iets
moeten gebeuren. Maar of dat nu meteen
betekent dat er van drastische vermindering van uitkeringen of zelfs van afschaffing van bepaalde voorzieningen moet
worden gesproken, is nog een vraag. Het
eerste waar men aan denkt, is een afremming van de groei. Als het mogelijk is te
bevriezen, althans de groei te houden beneden de groei van het nationaal inkomen, is er al heel wat bereikt. Evenzo als
het misbruik van de sociale voorzieningen zowel door werknemers als door
werkgevers meer afdoende wordt bestreden en er eindelijk eens een poging wordt
gedaan om orde te scheppen in de warwinkel van die sociale voorzieningen, zodat de betreffende wetten beter op elkaar
worden afgestemd en de mogelijkheid
wordt afgesneden om van twee walletjes
te eten. Voorts is het zoals de heer Andriessen Den Uyl pareerde: als de sociale
voorzieningen moeten worden aangepakt,
dan allemaal. De kinderbijslag niet uitgezonderd maar ook niet de kinderbijslag
alleen. Dr. Hans Hermans

• Belgie
L'Histoire se repete! Schreven we in juni
en juli jl. over de tribulaties in de artsenwereld, in augustus over de aardappelen
die zoveel voeten in de aarde hadden en
in september over de 'waterachtige'
maand die toen ten einde liep, dan kwa-

men vrijwel dezelfde kwesties ook nu
weer te berde.
Al was het stormtij voor het weekeinde
van 4 en 5 januari vooraf aangekondigd,
toch sloeg het Scheldewater over de Antwerpse kademuren en zette in een mini-
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mum van tijd de laagst gelegen straten
van de oude stad blank. De orkaan die
met windkracht 11 tot 12 over heel Westen Noord-Europa raasde, heeft evenwel
elders in het land veel harder toegeslagen: vooral Ruisbroek, Willebroek, Walem en Moerzeke werden zwaar geteisterd. Daar begaven de dijken het, zodat
miljoenen tonnen water de polders inschoten en vernieling en ellende zaaiden.
Noch de traditionele 'vaderlanderkens'
(zandzakjes) noch de vele zogezegd `efficiente' middelen die — alleszins in theorie — het land tegen giertijen moesten beschermen, konden baten: 1976 startte
voor vele landgenoten in troosteloze miserie. Wie vertrouwd is met literatuur en
historie vertoefde in gedachten bij de
voorouders die met primitieve middelen
de Lage Landen hadden beschermd tegen
natuurgrillen, en vroeg zich bezorgd of
hoe men in deze eeuw van techniek en
wetenschap nog zo hulpeloos kon zijn.
Meteen rees bij velen ook de vraag naar
de verantwoordelijkheid: het antwoord
luidde dat in ons land de dijken in verbazend slechte toestand verkeren, dat de
waterlopen verwaarloosd worden, kortom dat het mangelt aan een algemeen en
deskundig waterbeleid. Zoals gewoonlijk
werd het schuldballetje van de ene naar
de andere gekaatst. Vooral minister van
openbare werken Defraigne kreeg het
zwaar te verduren. Al vertoonde hij zich
weinig of niet in het overstroomde ge-

bied (en moest hij bijgevolg niet --- zoals
koning Boudewijn — de door de bevolking
geuite aantijgingen incasseren) toch werd
hij in het parlement flink op de korrel genomen. Ietwat ten onrechte overigens,
vermits hij als huidig minister van openbare werken niet alleen kan opdraaien
voor alles wat reeds jaren verkeerd is gelopen. Uiteraard was hij wet mis door in
zijn Waals-chauvinistische kaarten te laten kijken: hij liet zich nl. ontvallen dat
de schadevergoeding uitsluitend ten laste
moest komen van 'Vlaamse' en niet van
`nationale' financiele middelen. De fout
zit ongetwijfeld in de structuren die e'n te
ingewikkeld zijn e'n te weinig gericht op
een globaal beleid. Zowel Openbare Werken en Binnenlandse Zaken als Defensie
en de provinciegouverneurs kregen verwijten te slikken i.v.m. het klaarblijkelijk
gebrek aan coordinatie. Ware het niet veel
beter een speciale dienst van Waterstaat
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op te richten, die een beroep zou kunnen
doen op een grote groep effectieven, die
met het nodige materieel onder kundige
leiding en behoorlijk georganiseerd en getraind, bij dergelijke rampen van aanpakken zouden weten? Op dat stuk is er in
ons land echt nog veel te doen. Van crisisof beleidscentra zoals in Nederland heeft
men hier geen kaas gegeten, evenmin als
van de discipline die er in Duitsland borg
voor stond dat de militairen vooraf werden opgeroepen om een catastrofe te
voorkomen!
En ja, van discipline gesproken ... is het
niet pijnlijk dat in een tijd van economische onzekerheid, van stijgende werkloosheid en van onverhoedse ellende, de geneesheren de verhoging van hun behoorlijk rijkelijke erelonen ter sprake brengen! Het is al met al erg dat vooral de
artsenfederatie van dr. Wynen steeds in
hetzelfde bedje ziek is, namelijk in dat
van de honoraria: daartegen is blijkbaar
geen enkel kruid gewassen! Het schoentje knelt in hoofdzaak rond de eis van dr.
Wynen en zijn syndicaat om aan `bijgeschoolde' huisartsen een hoger loon toe
te kennen. Op zichzelf is die idee allerminst fraai te heten: van intellectuelen
mag men toch een minimale onbaatzuchtige wil verwachten om de opgedane kennis op peil te houden. De regering heeft
uiteindelijk de knoop doorgehakt en beslist dat een punt van het akkoord artsen-ziekenfondsen, namelijk het hoger
ereloon van de bijgeschoolde huisarts,
met een jaar vertraging zou worden toegepast, waarop de voorzitter van de commissie artsen-ziekenfondsen prompt reageerde met de uitlating dat dit het einde
van de `pax medica' betekende, die tien
jaar geleden was ingeluid. In hoeverre er
nu werkelijk een medische vrede geheerst
heeft is nog de vraag als men bedenkt dat
in de voorbije jaren eenzijdige verhogingen van de honoraria, rivaliteiten tussen
de diverse artsenverenigingen en boycot
van conferenties en commissies tot sanering van de ziekteverzekering beslist niet
van de lucht waren. Het is nu zaak de regering te beletten dat de verzekerden
weer de dupe van de rekening of van
eventuele doktersstakingen worden! Dokter Wynen is uiteraard niet opgezet met
de houding van de regering. Volgens hem
pleegt ze woordbreuk omdat het slechts
zou gaan om de uitvoering van een be-
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slissing die reeds in 1973 getroffen was.
Dat is best mogelijk, maar zijn de geneesheren dan de enigen die door programma- of herstelwet een of ander voordeel
moeten missen? In de optiek van dokter
Wynen lijkt Belgie gerust werkloos te
mogen worden, als de hogere tarieven
voor hem en zijn collega's maar verzekerd zijn. Een eng standpunt dat gelukkig
niet door alle collega's gedeeld wordt.
En inmiddels mogen de arbeiders van
Prestige te Tessenderlo, The National in
Eisden en Intermills in Huizingen hun
bedrijf bezet houden, het zal weinig aarde aan de dijk brengen, want de sluiting
zal toch wel doorgaan. Het aantal werklozen kan er slechts groter door worden,
ofschoon volgens een enquete van het
staatssecretariaat voor Vlaamse Streekeconomie de huidige werkloosheid minder het gevolg zou zijn van de dalende
industriele investeringen of van de sluiting
van bedrijven, dan wel van de inkrimping
van de werkgelegenheid bij de bestaande
bedrijven. Mocht daarin een ommekeer
komen, dan zou het aantal arbeidsplaatsen er goed bij varen. De prognose luidt
zelfs dat in Vlaanderen gevestigde bedrijven in de komende maanden reeds hun tewerkstelling lichtjes zullen verhogen.
Wait and see! Hoe het dan in Wallonie
zit, weten we niet. Trouwens, we weten
hoe langer hoe minder van onze zuidelijke landgenoten.
Is het niet typisch dat in het debat over
de structuur van Belgie geen Waalse inbreng te bespeuren valt? Immers, het colloquium over de staatshervorming dat op
10 januari aan de Antwerpse universiteit
plaats vond, was een initiatief van de
Vlaamse minister Vandekerckhove.
Twaalf rechtsgeleerden namen deel aan
de discussie over rapporten, opgesteld
door vier professoren-specialisten in
staatsrecht, namelijk de heren De Meyer,
Mast, Rimanque en Vermeulen. Interessante en boeiende beschouwingen werden
ten beste gegeven, onder andere i.v.m.
provinciale decentralisatie en regionaal
federalisme. Een merkwaardig voorstel
kwam van professor Vermeulen: hij pleitte voor de oprichting van een Unie van
twee zelfstandige gemeenschappen,
Vlaanderen en Wallonie, `met eigen gezagsstructuur, volksvertegenwoordiging,
regering, administratie, recht, politic, al
wat nodig is'.
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Brussel zou in deze optiek niet als derde
lid optreden, maar wel een apart statuut
bekomen. Initiatieven, vragen en oplossingen te over dus voor een staatshervorming die overigens dringend wordt. Het
is nu de taak van minister Vandekerckhove om met een eigen plan voor de dag
te komen en de regering en de politici in
het algemeen aan te porren om werk te
maken van een nieuwe hervormde staat.
Daarbij mag ook minister Perin, die zich
in een bedenkelijk stilzwijgen hult, eens
een balletje opgooien. Van zijn RW (Rassemblement Wallon) gaat inderdaad momenteel weinig uit, tenzij dat het regelmatig de regering een voetje dwars zet ...
Anders is het gesteld met FDF- (het Brusselse Front des Francophones) lid Outers,
die heftig van leer trekt tegen de plannen
om de Belgische luchtvaartmaatschappij
Sabena met KLM en Lux-Air tot Benelux-Air te doen samensmelten. Al wil minister Chabert van het Sabenadossier geen
communautaire kwestie maken, toch zal
ook hij niet kunnen ontsnappen aan de
Vlaams-Waalse problematiek die geregeld de kop opsteekt. De belangstelling
van het FDF gaat uiteraard naar een samenwerking met Air France of met dochterondernemingen ervan. De vrees dat
KLM de franstaligen zou 'minoriseren'
doet de FDF'ers vergeten dat het verkieslijker is twee verlieslatende en een
kleine maatschappij tot een grote onderneming te versmelten, dan Sabena als het
kleine broertje van Air France te laten
meehuppelen. Benelux-Air is vermoedelijk nog niet voor morgen, maar dat belet
niet dat de franstaligen zich nu al druk
maken en zich door hun nederlandssprekende landgenoten bekocht voelen. Hoe
het tot nog toe met het taalevenwicht in
de bestaande 'nationale' luchtvaartmaatschappij is gesteld, is een kwestie die de
FDF'ers vermoedelijk niet ter sprake zullen brengen! In alle geval moet de Amerikaanse firma Mac Kinsey de boekhouding en de werking van Sabena eerst nog
grondig doorlichten en voorts moet met
Nederland en Luxemburg nog heel wat
over en weer gepraat worden. Voorlopig
is er dus nog geen reden om de communautaire toer op te gaan.
Minister Herman had zich intussen over
kleinere, hoewel niet minder belangrijke,
dingen te buigen, namelijk de aardappelen. De jongste jaren is daarrond trou-
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wens reeds veel te doers geweest en dat is
enigszins begrijpelijk. In een periode van
goede oogst en dus van overvloed, krijgen de landbouwers meestal slechts lage
prijzen, waardoor ze ontmoedigd raken
en het jaar daarop het bedrijfsaandeel van
de aardappelteelt fel verminderen. Bijgevoig levert de nieuwe oogst heel wat
minder op, zodat de prijzen de hoogte ingaan. Worden de aardappelen dan nog
uitgevoerd of wordt de invoer uit andere
landen belemmerd dan is de toestand helemaal bedenkelijk. Dat was precies wat
bij ons gebeurde. Enerzijds gingen massa's aardappelen naar Nederland en
Frankrijk, waar de prijzen hoger lagen
dan op onze binnenlandse markt, en anderzijds vaardigde Frankrijk, alle EEGvoorschriften ten spijt, een uitvoerverbod
uit, zodat ons land een schaarste-effect
ondervond dat uiteraard zijn weerslag had
op de prijzen. Kwam daarbij natuurlijk
de traditionele speculatie van de groot-
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handelaars die voorraden aan lage prijs
gekocht, stockeerden om ze duur te kunnen verkopen. Met deze buitengewone
prijsevolutie zou het indexcijfer deze
maand een ongewone sprong gemaakt
hebben, wat voor de overheid en de bedrijfswereld miljarden aan bijkomende
loonkosten zou betekend hebben. Geen
wonder dus dat de regering trachtte dergelijke rampzalige gevolgen de minderen.
Minister Herman blokkeerde daarop de
maximale aardappelprijs aan verbruiker
op tien frank per kilogram. Goed gedaan
van de minister ... maar met de burgerzin van de Belgen was het niet zo best gesteld: de aardappelen waren in sommige
winkels niet meer te bespeuren en in de
kranten doken rijstrecepten op en wemelde het van reclame voor deegwaren, alsof de Belg zich vandaag op morgen met
oosterse gelatenheid van de aardappel
aan de rijst met stokjes zou overgeven!
Helma Houtman-De Smedt

Forum

Bo-eken bij de Bijbel
De afgelopen maanden is de stroom boeken over Bijbel en alles wat ermee samenhangt weer overstelpend geweest.
Enerzijds moet dit gezien worden als een
positieve zaak, anderzijds kan dit gegeven
ook beklemmen. Steeds meer gretig verkochte boeken over de Bijbel kunnen immers ook een averechtse werking hebben:
de lezer kan — wanneer hij dat wil — de
Schrift dichtlaten; aldus ontstaat er voor
hem een wereld die cirkelt condom het
Woord, zonder dat hij dat Woord zelf
heeft behoeven open te slaan. Eigenlijk
zou het, zoals Nic. Tromp in zijn onlangs verschenen werki terecht opmerkt,
zo moeten zijn dat `als dit boekje door de
Bijbel verdrongen wordt het zijn doel
heeft bereikt' (p. 7). Toch is het voor
iemand die dit geschriftje doorleest,
een grote stap er de Bijbel bij open te
slaan en keer op keer naar de verwezen
passages op zoek te gaan. Tromps boekje zou er alle aanleiding toe moeten geven; het is namelijk een bundeling van
korte artikelen die zijn verschenen in het
7-delige verzamelwerk `De Bijbel', dat in
1971-1972 in weekafleveringen bij de Geillustreerde Pers te Amsterdam op de
markt kwam. Over het algemeen zijn de
inleidingen op de boeken van het Oude
Testament — zoals de ondertitel luidt —
niet onaardig, maar zeker niet enerverend. De laatste stand van zaken is goed

verwerkt, hoewel niet overal even goed
en consequent. De bladzijden over het
boek Deuteronomium ontberen naar
mijn mening een paragraaf over de opbouw en structuur van dit bijbelboek,
waarbij de naam van N. Lohfink 2 zeker niet mag ontbreken. Ook wel erg bevreemdend is het uitermate korte overzicht over de Twaalf Profeten (blz. 201204). Deze inleidingen had Nic. Tromp
naar mijn mening zeker moeten uitwerken in deze verzamelbundel, at was het
alleen maar vanwege de toenemende actualiteit die deze Dodekapropheton ten
deel valt.
Een werkj a waarbij de lezer in ieder geval de Bijbel moet gebruiken is de door
Ludo Docx geschreven lees- en studiegids bij de tweedelige uitgave 'Uit de
boeken van de Bijbel' 3 Over die twee
delen — een Duitse editie, bewerkt door
Lucas Grollenberg --- is veel te doen (geweest). Een van de meest centrale vragen
die erover gesteld worden is: is dit wel
de meest geslaagde weg om gewone lezers (bijv. leerlingen van een middelbare
school) te confronteren met een totaal
andere Bijbel, namelijk gerangschikt op
de tijd van ontstaan van die tekst. De ermee samenhangende vraag is hoe zeker
de datering is die gehanteerd wordt. Ludo Docx had met dit probleem gelukkig
niet al te veel te maken: hij kon immers
niet meer om die twee delen heen. Hij

1 Nic. J. Tromp, Wet, Pro f eten, Geschri f ten, Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1975,
207 blz., f 17,25.

2 Norbert Lohfink, Das Hauptgebot. Eine Untersuchung literarischer Einleitungsfragen zu Dtn 5-11. Rome, 1963. Er verscheen hiervan een populaire uitgave onder de titel: Hore Israel. Auslegung von Texten aus dem Buch Deuteronomium. Dusseldorf, 1965.
3 Ludo Docx, Lees- en studiegids bij `Uit de boeken van de Bijbel', Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1975, 27 blz.
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heeft ze beschouwd als een gegeven zaak
en heeft er mijns inziens een erg leuke
brochure omheen gemaakt, die als richtlijn gebruikt kan worden bij het lezen
en bestuderen van de Schriften. De enige
kritiek die men op het boekje kan hebben, is een technische kwestie: het vreselijk lettertype, dat veel te klein is, zodat men voortdurend de regel `kwijt' is.
Dit boekje nodigt qua uitvoering dus niet
uit tot lezen, maar is het zeker waard,
ook voor lezers die het toch maar liever
met de ouderwetse bijbeledities willen
blijven doen; het enige dat zij hoeven
doen, is de verwijzingen negeren die in
de tekst van de leesgids worden afgedrukt en slaan op de paginering van het
tweedelige 'Uit de boeken van de Bijbel'.
Veel moeilijker en toegespitst op een
viertal thema's is een aantal ethercolleges van de NCRV uit 1974 in de bekende serie Rondom het Woord. 4 Acht
theologen, merendeels biblici, hebben het
probleem van de hermeneutiek -- het
begrijpen en uitleggen van teksten -- ter
sprake gebracht aan de hand van 4 thema's: de opgestane en aardse Heer, het
regeren van God, gebod en zedelijk handelen, schepping en toekomstverwachting. Prof. P. Roscam Abbing luidt de
serie in en evalueert het geheel na afloop; bij elk van de opstellen stelt hij
vragen, maakt hij kanttekeningen en legt
of en toe de vinger op een bepaalde
zienswijze van de betreffende auteur.
Zoals bijna altijd biedt de NCRV etherleergang veel stof tot studie, waarbij in
dit geval wel opgemerkt dient te worden
dat degenen die de radio-uitzendingen alleen gehoord hebben, waarschijnlijk zeer
veel ontgaan is. Eigenlijk zijn alle bijdragen leesstof en geen luisterverhalen.
Een boek met een wat ongelukkige titel,
maar met een uiterst waardevolle inhoud
is het in Duitsland onder de enigszins
pretentieuze titel verschenen `Jetzt ver-
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stehe ich die Bibel. Ein Sachbuch zu
Formkritik'. De Nederlandse vertaling

luistert naar de minstens even ongelukkige naam `Lezen achter de woorden' S,
hetgeen suggereert dat het om iets anders dan de bijbeltekst zou gaan, dat
men onder of achter die woorden de
eigenlijke 'bedoeling' te weten zou kunnen komen. Gelukkig is de ondertitel 'Literaire vormen in de Bijbel' doeltreffender en meerzeggend. Alle voorkomende
literaire vormen die men in de Schrift
kan tegenkomen worden behandeld, bijvoorbeeld: de brief, de preek, het gedicht, de roman, de hofkroniek, het reisjournaal.; van elke vorm probeert de
auteur de steeds terugkerende elementen
te ontdekken. Dat gebeurt heel aanschouwelijk en met voorbeelden uit het
dagelijks leven. Interessant is ook het 4e
en laatste hoofdstuk, waarin een drietal
oefeningen zijn opgenomen. De eerste
bestaat uit 120 stellingen waarvan er 42
niet joist zijn. Het is aan de lezer uit te
maken weike dat zijn, waarbij tevens zijn
kennis en verwerking van de voorafgaande hoofdstukken worden getoetst. De
tweede oefening lijkt mij uitermate geschikt voor Bijbelgroepen die de 18
vraagstukken thuis vooraf schriftelijk
kunnen voorbereiden. In de derde en
moeilijkste oefening gaat het erom van
citaten uit Oude en Nieuwe Testament te
zeggen tot welke vorm zij behoren en
waar ze in de Bijbel thuishoren. Samenvattend : een van de betere uitgaven van
de Katholieke Bijbelstichting, die in de
komende tijd ongetwijfeld haar bruikbaarheid zal bewijzen.
De Brief aan de Hebreeen kent in de
loop der jaren een verschillend aantal
benaderingswijzen. In de nagenoeg voltooide serie De prediking van het Nieuwe Testament heeft de Groningse hoogleraar Dr A. F. J. Klijn er een commentaar op geschreven.s De auteur ver-

4 Prof. Dr P. J. Roscam Abbing, e.a., Eigentijds verstaan van de Bijbel, Kok,
Kampen, 1975, 187 b1z., f 17,50.
5 Gerhard Lohfink, Lezen achter de woorden, Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1975,
137 pp., f 23,90. De vertaling en bewerking zijn het werk van de onlangs overleden
dr. P. J. Cools O.P., die ook een grote inbreng heeft gehad in de Willibrordvertaling
die in september 1975 in een band is verschenen. Voor een evaluatie van deze vertaling
zie Streven 29 (1975), november, blz. 135-142.
6 Dr A. F. J. Klijn, De Brief aan de Hebreeen, in de serie: De Prediking van het
Nieuwe Testament. Callenbach, Nijkerk, 1975, 149 pp., f 29,50. Van dezelfde auteur
verschenen o.a. in Nederland: Inleiding tot het Nieuwe Testament (aula 207), Utrecht,
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kondigt daarin de mening dat de brief
geschreven is aan uit het heidendom bekeerde joden, die in contact waren gekomen met de christelijke prediking. Van
begin tot eind toont de auteur van de
Hebreeenbrief zijn joodse lezers aan dat
het christelijk geloof in vergelijking met
het Oude Testament `beter' en 'meerder'
is. Wat de gemeente in ieder geval niet
moet doen, is 'terugvallen in het jodendom'. De mening van Dr. Klijn is niet
nieuw, maar is wel een zienswijze die tegenwoordig nauwelijks meer wordt verkondigd. Het aantrekkelijke van die mening is dat de Hebreeenbrief onder dit
licht als een eenheid naar voren treedt,
hetgeen bij veel andere theorieen over
dit nieuwtestamentisch boek niet te verwezenlijken is. In hoeverre Dr Klijn zijn
woorden uit de inleiding bewaarheidt: `In
dit werk is nadruk gelegd op de prediking van dit boek' valt moeilijk te zeggen; men zou het daadwerkelijk moeten
uittesten. De weg van exegese tot verkondiging lijkt mij in ieder geval nog aardig
Lang. Daarbij moet men zich wel realiseren dat de prediking in kringen van de
Reformatie aan andere eisen moet voldoen dan de verkondiging in rooms-katholieken huize, en niet altijd in het voordeel van de laatste partij!
Met enorm veel vreugde heb ik een klein,
maar uiterst fijn geschreven boekje verslonden, dat luistert naar de titel `Geen
pro f eten meer?',? een citaat uit psalm
74 : 9. Het beschrijft op levendige wijze
het verschijnsel profetisme in Israel, haar
oorsprong, haar verhouding tot de monarchistische staatsvorm en tenslotte de
personen van Elia, Amos en Hosea. Voor
iedereen die nu eens wat dieper op dit
verschijnsel 'profeet' wil ingaan, is het
de gids voor verdere zelfstudie. Het lijkt
mij een schoolvoorbeeld van een gelukte
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popularisering van wetenschappelijk onderzoek. Met spanning zie ik uit naar het
vervolg erop.
Met gespannen aandacht begon ik ook
aan een boekje van een Amerikaans exegeet, dat een inventarisering en evaluatie
wil geven van twee brandende kwesties:
de maagdelijke ontvangenis en de lichamelijke vcrrijzenis van Jezus. 8 De
schrijver legt een grote belezenheid aan
de dag t.a.v. de publikaties over beide
onderwerpen, hetgeen o.a. blijkt uit het
enorme notenapparaat achter in het
boek. Tevens springt zijn bezorgdheid
voor de gewone kerkgangers in het oog
alsmede zijn bewogenheid in ieder geval
niet alleen afbraaktheologie te bedrijven
of te choqueren. Na een hoopvol begin
gaat het eerste opstel over de maagdelijke ontvangenis als een nachtkaars uit:
`Mijn oordeel is dat de wetenschappelijk
controleerbare gegevens alle samen een
onopgelost probleem achterlaten' (p. 55).
Ook na lezing van het tweede opstel
wordt men als lezer geacht veel te weten, zonder er ook maar iets mee te kunnen doen of er een zinvolle conclusie aan
te verbinden. Het werkje is in een nogal
theologisch vakjargon geschreven, is
moeilijk te lezen, maar biedt (te) veel
goede suggesties. Dat impliceert dat men
het mondjesmaat moet lezen, achter een
bureau met de Griekse tekst van het
Nieuwe Testament en een concordance
voor zich, liefst ook nog met een synopsis. Wanneer men het werkje alleen maar
vluchtig wil lezen, is het beter er niet aan
te beginners, aangezien in dat geval meer
verwarring wordt gezaaid wegens de
verfijnde nuances dan er wordt opgehelderd over deze twee toch vooral theologische kwesties.
Panc Beentjes

1965; Apostolische Vaders (BBB-pockets nr. 50, 53, 57), Baarn, 1966-1967; Na het
Nieuwe Testament, Baarn, 1973.
7 E. Van Outryve O.P., Geen pro f eten meer? Eerste deel: De oudtestamentische
pro f eten tot Hosea. In de serie: Van exegese tot verkondiging nr. 26, Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1975, 115 blz., f 11,90.
8 Raymond E. Brown SS, Jezus de Christus: geboren uit een vrouw, opgestaan uit de
dood. Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1975, 128 blz., f 13,90.
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Theater voor .mensen:
Giorgio Strehier
`Man muss dem Menschen helfen,
sich in dem zu erkennen, was
menschlich ist, nicht in dem, was
unmenschlich ist.'
G. Strehler, blz. 9
In een interview (mei 1973) bekent de
Italiaanse regisseur en theaterleider Giorgio Strehler, terugblikkend op de idealen
waarmee hij in 1945 het Italiaanse theater een nieuw bewustzijn wou bijbrengen,
dat zijn droom van een 'volkstheater' niet
waar geworden is. De oude garde (toch
weer niet zo oud, Strehler is in de buurt
van Trieste geboren op 14 augustus 1921)
bijt zich momenteel de tanden stuk op
ergernis en verdriet, nu de jongelui een
volkomen ander theater willen brengen
dan zij zich destijds in een allesverslindende roes van wereldverovering-viatheater inbeeldden. Zijn ze dan, Vilar in
Frankrijk, Strehler in Italie, toch ook
Brecht in de D.D.R., er vergeefs op uitgetrokken, hadden ze het verkeerd voor?
Hebben ze, ondanks de theoretische en
praktische voorzorgsmaatregelen via
doordachte systematiek en ijzig-consequente toepassing, toch niets meer gebracht dan consumptietheater, een alleen
wat ongewone scenische acrobatiek en
mentale gelijkhebberij die de toeschouwer tot niets anders kon verleiden dan
tot identificatie, gevoelsroes, emotieve
affiliatie en esthetisch jaknikken? Is dit
zich als revolutionair aandienende theater
een hopeloze portie naiveteit geweest, die
in dogmatisch schematisme en in roekeloze utopie zichzelf buitenspel heeft geplaatst? Zitten we alweer bovenop het artistieke puin en kunnen we van vooraf
aan herbeginnen?
Deze en andere moedeloze gedachten
steken in het vernunftige boekdeel dat
een Duitse theaterjournaliste heeft geput
uit de vele jaren zelf ref lectie die Strehler
zich heeft opgelegd. 1 De publikatie, een
staalkaart van stellingen en overtuigingen, voornemens en planners, is bepaald
geen hagiografie; Strehler wordt niet in

het zonnetje gezet, vooral niet omdat hij
zelf aan het woord is en voortdurend betrapt wordt op eigen dromen en inzichten
doorheen een periode van nu zowat 30
jaren. De Duitse publiciste doet niets anders dan een raam ophangen waarin de
diverse fasen in Strehlers willen en werken zich afzonderlijk maar nagenoeg zonder toegevoegde commentaar zelfstandig
voorstellen: zijn ideeen i.v.m. theater in
deze tijd en met deze maatschappij, de
aard en de zin van het artistiek-theatraal
bezig zijn vandaag, zijn orientering op
constanten (Goldoni, Brecht), zijn regiecode, zijn relatie tot de acteur, het decor,
de muziek, zijn commentaar (vooraf en
nadien) op zijn afgeleverde produkties,
zijn lijst met prestaties (waar en wanneer).
Chronologisch valt dit theaterleven in 3
delen uiteen: de leerjaren (debuut 1941,
verzet in Zwitserland tot 1944, vrije regie
van 1945 of in Milaan en Florence, zelfs
een jaar theaterkritiek), zijn werk op een
wereldforum, het Piccolo Teatro in Milaan (1947-68), zijn aftocht uit het geinstitutionaliseerde theaterstelsel (1969 oprichting van de eigen cel Gruppo Teatro
e Azione, 1972 toch terug, op secure voorwaarden, naar het Piccolo Teatro). In deze jaren heeft hij het Piccolo opgetild tot
een van de voornaamste theatergezelschappen ter wereld; Piccolo en Strehler
zijn vaste begrippen, niet weg te snijden
uit de recente theatergeschiedenis. Strehler is, gemeten aan de reputatie en de
nijd, bepaald erg geslaagd; tegelijk is het
boek dat deze expeditie wil optekenen vol
resignatie, vol wantrouwen tegenover het
resultaat, vol vragen over wat hij eigenlijk heeft gedaan en over wat thans te
doen staat.
Het is een wat vreemde klacht. Strehler
mijmert, met toch nog verkrampte vuist,
over zijn bedoelingen en behoeften. Hij
ontdekt twee boemannen die hem in zijn
kruistocht deden mislukken: de intellectuelen en de politici, allebei eigenlijk tussen aanhalingstekens. De intellectuelen
onder zijn Milaans gehoor hebben zich
beperkt tot het innemen van 'ethische'
stellingen; de militante socialist Strehler
heeft gemikt op het proletarisch publiek

1 Sinah Kessler (Hrsg.), Giorgio Strehler: Fur ein mens chlicher Theater. Geschriebene, gesprochene and verwirklichte Gedanken. Suhrkamp, Frankfurt 1975, 283 pp.,
-
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en, zoals destijds Piscator al, een zaal vol
academici met marxistisch sentiment en
populistische retoriek ontmoet. De politici worden uitgekafferd omdat ze, zolang
het theater bereid is een openbare `vermaak'-functie uit te oefenen, braaf meewandelen maar ondertussen geen schijn
van vermoeden ontwikkelen over wat een
activerend cultuurbeleid in wezen kan
zijn (een aspect dat wel nauwelijks typerend-Italiaans kan worden geacht). Het
intuitieve communisme, minder als doctrine dan als alternatief op het uitgediende fascisme, bezorgde Strehler groot aanzien maar bleek uiteindelijk niet voldoende consistent om ook als fundament en
horizon te fungeren; dit bankroet van het
theatrale effect staat levensgroot over
Strehlers mijmerende herinnering uitgeschreven. Het is oprecht en tegelijk onthult het ook het zelfbedrog van Strehler
die er pas na zovele jaren achter is gekomen op welk mentaal drijfzand hij zijn
rooie kerk had gebouwd. Ook dit verhaal
is een internationaal leitmotiv; het theater
blijft, tegen zijn zin en ook tegen zijn natuur in, een zaak van een erg beperkte
minderheid. Dit inzicht doet pijn; deze
pijn is het hart van dit boek.
De werkcode van het Piccolo Teatro krijgt
uiteraard veel relief. Terecht. Het nietslagen in de intenties doet uiteindelijk
weinig of aan het grandioze plan waarmee de troep er destijds op uit trok. Kunst
als dagopdracht. Theater als collectieve
arbeid. Bewustzijn als bedoeling. Theater
niet als een abstracte, wereldvreemde, ahistorische ontmoetingsplaats, maar als
een dynamische vorm van intenser leven
in de historische tijd en mede met de realiteit. Theater als een langgestrekte poging om de eenzaamheid van de geisoleerde mens te doorbreken en een nietformeel maar substantieel, dialectisch
samen-leven te vinden. Klemtoon op het
artisanale, op het vak van het theatermaken, niet op het esthetisch-opgedofd
pronken met experimentele veren. Interpretatie, niet via stilistische nivellering
zodat het imago van de troep triomfeert
over het gehalte van de voorstelling, maar
via objectief onderzoek en onvervaiste zin
voor de tekst-intentie. Geen reconstructie

Forum

van archiefwaarden, maar vruchtbaar maken van historische betekenis voor eigentijdse behoeften. Stijl als kenmerk van
betekenis en interpretatie, niet van ijle en
vrijblijvende schoonheid; stijl niet uit de
vorm van het drama maar uit de substantie van de boodschap. Volkstheater
niet door hele groepen groene toeschouwers zonder voorkennis op onbehaaglijke
stoelen neer te planten,2 maar door `politieke' aansprekelijkheid te realiseren
waarin het 'volkse' een categorie van samenleven wordt en niet een criterium van
wishful thinking. Geen theater als produktie-atelier, maar een laboratorium van
bestendig speuren. Niet zomaar een stuk
opvoeren met veel bravour, publiciteitszin en verstuivende echtheid, wel `theater
maken' als een proces van vakkennis,
groei en communiceerbaarheid. En dat
allemaal tevens gestoeld op het bewustzijn dat de dingen van het Leven zich door
een theateravontuur, hoe compleet en totaal ook, niet laten wijzigen, dat alle metamorfose (als term zelf al een beslissende
keuze tegenover de aanvankelijke breukbehoefte) tijd nodig heeft, langzaam opschiet. Het bewustzijn dat de wereld en
het theater als ervaring een eenheid vormen en geen contrast, dat het theater de
wereld niet verandert en het theater nauwelijks zichzelf, dat slechts zoveel gewijzigd kan worden als de situatie toestaat.
Als dat dan resignatie is. Beseffend dat
deze levenstaak weinig inhoudt en oplevert. En tegelijk, dat er voor wie door
het theater geraakt is, geen andere manier
van Leven mogelijk is.
Bij alle toevalligheid van deze interviews,
teksten en oprispingen springen drie constanten in Strehlers arbeid naar voren:
zijn methodisch karakter, zijn relatie tot
de maatschappij, zijn geloof in een functie voor het theater. Deze kenmerken
plaatst hij bewust in afhankelijkheid van
twee grote voorbeelden: Goldoni en
Brecht. Voortdurend valt hij terug op incidenten in het Leven en het werk van beiden om de eigen hardnekkigheid en volharding te kunnen verantwoorden. Strehler kaart niet na en kauwt niet voor; hij
bezint zich eigenlijk ook niet, hij schrijft
stoer voor zich uit wat hem bezighoudt

2 Cfr. Eric De Kuyper, Toeschouwer in de nieuwe (anti-)theaterarchitectuur, in
Streven, oktober 1975, blz. 62-68.
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en waarom. Zijn methode is het doen van
theater, niet het uitleggen van wat hij wil.
Systeem en intuitie vechten met elkaar;
de ratio van zijn arbeidscode ligt in de
scene zeif. Constructief vernieuwen en
polemisch verontrusten als karaktereigenschappen van een theatermaker die in repertoire, groepsambitie, stijlexpressie, inhoudsklemtoon, maatschappijopstelling
en kunst-'geloof' matastaven heeft uitgezet voor een generatie die thans kennelijk heeft uitgediend en dit verdict van
de tijd niet accepteert. Daarom haalt hij
b.v. uit tegen Grotowski, op irrationele

argumenten die dan ook niet dragen maar
die volkomen begrijpelijk zijn omdat het
andere theater zijn rationele theater van
maatschappelijke dimensies geleidelijk opheft. Strehler verbrandt hier aan zichzelf,
in wanhopige trouw aan een ideaal-metallures. Hoe heterogeen ook uitgediept
uit incidentele teksten, wordt het bock het
beeld van een kerel die weet wat zijn theater wil zijn en in vele jaren erin geslaagd
is deze essentie uit te drukken in harde,
mooie, blijvende beelden en inhouden.

Duitse oorlogsvoorbereidingen
tegen de Sovjet-Unie*
Von Schlieffen, die de oorlogsplannen
van het Duitse keizerrijk voor 1914 ontworpen had, was van mening dat Rusland niet te veroveren was. De reden dat
een overwinning voor Duitslannd onbereikbaar zou zijn, beweerde Von Schlieffen, was dat de Russische legers in staat
waren de invaller steeds dieper in de binnenlanden van Rusland te lokken, waar
het klimaat, de strategie van de verschroeide aarde - voor het eerst in 1812
tegen het Grande Armee van Napoleon

toegepast - en de vermoeienissen van de
achtervolging de overwinnaar tenslotte
van zijn krachten zouden beroven. Op
grond van die argumenten wilde Von
Schlieffen in 1914 van goedkope overwinningen in het Oosten tegen de Russen
niets weten en gaf hij de voorkeur aan
een veldtocht tegen Frankrijk, tactisch
veel moeilijker, maar strategisch niet zo
riskant.
Hitler erfde van Von Schlieffen alle problemen van een tweefrontensituatie. Hij
volgde echter in 1939 het voorbeeld van
Bismarck en zocht naar een diplomatieke
oplossing teneinde de positie van Duits-

C. Tindemans

* Enkele opmerkingen naar aanleiding van de publikaties: Die Weizsacker-Papiere
Propylaen Verlag, Berlin, 197.5,
DM. 68, pp. 684. Franz Knipping, Die Amerikanische Russlandpolitik in der Zeit
des Hitler-Stalin-Pakts 1939-1941 (Tiibinger Studien zur Geschichte and Politik 30),
J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) Verlag, Tubingen, 1974, DM. 64, pp. 258. Sven Allard,
Stalin und! Hitler. Die Sowjet-russische Aussenpolitik 1930-1941, A. Francke A.G.
Verlag, Bern, 1974, sFr. 54, pp. 315. G. A. Rein, Der Deutsche and die Politik.
1933-1950. Herausgegeben von Leonidas E. Hill,

Betrachtungen zur deutschen Geschichte von der Reichsgrundung bis zum Reichsuntergang. Musterschmidt Verlag, Gottingen, 1974, pp. 695. Heeresadjudant bel
Hitler 1938-1943. Au)fzeichnungen des Majors Engel. Herausgegeben and kommen-

tiert von Hildegrad von Kotze. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1974, DM. 19,80,
pp. 158. Geoffrey Jukes, De verdediging van Moskou, Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1974, f 6,90, pp. 159. John Reegan, Operatie Barbarossa. De Duitse inval in
Rusland, Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1973, f 6,90, pp. 159. Eugen Kogon,
Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager, Kindler Verlag, Munchen, 1974, DM. 9,80, pp. 412. Karl Bosl (Hrsg.) Das Lahr 1941 in der europaischen
Politik. R. Oldenbourg Verlag, Munchen-Wien, 1972, DM. 22, pp. 164. James P.
O'Donnel/Uwe Bahnsen, Die Katakombe. Das Ende in der Reichskanzlei, Deutsche
Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1975, DM. 38, pp. 437. Dietrich Geyer (Hrsg.), Wirtschaf t
and Gesellschaf t im vorrevolutionaren Russland. Verlag Kiepenheuer and Witsch,
Köln, 1975, DM. 32, pp. 412. Berd Martin, Friedensinitiative and Machtpolitik im
Zweiten Weltkrieg 1939-1942. Droste Verlag, Dusseldorf, 1974, DM. 82, pp. 572.
Manes Sperber, Zur Analyse der Tyrannis. Das Ungluck begabt zu sein. Zwei sozialpsychologische Essays, Europa Verlags-AG, Wien, 1975, DM. 20, pp. 184.
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land als dominerende mogendheid op het gaan? Als het. zou , gebeuren, zou Duitscontinent veilig te stellen. Het resultaat land geconfronteerd worden met een oorwas het beruchte Molotov-Ribbentrop- log op twee fronten. Bovendien zou, volpact van augustus 1939. Krachtens dit gens David L. Hoggan, de Russische
akkoord beloofden Duitsland en de Sov- steun aan Groot-Brittannie een troef in
jet-Unie elkaar geen oorlog tegen elkaar de hand zijn van president Roosevelt bij
te zullen voeren, een afspraak die zij een zijn pogingen de Verenigde Staten in de
maand later, in spetember 1939, tijdens oorlog met Duitsland te betrekken.
een bezoek van Von Ribbentrop aan Maar zo behoefde het allemaal niet te
Moskou, bezegelden met de verdeling gaan. Want `als Sovjet-Rusland niet meer
van Polen. Hitler zag dit non-agressie- existeert', legde Hitler op 31 juli 1940
pact waarschijnlijk nooit anders dan als aan zijn generaals uit, zal ook Amerika
een noodoplossing. Het is evenmin waar- voor Groot-Brittannie verloren zijn, want
schijnlijk dat Hitler er voor zijn aanval de eliminatie van Rusland zal de macht
op de Sovjet-Unie doctrinaire motieven van Japan in het verre Oosten aanzienop na hield. Hitler was namelijk in bijna lijk vergroten. Hitlers conclusie was: de
alles, behalve in zijn antisemitisme, vol- verovering van de Sovjet-Unie moest een
komen pragmatisch. Zijn logische gevoel onderdeel vormen van de strijd tegen Enwaarschuwde hem echter dat zijn militai- geland. Met dit argument rechtvaardigde
re successen in West-Europa de Sovj et- Hitler zijn besluit om een `Blitzkrieg' teUnie moesten verontrusten en voor dat gen de .Sovjet-Unie in studie te nemen.
land een reden moesten zijn op ruimere Hitler liet echter na juli 1940 het onderschaal militaire voorbereidingen te tref- houden van normale betrekkingen tussen
fen, inplaats van Duitsland te sussen met de beide landen niet beinvloeden door
versterking van de non-aggressiepolitiek. zijn geheime oorlogsvoorbereidingen. Die
Zoals onder andere uit de `Weizsacker werden geregeld door het verdrag van
Papiere 1933-1950' blijkt, zag Hitler dit augustus 1939 en door de diverse oververkeerd want in 1940 en zelfs tot 22 juni eenkomsten die daarna in september
1941 was Stalins politiek, hoewel de Rus- 1939 tussen Molotov en Von Ribbentrop
sen zich niet onthielden van bepaalde de- getroffen
en waren. Op grond van die overfensieve maatregelen, in hoofdzaak ge- eenkomsten maakten de Russen zich in
richt op een pijnlijk nauwkeurige nako- begin 1940 meester van de Oostzeestaten
ming van het non-agressiepact. Hitlers en in juni van datzelfde jaar van Bessapragmatische gevoel waarschuwde hem rabie.
waarschijnlijk echter terecht dat Stalin Indien Stalin het daarbij gelaten had, zou
probeerde tijd. te winnen.
Hitler niets te zaggen hebben gehad.
De voortdurende tegenstand van Groot- Maar de annexatie door de Sovjet-Unie
Brittannie benadrukte eveneens de geva- van een deal van de Roemeense Boekoren voor een Russische ommezwaai. De wina, gelegen buiten de overeengekomen
Britse weigering om zich gewonnen te ge- Russische invloedssfeer, gal Hitler zowel
ven, ergerde - volgens F. Knipping en een grond voor protest als een reden
Sven Allard — Hitler eerder dan dat die voor bezorgdheid. Roemenie verschafte
hem verontrustte, aangezien de Britten Duitsland de enige natuurlijke bron van
kennelijk niet in staat waren zich in de olie. Hitler wilde die tot iedere prijs beaangelegenheden op het door het Derde houden en zijn Balkanpolitiek na juni
Rijk gedomineerde continent te mengen. 1940 was crop gericht de positie van
Maar de voortzetting van de oorlog door Duitsland daar ten koste van Ruslands
Groot-Brittannie was een factor, volgens positie te verbeteren. Hongarije werd omG. A. Rein, waarmee Hitler rekening gekocht met Noord-Zevenburgen. Roemoest houden, vooral omdat altijd al een menie werd gerustgesteld door het zenvan de voornaamste doelstellingen van de den van Duitse troepen om de olievelden
Britse strategic — geisoleerd als het land te beschermen (wat tevens een garantie
was — was geweest machtige bondgenoten was tegen een verdere Russische annexaop het continent. te zoeken. Hoe lang zou tie) en de Sovjet-Unie werd te verstaan
de Sovjet-Unie weerstand kunnen bieden gegeven dat die maatregelen getroffen waaan de verleiding om met Engeland een ren om een Britse interventie in de Balbondgenootschap tegen Duitsland aan te kan te voorkomen. Maar Stalin schrok
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van die maatregelen en in november
1940 stuurde hij Molotov naar Berlijn
om concrete garanties van goede nabuurschap los to krij gen.
Nadat de conferentie met Molotov op 12
en 13 november mislukt was, consentreerde Hitler zich op de plannen voor de
aanval op de Sovjet-Unie. Het invasieplan Barbarossa Bing van de veronderstelling uit dat de Russen niet, maar de
Duitsers wel zouden aanvallen en dat de
Wehrmacht een gering overwicht in mansterkte zou hebben, een duidelijk overwicht in aantallen pantsereenheden en
enig overwicht in kwaliteit van uitrusting.
Het Rode Leger moest omsingeld en vernietigd worden tussen de Dvina en de
Dnjepr en dat moest binnen negen tot zeventien weken gebeurd zijn. Volgens plannen moest de concentratie van de strijdkrachten voor de uitvoering van het planBarbarossa tegen 15 mei 1941 gereed zijn.
V66r de beraamde concentratie voltooid
had kunnen worden, werd echter de afwikkeling van Hitters plannen voor het
oostelijke operatietoneel door gebeurtenissea op de Balkan verstoord. Tegen het
einde van maart 1941 vond in Joegoslavie een staatsgreep plaats. Het leger zette
prinsregent Paul of omdat hij to Duitsgezind was en verklaarde zijn ondertekefling van het Driemogendheden-pact, dat
Joegoslavie met Duitsland, Italic en Japan had verbonden, voor ongeldig. Hitler, die zich steeds meer ergerde aan het
gebrek aan succes van de Italianen in hun
oorlog met de Grieken, kwam tot de conclusie dat hij in de Balkan onmiddellijk
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en beslissend moest ingrijpen. Troepen
die voor de aanval op de Sovjet-Unie bestemd waren, werden gehergroepeerd en
op 6 april 1941 began de Balkancampagne.
De strijd duurde niet lang: de Joegoslaven capituleerden op 17 april en het
Griekse leger legde op 20 april de wapens
neer. Het intussen door een Brits expeditieleger bezette Kreta vie! op 26 mei, na
een schitterend uitgevoerde, maar voor de
Duitsers bijzonder kostbare landingsoperatie, in Duitse handen. Dat er nog weer
een groat stuk van Europa in Duitse handen overging, was echter niet het enige
resultaat van deze Balkanveldtocht. Dat
was -- gezien de strategische betekenis van
de Balkan -- natuurlijk belangrijk. Maar,
zoals later zou blijken, het doorslaggevend belang was het gedwongen uitstel
van Operatic Barbarossa. De aanval op de
Sovjet-Unine zou oorspronkelijk op 15
mei 1941 beginnen, maar moest verschoven worden naar half juni. Dit was een
uitstel van vijf weken. Ondanks de adviezen van zijn generaals om de oorlog tegen de Sovjet-Unie tot mei 1942 uit to
stellen, liet Hitler zich niet afbrengen van
zijn voornemen om door to zetten. Media
1941 was Barbarossa een obsessie voor
Hitler geworden. De codenaam Barbarossa -- een bijnaam voor een Duitse keizer
die in de 12e eeuw zijn legers aangevoerd
had in een kruistocht tegen de heidense
slaven — was een manifestatie van de historische rol die Hitler zich aangemeten
had.
L. L. S. Bartalits
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Sociale wetenschappen
Energie educatief I en II

Katernen 2000, Amersfoort 1975, 42 en
18 blz, per 4 st. f 6,Houtman, A. M. A., Machtsaspecten binnen de hulpverlening — (Werken en wegen)
Dekker & v. d. Vegt / v. Gorcum, Assen,
Nijmegen 1976, 68 blz, f 9,90
Lamour, Catherine en Michel R. Lamberti, Opiumzwendel (Torenboeken)
In den Toren, Baarn 1975, 255 blz, f 24,50
K.R.O., Visies op kommunikatie
Ambo, Bilthoven, 1975, 144 pp.
Denken uit de KRO bij zijn vijftigjarig
bestaan is de ondertitel van een bock dat
voortgekomen is uit het verzoek van de
toenmalige voorzitter van de KRO, mr.
H. W. van Doorn, aan de Programma Adviesraad om aandacht to schenken aan
een verdere bezinning van de KRO als
omroep met een katholiek signatuur. Via
verschillende organen en instanties in de
katholieke Nederlandse wereld zijn allerlei gedachten --neergelegd in discussiestukken— doorgesproken en tot een uiteindelijk document samengegroeid, waarin zes benaderingen staan uitgewerkt:
Massakommunikatie en christelijke levensvisie (drs. H. Hoekstra), KRO en
godsdienstigheid (L. ter Steeg), KRO en
maatschappij (drs. R. Lubbers), KRO en
politick (dr. J. van Putten), KRO en kultuur (P. Beugels) en De KRO als massakommunikator (drs. H. Hoekstra). Het
vijfde essay over KRO en kultuur springt
er naar mijn mening uit als het beste, het
meest concrete ook. De denkbeelden die
daarin worden neergelegd over TV en

openbare bibliotheken en hun onderlinge beinvloeding, is verhelderend en actueel. Zo is het ook met Beugels' analyse van
films, tv-spelen e.d. Wat hij in zijn opstel
zegt en denkt over het begrip `onderhuidse informatie', die een kwantitatief groter bereik heeft dan de pure informatie
(bijv. een actualiteitenrubriek), is het overdenken waard. De rest van de stukken is
veel beschouwender en vertoont nog to
veel het patroon van antwoorden op discussievragen.
Panc Beentjes
G. Ch. Schachnasarov e.a., Was man uber
die Geschellschaft wissen muss
Teil I Einmalens des Marxismus Leninismus
Teil II Was ist Kommunismus?
Verlag Neues Leben, Berlin, 1974, 147 en
272 pp,
Een Duitse vertaling van wat in de SovjetUnie ongeveer de rol moet spelen van
een leerboek maatschappijleer bij ons. Er
staat van alles in, zowel over de marxistische leer als ook over staatsinrichting en
de rol van de partij in het leven van de
burgers. Wat vooral opvalt is dat de leer
de wetenschap centraal stelt en die wetenschap dan ook in geen enkel opzicht wantrouwt. Belangwekkend is een eerste inleiding in het economisch systeem van de
Oostbloklanden.
C. J. Boschheurne
Jacinto Rodrigues, Urbanisme et Revolution

(Citoyens no. 3)
Editions Universitaires, Paris, 1973, 148
pp, FE 18,50
Deze bondige en bruikbare studie schenkt
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voornamelijk aandacht aan de ontwikkeling van , de artistieke en politieke theorieen tijdens de eerste jaren na de Russische revolutie. Zij wil meer bepaald een
(her-)waardering zijn van de `desurbanisten', die een radicale oplossing wensten
voor de oppositie stad/land, industrie/
landbouw. Men zou dan ook kunnen zeggen dat de bekommernissen van mensen
zoals Barth, Guinzbourg en Vladimirov
erg gericht zijn van deze ideeen gebruik
te maken voor het oplossen van de problematiek rond de tussen economie en
ideologie geklemde urbanisatie. De schrijver buigt deze waardering om in een actuele pro-chinese richting, wat echter weinig hoeft of te doen aan een interpretatie
die aanleiding kan zijn tot nieuw onderzoek, zoals Frangoise Choay ook in haar
woord vooraf suggereert.
Eric De Kuyper

Gedragswetenschappen
Prof. Dr. E. Verbeek, Psychiatrie in holle
en bolle spiegels. Een kritische verkenning op het gebied der anti-psychiatrie
Callenbach, Nijkerk, 1975
Reeds de literatuurlijst toont het verschil
met Trimbos' Anti-psychiatrie (Van Loghum Slaterus 1975). Hier geen sociologische school, geen Scheff, Cohen, Basaglia of Mannoni. Ook de toon is geirriteerd, geschreven als het bock is vanuit
het establishment (volgens de schrijver
zelf, blz. 18).
Hij behandelt vooral Laing, verder Cooper, Esterson, Szasz en Trimbos. Voor de
laatste (diens oudere publikaties) heeft hij
tenminste enige waardering. Natuurlijk
slaan de zg. antipsychiaters wel door,
maar ze zien tenminste dat psychiatric
naar vorm, inhoud en toepassing met politiek te maken heeft, of tenminste met
sociale structuur; dus gebruiken ze een
sociaal model.
Deze rancuneus polemiserende anti-antipsychiatrische teksten zijn voor de nietvakman niet te lezen en voor de vakman
vervelend. Het is evenzeer tegen zijn studenten geschreven als het genoemde boekje van Trimbos voor dezen, `Laten ze het
maar voelen'!
J. H. van Meurs

M. Wertenbroek, Grenzen en grensoverschrijdingen van de psychiatrie

De Toorts, Haarlem, 1975
De schrijver, wiskundige van huis uit,
komt in hoofdstuk 6 nog tot een formule
voor de samenhang tussen oorzaak en
verschijningsvorm. Verder is hij een gelovig psychiater, die het Cartesiaanse dualisme lichaam-ziel op Spinozistische wijze
oplost met het correspondentieprincipe.
De discussie die Heymans een 50 jaar geleden tot het psychisch monisme bracht,
gaat blijkbaar nog steeds door. Deze
`correspondentie'-hypothese nu leidt hier
tot de postulering van een `psychencephaion', volgens het schema zowat congruent
aan het limbische stelsel van de hersenen.
We mogen m.i. deze overigens goede, populaire, theoretische schets van moderne
psychiatric en psychotherapeutische mogelijkheden los zien van zijn bovengeschetste filosofische achtergrond.
De koppelverkoop moet wellicht functionalistisch de leek of zelfs de schrijver behoeden tegen geloofstwijfel.
Sociologische opvattingen (Becker, Goffmann, Scheff), noch z.g. antipsychiatrische opvattingen (Cooper, Laing, e.a.) komen aan bod en er is onvoldoende ruimte gelaten voor kritische zelfwerkzaamheid van de lezer.
Aardig, maar niet meer van deze tijd, buiten het klooster dan.
J. H. van Meurs
N. Hoffman/M. Frese Verhaltenstherapie
in der Sozialarbeit

Muller, Salzburg, 1975
Een theoretische inleiding met 'Umseitig'
praktische oefeningen, bedoeld voor psychologen, sociale werkers, leraren en opvoeders, zoals de hele reeks `Arbeitsbucher zu Psychologischen Schulung', waarvan dit het 10e deel is.
Zoals bekend, berust de gedragstherapie
op een leertheorie (Pavlov, Skinner, Hull,
Thorndike, etc.). Het kernbegrip voor het
instrumentale of operationele leren is positieve of negatieve Verstarkung ('bekrachtiging' zeggen ze bij ons vaak). Het
contraire begrip daarvan is dan hier 'bestraffing', dus uit de pedagogische sfeer.
Niet helemaal logisch, maar dat ligt aan
de leertheoretici, meer dan aan de schrij-
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vers. Het theoretische deel is helder, eenvoudig en voorzien van sprekende voorbeelden. Het gaat concretiseren naar contactmoeilijkheden, depressies, huwelijksproblemen, alcoholisme, fobieen en opvoedingsstoornissen.
De gedragstherapie veronderstelt een
mechanistische en detaillistische stijl, die
de medici niet zozeer ligt, mede doordat
ze andere modellen gewend zijn te hanteren.
M.i. is de gedragstherapie in de handen
van gespecialiseerde psychologen op indicatie (van een behandelingsteam) het best
op zijn plaats. Voor de anderen voor wie
het boek bedoeld is, meer nuttig om kennis van te nemen dan om exact toe te
passen. Een goed boekje, vooral voor wie
niet denkt dat het de laatste psychotherapeutische wijsheid bevat.
J. H. van Meurs
Geschiedenis
Berghahn, Volker R. (Hrsg), Militarismus
— (Neue Wissenschaftliche Bibliothek,
Geschichte)
Kiepenheuer & Witsch, Köln 1975, 396
pp, DM 32,Weltgeschichte der Gegenwart; Ereignisse
and Entwicklungen seit 1945

Verlag Ploetz, Wurzburg 1975, 481 pp,
DM 49,50
Bert Engelmann, Wir Untertanen. Ein
Deutsches Anti-Geschichtbuch,
C. Bertelsmann Verlag, Munchen, 1974,
pp. 495.
Bert Engelmann, Einig gegen Recht and
Freiheit. Deutsches Anti-Geschichtsbuch
2. Teil,
C. Bertelsmann Verlag, Munchen, 1975,
pp. 419, DM. 29,80.
De meer links gerichte sociaal-democraten in West-Europa, zoals de Partij van
de Arbeid, gaan zaken doen met de Oostduitse communisten. De Partij van de
Arbeid en de Socialistische Eenheidspartij Duitsland gaan werkgroepen vormen
ter bestudering van bepaalde problemen,
zoals veiligheid en ontwapening, de economische en sociale politiek, de cultuuren onderwijspolitiek. Zover zijn de Nederlandse socialisten nog niet gegaan in

hun contacten met hun Westduitse kameraden van de SPD. Maar misschien is
dat ook niet zo verwonderlijk, als men
de publikaties van Bert Engelmann bestudeert en ziet welke 'heilloze weg' de
Duitse sociaal-democraten reeds in 1919
waren ingeslagen. Het was een pure
machtspolitiek om de macht te behouden. Engelmanns conclusie is dat de Westduitsers contra-revolutionair zijn zonder
dat ze een revolutie hebben gekend.
L. L. S. Bartalits
Karl Nehring, Matthias Corvinus, Kaiser
Friedrich III and das Reich

R. Oldenbourg Verlag, Munchen 1975,
240 pp, DM 45,—
Op grond van nieuwe research in verschillende archieven schetst de auteur het streven van de Hongaarse koning Matthias
Corvinus om de Habsburgse `Erblandpolitik' in het Donaugebied gedurende de
tweede helft van de vijftiende eeuw te
dwarsbomen. Een van de grootste verdiensten van de auteur is dat het tot op
heden verrichte historisch onderzoek met
betrekking tot dit onderwerp in Hongarije
in zijn boek kritisch wordt geanalyseerd.
L. Bartalits
Erich Eyck, Bismarck and das Deutsche
Reich

Wilhelm Heyne Verlag, Munchen 1975,
pp. 320, DM. 8,80

Deze levensbeschrijving van de grote
Duitse en fascinerende Europese staatsman is een boeiend geschreven boek. De
auteur heeft sinds jaren de eerste grote
biografie van Bismarck geschreven. Dit
boek behandelt naast de persoonlijkheid
ook de binnen- en buitenlandse politiek
van de 'Eiserner Kanzler'. Bovendien
worden de Europese politieke ontwikkelingen gedurende de periode Bismarck
uitgebreid behandeld wat het boek ook
voor niet-Duitse lezers erg aantrekkelijk
maakt.
L. L. S. Bartalits
A. J. P. Taylor, The Second World War.
An illustrated history
Hamish Hamilton, London 1975, 235 pp.,
ill., krtn., £ 5.95
Met de betrekkelijke afstandelijkheid
waarmee men de Spaanse Successieoorlog
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(1701-1714) zou beschrijven geeft Taylor
ons in een beknopt en helder boek de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
Veel ruimte voor redeneringen geeft de
omvang ,van het boek niet; we worden geconfronteerd met een serie (soms controversiele) constateringen. Maar dat
draagt misschien nog meer ertoe bij gevestigde opvattingen omtrent aard, verloop en gevolgen van de oorlog opnieuw
te bekijken. Dat gaat dan van de vraag
of Hitler nu wel of niet een oorlog op
grote schaal gepland heeft, tot de kwestie of Stalin overal ter wereld het communisme aan de macht heeft willen brengen. Bekend was al de stelling van Taylor
dat Hitler steeds van keer tot keer heeft
bekeken waar voor zo laag mogelijke kosten winst te behalen viel en hij zeker niet
met andere mogendheden heeft gecomplotteerd. Stalin heeft volgens Taylor
meer als Rus dan als communist gehandeld: communistische partijen in Frankrijk en Italie zag hij liever niet (want onafhankelijk) aan de macht komen; bij wapenstilstanden met Oosteuropese landen
heeft hij de Westerse geallieerden erbuiten gehouden, zoals de Russen zich niet
met Italie hebben mogen bemoeien; de
vestiging van communistische regeringen
in aan Rusland grenzende staten is het
gevolg van de Koude Oorlog, niet de
oorzaak ervan.
En dan hebben we vele uitspraken daartussen. Over het karakter van de oorlog:
de volle omvang van de nazi-gruwelen
werd pas bekend na afloop, `Even so,
enough was known to rule out any ending
except unconditional surrender and to
make the Second World War that very
rare thing -- a just war.' (p. 21) Over de
successes van Rommel in Noord-Afrika:
`Churchill himself lost heart for the only
time in the war. Once more he was criticized in the House of Commons. Once
more the cry was raised for an independent Minister of Defence with the additional proposal that the Duke of Gloucester should be made Commander-in-Chief
— not a happy idea.' (p. 144) Over de mislukte landing te Dieppe: `Some valuable
lessons were said to have been learned,
though it is hard to say what they were.'
(p. 153) Over de verhouding tussen de
Amerikanen en De Gaulle: `The American objection to de Gaulle was not ideological. His offence, like that of the Russians later, was simply to be independent.
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Churchill, being dependent on American
supplies, had to take a more subservient
line; de Gaulle, having no supplies at all,
could go his own way.' (p. 193).
Deze citaten mogen illustreren dat dit
boek kan boeien. Taylor sluit aldus: universele vrede heeft de oorlog niet gebracht; maar het doel was een ander, namelijk volkeren bevrijden van de overheersing door Duitsers en Japanners.
`Those who experienced it know that is
was a war justified in its aims and succesful in accomplishing them. Despite all the
killing and destruction that accompanied
it, the Second World War was a good
war.' (p. 234). Hierover kan men van mening verschillen, maar ondanks alle bezwaren die men er tegenin kan brengen,
vind ik het een goed boek.
Marcel Chappin
Wijsbegeerte

Luypen, prof. dr. W., Rechtvaardigheid
Tjeenk Willink, Zwolle 1975, 340 blz,
f 25,50
Roland Barthes, Mythologieen
Arbeiderspers, Amsterdam, 1975, 314 blz.,
f 29,50
Roland Barthes (1915) is een representant van een stroming in de literaire kritiek die probeert de literatuurwetenschap net zo te benaderen als de structurele taalkunde die door F. de Saussure is ontwikkeld.
Het boek `Mythologieen' dateert uit
1954-1956, toen Barthes elke maand in
een tijdschrift een bijdrage leverde; `ik
probeerde toen regelmatig na te denken
over enkele mythen van het Franse dagelijkse leven. Het materiaal voor deze
overdenking was zeer gevarieerd (een
kranteartikel, een foto in een weekblad,
een film, een toneelvoorstelling, een tentoonstelling), het onderwerp willekeurig:
het was natuurlijk mijn eigen actualiteit.
Uitgangspunt was meestal een gevoel
van ergernis, veroorzaakt door de vanzelfsprekendheid die de pers, de kunst,
het gezonde verstand toekennen aan de
werkelijkheid' (p. 11). Een dergelijke
ideologie wordt zijns inziens gedragen
door de mythe van de taal, de taal als
sociaal verschijnsel.
Na de 53 opstellen, waarvan sommige
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typisch Frans zijn, bestaat bet tweede
deel van het boek (pp. 247-314) uit een
vrij gecompliceerde studie, genaamd `De
mythe, vandaag'. Daarin zegt Barthes
dat de mythe een communicatiesysteem,
een boodschap is en dat daaruit blijkt
dat de mythe geen voorwerp, begrip of
idee kan zijn, maar een wijze van betekenis, een vorm. Daarom kan alles (foto,
bioscoop, sport, toned, reclame) leiden
tot mythologische spraak. Daarom ook
valt de mythe onder de semiologie -een term van de Saussure — de wetenschap der tekens en hun relaties.
Duidelijk marxistisch getint lijkt mij het
slot van dit essay, waarin hij poogt aan
te tonen dat de mythe 'rechts' thuishoort,
bij de bourgeoisie, want het grote doel
van de mythen is de wereld tot stilstand
te brengen (blz. 304). Opvallend feit in
heel bet boek is, dat Barthes nergens
spreekt van de ons zo bekende klassieke
mythologieen, nergens ook van mythe in
religieuze zin.
Wie zich wil inspannen — vooral in het
tweede deel van het werk -- krijgt veel
stof tot nadenken aangereikt. Hulde tenslotte aan de vertaler die dit waagstuk
heeft aangedurfd.
Panc Beentjes
Corn. Verhoeven, De resten van het vaderschap: beschouwingen over de levensloop

Amboboeken, Bilthoven 1975, 199 blz.,
f 17,50
Een bundel beschouwingen van de schrijver waarvan de meeste eerder, sommige
in Streven, verschenen zijn. Als filosoof
vraagt men zich af. wat is dit nu voor
boek. Zelf zegt de schrijver uitdrukkelijk
dat hij geen filosofische pretenties meer
heeft, maar de vraag is wat hij doet. Met
behulp van zeer essentiele gebeurtenissen
in en rond het menselijk leven probeert
hij dat leven te beschrijven. Dat gebeurt
dan op een meer dichterlijke methode.
Een vorm van filosoferen waaraan ook
Nietzsche zich al heeft schuldig gemaakt.
Maar anders dan bij deze schijnt deze
schrijver bij voorbaat alle algemeengeldigheid uit te sluiten. De verantwoording
zit in vrijwel de eerste zin van het boekje:
`Leven is uiteindelijk zwichten, en allang
voordat het zwicht voor ouderdom en
dood, verliest het zijn nuchterheid in de

ontmoeting met wat ik bij gebrek aan een
beter woord als de lyrische meerwaarde
van het bestaan zou willen aanduiden.'
Een zin waarvan men niet eens kan zeggen of ze optimistisch of pessimistisch
bedoeld is.
C. J. Boschheurne
Ad. Peperzak, W ee f sels
Amboboeken, Bilthoven 1974, 234 blz.,
f 22,50
Dit boek is blijkens de flaptekst bedoeld
als inleiding in de wijsbegeerte. Daarvoor
veronderstelt het echter veel te veel terminologie bekend. Voor de vakman is het
echter wel belangwekkend, maar niet voldoende gefundeerd. Telkens weer zal hij
vragen: hoe komt hij daaraan. Misschien
is het inderdaad juist om die twee redenen
bruikbaar voor werkgroepen; vertalen van
vaktermen en zoeken naar funderingen.
Ook daarvoor is het boek bestemd. Men
zal dan echter wel een zeer gedisciplineerde groep moeten hebben.
C. J. Boschheurne
Karl Aschenbrenner, The concepts of criticism

Reidel Publishing Company, Dordrecht/
Boston 1974, 549 blz., f 150,—

Dit boek probeert vast te stellen welke begrippen er in de kunstkritiek met name
wat betreft muziek, beeldende kunst, letterkunde, film en theater worden gehanteerd. Hij kijkt dan ten eerste naar de
punten waarop men beoordeelt en welke
termen men daarbij dan telkens gebruikt.
Telkens zoekt hij verder naar goedkeurende en afkeurende terminologie. In feite
hebben we dus te maken met een empirisch onderzoek, aan de hand van 65 boeken, naar de wijze waarop de kunstkritiek zich uitdrukt. Bijna de helft van het
boek bestaat uit een 'sourcebook', waarin de gesignaleerde en aangehaalde termen worden vertoond in het kader van de
zinnen waarin ze gebruikt zijn.
De vraag is nu wat men met dit soort onderzoek gaat doen. In deze serie (Foundations of Language supplementary series)
zijn ook op andere gebieden al dergelijke,
bijna op lijsten lijkende boeken, verschenen die termen en hun gebruik op een of
ander min of meer filosofisch gebied te
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zien geven. Als kritiek op het systeem van
de wetenschap die op deze manier beschreven wordt, zijn ze moeilijk bruikbaar. Het lijkt bijna eerder of men tot
een codificatie van die terminologie wil
komen. Wel kan men ze misschien gebruiken om de onderlinge verbanden van de
termen vast to stellen, waarbij men er van
uit moet gaan dat de kunstkritiek een
coherent systeem is. De opvatting van een
Karl Kraus en anderen die stellen dat dit
niet het geval is, zal in een werk als dit
Been steun vinden.
C. J. Boschheurne

Theologie

Bleistein, Roman, Die jungen Christen
and die alte Kirche

Verlag Herder, Freiburg/Breisgau 1975,
160 pp., DM 5,90

D. S. van der Merwe, Elke Sondag nagmaal?

Pro Rege, Potchefstroom, 1975, II + 62
pp
De auteur, verbonden aan de Teologiese
Skole van Potchefstroom voor liturgie
en de zgn. ambtelijke vakken heeft voor
de Gereformeerde Teologiese Vereniging van Witwatersrand in augustus 1974
een lezing gehouden over de viering van
het avondmaal. In de Gereformeerde
Kerk van Suid-Afrika is namelijk sedert
1968 in vele classes studie gemaakt van
Schrijver onderzocht bijbels, theologische
motieven voor een wekelijkse viering
o.a. via het vierde gebod (Ex. 20 : 9;
Deut. 5 : 13) en soms tenslotte enkele
vereisten op voor een dergelijke wekelijkse viering. De brochure brengt naar
mijn mening geen nieuws.
Panc Beentjes
Godsdienst

Peter Stuhlmacher, Der Brief an Philemon

(Evangelisch-Katholischer Kommentar
zum Neuen Testament) Benziger Verlag,
Zurich, Einsiedeln, Köln Neukirchener
Verlag, Neukirchen-Vluym, 1975, 75 pp.
Een nieuwe commentaarserie in het Duitse taalgebied, die begint met het briefkaartje van Paulus aan Philemon (25
verzen). In het voorwoord schrijft de
auteur 'ich versuche, eine auslegungsund wirkungsgeschichtlich reflektierte
theologische Exegese vorzulegen' en hoop
tevens dat de nu volgende delen ook vanuit dit gezichtspunt zullen opereren. Het
lijkt mij inderdaad juist en noodzakelijk
dat beschreven wordt hoe mensen als Johannes Chrysostomos, Theodorus van
Mopsuestia, Luther, Calvijn, Hugo de
Groot, Cornelius a Lapide, deels in hun
prediking, deels in commentaren de Philemon-brief als belangrijk hebben bestempeld (pp. 58-66). Het commentaar zelf
(pp. 11-58), waarin gelukkig van elke pencoop een vertaling is afgedrukt, leest goed,
m.n. door de vrij grote letters en de goede lay-out van het notenapparaat. Wel is
voor dit goede commentaar nodig dat men
Grieks kent.
Panc Beentjes

Bartels, drs. W. J. B. e.a. (red.), Het Beloo f de Land; Rol van de religie in het
Midden-Oostenkonflikt

Ambo, Bilthoven 1976, 98 blz, f 9,75
Breemen, Peter G. van, Called by Name
Demension Books, Denville, New Yersey
1976, 277 pp, $ 6.95
Maas, Frans, Van God houden als van
niemand; Preken van Eckhart

J. H. Gottmer, Haarlem 1975, 126 blz,
f 10,90, Bfr 180
Miskotte, K. H., De weg der verwachting
Ten Have (Combo), Baarn 1975, 92 blz,
f 9,75
Popta, W. E. van, De Bijbel en de zee
Buyten en Schipperheyn, Amsterdam
1975, 194 blz
Projektgruppe Glaubensinformation, Wer
glaubt, denkt weiter (Briefkurs fur fragende Menschen)
Herderbiicherei, Freiburg 1975, 176 pp,
DM 4.90
Literatuur

Austriaca, Beitrdge zur osterreichischen
Literatur. Festschrift f iir Heinz Politzer
zum 65. Geburtstag
Max Niemeyer Verlag, Tubingen 1975,
495 pp, DM 80,—

568

Centrum voor Gezellestudie, UFSIA Gezelliana, jg. 6, nrs 1-2

De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam 1975, 80 pp, BF 55
Fowlie, Wallace, A Reading of Proust
The University of Chicago Press, London
1975, 324 pp, £ 2.40/$ 3.95
Stierle, Karlheinz, Text als Handlung
(UTB 423)
W. Fink Verlag, Munchen 1975, 228 pp,
DM 15,80

Jan Emiel Daele, De achtervolgers
Manteau, Brussel-Den Haag, 1974, 160
blz., 195 BF.
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Qua inhoud en compositie zijn het nog
steeds juweeltjes van verhalen. Dit kan
echter niet helemaal gezegd worden van
de vertaling. Naturlijk staan de namen
van de bewerkers borg voor een goede en
gedegen kwaliteit, maar als je er bijvoorbeeld de bewerking van een Paul Rodenko naast legt, dan mis je toch wel die spitse en humoristisch-ironische benadering,
die zijn vertaling kenmerkt.
Al met al echter toch wel aangename literatuur, verpakt in een aardig omslag.
C. Free
Erich Fried, Fast alles Mogliche. Wahre
Geschichten and giultige Liigen

Het recept dat de auteur gebruikt heeft
voor het schrijven van `De achtervolgers'
is het volgende: neem een mooi meisje dat
Solange heet en uit een bourgeois milieu
komt, laat een fantastisch lieve jongen,
Kris, bezitter van een geslachtsorgaan en
een pak nare frustrerende jeugdherinneringen op haar verliefd worden, laat Solange en Kris dan probleemloos vrijen,
negen hoofdstukken lang op alle ogenblikken, op alle plaatsen en in alle standen, maak er dan abrupt een einde aan.
De auteur heeft zijn stoeiende hoofdfiguren ingekaderd tussen doorlopende berichten uit het wereldnieuws van Kerstmis
'72 tot Kerstmis '73. Om zodoende het
contrast te verscherpen tussen de angstaanjagende wereld en het veilige liefdesnest? Of om de schaamte van zijn Adam
en Eva met een maatschappijkritisch viigeblad te bedekken?
J. Gerits
J. C. Mardrus, Alle verhalen van 1001
nacht

Uitgeverij Manteau, Den Haag/Brussel
1974, f 10,90 per deel
Met als uitgangspunt de tekst van Mardrus werd jaren geleden de vertaling uitgebracht van de verhalen van 1001 nacht
o.l.v. A. Helman en met medewerking
o.a. van R. Blijstra, A. Coolen en W. de
Geus.
Het is een goede gedachte van Manteau
geweest om in deze tijd, vol met zijn hang
naar romantiek, de uitgave te herdrukken.

Verlag Klaus Wagenbach Berlin 1975,144
pp, S. 141 DM 12.80
25 korte verhalen en essays, waarbij we
bij een aantal moeten twijfelen tot welke
categoric zij behoren. De korte verhalen
ziin in ieder geval als gelijkenissen te
klassificeren, uitgaande van een sterke,
zii het nogal theoretische, sociale bewogenheid.
C. J. Boschheurne
Leander Petzoldt, Bankelsang. Vom historischen Bidnkelsang zum literarischen
Chanson

Metzler, Stuttgart 1974 (M 130), 141 pp.,
DM. 9,80
In een combinatie van de tekst- en ontwikkelingsgeschiedenis van het marktzangerslied (een eigensoortige theatraliteit met beeld, tekst en melodic) en zijn
poetologische kenmerken, somt dit rijke
boekje de sociale, culturele en ideologische constanten op die samen de bijzondere tonaliteit van dit eigenaardige verschijnsel uitmaken. Veel aandacht wordt
besteed aan de produktiewijze, de inhoudsstructuren en de esthetische effecten. De recente ontwikkeling (over volksballade naar couplet en chanson) wordt
toch wel te beknopt in dit stramien geduwd; ze verdient ongetwijfeld een zelfstandige behandeling, ook al omdat ze
in zichzelf allerlei uiteenlopende functies vertegenwoordigt. Zoals gebruikelijk
is de bibliografie uit principe erg ruim.
C. Tindemans
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Theater

Film

Mytze, Andreas W., Theater in der DDR;
Kritiken 1972-1975

Gersch, Wolfgang, Film bei Brecht
Henschelverlag, Berlin 1975, 456 pp,
DM 20,—

Verlag europaische Ideen, Berlin 1976,
100 pp
Donald Bruce, Topics of Restoration
Comedy

V. Gollancz, London, 1974, 189 pp., £ 3,75
In een niet altijd efficiente (want te beknopt gehouden) mengeling van historische evaluatie en kritische herorientering onderneemt S. de heerlijke poging
om in bloemrijke taal de kenmerkende
topoi in de Restauration-komedie te interpreteren als sociaal-maatschappelijk gedetermineerd. Daarvoor legt hij zorgvuldig een aantal plot-constanten naast elkaar (nadat hij in de biografie van de diverse auteurs al elementen had gevonden
die de trends op het theater als afspiegelend onthullen) en weet hij de ontstellende zedeloosheid van al die kerels en meiden te duiden als zelfontmaskerende satire die, in het verlengde van zichzelf,
suggesties bevat voor morele en sociale
hervormingen. S. maakt van zijn eigen
opinie geen geheim en herhaaldelijk trapt
hij historische figuren na, zorgvuldig het
kwetsende adjectief kiezend. In elk geval
kijkt hij fris en nieuw tegen de figuren en
de teksten aan en de gevestigde literaire
conventie wordt dan ook meermaals gecorrigeerd. Zo wordt de reputatie van J.
Collier zwaar geknakt, weet hij met de
betekenis van G. Farquhar weinig aan te
vangen, ontlokt hij A. Behn feministische
stellingen, al dan niet met tongue in
cheek. Belangrijk vooral is zijn natekening van de epicuristische discussie die in
voorwoord en in dramatische situatie en
opinie frequent ook op het theater werd
uitgevochten en waarvan S. het morele
individualisme, het pret-principe en de irreligiositeit accentueert, in enge samenwerking met de vertaalde teksten van Lucretius of Petronius. Weet hij enerzijds
het sociale masker-fenomeen van de helden en heldinnen (vooral deze laatste zijn
karakteristieke nieuwigheden) te releveren, dan lijkt hij mij anderzijds daarin te
weinig het rollenspel-gehalte van het
theater te respecteren. Ongetwijfeld ligt
de diepere waarheid verdeeld tussen beide
C. Tindemans

Wolfgang Beilenhoff, Poetik des Films
(Kritische Information 10)
Wilhelm Fink Verlag, Munchen, 1974
162 pp
Doordat de Russische formelisten momenteel erg belangrijk zijn voor de filmtheorie, komt deze publikatie inderdaad
op haar tijd. Over Eichenbaum verschenen b.v. onlangs erg geinspireerde stukken; niet toevallig gebruik ik hier het
woord `geinspireerd', want als men de
stukken van de Russen leest, valt het op
hoe ze niet enkel weinig uitgewerkt, maar
vooral weinig 'origineel' zijn. Wat onze
hedendaagse filmtheoretici er uithalen is
dan ook verbazingwekkend. Dit hoeft niet
noodzakelijk negatief te klinken: het gaat
hier niet zozeer om Hineininterpretierung
dan wel om een rijke toepassing en verdere ontwikkeling van wat na de Russische Revolutie slechts `latent' aanwezig
was in geschriften die in het historische
kader wel opvielen door hun andere aanpak. Het nawoord van Beilenhoff daarentegen kan men moeilijk rekenen bij de geinspireerde beschouwingen waar ik het
hier over had. Eric De Kuyper
Francisco Aranda, Luis Bunuel: A critical Biography

(Cinema Two) Secker & Warburg, London, 1975, 327 pp, geuil., £ 3,90

De al duistere biografische achtergrond
van Luis Bunuel werd ook altijd nogal
verduisterd; we mogen Aranda dus dankbaar zijn dat hij geprobeerd heeft de man
en het oeuvre een beetje duidelijker te situeren ten opzichte van elkaar. Dit is dan
ook de enige verdienste van het boek,
waarvan de `kritische' beschouwingen erg
verwaterd aandoen. Boeiend is wel dat S.
in addendum enkele kritische, journalistieke teksten van de cineast heeft gepubliceerd, die ook nu nog het lezen waard
zijn (deze over het tautologische van A.
Menjou lijkt wel pre-Bartiaans te zijn).
Eric De Kuyper
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Joseph Mc Bride & Michael Wilmington,
John Ford

(Cinema Two) Secker and Warburg,
London, 1974, 234 pp, £ 2,90 geill.
Dat de definitieve studie over de cineast
John Ford slechts geschreven kan worden
wanneer de totaliteit van zijn oeuvre herontdekt en bekend is, is een vermoeden
waar men niet omheen kan bij het lezen
van deze studie. Beide auteurs hebben
geen onaardige ideeen over de films die
ze bespreken, maar toch blijft de opeenstapeling van de 'voorlopige' Fordiaanse
studies een hindernis. Misschien zal men
definitief moeten bekennen dat Fords
oeuvre enkel fragmentarisch te kennen
valt, en zal men dus een van de basiscriteria van de auteurs-theorie moeten opgeven? Daar zijn we echter met Ford nog
lang niet aan toe (12 van de 61 films uit
Fords stomme-filmperiode zijn bekend;
alle andere gingen verloren: belangrijkste oorzaak voor de hierboven vermelde
theoretische moeilijkheden)!
Eric De Kuyper
Politiek
Rijk, drs. G. de en drs. J. de Vries, SowjetUnie

Unieboek, Bussum 1975, 194 pp., f 19,50
Timofejew, Wiktor, Kommunismzls and
Religion. Ueber die sozialen Prinzipien
Verlag Neues Leben, Berlin 1975, 216 pp.,

M. 4,—
Wolfgang Leonhard, Am Vorabend einer
neuen Revolution? Die Zukun f t des Sowjetkommunismus

C. Bertelsmann Verlag, Munchen, 1975,
pp. 432, DM. 32.
De zogenaamde Duitse Ostpolitik en in
het bijzonder de ontspanningspolitiek
tussen Oost en West is een langdurig
proces. Door middel van de afsluiting
van een aantal non-agressieve verdragen
tussen de Bondsrepubliek enerzijds en de
Sovjet-Unie, Polen en Tsj echoslowakij e
anderzijds werd slechts de eerste fase
van het proces afgesloten. Daarom is het
van groot belang de eigentijdse ontwikkelingen in de Sovjet-Unie en in de communistische wereld te analyseren en de

Boekbespreking

toekomstperspectieven van het communisme te onderzoeken.
L. L. S. Bartalits
Kunst
Dumur, Guy, Nicolas de Stael
Flammarion, Paris 1975, 96 pp
Pesseroey, Ant. De, Honderd Zel f portretten (+ prospectus)

Arcade, Brussel 1972, 310 pp, BF 3.900
Smeets, Rene, Laat Jezus Jezus zijn
J. H. Gottmer, Haarlem 1975, 94 blz,
f 10,—/Bfr 166
Albert Blankert, Johannes Vermeer
Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1975,
206 pp, geb. f 35,—
Een nieuw boek over de schilder Johannes Vermeer van Delft 1632-1675 en
zijn werk. Albert Blankert vergelijkt deze schilderijen van Vermeer met die van
de kunstenaars uit zijn omgeving en tijd.
Evenals zijn tijdgenoten was hij de schilder van het Hollandse interieur, ofschoon hij ook diverse stadsgezichten
gemaakt heeft. De prachtige kleuren
waarmee hij werkt geven zijn figuren
een voornaam karakter. Zijn werken
werden al tijdens zijn leven naar waarde
geschat. In kleur zijn afgebeeld alle
schilderijen paginagroot. Bovendien 40
zwart-wit reproducties van zijn tijdgenoten. Er is aandacht besteed aan de namaak Vermeers en de zaak Han van
Meegeren.
Belangrijk is de uitgebreide katalogus
waarin voor het eerst sinds 1907 de herkomst is nagezocht van alle schilderijen
van Vermeer.
A. M. Staphorst-Lesger
Schroevers, Marinus & Dirk de Herder,
Van Gogh achterna

Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1975,
208 blz., ill., f 35,—
Het is een boek over het leven en werk
van Vincent van Gogh maar ook een reisverhaal waarin we hem volgen op zijn
weg. Zijn vertrek uit Nuenen weg van zijn
vader, de rustige dorpsdominee.
Brabant, de tijd van de mist, de boeren, de
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wevers, de aardappels: zijn schilderijen
spreken van deze grauwheid.
Zijn omzwervingen in Engeland.
De Borinage, waar hij sombere beelden
schiep van de harde werkelijkheid waarin
hij daar leefde. De schilderijen van de
afgetrapte schoenen laten ons zien hoe hij
eindeloos voortliep op zoek naar de gemoedsrust die hij nooit zon vinden.
Onder invloed van de Japanse tijd ontstaan de schilderijen van de bloeiende
pruimebomen, de bloesemtakken met hun
verfijnde kleuren.
Daar tussendoor zijn zelfportretten met
de felle indringende ogen en daarna Arles, de laaiende gele zon die hem helemaal
in zijn greep had. Daarvan getuigen ook
de vele brieven die hij schreef aan zijn
broer Theo, de kunsthandelaar, op wie
hij zijn hele leven steunde en op wie hij
nooit tevergeefs een beroep deed.
Ook de vrouwen die er in zijn leven waren en die alien hun invloed gehad hebben op de psychische toestand van de
schamele figuur, de harde werker, worden
beschreven.
De essayist Marinus Schroevers heeft er
met zijn reisimpressies een boeiend geheel
van gemaakt. De vele tekeningen en de
prachtige foto's van Dirk de Herder maken dit boek zeer aantrekkelijk.
A. M. Staphorst-Lesger

Miscellanea
Deckers, Willy, De opstanding van het
lichaam

De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam 1975, 205 pp, BF 375
Lago, Mary & Karl Beckson, Max and
Will. Max Beerboom and William Rothenstein their friendship and letters 18931945

Harvard University Press, London 1975,
193 pp, £ 7,50
Rosenfels, Henry, De Kibboets; een portret in 150 foto's

Zomer & Keuning, Wageningen 1974,
f 22,90
Anton van Oirschot, Spoken en Kastelen
in Nederland

Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1974, 108
pp, f 25,—, geb.
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door de manier waarop Anton van Oirschot over de kastelen in Nederland en
hun spookgeschiedenissen schrijft, maar
ook door de fijne tekeningen van Wim
Verboven, die mede door de achtergrond
van grijs papier een geheimzinnige en
spookachtige sfeer oproepen.
Bij het doorbladeren van dit boek komt
men op de gedachte zelf deze kastelen
eens to bezoeken.
Een sprookjesboek voor een breed publiek.
A. M. Staphorst-Lesger
Grzimeks Tierleben, Enzyklopadie des
Tierreiches (Het leven der dieren)

(Prisma 1650) Over apen. 174 pp.
(Prisma 1651) Over knaagdieren, hazen en
konijnen. 157 pp.
(Prisma 1652) Over roofvogels en uilen.
173 pp.
(Prisma 1653) Over zangvogels van WestEuropa. 160 pp.
Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1974,
f 5,90, BF 95 per deel
Grzimek geldt nu reeds als de Brehm van
onze tijd: een uiterst verzorgde, rijk geillustreerde, maar wel erg dure summa
van het dierenrijk. Het Spectrum heeft
uit deze overvloed enkele pockets gelicht, die uiteraard een bescheiden prijs
(95 BF) hebben. Meteen is ook duidelijk
wat men in deze uitgave niet terugvindt:
de overvloedige en prachtige illustraties.
In deze pockets is het beeldmateriaal beperkt tot enkele pentekeningen (voornamelijk verspreidingskaarten en typische
houdingen van dieren) en enkele kleurenfoto's van soms bedenkelijke kwaliteit.
De voornaamste (zo niet enige) waarde
van deze uitgave is de voortreffelijke
tekst. Op de eerste plaats krijgt men hier
een zeer duidelijk overzicht van — en
inzicht in — de systematiek van de behandelde diergroepen op grond van de
modernste bevindingen over verwantschap en verschillen van de soorten. Op
de tweede plaats wordt hier veel aandacht besteed aan het boeiende en belangrijke recente onderzoek naar de relaties van het dier met zijn biotoop, naar
het (sociaal) gedrag der dieren, naar de
verhouding tussen aangeboren kennis of

Een prachtig uitgegeven boek, niet alleen

intelligentie en leerprocessen. Met de
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keuze van het beeldmateriaal zijn de uitgevers een enkele keer wat slordig omgesprongen: zowel op de kalft als in het
boek Over zangvogels van West-Europa
komen kleurafbeeldingen van niet-Europese vogels voor, die uiteraard noch in
de tekst noch in het register worden vermeld.
Henk Jans
Hans Christoph Buch, Aus der Neuen
Welt. Nachrichten and Geschichten

Verlag Klaus Wagenbach Berlin 1975, 94
pp, DM 7.80
Een soort ironische beschrijving van de
U.S.A. onder het regiem van Nixon. En
die tijd lijkt al weer lang geleden. De
stukjes vormen een soort pseudo-berichtgeving over gebeurtenissen in die tijd.
Hier en daar wel geestig, maar het merendeel van de bijdragen is eigenlijk al
weer verouderd.
C. J. Boschheurne
R. H. Smythe, Vision in the Animal World
The Macmillan Press Ltd, London and
Basingstoke, 1975, 175 pp., £ 6.95
Deze bondige monografie over het `zien
van de dieren' (en van de mens) brengt
in een handig boek een overvloed aan inlichtingen en gegevens samen, die men
normalerwijze slechts in verspreide orde in een groot aantal werken aantreft.
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Zoals in de meeste bilogische werken
voor het grote publiek bestemd, krijgen
ook hier enkele ons vertrouwde zoogdieren de meeste aandacht: het oog van de
mens, de hond, de kat en het paard (typisch Engels?) worden elk in een apart
hoofdstuk behandeld. Over een aantal
andere zoogdieren worden een paar verrassende wetenswaardigheden vermeld,
terwijl aan het inderdaad uitzonderlijk
gezichtsvermogen van de vogels terecht
een afzonderlijk hoofdstuk wordt gewijd.
De behandeling van de vissen, reptielen,
amfibieen, maar vooral van insekten en
spinnen, is wel wat te kort en te schematisch uitgevallen. Het voorlaatste
hoofdstuk somt een hele reeks eigenaardigheden op die uit de hele dierenwereld werden samengelezen: daarbij krijgt
het opmerkelijk ontwikkeld gezichtsorgaan van de koppotigen (inktvissen) o.i.
te weinig aandacht en uitleg, terwijl de
opmerking over het slechte gezicht van
de gieren die vooral op de reuk zouden
afgaan, misleidend is, aangezien dit laatste een uitzondering is die alleen bij enkele gieren uit de nieuwe wereld voorkomt.
Een laatste hoofdstuk bespreekt het
boeiende en onopgeloste probleem hoeveel en wat de dieren zien, omdat wij
wel hun gezichtsapparaten tot in het detail kunnen ontleden, maar (nog) niet
kunnen achterhalen hoe zij de visuele
informatie in hun hersenen verwerken.
Henk Jans

Personalia

Gerard J. Adriaansen S.J., geboren 1916,
studeerde Nederlands M.D., sinds 1963
hoofdredacteur van Streven Nederland.
Adres: Prinses Irenestraat 23, Amsterdam-9.
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L. Bartalits, Indochina na de oorlogen
De machtsstrijd tussen Rusland en China blijkt zich ook voort te zetten in
Vietnam. Opvallend is dat Noord-Vietnam in de persoon van Le Doean wel
aan beide landen een bezoek bracht, maar dat de houding uitgesproken pro
Russisch was.

F. Nieuwenhof, Buitenlands beleid: moraal
en politiek
Vooral sinds de zestiger jaren blijkt alom de belangstelling voor de buitenlandse politiek te zijn toegenomen en daardoor het verlangen om daarop
invloed uit te oefenen. De auteur, die hiermee een stellingname van Buntinx
in het vorig nummer bestrijdt, wijst op de rechtsregels die ten aanzien van
misdaden tegen de vrede, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mense1ijk
heid in Nürnberg zijn opgesteld.

Jacques De Visscher, Onze beschaving in het
geding. Vraaggesprek met R. Boehm
Dit vraaggesprek met R. Boehm wil een introductie zijn op de denkwereld
van deze filosoof. Op grond van een fenomenologisch onderzoek van een
hele brok beschavingsgeschiedenis, uit Boehm zijn bedenkingen tegen het
geldend wetenschapsideaal en het te overmoedige 'triomfalisme' van de
(traditionele) christelijke visie op de mens. In het volgend nummer laten wij
prof. Boehm alleen aan het woord met zijn bijdrage over de 'lastige vrijheid'
van de mens.

M. Jacobs, Metabletica, televisie, botanie, bellettrie
Naar aanleiding van een TV-film over prof. dr. J. H. van den Berg, waarbij
hier enkele kritische opmerkingen worden gemaakt en achtergrondinformatie gegeven, wordt ingegaan op de aard van de weerstanden welke diens
werk heeft opgeroepen. Aan de hand van een reeks feiten uit de geschiedenis van de plantkunde wordt de toepasbaarheid van de door Van den Berg
ontworpen metabletische methode bevestigd. Ook wordt een betekenis aangegeven van Van den Bergs bijzondere schrijftrant, namelijk voor de herkenning bij de lezer van een vermogen tot afstand nemen en inleven, en gewezen op de samenhang in zijn oeuvre.

Jo Du Bois, De Iliade van Jan Cox
De auteur komt in gesprek met de Antwerpse kunstenaar naar aanleiding
van de voltooiing van diens laatste groots opgezette cyclus over de `gruwelen' van de Ilias. De schilder verklaart waarom de mythische, wel figuratieve maar niet realistische uitbeelding van 's mensen meedogenloze wreedheid voor hem een hoogst actuele en zelfs louterende dimensie heeft.

Marcel Chappin, Kleio en de Kerk
Het laatste deel van de vijfde uitgave van het handboek van de kerkgeschiedenis van kardinaal De Jong, geschreven door Jan van Laarhoven, wordt
aan een onderzoek onderworpen. Er vallen heel wat veranderingen in opzet
en aanpak waar te nemen. Die op het gebied van de geschiedschrijving zijn
over het algemeen positief te waarderen; die op het gebied van de kerkopvatting roepen vragen op. Dat onder `Kerk' niet alleen de rooms-katholieke
Kerk verstaan wordt, is een goede verruiming; de concrete uitwerking schijnt
echter te weinig recht te doen aan de verschillen tussen de christelijke gemeenschappen.

L. van Bergen, Metamorfose door meditatie. Yoga
De conclusie waar de auteur toe komt nadat hij enige christelijke vormen
van meditatie heeft beschouwd, is: metamorfose door meditatie waartoe de
yoga de yogin uitnodigt, kan alleen begrepen en geduid worden vanuit de
Indische traditie. Yoga als techniek kan alleen geschikt gebruikt worden als
het (een onderdeel van) een geestelijke discipline is.

Indochina na de oorlogen*
De politiek van de communistische partij

L. L. S. Bartalits

Later zullen de historici het wet hebben over de Indochinese oorlog en geen
onderscheid maken tussen Vietnam, Cambodja en Laos, die in de negentiende eeuw tenslotte onder een Frans gouverneur-generaal waren gebracht.
De Vietnamese communisten zullen daar niets tegen hebben: toen zij in
1930 hun partij stichtten, hadden zij zichzelf al beschouwd als de enige
natuurlijke leiders van de anti-koloniale krachten in geheel Indochina. Hoezeer kan men nu de nieuwe regeringen communistisch noemen? In hoeverre worden zij beheerst of beinvloed door Noord-Vietnam?
Naar verwachting werd Zuid-Vietnam na de ineenstorting van het door d;,
Amerikanen gesteunde regime in april 1975 onder een zorgvuldig gepland
communistisch toezicht gebracht. Heropvoeding voor iedereen: de man-inde-straat kon door middel van een driedaagse cursus gezuiverd worden van
contra-revolutionaire smetten, voor dienaren van het regime Thieu kon dat
wat langer duren, totdat hun nieuwe loyaliteit onmiskenbaar vaststond.
Achter de schermen mocht nog gedelibereerd worden over de mate van
autonomie, maar er bestond geen twijf el over het communistische karakter
van het nieuwe regime en zijn onderhorigheid aan de leiders in het Noorden.
Cambodja daarentegen bood het toneel van enige merkwaardig genoeg onopgeloste conflicten. In de eerste fase leek zijn nieuwe regering fervent nationalistisch, anti-Vietnamees en bereid sociale en economische maatregelen
to nemen die niet-weloverwogen, bruut en met veel blunders werden uitgevoerd. Phnom Penh leek soms een stad zonder regering. Eerst na een on* Enkele aantekeningen onder meer n.a.v. de publikaties:
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aangekondigd bezoek van de Noordvietnamese partijleider Le Doean kon
overeenstemming worden bereikt tussen de aanwezige plaatsvervangende
premier Khieu Samphan en twee toegevoegde plaatsvervangers, de proVietnamese communisten Jeng Sary en Son Sen.
Daarop werd een delegatie naar Peking gezonden en toen kreeg prins Sihanoek bevredigende verzekeringen voor zijn terugkeer als leider-zonder-macht van alle met elkaar krakelende fracties die de nieuwe regering vormden. Khieu Samphans oproep tot vriendschap met Thailand en zijn verzekering van vreedzame coexistentie met de andere buurlanden stelde Cambodja voor als een land dat noch communistisch noch ondergeschikt aan
Hanoi was, maar wel revolutionair en nationalistisch.
Zo'n vastbesloten nationalisme was nimmer in Laos zichtbaar en de oorlog
liet ook dit land verdeeld achter. In tegenstelling tot de communistische
revoluties in Cambodj a en in Zuid-Vietnam, was die in Laos op vreedzame
wijze tot stand gebracht.
In het kielzog van de ineenstorting van de pro-Amerikaanse regimes in
Zuid-Vietnam en in Cambodja maakte de Pathet Lao eenvoudig gebruik
van het coalitiebewind waarvan zij deel uitmaakte, door ongewenste rechtse elementen af te zetten, mensen die, ziende dat hun politieke dagen geteld
waren, maar al te bereid waren om af te treden. Vervolgens nam de Pathet
Lao in Vientiane de macht over en de coalitieregering van Souvanna Phouma werd door een kabinet van volksdemocraten vervangen. Maar de vraag
bleef: hoe was het nieuwe regime georienteerd?
Laos stond schijnbaar niet zo vijandig tegenover Thailand als Noord-Vietnam dat deed. Een ander strootje in de wind was dat twee gerespecteerde en
tot samenwerking bereid zijnde Pathet Lao-leiders voor een `geneeskundige behandeling' in Peking waren, terwijl de twee notoir communistische en
pro-Vietnamese leiders in hun hoofdkwartier, in het door de Pathet Lao beheerste gebied, waren achtergebleven. Er bleken in Laos overigens meer
Russische dan Chinese adviseurs te zijn. De conclusie: Laos is niet speciaal
communistisch, maar zeker wel onderhevig aan Noordvietnamese invloed.
Natuurlijk zullen zulke evaluaties op den duur herzien moeten worden. Er
zijn nog onopgeloste kwesties in Cambodja en Laos, om niet te spreken van
overgebleven verzetshaarden in Zuid-Vietnam tegen Hanoi. De afgelopen
maanden hebben wel duidelijk aan het licht gebracht hoezeer de Volksrepubliek China en Noord-Vietnam uiteengaan. De Chinezen moedigen de onafhankelijkheid van de afzonderlijke Indochinese staten aan, de Noordvietnamezen daarentegen zijn niet bereid die onafhankelijkheid toe te laten. In
Cambodja en mogelijk ook in Laos zijn pro-Chinese elementen die, als zij
kunnen, Peking zullen vragen Hanoi op afstand te houden.
Een andere complicerende factor is, dat de Noordvietnamezen met vreugde
de geboden kans aangrijpen om de Chinees-Russische rivaliteit in stand te
houden. Hanoi was erin geslaagd het evenwicht tussen beiden tijdens de
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oorlog tegen de Amerikanen te bewaren, thans wil het gebruik maken van
de rivaliteit. Wat kunnen de Kremlinleiders nog meer wensen dan een proRussische communistische zone tegen de Volksrepubliek China aan? Hoe
gemakkelijk is het voor Hanoi, zijn geschillen met China te onderstrepen
door in de pers meer aandacht te wijden aan de Russische dan aan de Chinese hulp, of door het aan de kaak stellen van de Amerikaanse imperialis-ten en loftuitingen voor mevrouw Ghandi, wanneer China de Amerikanen
spaart en de Indiase premier aanvalt.
Vermoedelijk is het terrein van de verborgen Chinees-Vietnamese rivaliteit beperkt. Buiten Indochina wellicht Thailand, waar beide partijen een
hand hebben gehad in de guerrillabeweging. Maar China onderhoudt n.'a
goede betrekkingen met Bangkok, terwijl Hanoi op grove wijze non-cooperatief is gebleven.
Hoe dit zij, de Chinese betrekkingen met Vietnam zijn al zeer oud en het
verschil in omvang en macht tussen beide naties is zo groot dat alleen daar.om al het terrein van meningsverschillen beperkt blijft. Het ontstaan van
verenigd communistisch Vietnam zal China niet meer vermogelijk
ontrusten dan de opkomst van een verenigd communistisch China Stalin
deed in 1949.

een

Russische werving voor de collectieve veiligheidsidee

Na de politieke gelijkschakeling van Cambodja, Zuid-Vietnam en Laos viel
in de commentaren van de Russische pers een zekere verplaatsing van prioriteiten te bemerken, waarbij de klemtoon wat minder op Europa en jets
meer op Azie viel. Na de gelukkige afsluiting van de Conferentie over Europese Samenwerking en Veiligheid in Helsinki achtten de Kremlinleiders
blijkbaar de tijd gekomen, ook krachtiger aan te sturen op zo'n monsterproject in Azie.
Het `collectieve Aziatische veiligheidssysteem' wordt warm aanbevolen; de
idee dateert al van de latere jaren zestig, maar de contouren zijn altijd vaag
gebleven, zodat de aangesproken Aziatische regeringen er nauwelijks serieus
op waren ingegaan. Alleen Peking ging er krachtig tegen in, omdat Moskou
door zo'n systeem zijn hegemonie slechts zou bevestigen.
Volgens Russische denkbeelden moet het Aziatische project de pendant
van de Conferentie over Europese Veiligheid en Samenwerking worden. De
`betekenis van het door 35 landen in Helsinki ondertekende verdrag bestaat
hierin, dat het die beginselen verkondigt die ook in Azie gebruikt kunnen
worden', aldus een uitvoerig artikel in Izwestija.
Men kan zich moeilijk voorstellen dat de Aziaten hierop zonder bedenkingen zullen ingaan. Vooral het in Helsinki bezegelde beginsel van de territo-

riale status quo zal — en dat niet alleen in China -- op bezwaren stuiten.
Japan wil de Koerillen terug hebben, India en Pakistan hebben onderling
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grensproblemen, ja zelf s de pro-Russische regimes in Noord-Vietnam en
Noord-Korea zullen niet gaarne afzien van hun expansiestreven. En ten
slotte: welke zin heeft het voorgesteld verdrag, wanneer China geen partij
is?
Natuurlijk beseffen ook de Russen dat de uitgangspositie in Azie veel ingewikkelder is dan in Europa. Waarom dan die aandrang? Gelooft men in
het Kremlin dat de groep Mao binnenkort afgelost zal worden? Of gaat het
er alleen maar om de Chinezen in het defensief te dringen? Hoewel het
Russische plan nergens geestdriftig is ontvangen — zelfs niet in India —
staan de Chinezen en de Maoisten met hun totale afwijzing alleen. Dat nu
biedt de Russische propaganda de kans, de grote tegenspeler als agressieve
vij and van de vrede voor te stellen en zichzelf als onzelfzuchtige strij der voor
de veiligheid van de Aziatische volken.
In augustus 1975 richtte het blad van het centraal comite van de CPSU,
Kommoenist, een ernstige waarschuwing aan die communistische partijen
die zich tegen het Maoisme weigerden uit te spreken. TASS citeerde uit
Kommoenist onder andere: 'Bepaalde communistische partijen van Zuidoost-Azie hebben zich geisoleerd van de communistische wereldbeweging,
omdat zij onder Maoistische invloed zijn geraakt. Recentelijk nog hebben
die partijen zich geidentificeerd met de ideeen van Peking, met name de
stelling over de volksoorlog in hun landen. De laatste tijd evenwel ziet men
als gevolg van de overwinningen in Indochina en speciaal in Vietnam in de
communistische partijen een interne richtingsstrijd ontstaan.'
De waarschuwing van de Kommoenist was een betrekkelijk nieuw verschijnsel. Voorheen nam Moskou er genoegen mee dat bepaalde communistische
partijen zich niet uitspraken over het Russisch-Chinese geschil. Dit was met
name aan de partijen in Noord-Korea en Noord-Vietnam toegestaan: beide
partijen hadden zich afzijdig gehouden van de wereldconferentie van communistische partijen die in 1969 in Moskou werd gehouden, maar zij bleven in beginsel `broederlijke relaties' met de CPSU onderhouden.
Maar intussen (in april 1975) was Kim Ii Soeng hartelijk in Peking ontvangen, en dus kon de Russische waarschuwing voor Pjongjang bedoeld zijn.
Hanoi was (en is) voorzichtiger. De Noordvietnamezen huldigden (en huldigen) standpunten die met de Russische overeenkwamen ter zake van India, Bangladesh, Portugal en ook de invasie van 1968 in Tsjechoslowakije.
Niettemin bezocht de Noordvietnamese vicepremier en politbureaulid Le
Thanh Nghi in juli 1975 Peking voordat hij naar Moskou ging. Getuigde dat
niet van een zeker 'neutralisme' tussen Peking en Moskou?
Wat de Zuidoostaziatische communistische partijen betreft, die of in de
oppositie waren (en zijn) of zelfs ondergronds moeten arbeiden, was de
waarschuwing van het Kremlin maar van beperkte draagwijdte, omdat de
grote meerderheid zich al in het kamp van Peking had gemeld. Terwijl Kommoenist zich over `interne machtsstrijd' in de partijen uitliet, mag men ver-
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onderstellen dat de Russen het niet opgeven het verloren terrein te herwinnen, op allerlei manieren.
Le Doean in Peking
Duizend jaar lang werden de Vietnamezen door China geregeerd, de daarop
volgende duizend jaren hebben zij naijverig hun onafhankelijkheid bewaakt. Met enig recht mogen de Vietnamezen stellen dat zij van alle volken ter wereld de langste ervaring hebben met wat de geografische factor
in de politiek betekent voor een klein land dat ongemakkelijk tegen een
groot buurland aanligt. Dit historische besef was zeker aanwezig tijdens de
besprekingen in Peking, die een delegatie uit Hanoi onder leiding van Le
Doean tijdens de laatste week van september 1975 voerde. Aan beide zijden
moest men inzien dat de verschillen tussen beide landen door de Vietnamese oorlog eerder toegespitst dan afgezwakt zijn sinds de instorting van
het oude regime in Saigon en het opkomen van in feite een verenigd communistisch Vietnam aan China's zuidflank.
Ernstige geschillen zijn er, zoals betreffende de olie in het continentaal plateau. Dit soort geschillen valt buiten elk communistisch kader. Maar voor
het merendeel komen de conflicten voort uit beider verschillende relaties
met de Sovjet-Unie. Dat was natuuriijk ook het geval tijdens de Vietnamese
oorlog. De toeneming van de Amerikaanse betrokkenheid bij die oorlog
viel vrijwel samen met de verergering van het Chinees-Russische conflict.
Vietnam moest zich daarbuiten houden, voorzover het niet de een tegen de
ander kon uitspelen. Nu de oorlog voorbij is kan China, naar mag worden
aangenomen, die tactiek niet meer waarderen. Toch is dit juist het spel dat
de Vietnamezen spelen. China ziet zich daardoor in zijn politieke belangen
gedwarsboomd. In Peking ontving men regeringsdelegaties uit de Filippijnen en Thailand en hen werd verzekerd dat zij uiteindelijk niet zo'n haast
behoeven te maken met het sluiten van Amerikaanse bases in hun land. De
Chinese leiders vrezen namelijk dat zo'n sluiting de weg zou openen voor
meer invloed van de Sovjet-Unie in Zuidoost-Azie.
Hoeveel groter moet China's vrees echter niet zijn, als zijn communistische
buurman niet alleen blijft ageren tegen de Amerikanen en hun bases, maar
ook nog getuigenis aflegt van zijn plezierige relaties met Moskou. Gaat dat
uitlopen op een Russische aanwezigheid in havens en op vliegbases van
Vietnam? Wanneer Peking bereid is druk op Japan uit te oefenen, met een
paragraaf in een vredes- en vriendschapsverdrag accoord te gaan waarin de
hegemonie van de Sovjet-Unie in Azie wordt verworpen, hoeveel meer druk
zal China dan bereid zijn uit te oefenen op Vietnam?
Veel speelruimte heeft China niet. Zeker, de moderne wapens die de SovjetUnie tijdens het hoogtepunt van de Vietnamese oorlog kon leveren, geeft
haar niet meer een voordeel dat uitgebuit kan worden. Maar kan China, nu
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er geen oorlog meer is, zijn economische hulp stopzetten? En gezien de
samenstelling van de Noordvietnamese delegatie ging het daarom, zoals
zo vaak in het verleden.
Natuurlijk is China het best in staat Vietnam te helpen bij de wederopbouw.
China zal wel enige druk uitoefenen, maar te veel daarvan zou een negatief
effect hebben. China's uiterst vijandige gezindheid jegens de Sovjet-Unie
stelde de niet-communistische landen in Zuidoost-Azie gemakkelijker in
staat een neutralistische positie ten aanzien van Peking en Moskou in te
nemen. Het is voor de Vietnamezen niet moeilijk voor te wenden dat zij uit
omzichtigheid een soortgelijk beleid voeren, of dit China nu mishaagt of
niet.
Le Doean in Moskou
Le Doean veranderde tijdens zijn bezoek eind oktober 1975 aan Moskou de
evenwichtspolitiek tussen China en de Sovjet-Unie zozeer in pro-Russische
zin, dat het Indochina van Hanoi tot een uitvalsbasis tegen China dreigt te
gaan worden.
Uit wat van Brezjnews en Le Doeans slotcommunique tot nog toe is doorgedrongen, kan men concluderen tot een 'sovjetisering' van Noord-Vietnam.
In september 1975 was Le Doean in Peking koel ontvangen en voer Teng
Hsiao-ping uit tegen. de Sovjet-Unie. Dh Le Doean zonder slotcommunique uit Peking vertrok, was nog nimmel voorgekomen. Hanoi had slechts
de belofte van wat kortlopende krediete; op zak gekregen. Het bericht uit
Hongkong, als zou Noord-Vietnam de i het voorjaar van 1975 bezette,
vermoedelijk olierijke gedeelten van de Spratly-archipel ten behoeve van
China gaan ontruimen, blijkt geheel onjuist te zijn. Integendeel: Le Doean
hield er in Peking aan vast dat zowel de Paracel- als de Spratly-archipel
Vietnamees is. Nadrukkelijk verklaarde Hanoi de status quo, d.w.z. bezit
van een deel van de Spratly-groep, onder alle omstandigheden te zullen verdedigen. Op deze verharding van de Noordvietnamees-Chinese relaties zijn
overigens nog geen provocatieve handelingen gevolgd.
Hanoi nam sinds het voorjaar van 1975 in alle grote vraagstukken waarbij
Peking en Moskou het gloeiend oneens waren, het standpunt van Moskou
tegenover Peking in. Begin november 1975 juichte Hanoi zelfs het door
China verafschuwde resultaat van de Conferentie over Europese Veiligheid
en Samenwerking (Helsinki) toe en zei het de Russen steun toe bij hun
streven de detente 'onomkeerbaar' te maken. En dat slechts een paar dagen
na Tsjiao Koean-hoea's preek over pseudo-ontspanning aan Amerikaans
adres dat Fords voorgenomen China-bezoek ongunstig was gaan overschaduwen.
Als indirecte anti-Chinese bekroning treft men in het Le Doean-Brezjnewcommunique een nauwelijks meer gecamoufleerde formulering als het be-
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grip 'internationale veiligheid' - jets wat de Chjnezen uitleggen als Noordvietnamese steun aan het plan van de Sovjet-Unie voor een Aziatisch collectief veiligheidssysteem.
Moskou erkent Hanoi als hegemoniale macht in Indochina. Dc Russen en
de Vietnamese communisten maakten in hun communiqué niet alleen geen
onderscheid meer tussen Noord- en Zuid-Vietnam, maar spraken ook van
'dringende huip en steun aan Laos' en van de 'ontwikkeling van vriendschappelijke relaties en allesomvattende samenwerking met Cambodja'.
Gezien de nog immer verstoorde relaties tussen de Rode Khmer en Moskou was dat een regelrechte uitdaging aan China, dat in Cambodja zonder
veel succes (getuige Sihanouks uitlatingen en zijn tweede ballingschap) de
anti-Vietnamese helboom poogt te bedienen.
Maar ook daar werkt Hanoi in een Moskou welgevallige richting. Met een
Chinees vliegtuig naar Bangkok geviogen leidde de Cambodjaanse vicepremier, Jeng Sary, aldaar nog een zeer beperkte 'normalisering' met Thailand in. Dat werd nog als een pro-Chinese zet beschouwd, terwiji Hanoi
met zijn satelliet Saigon en Laos zich agressief tegenover Thailand uitliet.
Maar vice-premier Jeng Sary stelde in feite de Thais gerust met de gratulte
verzekering dat Cambodja niet van plan was tot een Indochinese federatie
toe te treden, met name om economische redenen. De enige bruikbare ver
zorgingsroute naar het momenteel zo behoeftige Cambodja loopt thans
immers door Thailand.
Waarom nu die verrassend duidelijke pro-Russische wending van Le Doean?
Door de grote Russische wapenhuip tijdens het Noordvietnamese slotoff ensief veroverde Moskou een bevoorrechte positie onder Hanoi's communisten. Dat leidde in september 1975 tot een nauwelijks meer verhuld conflict
tussen Le Doean en Peking, waar de Chinezen al eerder de 'overweging'
hadden gespuid dat aan de zuidrand van het Rijk van het Midden de 'nationale bevrijding' wellicht nogmaals moest worden 'doorgeëxerceerd'. De
Kremlinleiders hebben dat maximaal uitgebuit. Niet alleen kan NoordVietnam de industriële hulp van de Sovjet-Unie goed gebruiken, ook geeft
het de voorkeur aan de ideologie van de verre, niet-Aziatische 'broeder
natie' boven de historisch al te bekende drukkende relatie met de directe
grote buurman. De vijfjarenplannen van Hanoi en de Sovjet-Unie worden
flu aan elkaar gekoppeld.
Het door de Russen gefinancierde 'grand design' van Hanoi krijgt steeds
scherpere Indochinese contouren. Mina een jaar na de overwinning van de
Noordvietnamezen en de Vietcong wordt in feite Saigon nog steeds door een
generaal bestuurd en in het gebouw van Buitenlandse Zaken is het Noordvietnamese politbureaulid Pham Hoeang doende de totalitaire hereniging
van Noord- en Zuid-Vietnam te versnellen: zo werd onder meer aan Frankrijk en andere landen duidelijk te verstaan gegeven hun ambassadeurs in
Hanoi ook in Saigon te accrediteren, dus geen aparte diplomaat te benoemen.

-

-
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Terwijl aldus geheel Vietnam politiek wordt gelijkgeschakeld, gaf eind
oktober 1975 een staatssecretaris van de geheel van Hanoi afhankelijke Laotiaanse volksdemocratische regering het signaal voor een campagne voor
gebiedsaanspraken op Noordoost-Thailand. De in vroeger tijden in los verband met het oude Laos staande zestien Noordoostthailandse provincies
van de Isan — waar miljoenen Laotianen meer wonen dan in Laos zelf —
moeten te zijner tij d weer met Laos herenigd worden. De in die regio al
jaren bestaande guerrilla kreeg sinds medio 1975 meer steun van de Vietnamezen.
Amerikaanse houding
De Amerikanen kunnen, ondanks het feit dat zij hun handen van ZuidoostAzie hebben afgetrokken, geen toeschouwers op veilige afstand zijn bij de
ontwikkelingen in Indochina. In dit verband zei minister Kissinger na de
val van Saigon wrang tegen een Chinese diplomaat: 'Wij zijn verslagen en u
zult de gevolgen moeten afwikkelen'.
Een half jaar later was de Amerikaanse regering reeds op een nauwelijks
te bemerken manier bezig een soepeler houding aan te nemen ten opzichte
van de communistische regimes in Zuidoost-Azie. Een particuliere lief dadige organisatie had in november 1975 vergunning gekregen om op kleine
Schaal hulpgoederen te zenden naar de door de oorlog verwoeste dorpen
in Noord- en Zuid-Vietnam. Minister Kissinger liet door middel van een
groep Congresleden, die in Parij s zou gaan confereren met vertegenwoordigers van Noord-Vietnam, weten dat de Verenigde Staten bereid waren
over normalisatie van de betrekkingen met Hanoi te spreken.
Er is echter nog veel recht te zetten. Het Amerikaanse veto tegen toetreding
van Noord- en Zuid-Vietnam als aparte leden van de Verenigde Naties
maakte elke politieke dialoog onmogelijk. Regeringsfunctionarissen brachten echter naar voren, dat het Amerikaanse standpunt vooral een gevolg
was van de weigering van de communistische landen om Noord-Korea en
Zuid-Korea gelijktijdig lid van de Verenigde Naties te maken. Tegen het
lidmaatschap van een verenigd Vietnam zouden de Verenigde Staten deze
principiele bezwaren niet hebben.
Er bestaat een handelsembargo tegen beide Vietnams en Cambodja, en
president Ford liet medio november 1975 de leiders van het Congres weten
niet te voelen voor opheffing van dit embargo. Nu is de omvang van de handel tussen de Verenigde Staten en Indochina niet groot; toch streven het
bedrijfsleven en de handelaren naar hervatting van de handelsbetrekkingen
omdat een langdurige boycot, zoals ten opzichte van Cuba en de Volksrepubliek China, de politieke verhoudingen zou verslechteren.
De communistische regimes van Vietnam, Laos en Cambodja moeten manoeuvreren tussen de invloed van China en die van de Sovjet-Unie. Ondanks
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de jarenlange oorlog zouden deze nieuwe regimes juist met de Verenigde
Staten betrekkingen kunnen aanknopen zonder spanningen te kweken.
Volgens een hoofdartikel van The New York Times: hoe eerder de Verenigde Staten hun teleurstelling over de nederlaag in Vietnam terzijde zetten, des te beter zullen de vooruitzichten worden voor een constructieve
bijdrage aan de politieke en economische ontwikkeling van Zuidoost-Azie.

Op weg naar een Vietnam
De aankondiging van de spoedige hereniging van Vietnam consacreert
waarlijk het einde van de Indochinese oorlog, begonnen in 1945, tijdelijk
onderbroken in 1954 en definitief stopgezet met de accoorden van Parijs
van januari 1973, resp. na de communistische verovering van Saigon in
april 1975. Nu een en dezelfde regering zowel Noord als Zuid beheerst en
men naar een planeconomie streeft, lijkt de hereniging de facto al te bestaan.
Volgens Hanoi zijn de overeenkomsten tussen Noord- en Zuid-Vietnam veel
groter en fundamenteler, en de verschillen zijn maar van voorbijgaande
aard. Hereniging en socialisme staan in wisselwerking met elkaar, en de
gelijkschakeling op alle gebieden wordt nu noodzakelijk geacht voor de
opbouw van het socialisme. De Vietcong-stemmen over een autonome ont
wikkeling in het zuiden worden niet meer gehoord.
Maar ook een volgende juridische hereniging van de beide zones zal het
gehele land nog geen homogeen sociaal lichaam geven. De leiders in Hanoi
en in Saigon zijn zich bewust van lokale problemen en de kloof tussen de
twee mentaliteiten -- uitgediept door de oorlog — valt niet bij decreet te
dempen. De transformatie van de oude sociale betrekkingen loopt gevaar
uit te lopen op een eenvoudige inbezitneming van de machtsposities door
een minderheid aan kader, dat leninisme met socialisme en democratisch
centralisme met democratie vermengt.
-

Buitenlands beleid: moraal en politiek

Frans Nieuwenhof

Het buitenlandse beleid geniet toenemend de belangstelling van de burgers,
terwijl pers, radio en televisie veel ruimte en tijd besteden aan Internationale gebeurtenissen.
Ook in Streven verscheen in het maartnummer een tweetal artikelen over
buitenlandse politiek, voorzien van commentaar door de redactie.
Het spreekt vanzelf dat over deze zeer ingewikkelde materie verschillend
gedacht wordt en het is daarom noodzakelijk dat verschillende meningen en
visies aan de orde komen als het gaat om het buitenlandse beleid.
Het artikel van Henry M. Buntinx behandelde twee belangrijke aspecten
van het huidige buitenlandse beleid, nl. de democratisering en de morele
fundering. In dit artikel wit ik nader ingaan op het ontstaan van die belangstelling voor de buitenlandse politiek binnen de Westeuropese staten
om vervolgens enkele kanttekeningen te plaatsen bij de opvattingen van
Buntinx over democratie, het democratische proces en de mogelijkheid om
het buitenlandse beleid van een land te funderen op enige moraal.
De ontwikkelingen na 1945

De geallieerde overwinningen op Nazi-Duitsland, het fascistische Italie en
Japan schiepen nieuwe verhoudingen in de inter-statelijke betrekkingen.
De relaties tussen staten werden niet langer uitsluitend gedomineerd door
enkele machtige staten, maar gekanaliseerd via een voor alle staten geldend
statuut. Het Charter van de Verenigde Naties vormde een soort verkeersreglement voor de deelnemers aan het internationale politieke verkeer en
men verwachtte dat daarmee de anarchie in de internationale betrekkingen
beteugeld zou worden.
Bovendien besloot men het gedrag van staatslieden te toetsen aan rechtsregels, hetgeen geschiedde in de processen van Nurnberg en Tokio.
Maar deze na 1945 zo hoopvol begonnen internationale samenwerking
werd al spoedig belemmerd door de Koude Oorlog, de dekolonisatie (die
het in San Francisco geplande evenwicht in de war stuurde) en het groeiende besef dat de internationale solidariteit in de politieke praktijk verder of
bleek dan men in de roes van de overwinning verwacht had.
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De regels en de procedures bleken voor meerdere uitleg vatbaar, terwijl men
ook de zo zwaar bevochten democratie aan deze en gene zijde van het IJzeren Gordijn verschillend interpreteerde.
Zo werden de voorwaarden voor het functioneren van een mondiaal systeem van internationale betrekkingen op basis van een algemeen geaccepteerde rechtsorde ondergraven en viel men terug op een systeem van regionale pacten, zoaIs NATO, ZOAVO, Pact van Warschau, COMECON en
EEG. Deze pacten waren veelal gebaseerd op een mengeling van militaire,
economische en ideologische afspraken.
Deze afspraken schiepen een nieuwe ordening en de burgers interpreteerden het politieke gebeuren veelal in de termen van de Koude Oorlog - via
een keuze voor of tegen de politiek van het Westen of het Oosten. Het was
duidelijk wie de 'good' en wie de 'bad guys' waren in de internationale politiek en de politici die zich met de buitenlandse politiek van hun land bezighielden, konden zich verheugen in een vrij onverdeelde steun voor hun handelwijzen en uitspraken.
Dit zwart-witschema werd spoedig doorbroken door de gevolgen van de
roebel- en dollardiplomatie in de ontwikkelingslanden, en de destalinisatie,
het conflict Rusland-China, het ontstaan van de niet-gebonden landen, maar
vooral duidelijk door de oorlog in Vietnam.
De publieke belangstelling voor het buitenlandse beleid

Deze oorlog betekende steeds meer een keerpunt in de publieke belangstelling voor het buitenlandse beleid als zodanig, niet aIleen in de Verenigde Staten, maar ook in Europa. Deze toegenomen belangstelling uitte zich
niet aIleen in vele demonstraties en buitenparlementaire acties, maar ook
in de toenemende belangstelling bij politieke partijen en individuele politici
voor het buitenlandse beleid. Het gaat daarbij beslist niet aileen om lokale
of regionale oorlogen, wapenhandel of subversieve acties van geheime diensten, zoaIs CIA en KGB, maar ook om de economische betrekkingen, verdragen tussen staten en ontwikkelingshulp.
Binnen West-Europa en de Verenigde Staten werd in de zestiger jaren deze
ontwikkeling bovendien gecompliceerd door een uiterst ingewikkeld proces
van generatieconflict, materieel optimisme en sociaal protest, dat veelal
zichtbaar werd in de hartstochtelijke wil tot democratisering van allerlei
bureaucratische en politiek-organisatorische instituties.
Voor deze nieuwe politieke realiteit, voor deze sterke wil tot controle en beinvloeding van beleid en personen, bestaat nog steeds geen pasklare oplossing. Nog altijd bevindt men zich in een overgangsfase, waarin het protest moet worden omgebogen in staatsrechtelijke vormen, waardoor de
nieuwe politieke betrokkenheid van de burgers bij het overheidsbeleid kan
doorklinken.
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Het was vooral de oorlog in Vietnam die de gemoederen in de zestiger jaren
bezig hield en het democratiseringsproces krachtig bevorderde. De oorlog in
Indo-China toonde voor vele critici de noodzaak van democratisering van
het buitenlandse beleid, vooral tijdens de ambtsperiode van president L. B.
Johnson. 1
De uitgangspunten van dit Amerikaanse beleid, de bombardementen, de
massamoord op de bevolking van Vietnam, dit alles werd door de critici
aan de kaak gesteld. Ben bevestiging van deze kritiek kwam in 1971 door
de publikatie van de zgn. Pentagon Papers door de New York Times.!
Deze aanvallen op het buitenlandse beleid van de Verenigde Staten, op de
politiek van het Vrije Westen, werden door de voorstanders van dit beleid
aanvankelijk bestempeld als door Peking of Moskou geinspireerde laster.
Later verschansten zij zich mokkend achter de stelling dat deze hele misen~
slechts veroorzaakt zou zijn door foutieve caIculatie en een te groot zendingsbewustzijn van de Amerikaanse Ieiders. Het herstel van de oude orde
zou weI terugkeren door een nuchtere machtspolitieke kijk op de nieuwe internationaIe situatie ... Maar het automatisme waarmee de burgers vroeger hun mandaat gaven aan hun politieke Ieiders voor het uitvoeren van het
internationale beleid, keert niet terug. Men dringt nog steeds aan op democratisering van deze overheidsactiviteit en is het niet langer onvoorwaardelijk eens met de politieke doelstellingen. 3
Democratisering van het buitenlands beleid
Wat is eigenlijk buitenlands beIeid?4 Het denken in een buitenland en een
binnenland, in nationale eenheden en in 'staten' werd vooral versterkt en
verbreid sinds de negentiende eeuw, doordat het nationalisme via het steeds
belangrijker wordend schoolsysteem vrijwel alle burgers bereikte. Daardoor werd voor velen de horizon van dorp en stad uitgebreid tot de nationale grenzen en wanneer de imperialistische politiek van de eigen staat succes had, tot de verre verten van de kolonien.

1 Maar ook de kritiek op de politieke uitgangspunten van de tot dan toe betrekkelijk
uniforme politiek van het Westen nam toe. Zo verscheen in Nederland van de hand
van G. van Benthem van den Berg een nog steeds belangrijke en lezenswaardige bundel essays over de ideol;gie van het Westen: De ideologie van het Westen; essays, kritieken, polemieken, Kritiese Biblioteek, Van Gennep, Amsterdam, 1969.
2 Zie Neil Sheehan, The Pentagon Papers; the secret history of the Vietnam war,
Bantam books, New York, 1971.
3 Zie voor een kritisch geluid over de machtspolitieke instelling van de Amerikaanse
staatslieden: Noam Chomsky, American Power and the New Mandarins, historical and
political essays, Vintage books, New York, 1967.
4 Zie voor een gedegen overzicht: James N. Rosenau ed., International Politics and
Foreign Policy - a reader in research and theory, Freepress, New York, 1969.
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De rampen van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en de nieuwe communicatietechnieken zetten steeds meer vensters open naar verre landen en
volkeren en de landing van de wens op de maan gaf even de schok dat het
gangbare denken in `staten' doorbroken kan worden.
Maar de politieke, sociale en culturele organisatievormen en de ideologieen passen zich niet zo snel aan. Men denkt nog steeds in nationale en
culturele eenheden, terwijl de toenemende intensiteit van communicatie en
informatie eerder de verschillen tussen de volkeren lijkt te versterken. De
eigen eenheid, uitgedrukt in het begrip staat, speelt nog altijd een belangrijke rol. Zo'n staat wordt opgevat als een autonome eenheid; de staat is een
soevereine grootheid, een aan niets en niemand verplichte macht.
Hoewel de fictie van een absoluut onafhankelijke staat dus blijft voortbestaan, blijkt in feite deze staat in zeer veel opzichten gebonden door verdragen en overeenkomsten op allerlei terrein die zijn soevereiniteit aantasten.
De manier waarop een staat contacten onderhoudt met andere staten, al
dan niet verplichtingen aangaat, doelstellingen voor internationale contacten formuleert of samen met andere staten of organisaties optreedt, vomit
in haar totaliteit het buitenlandse beleid van een staat.

Waarom democratisering van het buitenlands beleid?
Gezien vanuit de westelijke democratieopvatting ligt het voor de hand dat
het principe van de democratische controle, meer algemeen, dat de invloed
van de burgers op het overheidsbeleid zich ook gaat uitbreiden tot het buitenlandse beleid. Het doet dan ook wat vreemd aan dat de heer Buntinx op
allerlei gronden tracht aan te tonen dat een dergelijke ontwikkeling minder
wenselijk geacht moet worden. Zo is in zijn opvatting de publieke opinie
grillig en ongeschikt om daarop een buitenlands beleid te funderen en gaan
demonstranten voor alles en nog wat de straat op. Men heeft dus blijkbaar
wel als burger het recht zich te laten horen, maar verder dan dat dient deze
invloed niet te gaan. Wij hebben hier blijkbaar te doen met een interpretatie
van het begrip democratie. Politick is in deze opvatting een zaak voor politici en buitenlands beleid een zaak voor staatslieden.
Toch kan men het democratisch model anders interpreteren: vanuit een
zeer diverse sociale en economische realiteit worden allerlei wensen en verlangens via een veelheid van kanalen doorgegeven aan de regeerders. Zij
zijn voor hun handelen afhankelijk van een mandaat van de burgers dat
via verkiezingen verkregen wordt. Politieke partijen, pressiegroepen, actiegroepen en publiciteitsmedia spelen daarbij een belangrijke rol. De volksvertegenwoordigers worden gekozen via directe algemene verkiezingen, terwijl soms ook het staatshoofd direct verkozen wordt. Men gaat er voorts
vanuit dat het algemene kiesrecht, dat de vrijheid tot deelname aan het poli-
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tieke proces van iedere burger stoelt op een gelijkheidsgedachte. 5
De veelheid van wensen en eisen vanuit de samenleving wordt afgewogen
binnen beleidskaders die op zichzelf, idealiter, wederom onderwerp van
discussie zijn binnen de samenleving. Controle, openbaarheid en informatie vormen daarbij structurerende elementen van het westelijke politieke
systeem.
De democratiseringstendens voegt daar nog de wens aan toe dat de regeerders en de controlerende volksvertegenwoordigers directer responderen op
veranderingen in de politieke opvattingen van de burgers. En de regeerders
worden minder dan voorheen beschouwd als eenmaal verkozen of benoemde ambtsdragers en meer, in overeenstemming met de idealen van de democratie, als uitvoerders van de volkswil.
Buntinx neemt hiertegen stelling. Zo vereist een buitenlands beleid, onderdeel dus van het totale overheidsbeleid, snelle beslissingen en lenen sommige onderhandelingssituaties zich niet voor openbaarheid. Het buitenlandse beleid is bovendien een essentieel nationaal beleid, dat zich moeilijk zou
lenen voor wetgeving. Wanneer een parlement zich met het buitenlandse
beleid zou bemoeien, wordt bovendien de eenheid van zo'n beleid in gevaar gebracht doordat in een parlement meestal diversiteit van meningen
bestaat, die onverenigbaar geacht moet worden met de eis van een eensluidend nationaal buitenlands beleid. Parlementariers zouden voorts de
noodzakelijke specialistische kennis missen, omdat zij op dit terrein amateurs zijn en vitale informatie ontberen die wel aanwezig geacht moet worden bij de specialisten van de ministeries van buitenlandse zaken. Tot zover
Buntinx. De politieke praktijk moge zowel in de binnenlandse als in de
buitenlandse politiek soms snelle beslissingen vereisen, deze constatering
betekent geenszins dat men daarom het democratische principe dient te
verlaten en dat daarom de invloed van de burgers op dat beleid beperkt
dient te zijn. Bij een beleid gaat het om doelstellingen voor het handelen en
om het formuleren van een gedragswijze voor een staat. Het gaat dus bij
een buitenlands beleid niet om de handeling van een diplomaat, maar om
richtlijnen voor het handelen van alle diplomaten. 6 Zo gaat het bij een buitenlands beleid evenmin om incidentele wapenzendingen van b.v. Belgie of
de Bondsrepubliek Duitsland naar Angola,' maar om het feit dat regeringen
5 Hierover bestaat een zeer omvangrijke politicologische literatuur. Sommige politicologen hangen nog wel de gelijkheidsgedachte als rechtsbeginsel aan, maar zien in
de praktijk een systeem functioneren van elkaar beconcurrerende eliten, waarbij de
toenemende gecompliceerdheid van de staat een technocratic vereist. Deze opvatting
wordt gehuldigd in de zgn. Chicago school, waarvan R. Dahl een der belangrijkste
vertegenwoordigers is; zie voor een inleiding: R. Dahl, Modern political Analysis.
6 Zie voor de gevolgen van de afwezigheid van controle op het beleid: David Wise
and Thomas B. Ross, The invisible government, Vintage Books, New York, 1974.
7 Zie Hugo Gijsels, Europese wapens in Angola en Zuid-A f rika, Streven, maart 1976,
blz. 496-500.
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blijkbaar toestemming verlenen om wapens te exporteren. Men steunt in
dat geval bewust de eigen wapenindustrieen en dit feit vormt onderdeel van
het buitenlandse beleid. Buntinx erkent de noodzaak van overleg en consultatie met de rationale achterban, maar hij wenst deze te beperken tot de
wijze, nuchtere en ter zake kundige ambtenaren en staatslieden. Hij vergeet daarbij nog wel te vermelden dat ditzelfde buitenlandse beleid meestal
evenzeer bepaald wordt door de belangen van industrie en handel. Alleen
al om dit feit zou een versterking van de democratische controle wenselijk
zijn. Kort geleden hebben enige Europese landen b.v. aan den lijve kunnen
ervaren hoe belangrijk de contacten tussen industrie en de regeringen kunnen zijn bij de discussies over de vervanging van het Starfighter-gevechtsvliegtuig. Juist door versterking van de parlementaire controle zal het in
de toekomst mogelijk worden meer eenheid en consistentie in het internationale verkeer tot stand te brengen. Het formuleren van de daarvoor
noodzakelijke uitgangspunten en regels wordt daarbij steeds voorafgegaan
door discussie en meningsverschillen. Het valt moeilijk in te zien waarom
het een bezwaar zou zijn dat een dergelijke discussie in het openbaar plaats
vindt. Het feit dat parlementariers de nodige kennis missen op het terrein
van de buitenlandse politiek, geeft hoogstens aan dat de politieke bewustwording in democratische landen zich voorheen hoofdzakelijk richtte op
de problemen in het binnenland. Een grotere betrokkenheid in de nationale samenleving op het buitenlandse politieke gebeuren zal deze achterstand zeker in de toekomst verkleinen. Ook de politieke partijen en hun
leiders zullen dan meer dan in het verleden zich richten op deze buitenlandse politiek.
Moraal en buitenlandse politiek
Is de individuele moraal wel toepasselijk op regeerders die betrokken zijn
bij de buitenlandse politiek, worden zij niet met een zo totaal andere situatie
geconfronteerd dat de gangbare morele uitgangspunten ontoereikend geacht moeten worden? Deze vraag stelt Buntinx in Streven en hij concludeert dat het buitenlandse beleid niet kan worden beschouwd als een 'neventak van de moraal' en dat moraliteit hoogstens kan worden afgemeten in
termen van het rekening houden met de belangen van anderen.
`Hitlers ambities waren "immoreel" omdat hij de belangen van anderen
aan zijn laars lapte en bovendien was hij idioot doordat hij bij het nastreven
van die ambities zowel Duitsland als zichzelf naar de afgrond hielp'. 8
De belangen van de Duitse volksgemeenschap in nationaal-socialistische
zin kunnen dus, volgens Buntinx, niet vanuit een normatiek gekritiseerd
8 H. M. Buntinx, Buitenlands beleid en het democratiseringsproces, Streven, maart
1976, b1z. 493.
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worden. Zij vinden blijkbaar slechts hun bestrijding in het falen van die
aspiraties, niet in het inhumane van die doelstellingen zelve.
Maar ook de betekenis die Buntinx wenst te hechten aan morele uitgangspunten van een politiek beleid zijn interessant:
`Meer recentelijk hebben wij kunnen beleven dat de US-tussenkomst in
Vietnam aanvankelijk werd gerechtvaardigd op morele grondslagen (de
kruistocht om het communisme in te dijken), terwijl dit beleid achteraf —
heel merkwaardig! — hard werd bekritiseerd ... en dat ook op morele
grondslagen.' 9
Nog afgezien van de vraag of kruistochten tegen het communisme per se
op morele grondslagen gebaseerd zijn, heeft Buntinx blijkbaar zeer spaarzaam kennis genomen van de omvangrijke literatuur over achtergronden,
doelstellingen en motieven van het buitenlandse beleid van de Verenigde
Staten sinds 1945, dat hij geen onderscheid maakt tussen hetgeen werd ge zegd in redevoeringen en wat in de praktijk door de diplomaten en politici
werd uitgevoerd. i°
De introductie van moraal in de buitenlandse politiek leidt volgens Buntinx
tot selectieve moralisering, tot partijkiezen en dat is ook zo. Wanneer Buntinx vervolgens de individuele moraal loskoppelt van buitenlandse politiek,
blokkeert hij daarmee ook de mogelijkheid om politici op humanitaire
gronden voor hun beleid verantwoordelijk te stellen. Dit alles met verwijzing naar het feit dat over buitenlands beleid nu eenmaal verschillend gedacht wordt en dat er bovendien geen dwingende rechtsregels zouden bestaan op internationaal niveau om staatslieden te oordelen of zelfs te ver-oordelen.
Maar is het alternatief dat Buntinx biedt, de staatsraison, die hij ziet terugkeren in het buitenlandse beleid van de huidige VS-minister Kissinger, het
enig acceptabele, het enig mogelijke alternatief?
Het vonnis van Nurnberg in het najaar van 1946 11 baseerde zich op een aantal rechtsregels die tot de dag van vandaag geldig zijn en die blijkens de
reacties op de Amerikaanse oorlogvoering in Vietnam nog steeds als geldige rechtsregels erkend worden binnen de Europese samenlevingen. De
misdaden tegen de vrede, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid kunnen niet meer weggedacht worden uit het rechtsbewustzijn. Zo
vormt alleen al de paragraaf over de misdaden tegen de vrede een bruikbaar
toetsingscriterium voor het buitenlands beleid van staatslieden. Onder mis9 Cfr. noot 8.
10 Zie b.v. Harry S. Truman, The public papers of the Presidents of the United States,
1946 e.v.; Hal B. Lary, Problems of the United States as World Trader and Barker;
The Forrestal Diaries; George Kennan, Memoirs; Gabriel Kolko, The Politics of War;
Joyce and Gabriel Kolko, The Limits of Power; The Pentagon Papers, enz.
11 Zie voor tekst en statuut: Das Urteil von Nurnberg, 1946, DTV Dokumente, Munchen, 1961.
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daden tegen de vrede wordt verstaan: het plannen, voorbereiden of beginnen of leiden van een aanvalsoorlog of een oorlog onder schending van internationale verdragen, het maken of toestemming geven of uitvoeren van
een gemeenschappelijk plan ter uitvoering van de genoemde handelingen. 12
Het is daarom des te meer de taak van de parlementariers toe te zien, dat
politici in democratische landen zich aan deze regels houden.

12 Zie Das Urteil von Nurnberg, blz. 21.

Onze beschaving in het geding
Vraaggesprek met de filosoof Rudolf Boehm

Jacques De Visscher

`Dit tijdperk van de wetenschap is een tijdperk van een zich
nog steeds uitbreidende overheersing van onmenselijke toestanden. Deze zijn niet het gevolg noch het teken van een
achterstand in de wetenschappelijke vooruitgang, en evenmin
een nog uitblijvend succes van die wetenschap op het gebied
van de toepassing van haar bevindingen. Het zijn tekenen en
gevolgen van precies de geweldige vooruitgang van ons tijdperk op de weg van de wetenschappelijke "beheersing" van de
natuur, namelijk van wat in het algemeen daarvoor doorgaat.
Wij stellen dus, dat wij inderdaad in nog toenemend onmenselijke toestanden levee, omdat de mensheid zich laat overheersen door voorstellingen, die ontspringen aan de weigering
van de mens mens te zijn.'

Aan de Gentse Rijksuniversiteit doceert in de sectie wijsbegeerte de in Berlijn geboren (1927) Duitse wijsgeer Rudolf Boehm. Hij studeerde filosofie,
fysica en wiskunde aan de universiteiten van Leipzig en Rostock; was assistent te Rostock en Keulen en vele jaren een van de belangrijkste medewerkers van het Husserl-archief te Leuven, waar hij momenteel opnieuw de
Husserl-uitgaven begeleidt. Ruim twintig jaar vindt men Boehm als publicist terug in allerlei internationale wijsgerige vaktijdschriften of als spreker
of gastdocent op vele belangrijke congressen en colloquia. Hij is de heruitgever van de Erste Philosophie en van Zur Phanomenologie des inneren
Zeitbewusstseins van Edmund Husserl; hij vertaalde met Alphonse de Waelhens een groot deel van Heideggers Sein and Zeiti en maakte een Duitse vertaling van Merleau-Ponty's Phenomenologie de la perception.$ Hij is de
auteur van een Aristoteles-studie Das Grundlegende and das Wesentliche,s
een bundel Husserl-studies Vom Gesichtspunkt der Phanomenologie 4 en
van een vrij origineel werk dat minder technisch filosofisch is en in een
zekere zin als een dissectie van onze beschaving kan beschouwd worden:
Kritik der Grundlagen des Zeitalters. 5 Naar aanleiding van de recente publi.
1 Gallimard, Paris.
2 Phanomenologisch-Psychologische Forschungen, Berlin.
3 Martinus Nijhoff, Den Haag.
4 Martinus Nijhoff, Den Haag.
5 Idem.
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katie van dit laatste werk hadden we met Rudolf Boehm een gesprek waarin
vooral de thema's verlossing in het christendom, de implicaties van kritiek,
het zuiver theoretisch weten en het marxisme ter sprake kwamen.
De tijd waarin we leven krijgt reeds lang een bijzondere belangstelling in
uw publikaties. Uw jongste boek heet 'Kritik der Grundlagen des Zeitalters'
(Kritiek op de grondslagen van deze tijd). Welke zijn met dit boek uw bedoelingen en kunt u misschien ook de belangrijkste stellingen even toe lichten?
Bij mij staat de vraag centraal waarom onze beschaving -- in het bijzonder
de westerse, die in toenemende mate de hele mensheid lijkt te overheersen —
in haar opzet de mensheid te humaniseren, mislukt. De hoofdstelling van
mijn boek is nu dat men de oorzaak van deze mislukking niet dient te zoeken in het feit dat het misschien moeilijk is de mensen een menselijk bestaan
te verschaffen, maar integendeel in het feit dat onze beschaving haar wortels heeft in de weigering van de mens mens te zijn.
De humane overheersing van de niet-menselijke wereld en de humane beheersing van de menselijke problemen en situaties zoeken wij te realiseren
door de wetenschap te aanbidden. Het hoeft geen betoog dat wij in het tijdperk van de wetenschap leven en dat wij op de wetenschap in toenemende
mate alle andere vormen van de samenleving opbouwen. Nu is dit ideaalbeeld dat wij van de wetenschap hebben geen recente verworvenheid. Ik
meen in mijn boek te hebben aangetoond dat het begrip van weten dat aan
de grondslag ligt van de wetenschap, waarin wij vandaag onze hoop stellen
voor de humanisering van de mensheid, teruggaat op het kennisideaal zoals
het in de klassieke Griekse wijsbegeerte van Plato en Aristoteles is te vin--

den. Daar ontstond een concept van weten dat pas dan een eigenlijk weten
kon worden genoemd, wanneer het niet omwille van lets anders (een praktijk of een nut), maar uitsluitend omwille van het weten zelf wordt nagestreefd. Deze voorkeur werd als volgt gemotiveerd: men moet een weten
nastreven zoals alleen een god dit zou kunnen bezitten. Waarom? Alleen
een god is autonoom en dus niet aan noden, behoeften of hem vreemde bepalingen onderworpen; alleen een god heeft geen nood aan een weten in
functie van praktische of nuttige doeleinden. Hij is immers volmaakt; hij
heeft geen functioneel weten nodig. Bijgevolg is zijn weten zuiver. Als men
nu een weten zou kunnen bereiken zoals een god dit zou bezitten, dan zou
men zich in dezelfde mate een godgelijke bestaanswijze toeeigenen. Men
dacht (en men meent het nog steeds) het menselijke te kunnen bevorderen
door een middel dat de menselijke bestaanswijze vreemd zou zijn; door een
middel dat juist een niet-menselijke bestaanswijze eigen zou zijn. En inderdaad, Aristoteles laat duidelijk verstaan dat een dergelijk weten de mens
in de grond niet past. Dit belet echter niet dat men daartegenover plaatst
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dat het meest humane van de mens er precies in zou bestaan de menselijke
bestaanswijze te overstijgen. Men wil met andere woorden iets meer of iets
anders of iets beters zijn dan mens. Of nog anders uitgedrukt: het geviseerde
middel ter humanisering van de mens beoogt een andere bestaanswijze dan
de menselijke. Men moet zich dan natuurlijk de vraag stellen wat dit andere
bestaan inhoudt. Is het inderdaad meer dan een menselijk bestaan? Of wordt
het een minder menselijk bestaan? In elk geval worden we geconfronteerd
met een merkwaardige paradox. Enerzijds heeft men een duidelijk doel
voor ogen: de humanisering van de mens — wat toch concreet en praktisch
mag heten — maar anderzijds kiest men een volstrekt onpraktisch middel:
een weten dat uitsluitend omwille van zichzelf en niet omwille van een nut
wordt nagestreefd. Het is alsof men zou beweren dat men om iets na te
streven het juist niet moet nastreven. De idee bestaat erin dat de mens als
het ware de mens het best bereikt door de mens juist niet als finaliteit te
zien; dat hij het best zichzelf wordt, wanneer hij zichzelf verloochent.
Waaruit bestaat die zelfverloochening
verloochening volgens u?
Met Aristoteles verloochent de mens uit het tijdperk van de wetenschap de
van nature op veelvuldige wijze geknechte mens, gebonden aan zijn lichamelijkheid, aan zijn behoeften, aan zijn dood. Omdat de mens sterfelijk is, wil
hij iets dat hem onsterfelijk zou maken. Een weten zoals alleen een god dit
zou bezitten, zou de mens verlossen van de verknechting door de dood.
Door dit weten na te streven, verloochent de mens zijn sterfelijkheid en wie
zijn sterfelijkheid verloochent, verloochent zijn menselijke bestaanswijze.
In uw boek maakt u dit verwijt ook aan het christendom.
Wel, ik confronteer de verlossingsleer, die het christendom toch is, met de
joodse leer van de zondeval. De grote tegenstelling tussen jodendom en
Christendom bestaat erin dat er voor de joden een zondeval is zonder mogelijke verlossing, terwijl de christenen wel in de verlossing geloven. De joden
leren door de mythe van de zondeval dat men niet moet trachten aan God
gelijk te zijn. Het christendom leert daarentegen dat de mens de kans heeft
zich met het goddelijke te verenigen. Dat is een principiele tegenstelling.
De christelijke idee van de genade speelt hierin een zeer grote rol: zij gaat
zover dat zij dat wat bij Adam veroordeeld werd, in een zekere zin aanprijst.
Adam werd gestraft omdat hij godgelijk wou zijn; in het christendom beveelt men Christus' navolging aan teneinde de gemeenschap met God in een
onsterfelijk bestaan na te streven.
Dat de gelovige in het christendom uitgenodigd wordt Christus na te volgen
(men ziet in hem een tweede Adam) is evident. Maar dit betekent toch niet,
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zoals u in uw boek schrij f t, dat het christendom in Christus een tot een menselijke gestalte herleide God ziet waarmee men zich dan slechts te verenigen
heeft om God gelijk te worden?
Voor de joden bestaat het godsdienstige er precies in het goddelijke niet als
maatstaf te nemen voor het menselijke. Er is de eigenheid van God en er
zijn de wetten die voor de mens gelden. In het christendom wil men daarentegen volmaakt zijn zoals de Vader. Er is maar een maatstaf: de Godgelijkheid.
De participatie aan Gods gelukzaligheid in het christendom betekent toch
nog geen Godgelijkheid?
`Imitatio Christi' wil zeggen Christus gelijk zijn. Dat wil zeggen, via deze
bemiddelaar, God gelijk willen worden. Misschien is de term `gelijkheid'
te scherp, maar het is toch zeker de bedoeling tussen God en de mensen een
gemeenschap te vormen die als het ware van familiale aard is. Daarenboven
is er in de theologie toch zo vaak sprake van het feit dat God en de gemeenschap der heiligen de bewaarders van het hoogste heil zijn. Ook het volgende mag men niet vergeten: God-de-Vader en Christus zijn een. God is in de
Christus-gestalte mens geworden; dat wil zeggen gelijk aan de mens. Daardoor zijn de mensen, in zover ze aan Christus gelijk zijn, in een gelijkheidsbetrekking met God. Dat kan nu in een discussie eindeloos genuanceerd
worden, maar gaat het uiteindelijk niet om de aanwezige tendens? In elk
geval zijn de joden anders: zij verheerlijken God door de grenzen van hun
bestaan te aanvaarden. Hier geldt een principiele scheiding. Gods lief de bestaat er dan juist in de mens te beletten (God straft de mens zelfs) deze
grens te overschrijden. Dat is de leer van de zondeval en van Salomon. In
het christendom is God mens geworden en de komst van Christus houdt de
belofte in dat de mens niet voor eeuwig verdoemd is. En nu moeten we ons
de vraag stellen over welke verdoemenis het hier gaat. Betreft het niet de
beroving van het eeuwige leven? Dat was het toch wat Adam nastreefde? En
was het niet juist dat wat God belette door de mens uit de tuin van Eden te
verbannen: 'Zie, door de kennis van goed en kwaad is de mens geworden
als een van ons. Als hij nu zijn hand maar niet uitstrekt om te plukken en
te eten van de levensboom zodat hij ook nog eeuwig blijft leven! Daarom
verdreef Jahweh God hem uit de tuin van Eden, om de grond te bebouwen,
waaruit hij genomen was. Hij joeg de mens weg, en plaatste ten oosten van
Edens tuin de cherubs met de vlam van het bliksemende zwaard, om de
weg naar de levensboom te bewaken' (Genesis 3 : 22-24). Het merkwaardige is nu dat het kruis in de christelijke iconografie de Levensboom voorstelt — het middelpunt van het paradijs — en dat de christenen door te eten
van de vruchten van de Boom van het leven, dus van Christus' lichaam, toch
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aan het eeuwig leven kunnen deelnemen en het Rijk Gods kunnen binnentreden.
Dat belet niet dat ook de christen sterf elijk is en sterven zal. Het is toch
evident dat het christendom de aardse onsterf elijkheid niet invoert. Daarenboven blijft de joodse visie van de antropologische en theonome dimensie
van het kwaad — de mens is de aanstichter van het kwaad tegen God — het
zondebegrip in het christendom behouden.
Ik geloof niet dat de essentie van de joodse visie in de formele bewering ligt
dat de mens de aanstichter van het kwaad tegen God is, maar in een inhoudelijke stelling betreffende de vraag wat de meest fundamentele fout (oerzonde) is die de mens kan begaan en heeft begaan, waaruit dan al zijn ellende voortvloeit en te verklaren is, samengevat in de doodstraf. Volgens de
leer van het christendom is echter deze wet van de zonde en van de dood
uitdrukkelijk opgeheven, zijn we zowel van de zonde als van de dood verlost.

Ja, maar toch moet men sterven en is de volbrenging van het Rijk Gods op
het einde der tijden een oneindig verre `toekomst'.
Inderdaad. Zoals Christus moet men sterven. Maar dat raakt de christen niet
meer. Het wezen van de mensen behoort niet tot deze wereld. In het christendom is de mens een onsterfelijk wezen geworden en dit vanaf zijn bekering. Door de dood wordt men zelfs definitief bevrijd.

Is men in deze wereld door de bekering reeds volledig bevrijd? Ik dacht dat
de onuitroeibaarheid van het kwaad in het sterf elijke leven de mogelijkheid
van een hervallen in de zonde openhoudt. Dit kan het christendom toch
moeilijk loochenen, want dan zou het ook de vrijheid loochenen. In het
christendom kan er met andere woorden slechts na de dood van een vol.
ledige bevrijding sprake zijn. Over die toekomst heeft geen enkele christen
zekerheid. Als hij geloof t, zal hij hopen, en tevens weet hij dat hij die hoop
waardig moet zijn.
Dat is niet strikt evangelisch, maar reeds een protestantse interpretatie en
tevens een verwatering van de oorspronkelijke christelijke leerinhoud. Trouwens vele katholieken zijn in dit opzicht rechtstreeks of onrechtstreeks door
Pascal beinvloed. Maar Pascal is Port-Royal, Jansenius en een poging om
binnen het katholicisme toch nog de hervorming te verwerken. In het Jansenisme (en in het protestantisme in het algemeen) wordt het feit dat alles
reeds door het leven en de dood van Christus gebeurd is, opzijgeschoven.
Men spitst zich op de genadewerking toe. Toen Martin Luther zich de vraag
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stelde `Hoe krijg ik een genadevolle God?' was hij volstrekt onchristelijk! De
genade is immers iedereen door de dood van Christus aangeboden. Zegt
Paulus dat niet uitdrukkelijk? Maar Luther organiseert daartegen een principiele onzekerheid door nog de vraag naar een genadige God te stellen en
door de volstrekte onmacht van de mens te poneren iets te kunnen ondernemen voor het eigen heil, waardoor men op het laatste oordeel dient te
wachten. Het is een fundamentele christelijke waarheid dat de verlossing
iedereen is aangeboden en dat men bevrijd kan worden als men het aanbod
niet uitdrukkelijk afwijst. Er is daarom logischerwijze maar een onvergeeflijke zonde, namelijk de afwijzing van de genade om zijn recht op te eisen.
(Tussen haakjes: de farizeeers hebben geen genade nodig: zij eisen het recht
op door God behoorlijk behandeld te worden; zij noemen zich immers de
rechtvaardigen. Daarom heeft Christus zich tegen hen verzet.) We moeten
echter nog het voorgaande aanvullen. Alhoewel iedereen door het leven en
de dood van Christus de genade aangeboden is, moeten we nog aan het
laatste oordeel denken, dat beslist of iedere mens inderdaad de genade ook
als genade heeft aanvaard. Daarvoor is een radicaal omdenken, een `be kering', meer in het bijzonder ten aanzien van de joodse denkwijze, vereist.
Daarenboven moet de aanvaarding van de genade in de concrete levenswijze
van de christen zichtbaar zijn. Door de manier waarop ze de onzekerheid
van het laatste oordeel centraal stellen, hebben echter de protestanten, Luther, Calvijn, Jansenius, Pascal, de wezenlijke inhoud van het christelijk
evangelie op de kop gesteld. (We stellen ze als tegenpool van de farizeeers;
voor deze protestanten bestaat bij wijze van spreken helemaal geen rechtvaardigheid en ligt de essentie van een christelijk bestaan in de onzekerheid.)
Volgens het eigenlijke christendom komen de verlosser en de verlossing niet
slechts op het einde der tijden, maar is de verlosser al lang gekomen en heeft
hij ons door zijn offerdood verlost. En die verlossing wil in het christendom
zeggen dat men godgelijk dient te worden en dat deze godgelijkheid niet
langer meer als fout wordt aangerekend. Wie de genade aanvaardt, aanvaardt en wil tevens de godgelijkheid: dit is geen fout meer, maar een gunst,
zelfs een doelstelling.
Vergif f enis voor en bevrijding van de zonde betekenen nu toch niet dat de
zonde opeens een goed wordt en dat het eeuwig leven de identiteit met God
impliceert?
Ik begrijp dat dit woord 'gelijkheid' hard klinkt, maar de tendens is er toch.
Zoals Adam godgelijk wilde worden, is God in Christus mensgelijk gewor
den. Dit is een brug waardoor de mens God kan benaderen in de vorm van
het eeuwig leven in gemeenschap met God. Dat is gelijkheid.

Zou u dat niet beter verzoening noemen?
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Waarom niet? Zo heeft men het altijd genoemd. Maar de vraag is toch wat
men eronder dient te verstaan. In het Duits heet verzoening `Versohnung'
De verzoening betekent dat wij door Christus, Gods zoon, Gods kinderen
worden en dat we door ons te verenigen met Christus, die een is met de Vader, ook zelf een worden met Hem. Door de bemiddeling van Christus wordt
het oude conflict tussen de mens, Adam, en God beslecht. Want wat wou
Adam? Hij wou de kennis van goed en kwaad. Dat was zijn zonde.
Van God mocht hij bijgevolg niet meer eten van de boom van het eeuwig
leven, want dan zou hij volledig aan God gelijk zijn. Dat wil zeggen dat hij
door deze kennis reeds in zekere mate aan God gelijk was. Om die volledigheid te beletten, heeft God de mens uit het paradijs verbannen. Maar in het
christendom wordt en de kennis en de onsterflijkheid in het vooruitzicht
gesteld. Dat wil zeggen dat men eeuwig in de waarheid van God zal leven.
Welk essentieel verschil is er dan nog tussen God en mens? Waarin bestaat
dan nog de ongelijkheid?
Dat zal de christen niet weten. Wordt God immers niet de totaal andere genoemd? En betekent het bezit van de waarheid en de eeuwigheid dat men
God is?
Ik bedoel de gelijkwaardigheid. De waarheid en de eeuwigheid zijn de
essentialia. Andere eventuele verschillen zijn irrelevant. Ergens wordt toch
zelfs gezegd: 'Jullie zullen goden zijn en de engelen zullen u moeten gehoorzamen'.
En toch sterft de mens en weet hij niet bij voorbaat of hij verdoemd of
opgenomen wordt. Hij kan slechts hopen en geloven in zijn hoop.
Paulus zegt dat uw lichaam moet afsterven. Dat wil zeggen dat de christen
nog in zijn aards bestaan zijn lichamelijkheid als een onecht bestaan moet
beschouwen. Het echte leven is een leven in de ziel die de dood niet kent.
Nogmaals, de dood raakt de christen niet meer. Wie, met andere woorden, in
Christus leeft, dient elke schrik of angst voor de dood te hebben overwonnen. Dit is niet zomaar een ideaal, maar een zekerheid.
Dit sluit toch niet uit dat de totale bevrijding, verlossing, vergiffenis
f enis en ver
zoening pas geschieden na de dood, die men als een straf moet ondergaan.
Er zullen volgens het christendom verlosten en verdoemden zijn. Hemel en
hel zullen 'bevolkt' zijn en niemand weet waarheen hij 'gaat'.
-

Dat is een protestantse scholastische redenering. Ze is in de evangelies niet
te vinden en is dus onchristelijk. Het protestantisme is opgekomen op een
ogenblik dat het christendom zijn bestaansmacht verloren had en massaal
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naar joodse elementen teruggreep. Dit kwam vooral tot uiting in een vernieuwe belangstelling voor het Oude Testament. Het protestantisme is in
dat opzicht, vanuit een christelijke zienswijze, een teruggrijpen naar het
defaitisme van het jodendom.
Als ik uw boek nu goed begrepen heb, heeft u een grotere sympathie voor
het jodendom dan voor het christendom en dus ook een grotere sympathie
voor het protestantisme dan voor het katholieke triomfalisme?

Inderdaad, ik heb meer sympathie voor het jodendom dan voor het christendom. Maar de katholieke Kerk heeft alles samen genomen, de christelijke leer zuiverder bewaard dan het protestantisme. En vanuit mijn kritisch
oogpunt heb ik vooral bezwaren tegen de valse voorstellingen van het christendom. In het bijzonder wanneer het de joodse elementen als christelijk
wil laten doorgaan. De beslissende vragen worden verduisterd. Vooral het
protestantisme heeft zich hieraan bezondigd. Ik denk aan de uitspraak van
Pascal: `L'homme ne peut s'unir a Dieu ... sauf par la grace'. Dat is toch
bedrog! In het christelijke perspectief zou men moeten zeggen: `Par la
grace de Dieu l'homme peut s'unir a Lui'. Pascal verkeert daarentegen in de
volle dubbelzinnigheid. Hij doet me denken aan de racist die zegt dat 'alle
mensen gelijk zijn ... afgezien van de rassenverschillen'. Dat is een manier
om de cruciale vragen te ontwijken. Bij Pascal is dat inderdaad zo.Enerzijds berust zijn hele betoog op de stelling `L'homme ne peut s'unir a Dieu',
want er is immers de zondeval. Maar anderzijds moet men vanuit de christelijke idee van de genade toch de unificatie van de mens met God beredeneren. Hier komt dan het bedrog: men heeft opeens de genade nodig, zoniet
kan men zich volgens de christelijke filosofie met God niet verenigen. Dat
is noch christendom noch filosofie.
In uw boek stelt u filosofie gelijk aan kritiek. Wilt u de vooropstellingen die
in kritiek steeds vervat zitten even verduideli**ken?

Ik heb geen vooropstellingen nodig. Ik volg alleen de leidraad die ik in onze
cultuur meen te ontdekken en ga er de logica van na. Ik bots daar op een
merkwaardige paradox, die ik reeds heb vermeld. In de klassieke Griekse
wijsbegeerte wordt de mens een bestaanswijze aangeprezen waarvan uitdrukkelijk gezegd wordt dat ze hem niet past. Hij wil dus een bestaan leiden
dat niet in overeenstemming is met een lichamelijk sterfelijk bestaan. Dit
bestaan zoekt hij in een weten dat uitsluitend omwille van dit weten zelf
wordt nagestreefd, want pas op die manier zou de mens zuivere objectieve
kennis verwerven en zou hij de dingen kennen zoals ze zijn. Het merkwaardige is hierbij dat die idee van weten meteen voorgesteld wordt als een middel om de lichamelijke en sterfelijke voorwaarde van de mens te overwin-
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nen. Ik hoef dan slechts de doelmatigheid van dit middel in de loop der geschiedenis na te gaan. Nu, voor deze vaststelling heb ik geen externe criteria
of vooropstellingen nodig. Het volstaat immers bij voorbeeld vast te stellen
dat het economisch systeem, dat dank zij de moderne wetenschap en haar
technologie kon ontstaan en dat door Marx kapitalisme genoemd werd, er
niet in geslaagd is de mens van zijn sterfelijke lichamelijkheid te bevrijden.
Marx geeft dit toe. Niettemin meent hij zelf dat de wetenschap en haar technologie de weg vormen die men dient te volgen om de mens uit de ver'rreemding te verlossen. Zoals u kunt merken, heb ik slechts te observeren
wat in de loop van de geschiedenis voorop gesteld werd en een vergelijking
te maken met de resultaten van de gedane pogingen. Er werd een weg tot
humanisering van het menselijk bestaan vooropgesteld. Wanneer ik nu de
eigenlijke begrippen aanvaard die daaraan ten grondslag liggen, moet ik
vaststellen dat van het voorstel tot humanisering niet veel is terechtgekomen. De kritiek situeert zich concreet in onze geschiedenis. Ik moet zelf
geen mensbeeld hanteren, want ik neem het menselijke over zoals het in de
geschiedenis van de ideeen van de maatschappelijke ontwikkeling werd
voorgesteld, zonder eigen begrippen van menselijkheid op te dringen.
Impliceert kritiek dan geen vooropgestelde normen en waarden?
In de immanente kritiek die ik lever, is dit niet noodzakelijk.
De kritiek zou dus zichzelf funderen? Er is toch een reden waarom u kritiek
levert?
De fundering van de kritiek is te vinden in elementaire negatieve ervaringen
die moeilijk te dragen vallen. Ik richt mij dan ook tot diegenen die eveneens negatieve ervaringen hebben; ik richt mij niet tot de lui die met onze
huidige beschavingssituatie gelukkig zijn.
U hanteert toch criteria of een reeks normen en waarden om ervaringen
negatief te kunnen noemen.
Onder negatieve ervaringen versta ik tekorten, beperktheden van pijnlijke
aard. Ik denk aan schaarste, gemis, ontberingen, honger, pijn; toestanden
waaronder anderen en ikzelf lijden.
Dat impliceert toch een waardebesef.
Waarom moet nu een pijngevoel een waardebesef inhouden?
Bi" u moet toch een zorg aanwezig zijn om de oorzaken van dit gemis, van
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deze pijn en van deze negatieve ervaringen te bestuderen, te beschrijven, te
evalueren en te bekritiseren. U zou zich kunnen beperken door slechts voor
uzel f vast te stellen dat er negatieve ervaringen zijn. Dat doet u echter niet.
U doceert, u schrij f t een bock, u hoopt dat het zoveel mogelijk gelezen
wordt en dat de kritiek e f f ectie f een weg zou zijn naar een alternatief.
.

De eigenlijke motivaties of drijfveren liggen in de negatieve ervaringen zeif.
De evaluaties ervan zijn rationaliseringen. Pijn en honger zijn negatieve ervaringen en het is niet belangrijk ze te evalueren. Voor mij volstaat het te
zeggen `ik heb pijn', `ik zie pijn bij anderen' of `ik zie hongerige mensen wat
mij pijn doet'. Denkt u werkelijk dat een pijnervaring van een evaluatie afhankelijk is? Het doet mij denken aan diegene die van de hongerige, slecht
geklede en gebrekkig behuisde mensen zegt dat zij gelukkig zijn omdat zij
nooit een beter leven hebben gekend. Men heeft de ervaring van het tegendeel niet nodig om pijn te ervaren. Het is ook niet nodig normen en waarden te poneren waaraan men de negatieve ervaringen dient te kunnen toetsen. In feite is dat een rationalisering a posteriori. Die ervaringen zijn er in
het empirische vlak zonder normeringen en waarderingen. Maar vanaf het
ogenblik dat men er begint over te spreken in het rationele vlak, mengen
normeringen en waarderingen zich onmiddellijk met deze ervaringen. Als
men echter de primaire gegevens slechts vanuit de rationele hoek bekijkt,
komt men nooit tot een vorm van empirisme. Men mag nooit vergeten dat
de rationaliseringen en de verbale bepalingen van de empirische ervaringen
zijn afgeleid. De kritiek situeert zich natuurlijk in het rationele vlak en het
is inderdaad pas dan dat men kan zeggen dat men niet langer met deze
negatieve ervaringen wenst te leven. Maar de eerste bepalingen zijn dan
ook van negatieve aard (`ik wil het niet langer op die manier'). Het primaire
is dus de empirische gegevenheid die men als negatief ervaart. De norm die
hieruit wordt afgeleid, is ook negatief (`de negatieve ervaring die ik heb
mag niet langer voortduren'). Tenslotte is er de constructieve f ase van de
kritiek; deze zit vervat in de (negatieve) norm: men wenst immers jets dat
(nog) niet is en zou moeten zijn. Hier komt dan het alternatief tevoorschijn.
Maar in deze fase moet men zich steeds de vraag stellen 'waartoe hebben wij
alternatieven nodig?' Men moet dus vooraf weten wat veranderd dient te
worden. Het is de taak van de kritiek te trachten dit te achterhalen.. Alternatieven kunnen slechts concreet zijn als men de kritiek op een concrete en
radicale manier formuleert.
Om nu terug te komen op uw vraag: de kritiek fundeert zichzelf in de mate
dat zij reageert op negatieve ervaringen die de ervaring van het omgekeerde
niet impliceren. Negatieve ervaringen zijn als dusdanig niet van normeringen en waarderingen afhankelijk. Pijn bestaat zonder de toets van het begrip `niet-pijn'. Deze normatieve en evaluatieve concepten toch poneren, is
yen onzinnig structuralisme dat men bij sommige linguisten kan terugvin--
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den. `bans un langage it n'y a que des differences' heeft Ferdinand de Saussure ooit eens gezegd. Dat berooft elke realiteit van haar inhoud. Pijn en
honger zijn reeel; er zijn kinderen die verhongeren onafhankelijk van een
mogelijk begrip van `niet-honger', onafhankelijk van een taalsysteem waardoor zij over honger zouden kunnen spreken, oordelen of hem evalueren.
Gevoelens zijn oorspronkelijk en men heeft geen vergelijking nodig, want
dat zou een absurd rationalisme zijn.

Uw boek is toch een lange evaluatie van onze tijd en hiervoor heeftt u toch
normen, waarden en een mensbeeld gebruikt. Ware het niet zo, dan zou u
noch de zin, noch de zorg, noch de opdracht hebben ervaren om kritiek te
leveren, om te f ilosof eren en om een alternatief te wensen.
Dat boek is natuurlijk literatuur en situeert zich op dat niveau. Dat wil zeggen dat de besproken ervaringen hierin meteen in een verwoorde vorm voorkomen. Dat boek is geen leven, geen mens, maar papier. Dat verandert
echter niets aan de zaak. De normen en waarden zijn niets meer dan de projectie vanuit deze negatieve ervaringen.

Is het nu niet door de normativiteit dat het menselijk probleem kan worden
gesteld? De taal is wellicht de eerste stap van de kritiek en de taal transponeert de primaire ervaringen waardoor ze in de logica van de verwoorde
en overwogen ervaringen worden opgenomen.
De eerste stap van de kritiek is er niet door de taal, maar door de ervaringen. Het verwoorde verwoordt ervaringen. De taal verwijst niet naar zichzelf, zoals de structuralisten menen, maar naar iets anders. De taal spreekt
niet alleen zichzelf; dit zou een zinledig geheel van relaties zijn.
Kritiek wordt toch geformuleerd vanuit een geloof dat iets anders zou moeten zijn dan het actueel is. Met andere woorden in het Licht van een norm
waarin men geloo f t.
Neen, dat is geen geloof. De zaak blijft volstrekt empirisch, waarbij dan
inderdaad een verwoorde ervaring bedoeld wordt. Daarenboven betreft het
niet uitsluitend de ervaring van een individu, maar vooral de ervaring van
ten minste twee- a drieduizend jaar beschaving. Ik situeer mij binnen dit
tijdsverloop en observeer hoe het ideaal van zuiver theoretisch weten, dat
in ons wetenschapsideaal vervat zit en de grondslag van onze tijd is, zich in
concreto gemanifesteerd heeft, welke de toepassingen en resultaten zijn. Ik
heb via historische getuigenissen nagegaan waartoe dit ideaal van zuiver
theoretisch weten geleid heeft. Op die manier ga ik zuiver empirisch te
werk en poneer ik zelf niets. Mijn besluit is alleen dat de streefidealen om
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het menselijke bestaan te humaniseren door een weten, omwille van het
weten zelf wordt nagestreefd, hun beloften niet ingelost hebben. Hiervoor
had ik geen rationele vooronderstellingen nodig. Ik observeer slechts de
geschiedenis.
U kunt toch moeilijk vooropstellingsloos observeren?

Mijn observaties en conclusies zijn zuiver immanente vaststellingen van historische feiten, waarvoor ik geen criteria of vooropstellingen nodig heb. Dat
is ook de positie van de immanente kritiek. Men stelt zich binnen een gegeven systeem op en men gaat de verhoudingen en ontwikkelingen na. Zo
ook met de geschiedenis die ik bestudeer: ik heb nagegaan in welke mate
onze beschaving in haar opzet slaagt. Deze kritiek wordt toch immers ook
bij het recenseren van een boek toegepast: men gaat na of de auteur in zijn
opzet geslaagd is. Daarvoor zijn geen normen, waarden of vooropstellingen
van buitenaf nodig. Dit is de enige aanvaardbare kritische methode, namelijk de uitspraken van een boek aan de eigen voorstellingen, normen en
criteria van de schrijver toetsen, zonder daar tegenover een extern standpunt te plaatsen. Dit is nu het voordeel van de fenomenologische reductie.
lv!oet de criticus dan zijn eigen standpunten opschorten?

Ja, voor zover die niet gefundeerd zijn; wat ik als persoon zomaar meen, is
voor niemand interessant. Als ik mij tot een breder publiek richt, moet ik
ook de fundering van mijn kritiek zo breed mogelijk zoeken, dat wil zeggen,
in de typische eigenschappen en ontwikkelingsprocessen van de beschaving
waarin wij Leven. Ik vind het expliciteren van mijn persoonlijke vooropstellingen dan ook irrelevant. Nogmaals: de immanente kritiek is de enig aanvaardbare methode.
U bekritiseert het ideaal van het zuiver theoretisch weten. Kunt u iets vertellen over een alternatief weten?

Ik wil dat men minder naar de vorm en meer naar de inhoud van het weten
gaat kijken. Het theoretisch wetenschapsideaal minacht het object van het
weten; het idealiseert het weten in functie van de formele kenmerken van
het weten als dusdanig. Dit ideaal heeft de mensheid niet gehumaniseerd.
Kan men de verhouding tussen vorm en inhoud niet omkeren? Moet een
weten dat waardevol wil zijn zich niet in de eerste plaats naar zijn objecten
orienteren in plaats van naar de eigen volmaaktheidsvoorstellingen? Trou wens, een weten bereikt zijn volmaaktheid niet wanneer het alleen maar omwille van zichzelf nagestreefd wordt. Ik zie het weten omwille of in functie
van iets anders: in de eerste plaats in functie van wat men weten wil. Men
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moet met andere woorden de kenobjecten niet kiezen in functie van de
wetenschapsidealen of zelfs van de methodes — zoals dat in het positivisme
als regel geldt — maar omgekeerd.
Is het weten dat bij Aristoteles het universele en absolute viseert wel te vergelijken met de moderne wetenschap die toch uitsluitend contingente fenomenen bestudeert?
In de moderne wetenschap wil men wetmatigheden ontdekken en zich niet
beperken tot de studie van toevalligheden of contingenties. Contingenties
zijn hoogstens object van studie voor de geschiedenis, die bijgevolg dan ook
niet voor een werkelijke wetenschap doorgaat, maar die een poging onderneemt wetenschappelijk te worden door wetmatigheden op te stellen. De
wetenschapslui interesseren zich niet voor contingenties, integendeel, ze
hebben uitsluitend voor wetmatigheden belangstelling.
Is er een noodzakelijk verband tussen het wetenschapsideaal van Aristoteles en de huidige wetenschap erjerzijds en het `divertissement'-begrip van
Pascal en de `Todesf lucht' anderzijds?
Aristoteles beveelt het streven naar weten omwille van het weten aan (precies dat streven noemt hij 'filosofie') omdat dit een activiteit zou zijn die
haar doel in zichzelf heeft, en bijgevolg een vrije, in wezen oneindige en
godgelijke activiteit. Dat soort activiteit noemt hij 'energeia'. Juist deze
activiteit bedoelt Pascal met zijn kritiek op het `divertissement', maar dan
met Bien verstande dat Pascal loochent dat een activiteit haar doel enkel en
alleen in zichzelf kan hebben: het `divertissement' (bij voorbeeld j agen om te
jagen en niet omwille van de haas) is maar een omgedraaide doelmatige activiteit, waar het doel tot middel, namelijk tot voorwendsel geworden is, en
het middel tot doel. Daarmede heeft Pascal volgens mij treffend beschre-ven wat zich afspeelt in onze moderne wetenschap die zich nog steeds laat
leiden door het aristotelische ideaal van streven naar weten om het weten:
in feite moet dat ook een uiterlijk doel of object hebben, maar de objecten
van het weten komen in de moderne wetenschap alleen in aanmerking voor
zover ze dienstbaar kunnen zijn om de wetenschap zelf verder te ontwikkelen. Men wenst niet op de eerste plaats de werkelijkheid te kennen, maar
wetenschappelijk te zijn. Natuurlijk heerst hierbij de idee, ik zou zeggen de
illusie, juist op die manier ook de werkelijkheid het best te kunnen kennen.
In dit verband bekritiseert u ook Karl Marx.
Marx heeft te veel in het kapitalisme geloofd en ook dit geloof lijkt me afhankelijk van de oorsprongsidealen van onze beschaving. Ik ben ervan
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overtuigd dat het kapitalisme, zoals Marx liet beschreven heeft, de werkelijkheid is: het is de meest concrete menselijke realisatie van het Aristotelische ideaal van weten als een weten omwille van het weten. Op dezelf de
manier organiseert het kapitalisme, op basis van een wetenschappelijke
technologie, een economisch systeem dat de produktie omwille van de produktie zelf bevordert. Men zoekt met andere woorden niet de bevrediging
van de menselijke behoeften door middel van de geproduceerde consumptieartikelen. De realiteit is dat men voorop stelt dat de menselijke behoeften
het best bevredigd worden door de eindeloze produktie van produktiemiddelen. Het kapitalisme genereert trouwens geen consumptiemaatschappij;
het kapitalisme creeert wezenlijk een produktiemaatschappij. Het kapitalisme is de correcte realiseringsvorm van de beloften die Aristoteles verbonden
zag met zijn ideaal van zuiver theoretisch weten.
Marx bekritiseert het kapitalisme, maar zijn kritiek beperkt zich tot de
voorstelling dat dit systeem eeuwig zou duren.. Hij is ervan overtuigd dat
de radicale realisering van het kapitalisme de voorwaarde inhoudt om de
behoeften van iedereen overvloedig te bevredigen. Marx gelooft in het kapitalisme. Indien hij volstrekt met zichzelf consequent ware geweest — en
soms was hij dat ook — dan had hij moeten zeggen: het belang van de uitgebuite massa's bestaat erin de voltooiing van het kapitalisme met alle middelen te bevorderen. In Marx' perspectief kan het kapitalisme pas dan ophouden te bestaan, want pas dan beschikt men over een voldoende uitgebreid produktieapparaat dat in staat is de behoeften van iedereen in overvloedige mate te bevredigen. Hij was ervan overtuigd dat men er niet aan
diende te denken een socialistische maatschappij uit te bouwen vooraleer
het kapitalisme zich volledig ontplooid had. Marx is in feite de meest handige apologeet van het kapitalisme die ooit geleefd heeft. Alles wat men in
het voordeel van het kapitalisme kan vinden, lijkt me aan hem ontleend.
Marx is de gelovige: hij geloofde fundamenteel in het tijdperk van de wetenschap. Vandaar zijn wetenschappelijk socialisme; het is tevens ook zijn
fundamenteel Hegelianisme.

U gaat door als f ilosoo f van de fenomenologische school. In Welke mate is
uw boek een fenomenologisch werk te noemen?
Mijn boek is een fenomenologisch werk in de mate dat ik in mijn poging
geslaagd ben op basis van een epoche (mij onthoudend van eigen positieve
stellingnamen) een empirisch onderzoek to ondernemen van de bedoelingen
en intenties van de mensheid. Een van de noodzakelijke taken van de filosofie bestaat er m.i. vandaag in de heersende tendens te bestrijden die stelt
dat men in verband met principiele vragen slechts persoonlijke (particuliere)
standpunten en meningen kan innemen. Velen, en ik merk dat ook bij de
studenten, menen dat men over ethische, politieke, economische of weten-
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schappelijke vraagstukken niet op een kritische/filosofische manier kan
spreken zonder zich terug te trekken op een plan waar nog slechts persoonlijke meningen mogelijk zijn en waar niets rationeels meer verdedigd kan
worden. De fenomenologische filosofie die ik wens te vertolken, verzet zich
ook tegen de opvatting dat het rationele zich tot het observatieniveau van de
wetenschappen zou beperken, waarnaast alleen nog het terrein van de praktische behoeften, noden en ervaringen, van de evaluaties en van de standpunten zou liggen, dat uitsluitend arbitrair, willekeurig en onfundeerbaar
zou zijn. Ik hecht aan de empirie enorm veel belang. Maar dan denk ik niet
aan de ervaring van een individu in zijn laboratorium die aan de hand van
een reeks experimenten een aantal feiten vaststelt en deze dan voor een
klein team op een verifieerbare manier beschrijft. De werkelijke ervaring is
deze van de mensheid in haar geheel over meerdere eeuwen heen. Dit is wat
anders dan de ervaring van groupuscules van gegradueerden in academische instellingen.
De ervaring van de mensheid in haar geheel is natuurlijk niet rechtstreeks
te achterhalen. Men dient dus een beroep te doen op de literatuur. Maar
geldt dat niet evenzeer voor het wetenschappelijk onderzoek? Ook hier
maakt men gebruik van leerboeken: men aanvaardt de experimenten van
Newton door lectuur en niet door ze te herhalen. Nu haal ik de ervaring
van de mensheid uit de belangrijkste geschriften die in de loop van de geschiedenis werden gemaakt. Hiervoor bestaat een eenvoudig criterium: de
kracht en de duurzaamheid waardoor ze tot ons zijn gekomen en tot het
hedendaags cultuurpatrimonium blijven behoren. Hun huidige aanwezigheid en actualiteit getuigen dat ze op de ervaring van de mensheid betrekking hebben. Ik denk in dat verband zowel aan de bijbel of aan Hesiodus,
als aan de klassieke filosofen van Aristoteles tot Heidegger.
Waaraan wenst u in de nabije toekomst te werken?
Ik denk momenteel aan een drietal ontwerpen: een werk over de dialectica,
een geschiedenis van de kritiek op de grondslagen van onze tijd en een soort
inleiding tot de praktijk. Ik werk momenteel aan het eerste ontwerp en het
handelt opnieuw over kritiek, namelijk een kritiek op de dialectica. Het
wordt eigenlijk zelfs een hernemen van mijn kritiek op de grondslagen van
onze tijd in een ander perspectief. De dialectica beschouw ik — zoals Hegel
en Engels — als de logica van de ontwikkeling, en de `ontwikkeling', de
`evolutie' als het type wordingsproces waarvan onze tijd ten onrechte alles
meent te kunnen en te moeten verwachten. Dit geloof in de `ontwikkeling'
staat in rechtstreekse tegenstelling met alle mogelijkheden van de echte
menselijke praktijk. Met mijn gepland werk over de praktijk heb ik echter
nog grote methodische moeilijkheden, omdat ik wil vermijden dat het zich
tot een nieuwe theorie van de praktijk herleidt. Daarom de werktitel `inlei-
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ding tot' de praktijk.
Ten slotte verzamel ik geleidelijk aan het materiaal voor een historisch werk
waarin ik zou willen aantonen hoe de geschiedenis van de filosofie vanaf
Fichte beschouwd kan warden als de geschiedenis van een kritiek op de
grondslagen van onze tijd. De bedoeling is echter toch niet op de eerste
plaats historisch, maar veeleer de verschillende visies op de vermoedelijke
oorzaken van de crisis van onze tijd, die men bij Fichte, Feuerbach, Marx,
Nietzsche, Freud, Husserl en Heidegger vindt, met elkaar to confronteren
en natuurlijk ook met mijn- visie zoals ik die uiteengezet heb in het boek
waarover we het hadden.

Metabletica, televisie, botanie,
bellettrie

M. Jacobs

Een omstreden figuur

De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) bracht in de serie 'Markant' op
19 oktober 1975 een uitzending over de Leidse hoogleraar Dr. J. H. van den
Berg: een TV-film in kleur, opgenomen te Leiden in en bij het oude universiteitsgebouw, te Utrecht in zijn werkkamer, en in Turfloop in Zuid-Afrika
op de campus van de Bantoe-universiteit aldaar. Enkelen gaven commentaar
elders. Ik had het voorrecht, de film te zien proefdraaien, en ook de tekst
ervan te lezen. Misschien zal men belangstellen in een beschouwing van
iemand die zich in Van den Bergs werk verdiepte en hem herhaaldelijk ontmoette, ook in Zuid-Afrika.
Van den Berg is een fenomeen waarmee men in Nederland slecht raad weet.
Voor niet weinigen lijken zijn produktiviteit, oorspronkelijkheid, breedte van
belangstelling en stylistische kwaliteiten haast hinderlijk, al is geschreven:
`zijn Metabletica en Leven in Meervoud vormen het meest substantiele dat
de Nederlandse geest heeft voortgebracht' 1 , met name tussen 1945 en 1964.
Zijn boeken worden zeer goed verkocht. 2 Maar van commentatoren, redacteuren, recensenten, collegae, kortom degenen die waken over de gevestigde
orde (inclusief de gevestigde patronen van ordeverstoring), zijn de reacties
opmerkelijk negatief, zo zij niet liever zwijgen. Inderdaad zijn een aantal
zaken die in het hedendaagse Nederland haast heilig zijn, zoals de cultus der
lichamelijke vitaliteit, de gelijkwaardigheid der mensen, de slechtheid van
de apartheidspolitiek, door Van den Berg dubieus gesteld. Dat hij in veel
andere kwesties, zoals euthanasie, de oude opvattingen stukbrak 3 , maakt het
slechts moeilijker hem onder te brengen in een polariteit links/rechts, welke
een publiek in staat zou stellen tot het snel vellen van een moreel oordeel.
Net in de jaren rondom zijn eerste boek dat de aandacht trok, Metabletica
(1956), begonnen de pleidooien hoorbaar te worden voor het aanbrengen
1. De Zandloper van de Nieuwe Rotterdamse Courant (G. H. M. van Huet), 10 juli
1964, geciteerd door P. J. Thung op p. x in S. Parabirsing, De metabletische methode,
Boom, Meppel 1974.
2 P. J. Thung, ibidem p. viii.
3 Medische macht en medische ethiek, Callenbach, Nijkerk 1969.
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van veranderingen in de maatschappij . Van den Berg deed veranderen wat
hij aanraakte: hij ontwierp niets minder dan een nieuwe historie van de
westerse cultuur. Tegelijk hield hij zich ver van de 'progressieven', door ook
van hun denkbeelden de herkomst en het tijdgebonden karakter aan te wijzen. Zo lijkt men op zijn best aarzeling, reserve te voelen jegens hem die
rustig, zonder te debatteren, maar toch in alle openlijkheid, afstand nam van
het gangbare referentiekader. Intussen werden zijn vele werken vertaald her
en der, ging hij als gasthoogleraar twee keer naar Zuid-Afrika en drie keer
naar de Verenigde Staten, en verschenen er vier metabletische proef schrif ten4 , maar het duurde negentien jaar voordat hij in eigen land het Scherm
bereikte.
Metabletica
Eerst een karakteristiek van het door Van den Berg ontsloten studiegebied.
Metabletica houdt zich bezig met veranderingen in de zin van het leven, door
de geschiedenis heen. Van den Berg heeft dat nooit zo gezegd, maar daarop
komt het toch we! veer. De zin van het leven is tijdgebonden. Maar hoe?
Vroeger werden mensen monnik, tegenwoordig worden mensen voetballer.
Bestemmingen waaraan in de eigen tijd een groot belang is toegekend voor
het leven der overigen, op de voor die tijd authentieke, doch hemelsbreed
verschillende wijze. Hoe valt dat belang te vatten, wat wil het zeggen om
monnik te worden in de zesde eeuw en om voetballer te worden in de twintigste? Waarom waren er geen voetballers in de zesde eeuw, en zijn thans de
monniken haast uitgestorven? Een vraag naar veranderingen in het bestaan
als geheel. Want wat ging er met de verandering al niet samen! Vragen van
deze aard zijn metabletisch.
Metabletica beschouwt het bestaan in een tijd en een cultuurgebied als een
geheel waarvan alle aspecten op elkaar betrekking hebben, vooral in die zin
dat al het nieuwe, dat zich daar gelijktijdig ontwikkelt, onderling verwantschap heeft. Ook al kan die verwantschap pas later blijken, wanneer het
nieuwe bekend was geworden, opgespoord was, gedateerd, bijeengezet, vergeleken. Ontstaat, zo zien wij dan achteraf, een nieuwe zin van het leven, dan
blijkt die in toegankelijkheid van tot dan toe onbetreden gebieden. Een nieuwe wijze van kerken bouwert wordt mogelijk, van schilderen, van natuurwetenschap beoefenen, van f ilosof eren, ook van opgroeien, man en vrouw
zijn; oude zekerheden verdwijnen en nieuwe ontstaan. Ook nieuw onbegrip
komt er, een nieuw argwaan ten opzichte van een gebied dat zijn toegankelijkheid gaat verliezen. Hoe wordt bijvoorbeeld het kolonialisme thans niet
4 W. Metz, Het verschijnsel pijn, 1964; J. A. V. Claes, De dingen en hun ruimte,
1970; J. H. G. van den Berk, Over het proces van vervreemding tussen de natuur en
de exacte wetenschappen, 1973; en S. Parabirsing, De jnetabletische methode, 1974,
alle dissertaties te Leiden.
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verketterd, voor de vorige generatie toch een tamelijk heilige zaak, uitvloeisel van een zeer heilig nationalisme!
De veranderingen als bedoeld voltrekken zich niet geleidelijk maar als
stroomversnellingen in het bestaan, als simultane omwentelingen; Van den
Berg heeft die revoluties in de historie ook aangewezen. Een valt er rond
1543, het jaar waarin Vesalius de moderne anatomie initieert, en Copernicus een nieuwe cosmologie. In dat gebeuren wordt de stof autonoom, die
daarom ook op een nieuwe manier bewerkt dient te worden, die wij thans
kennen als de natuurwetenschappelijke manier. De autonomie valt ook of
te lezen uit de barok-stijl in de kerkbouw, ontstaan in dezelfde tijd. Een andere revolutie valt rond 1740, wanneer er in allerlei sectoren der samenleving een preoccupatie ontstaat met deling, welke deling inmiddels leidde
tot ontregeling, bijvoorbeeld van de arbeid. In dezelfde tijd is de barok-stijl
bezweken, plaats makend voor de copiestijlen neogotiek en neoclassicisme.
Een nog andere revolutie valt er rond 1900, met het bezwijken van de centrale perspectief in de schilderkunst, de eerste erkenning in literatuur en wetenschap van de discontinuiteit als iets van meer belang dan de continuiteit.
Ook toen ontkiemde een kerkbouwstijl, die welke leidde tot de authenthiekhedendaagse.
Van den Berg heeft nog enkele perioden aangewezen waarin nieuwe inhouden en betekenissen gecreeerd werden, vrijwel gelijktijdig. Zet men de mijlpalen in de geschiedenis van een cultuurvorm chronologisch achter elkaar,
zoals gebruikelijk is in de historie van de biologie, de schilderkunst, of wat
gij ook wilt, dan blijven de feiten, zoals Van den Berg het uitdrukt in De
Reflex, als wasknijpers op een draad. Want in de chronologie op zich valt
geen inzicht te geven. Men kan ook uitgaan van de gedachte dat gelijktijdige
vernieuwingen in diverse levensgebieden een gemeenschappelijke betekenis
hebben, als het ware gebracht kunnen worden onder een fenomenologische
noemer. Dan kan misschien die betekenis worden ontdekt. Het blijkt dan, dat
het ene feit een licht kan werpen op een ander, gelijktijdig feit. Dat Harvey in
1628 het hart tot een pomp verklaart zegt weinig; intrigerend wordt de zaak
door de preoccupatie met het Heilig Hart in precies dezelfde tijd.
Plaatst men nu een reeks feiten uit bijvoorbeeld de geschiedenis der architectuur naast een reeks feiten uit bijvoorbeeld die van de spiritualiteit, zoals
gedaan in Metabletica van de Materie, dan blijken de reeksen feiten elkaars
betekenis te verhelderen. De Reflex geeft in kort bestek een groot aantal
treffende
ende coincidenties.
Gestadig aan heeft Van den Berg een omvangrijke en veelomvattende structuur van metabletische feiten ontworpen, niet zozeer om historie te beoefenen als wel om erachter te komen waarop ons hedendaagse bestaan en
levensstijl rusten, wat wel te denken valt van de vele veranderingen die er
het aanzien aan gaven, wat er eerlijk aan is en wat vals.
Zo handelt Metabletica (1956) over het kunstmatig karakter der weten-
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schappen die de natuur bestuderen zonder de mens; Het Menselijk Lichaam
1 (1959) en 2 (1961) over de veranderingen in de verhouding van leven en
dood, van subject en object, Leven in Meervoud (1963) over het ontstaan
van neurosen als ziekte van de moderne ontregelde samenleving, Metabletica van de Materie (1968) over de parallel door de historie heen van kerkbouw, spiritualiteit, en opvattingen over de kosmos. Dit is natuurlijk een
veel te kort overzicht over het werk, maar zelfs iets van deze acrd ontbrak in
de TV-uitzending in kwestie.
Een adequate film?

Gesteld dat over zowat een eeuw mensen nieuwsgierig zullen zijn naar Van
den Berg — wat mil denkbaar lijkt — hoe zullen zij dan aankijken tegen dit
mengsel van waardering en onbegrip? Wellicht zullen zij verbaasd zijn dat
zijn artikel Probleemrijk Zuid-A f rika speciaal herdrukt werd 5 zij zullen
trachten zich in te denken hoe het was om in de Gewelfkamer te Leiden zijn
college 'Metabletische Toekomstverwachting' te horen, en in elk geval deze
film uit de archieven willen halen. Misschien vragen zij zich af waarom de
film zó werd gemaakt, met deze sterke nadruk op Van den Berg's verblijf in
Zuid-Afrika, in het geheel van zijn werk toch amper meer dan een zijlijn,
terwijl aan allerlei punten van veel meer belang voor het begrijpen van de
auteur en zijn oeuvre haast voorbij werd gegaan. Men ziet de interviewer
telkens weer het gesprek een politieke kant uitduwen, iets waar Van den
Berg, zakelijk als hij is, immuun voor lijkt, maar tevens is daarmee een misverstand en een onbegrip gecreeerd, die doorwerken in grote stukken van
deze film.
En inderdaad: Van den Berg schrijft voor iedereen, maar zonder ooit een
concessive te doen aan de massa; nochtans zit hier de massa tegenover hem,
in de persoon van de interviewer. 'Zijn politiek standpunt over het Zuidaf rikaanse regeringsbeleid kennen ze ook', zegt deze, de Bantoes bedoelende, `ze verafschuwen het, maar kunnen dat niet oprecht openlijk zeggen'. Hoe
zal men een wetenschapsman, die met gebruikmaking van dergelijke zinsneden wordt ondervraagd, leren kennen op een wijze die iets verduidelijkt van
wat hij heeft uitgedacht? Wat men te zien krijgt doet af en toe denken aan
een verhoor, van iemand die een zekere `nieuwswaarde' bezit, een omstreden
en slecht begrepen, daarom te wantrouwen figuur over wie een film moet
worden gemaakt welke ook voor de meest 'progressieve' kijker aanvaardbaar is. Van den Berg slaat zich ronduit bewonderenswaardig door de beproeving heen, maar van een herkenning was van mijn kant geen sprake.
;

5 Weekblad Intermediair, jaargang 8, nummer 13, 31 maart 1972.
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Nee, wie een 'portret' van hem zoekt dat wel goed is, zelfs bijzonder goed,
neme het laatste nummer van de Geneeskundige Gids.s
Er stonden twee belangrijke onjuistheden in de film; professor Van den Berg
had gevraagd ze te corrigeren. Het was niet gedaan.? Ik had hem wel eens
graag in Rome gezien, op zijn unieke wijze een uiteenzetting gevend over de
gevel van de Gesu, of in Parijs over de Zuilen van het Pantheon, dan wel
over de Mona Lisa of de grafbeelden in Saint Denis. Niets van dit alles; wel
een soort forum in twee ronden. Aan het woord komen zijn beminnelijke
promovendus en medewerker Dr. J. H. G. van den Berk; Drs. P. Hoogenboom, bekend man uit de onderwijswereld, die zich als een voorstander doet
kennen, en Dr. P. J. Thung, hoogleraar te Leiden in de betrekkingen tussen
geneeskunde en natuurwetenschap, met een waarderende en nuttige explicatie waarin hij `science' van `humanities' onderscheidt, 'verificatie' van 'visie', waarbij hij Van den Berg's werk situeert aan de kant van de `humanities',
en van de 'visie'. Als tegenstanders figureren Drs. C. Brandt Corstius, in het
weekblad Vrij Nederland bekend als Piet Grijs, die een aantal malen het
woord onzin uitroept maar niets weerlegt; en Dr. A. de Froe, hoogleraar te
Amsterdam in de antropo-biologie, die ontkent dat Van den Berg nieuwe
verbanden zou hebben gevonden, die meent dat er met de metabletica niets
te doen valt omdat er geen verificatie mogelij k is, en dat Van den Berg zich
isoleert omdat hij niet op kritiek antwoordt. Wij komen daarop terug.
Levensloop en het kieeine boekje

Een paar biografische fragmenten die door de film heenfladderen wil ik bier
samenvoegen en wat aanvullen. Jan Hendrik van den Berg werd geboren in
1914 te Deventer, waar hij de HBS afliep. Een van de leraren aan wie hij in
de film zulke waarderende woorden wijdt, was de bioloog Dr. H. R. Hoogenraad. Voor zijn plezier kweekte hij vliegen, krekels, en kevers, en doet dat of
en toe nog. Hij werd onderwijzer en bleef dit twee jaar terwijl hij hoofdakte
haalde, lager akte wiskunde, en middelbaar akte wiskunde. Met het geven
van bijlessen in dit vak betaalde hij het grootste deel van zijn medische studie
in Utrecht. Zijn theologische en filosofische belangstelling dateren al van de
tijd dat hij als jongen het Cistercienser klooster Sion bezocht, langs de IJssel,

6 Geneeskundige Gids, 6e jaargang nummer 7, blz. 6-25, met foto's, Misset, Doetin-

chem, juli 1975, het laatste nummer dat van dit tijdschrift verscheen.
7 Ten eerste: een zwarte student wilde slechts praten met zijn rug naar de camera.
De interviewer, Jan Bank, vertelt erbij dat hij repressailles vreest van de blanke overheid. Van den Berg bestrijdt dit, zeggende dat de student bang is voor een `Black
Power' groepering die contact met de blanken vermijden wil.
Ten tweede: bij de woorden dat de zwarte mensen in Zuid-Afrika leven in zeer primitieve omstandigheden, wordt een moderne campus getoond met fraaie gebouwen. Dit
geeft een verkeerde associatie, omdat deze campus gebouwd is door blanken.
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waar ook Thomas a Kempis heeft gewoond. 8 Na zijn opleiding tot psychiater
en promotie in 1946 bij H. C. Rumke kreeg hij een leeropdracht in de psychopathologie te Utrecht, werd toen docent in de pastorale psychologie aan de
GU te Amsterdam en ook te Leiden, toen Bijzonder hoogleraar in dit vak te
Utrecht (1952). Naar Leiden als gewoon hoogleraar kwam hij in 1954; zijn
vak daar werd conflictpsychologie: de psychologie van de normale mens in
een gestoorde samenleving. In 1974 werd zijn leeropdracht omgezet in een
persoonlijk professoraat. Zijn favoriete schrijver is Elsschot.
In de film spreekt Van den Berg over een klein boekje, dat hij als 22-jarige
in handen kreeg, geschreven door Adolf Meyer, dat hem op het spoor zette
van het vak dat hij later zou ontwikkelen. Dit boekje, dat inderdaad even
over het scherm flitst, heet Krisenepochen and Wendepunkte des biologischen Denkens^; in 1968 toonde hij het mij. Klaarblijkelijk is het aan zijn
critici ontsnapt. De schrijver was een belangrijk theoreticus van de biologie,
verdediger van het holisme, waaraan hij het grootste deel van zijn tekst wijdt.
Metabletische gedachten spelen slechts door de eerste 20 bladzijden. Met
zoveel woorden wordt daar gesteld dat wetenschappen het produkt van hun
tijd zijn, onder aanhaling van een woord van Ranke, dat `jede Epoche unmittelbar zu Gott ist'. En daar staat het, op pagina 2: `Jede wirkliche and wesentliche Epoche der menschlichen Geistesgeschichte hat auch gerade diej enige
Naturwissenschaft, die ihrem historischen Charakter and ihren besonderen
Aufgaben and Zielen entspricht'. Als voorbeelden noemt Meyer `die Milieubedingtheit der modernen Physik' en het Darwinisme: 'Sein Selektionsprinzip im Kampf ums Dasein ist ja nichts anderes als die biologische Uebersetzung des liberalen Prinzips vom freien wirtschaftlichen Konkurrenzkampf'.
Meyer onderscheidt in het biologisch denken drie revoluties : die in de Griek-

se oudheid, de Renaissance, en in zijn eigen tijd, de jaren 1930. In verband
daarmee stelt Meyer belangrijke feiten uit de geschiedenis der natuurwetenschap ter discussie: de Euclidische meetkunde, Harvey's ontdekking van de
bloedsomloop, de mechanistische opvattingen van Borelli, en de controverse
vitalisme-realisme, die ook alle in Van den Berg's werk zo uitvoerig worden
besproken. Veel gedachten door hem op zijn eigen manier zo schitterend
uitgewerkt zijn in embryonale vorm in het boekje van Meyer te vinden.
Wat Meyer ontbrak was de fenomenologische methode; die zou hem in staat
hebben gesteld ook andere cultuuruitingen zoals kerkbouw en schilderkunst
met precisie aan de Krisenepochen, tevens Wendepunkte, te relateren. Bovendien boog Meyer zijn betoog in een andere richting. Van den Berg kwam
8 Meer (met een paar, hier gecorrigeerde, foutjes) in Acta et Agenda, informatieblad
van de Rijksuniversiteit te Leiden, blz. 821-822, 13 juni 1974.
9 Een paar mooie autobiografische fragmenten in J. H. van den Berg, Zien / Verstaan en verklaren van de visuele waarneming, blz. 36-38, Callenbach, Nijkerk 1972.
10 Uitgegeven bij Gustav Fischer, Jena 1935, 62 pp.
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tot de metabletica niet zozeer via de historie der natuurwetenschappen als
wel die van de psychiatrie. Op twee punten formuleerde Meyer echter concrete ideeen van metabletische waarde: de betekenis van een synchronische
samenhang tussen de diverse gebieden van cultuur, en de markeerbaarheid
van Wendepunkte. Wat zou het mooi geweest zijn als daar een criticus op
had gewezen!
'Wendepunkte' in de geschiedenis van de plantkunde
Slordige twisten over de `wetenschappelijkheid' van Van den Berg's methode
en resultaten zijn er gevoerd sinds zijn eerste bock, en het doet daarom goed,
professor Thung in de film te zien optreden met zijn expose ter rechtzetting
van een paar misverstanden hierover. Hij doet mij moed vatten om iets te
zeggen over de geschiedenis van mijn eigen vak, de plantkunde, dat merkwaardigerwij s zo sterk verweven is met de alf a-wetenschappen (humanities)
ter ene zijde en met de beta-wetenschappen (sciences) aan de andere.
Op zichzelf beschouwd is de geschiedenis van de biologie niet te begrijpen.
De belangrijkste feiten werden verzameld en opgesomd; daar staan ze nu in
de handboeken. Waarom in deze volgorde en niet in een andere? Waarom
dit feit in dat jaar en niet een eeuw eerder of later? Waarom eenzelfde ontdekking vrijwel gelijktijdig gedaan door meer onderzoekers in volledige onwetendheid van elkaar?
Het is Van den Berg geweest die het erkende raadsel van gelijktijdigheid tot
een oplossing bracht door simultane feiten uit diverse cultuurgebieden bij een
te zoeken en te karakteriseren in een fenomenologische formule; pas dan kan
de historie van het ene gebied die van het andere begrijpelijk maken.
Van die synchronieen nu blijkt de geschiedenis der botanie zo ruim voorzien
dat toeval daarbij geen rol kan spelen. Vrijwel ieder groot metabletisch moment in het beeld dat ontworpen werd in Het Menselijk Lichaam, Leven in
Meervoud, Metabletica van de Materie, en De Reflex, blijkt in de botanie
zijn pendant te hebben. Laat mij de jaartallen hier onder elkaar zetten, met
de vondst en de naam eraan verbonden, gevolgd door een korte en noodzakelijk onvolledige verwijzing naar de metabletische betekenis.
1530-1550 Eerste kruidboeken met oorspronkelijke afbeeldingen (Brunfels 1530, Fuchs 1542): het zien krijgt betekenis. Uitvinding van de techniek om planten te drogen (Ghini): het verschil tussen dode en levende
materie wordt bijkomstig, waardoor de planten gereduceerd kunnen worden tot objecten. Eerste botanische tuinen (Pisa 1543, Florence 1545):
planten kunnen worden gelsoleerd uit hun levensgemeenschap; de band
daarmee wordt bijkomstig geacht.
1694 Ontdekking van de seksualiteit bij planten (Camerarius): bevruchting berust bij de organismen zelf, niet meer bij God, en wordt toegankelijk
voor onderzoek en beinvloeding.
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1735-1753 In de herbaria wordt de boekvorm vervangen door het losbladig systeem (Linnaeus, of misschien Gronovius): deling, met mogelijkheid van toename en herschikking. Reuk, smaak, geur, kleur, groeiplaats
der planten worden tot bijzaak verklaard (Linnaeus): gevoelloze dingen.
Opkomst van de systematiek der organismen (Linnaeus): bestrijding van
de ontregeling. Methodiek der beschrijvende plantkunde wordt ontwikkeld
(Linnaeus): verdwijnen van de toegankelijkheid, botanie wordt een professie.
1789 Eerste veel-kenmerk systeem (De Jussieu) : ontstaan van een grijpbare meervoudigheid.
1895 Eerste boek over ecologie, Plantesamfund (Warming): het zwaartepunt van het onderzoek wordt verlegd van binnen naar buiten, en van het
individu naar zijn relaties.
1900,1901 Respectievelijk: herontdekking der wetten van Mendel (gelliktijdig door De Vries, Correns, en Tschermak): overerving geschiedt in
`quanta' volgens wiskundige wetmatigheden; mutatietheorie (Hugo de
Vries) : discontinulteit prevaleert over de continulteit.
1963 Fenetische classificatie (Sneath & Sokal): alleen kenmerken in recent
materiaal zijn van belang; de fylogenie wordt losgelaten.
Al moet dit nog worden uitgewerkt — wat ik graag wil doen — en vervolgens
worden aanvaard door biohistorici, een aanwijzing mag dit toch wel heten
voor de toepasbaarheid van de metabletische methode, afgezien nog wat
werd gedaan door Van den Berg's promovendi. Slechts voor de periode rond
1740 en voor 1900-1901 werden botanische implicaties door Van den Berg
aangegeven.
Hoe worden zulke correlaties nu gevonden? De methode ligt blijkbaar niet
voor de hand; was dat zo, dan hadden anderen hem al gebruikt voor de benadering van problemen die reeds Lang als zodanig waren geformuleerd. 11
Wel kan de methode uit Van den Berg's eigen boeken worden gedistilleerd. 12
Trouwens, ook hij is nog steeds doende de knopen van het metabletische
netwerk dat hij in de geschiedenis uitgooide te verzwaren door inweving van
nieuwe draden. Zo blijken de geschiedenis van wiskunde en muziek zich
goed in de door hem ontworpen structuur te laten invoegen, zoals hij op
het genoemde college demonstreerde, en met alle uitvoerigheid zal behandelen in zijn eerstkomende boek Gedane Zaken / Twee omwentelingen
in de westerse geestesgeschiedenis (Metabletica van de Materie deel 2), dat
in de loop van 1976 zal verschijnen.
11 Over het ontstaan van de herbarium-techniek in de betreffende periode hebben
twee bekende historici der biologie verwondering uitgesproken: Agnes Arber, Herbals
2nd ed., p. 138-139, 1938, en George Sarton, Six Wings / Men of science in the Renaissance, p.149,1957.
12 Humanitas / Journal of the Institute of Man, Pittsburgh, deel 4, pp. 39-44, 1968;
dit artikel verscheen onafhankelijk van Van den Berg's eigen uiteenzetting in Metabletica van de Materie en ruim een half jaar eerder.
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Een grens tussen wetenschap en bellettrie?

De toepasbaarheid van de methode aanvaardend, lijkt het wel vreemd dat
deze van zoveel kanten verdacht werd gemaakt. De vraag rijst, waarom
critici niet probeerden het resultaat dat klaarblijkelijk toch te behalen valt,
te bereiken langs meer directe, meer gemakkelijke, of `wetenschappelijk
meer verantwoorde' wegen. Wie weet konden zij Van den Berg op zijn eigen
gebied nog wel overtreffen, als zij voldoende in de zaken zelf geinteresseerd
waren!
Eigenlijk komen de critici aan een bespreking van de metabletica nauwelijks toe. Een boeiend verteller, ja een charmeur wordt Van den Berg genoemd; het is haast het enige waarover alle partijen het eens zijn. Toch zou
het jammer zijn als het werk van Van den Berg een zaak van voor- en
tegenstanders zou worden. De kracht en de waarde zit hem onder meer
juist hierin, dat hij de mensen uitnodigt om zelf te denken, onafhankelijk en
kritisch. In zijn werken kan ieder voor zich een antwoord zoeken op vragen
als: `Wie ben ik? Waarom wil ik wat ik wil?' Met het oog op een beantwoording daarvan presenteert hij ook zijn feitenmateriaal zo uitvoerig. 13 Iedere
lezer mag dat in vrijheid bekijken, en de betekenis ervan voor zichzelf
nagaan, zich afvragen in hoeverre hij werd gevormd door krachten die zin
gaven aan het bestaan in het verleden, en wat daarbij te denken valt. Die
vraagstelling eist een onderzoek naar vooroordelen, van toen en nu. Pas
wie in eigen vooroordelen belang stelt heeft kans eraan te ontsnappen.
De metabletische methode voerde tot een nieuw inzicht in de zin van het
bestaan in verschillende tijden, dus ook nu, en kan leiden tot oplossing van
erkende vraagstukken; om die laatste reden lijkt zij mij wetenschappelijk
legitiem. Daarop lijkt niet veel of te dingen, en de critici namen dit punt
ook nauwelijks op. Maar Van den Berg presenteert zijn resultaten met
gebruikmaking van een in de bellettrie gevolgde werkwijze, en dat wordt
bezien met een argwaan waarvan professor De Froe een vooraanstaand vertolker is. Is het daarom dat hij de `wetenschappelijkheid' van Van den Berg
zo op enlij k in twij f el trekt?
Het verwijt van on-wetenschappelijkheid lijkt mij vooral opgehangen aan
het feit dat Van den Berg in zijn boeken een intrigue opbouwt. Hij brengt
de lezer in spanning. Hij stelt een ontknoping in het verschiet, maar behandelt eerst nog een schijnbare bijzaak. Is de ontknoping er, dan ziet hij
terug op het gebeurde en legt een verband met de schijnbare bijzaak, die
daardoor geen bijzaak blijkt te zijn; dat alles in de beste tradities van de
detective. Tussen de historische feiten spint hij een eigen, hedendaagse ge13 Ook op het gebied van de verificatie heeft Van den Berg het nodige nieuws aan
het licht gebracht. Zie bijvoorbeeld zijn bespreking van de pauselijke bul De Sepulturis (Het menselijk lichaam 1, p. 79), en van David Hume's twijfel aan de euclidische
ruimte (Metabletica van de materie, p. 124).
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dachtengang, die misschien samenvalt met de contemporaine, maar zeker
niet steeds, en die niet louter verhalend is, maar dient om er conclusies uit
te trekken.
Dat is wel wat anders dan de eeuwige reeks in publikaties van de 'exacte'
wetenschappen, van probleemstelling, materiaal, methoden, resultaten, conclusies. Men is dat niet gewend; tot nu toe stond er een schutting tussen
bellettrie en 'strenge Wissenschaft', en wie zich van het ene domein begeeft
in het andere alsof er nooit een schutting was, moet de eigenaars der tuinen
wel schrik aanjagen. Hoe anders kan een De Froe, die zich met succes en
op literair en op `wetenschappelijk' terrein beweegt, zelfs ontkennen dat
Van den Berg synchrone verbanden zou hebben gevonden?
Wat Van den Berg, al schrijvende, duidelijk maakt, is dat de beoefening
van de metabletica een combinatie vergt van het vermogen tot afstand
nemen (van eigen vooroordelen) en van het vermogen tot inleven (in de
zin des levens toen of elders). Zoiets kan men een ander niet leren; wel is
het mogelijk zo te schrijven dat iemand die hier aanleg voor heeft er attent
op wordt, ziende dat daar iets wordt geboden waarmee hij die aanleg kan
ontwikkelen. De aanleg zelf is overigens niet gekoppeld aan een talent
voor methodisch onderzoek of zelfs maar wetenschappelijke belangstelling.
Zij is verspreid onder de mensen, te treffen op de meest onverwachte plaatsen, en dit kan ook wellicht de constante verkoop der boeken, door Thung
gesignaleerd, begrijpelijk maken: zij worden gekocht door naar ik vermoed
allerhand mensen die in zichzelf deze aanleg herkend hebben en daar graag
op hun wijze lets mee willen doen, terwijl goed voedsel voor deze aanleg
schaars is.
Het lijkt mij in het geheel niet verkeerd onl aan te geven dat deze geesteshouding geschikt is om metabletisch resultaat te bereiken. Van den Berg
had kunnen volstaan met het verslag van zijn onderzoek, zoals hij dat doet
in De Reflex. Hij nam de moeite om zijn grotere boeken zo te schrijven dat
zij die geinteresseerd zijn bij zichzelf kunnen nagaan of zij eventueel geschikt zijn om ook in deze materie te werken. Elk resultaat eist een herkennen en cultiveren van een specifieke geesteshouding en -eigenschappen,
die men in aanleg bezit of niet. Iedere vorming is daarop gericht, of het die
tot manager, mysticus, diplomaat betreft, of welke andere ook maar. In de
opleiding van de beoefenaar der natuurwetenschappen wordt eveneens
een specifieke, doelmatig geachte mentaliteit aangekweekt, onder andere
met behulp van het dictum van Galilei: `meet wat meetbaar is, en maak
meetbaar wat onmeetbaar is'. Ook dat dictum voerde tot een geesteshouding
die vruchtbaar kan zijn ... voor een toen nieuwe wetenschap.
Tot dat doel: het bij zichzelf ontdekken van een eventueel vermogen tot
afstand nemen en inleven gecombineerd, dient naar het mij toelijkt Van den
Berg's bijzondere compositie en presentatie. Niet slechts zijn deze vermogens onmisbaar voor het beoefenen van de metabletica, maar bovendien
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van waarde voor een rijk spectrum van andere bezigheden. Misschien kan
een snellere, meer expliciete, meer of f iciente methode gevonden worden —
dat zou iemand moeten proberen.
Is hiermee De Froe's opmerking beantwoord dat Van den Berg nooit ingaat
op kritiek? Voor de goede verstaander hoop ik wel. En ik kan wellicht de
zaak wat toelichten door te wijzen op het — bij een bemoeiziek yolk welhaast absurd aandoend — respect dat Van den Berg toont voor elke mens
als individu. Hij kan een tijdperk, een groepering, een mode vergruizelen,
hij kan mild-ironisch spreken over iemands uitlatingen in een bepaald kader,
maar een persoon zal hij nooit kwetsen. Hij staat in voor wat hij te geven
heeft en biedt dat aan voor ieder die daar om welke reden dan ook belang
in stelt. Zowel in zijn boeken als in de uitzending belijdt Van den Berg zijn
respect voor ieders persoonlijke verantwoordelijkheid, welke in een gesprek
in kleine kring blijft bestaan, maar in een gesprek met velen verloren raakt.
Respect: een wezensvreemd artikel aan het medium TV. Oog ervoor lijkt
mij nochtans nodig voor een begrip voor Van den Berg's optreden.
Graag wil ik er nog even op wijzen dat Van den Berg de schepper is van
een oeuvre. Hij heeft een groot oorspronkelijk thema gesteld: de veranderlijkheid van het bestaan. In ieder boek van hem wordt van dat thema een
stuk uitgewerkt. Al zijn boeken hebben daardoor op elkaar betrekking. Hij
schrijft in een helder, compact, prachtig en persoonlijk Nederlands. Hij
merkt op wat mooi is, en is daarover enthousiast. Voor alles wat hij doet
heeft hij aandacht. Leven en wetenschap integreert hij. En zo is hij, volledig,
de man zijn werk. Ja, wie hem wil leren kennen, die leze.

De Iliade van Jan Cox

Jo F. Du Bois S.J.

Vijftig schilderijen, geinspireerd door een meesterwerk uit de klassieke
oudheid, de Ilias. Vijftig doeken, meestal vrij groot van formaat, verbeelden de rauwe gruwelen van de Trojaanse oorlog. Een cyclus werken, een
fresco waarin al het kwade, het moorddadige, het ikzuchtige, dat diep in
de mens leeft, zich voor ons ontrolt. De blinde waanzin, die de geschiedenis
door de mens er steeds opnieuw toe gedreven heeft zijn medemens te verguizen en te vernietigen.
Een dodendans. Meer nog, een dans der stervenden.
Een mens kan op zovele manieren sterven. Mensen kunnen op zovele manieren pijnigen en doden.
Deze cyclus schilderijen vormt een soort actuele Iliade, evengoed als hij de
actualiteit van de Ilias benadrukt. Zij zijn het resultaat van wat de Antwerpse kunstenaar Jan Cox' in twee jaar tijd, na zijn terugkeer uit de Verenigde Staten, heeft voltooid.
Stel u geen illustratie voor van het homerisch epos. Hoe figuratief het
oeuvre van Jan Cox steeds is gebleven, illustratief heeft hij nooit gewerkt.
Deze Illiade is de ver-beelding van een bestaanservaring zoals de artiest die
beleefd heeft bij het herlezen van Homeros.
Deze lectuur was niet zozeer een terugkeer naar de jeugd en de lessen Grieks

1 Jan Cox werd op 27 augustus 1919 te Den Haag geboren uit Vlaamse ouders. Hij
liep school te Amsterdam. Kwam met zijn ouders in 1936 in Antwerpen wonen, waar
hij lessen volgde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, en aan het Nationaal Hoger Instituut. In 1949 behaalde hij aan de Gentse Rijksuniversiteit een graad in
de Oudheidkunde en de Kunstgeschiedenis. Na Wereldoorlog II woonde hij te Brussel,
en sloot er aan bij de Jeune Peinture Beige; later zal hij ook de Cobra-beweging steunen. Toch bleef Cox eerder aan de marge van alle afgelijnde bewegingen. In 1956 werd
hij benoemd tot hoofd van de afdeling schilderkunst aan de museumschool van het
Museum of Fine Arts te Boston (USA). Hij bleef er tot 1973. Sindsdien leeft en werkt
hij weer in zijn vaderstad.
Van 25 maart tot 23 mei loopt te Brussel in de Koninklijke Musa voor Schone Kunsten
een tentoonstelling van Jan Cox's Iliade. Naar aanleiding hiervan hadden wij een gesprek met de kunstenaar.
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aan het Amsterdams Barlaeus-Gymnasium, waar Cox school liep. Het werd,
zoals hijzelf getuigde, een katalyseren van alle gruweldromen die hem sinds
Wereldoorlog II zijn blijven achtervolgen: de angsten, beleefd bij het bezoek van de Gestapo aan zijn atelier waar tijdens de bezetting voortvluchtigen onderdak vonden tot ze een nieuw paspoort bekwamen. Voor alles,
het weerzinwekkend visioen dat een veertienjarige jongen bijbleef, na een
reis met vader aan nazi-Duitsland: hoe hij op de straat een joods mannetje
door de S.A. en door toevallig voorbijgaande burgers zag doodtrappen. Uit
die ervaringen heeft Jan Cox zich willen bevrijden. Hij wilde niet ten onder
gaan in wanhoop, zijn geloof in de mens niet verliezen. De mens, die hem
voor alles dierbaar is, een gevoel dat hij spontaan uitstraalt bij elke ontmoeting.
Dertig, veertig jaar lang heeft Jan Cox deze nachtmerrie innerlijk beleefd,
tot hij het verbeelden kon, visionair en mythisch, doorheen de rauwe wereld
van Homeros.
Zijn Iliade kon derhalve geen illustratie worden van een of ander literair
werk. Het klassieke epos vormde alleen maar de voedingsbodem voor de
cyclus. Zo kon Jan Cox zijn visie laten aansluiten bij een drieduizend jaar
oud verhaal, waardoor hij de perenniteit van het duistere in de mens aanduidt. Bovendien kon hij aldus gestalte geven aan zijn gevoelswereld in
een reeks vormen en kleuren, die de dragers werden van deze ervaringen.
Bevrijdend dus, katharsis. Zoals in de Griekse tragedie.
Dit oeuvre is veeleer inventief visionair. Poetisch, zo men het poetische niet
als een soort dromerige spielerei begrijpt. Mythisch, om een pregnanter
woord te gebruiken.
Wat Cox in zijn Iliade oproept is het mysterie van het kwaad in de mens.
Niet alleen de gruwelijkheden, door het kwaad veroorzaakt, maar het bestaan zelf van het kwaad in de mens: de mens als vernieler. Ongetwijfeld
roept deze cyclus Goya's huiveringwekkende visioenen op uit de reeks etsen
Desastres de la Guerre. Een dergelijke kunst drukt zich mythisch uit en
sluit vlot aan bij kiassieke verhalen uit de verleden mythologieen.
In het oeuvre van Jan Cox, portretten evenzeer als taferelen, wordt men
aangesproken door de poetische aanwending van de kleuren, en door de
steeds vernieuwde schepping van de vormen. Opvallend is daarbij dat de
figuren niet zozeer afgebeeld staan: zij lijken eerder te verschijnen, op te
duiken uit een andere wereld, zij zijn gestalten die we voor het eerst ontmoeten en met wie wij ons toch heel diep verwant weten, zowel wanneer
wij voor wanstaltige gedrochten staan als wanneer wij op een bloedrode
achtergrond de zwarte ontreddering ontwaren van een skeletachtige Achilleus die in zijn armen het kleurrijke kadaver draagt van de vermoorde Patroklos.
Kan een kunstenaar zich uitschilderen? Is dit cyclisch visioen een einde?
Welk belang heeft die vraag? Zeker blijft dat Jan Cox in zijn Iliade een
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hoogtepunt van zijn schilderscarriere bereikt heeft, ook al zijn niet alle
doeken even overtuigend sterk in de gestaltegeving.
Beelden van waanzin, bezworen door de poezie van de kleuren, gevat en
gebonden door de hallucinante lijnen van de gestalten. Vereeuwigd en voor
ons erkenbaar en herkenbaar geworden door de mythische taal van het
schilderen.

Praten met Jan Cox
tig doeken,
Jan, je hebt een Iliade geschilderd, een reeks van om en bij de vijftig
ge'inspireerd op het epos van Homeros. Waarom naar een werk uit de klassieke oudheid verwijzen en b.v. niet naar een meer modern epos?
Wet, vooreerst is daar mijn achtergrond, mijn opvoeding, de Latijn-Griekse
vorming aan het Amsterdams Gymnasium. In de Ilias bevind ik me dus op
een vertrouwd terrein. Bovendien is me dit alles terug actueel geworden,
toen mijn studenten in Boston op het eind van het academisch jaar op dit
thema kwamen om, zoals naar gewoonte, een muurschildering te maken.
Zo heb ik de Ilias helemaal moeten herlezen. Voor mezelf. . Om te kunnen
uitleggen wat er gaande was. En dat heeft me ook gesterkt. En met dat opnieuw ontdekken, na al die jaren, werd de hele boel aan gang gezet. En dan
is de Ilias voor mij het verhaal geworden van de blinde, wrede oorlog, waarin de mensen elkaar op de meest schandalige manier of maken. En hierbij
sloten al de trauma's aan die me bijgebleven zijn uit de Tweede Wereldoorlog: dat alles heeft zich gekristalliseerd in die oorlog om Troje. Als een
soort katharsis heb ik dat allemaal kunnen uitwerken, en daardoor heb ik
kunnen afrekenen met mijn eigen herinneringen uit de laatste oorlog.
Je werkt graag cyclisch. Vroeger heb je al een reeks gewijd aan de mythen
van Orfeus en Eurydice, van Judith en Holofernes. Wat boeit je als schilder in het cyclisch denken?
In de eerste plaats geloof ik dat ons hele leven bestaat uit geschiedenis, uit
gebeurtenissen die aaneen te rijgen zijn. Zo een verhaal, of een cyclus (om
het even hoe je het noemen wilt), is voor mij zeer inspirerend, want het
geeft me al het materiaal en alle facetten van de menselijke gemoedsstemmingen, van wat er zoal doorheen het gemoedsleven van de mens gaat.
Bovendien schrijft het een verhaal, d.w.z. het heeft een begin en een einde,
er zijn gebeurtenissen en daarop kan ik als het ware borduren om parallel
daarmede beelden te maken, zonder in illustratie te vervallen, want dat is
mijn bedoeling niet. Met een cyclus heb ik een leidraad, een thema aangenomen en zo kan ik alle facetten achterhalen.
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Je hebt het over `het verhaal'. Je werk is inderdaad de figuratie trouw gede emotionele geladenheid van de mens t.o.v.
bleven. Toch kan men dezelfde
gebeurtenissen evengoed in een abstracte vorm weergeven, zoals b.v. een
Alfred Manessier het deed in zijn 'Hommage a Martin Luther King'. Hoe
sta je daar tegenover? Je hebt immers in je jeugd de bloei van het abstract
lyrisme gekend.
Wel, lang voor het abstracte — zal ik maar zeggen — terug de mode werd, en
dat is in het begin van de oorlog, rond '40-'41, heb ik me laten verleiden
door Kandinsky en Mondriaan; dat was voor mij toen een soort openbaring,
want ik had daarmee nog niet werkelijk goed kennisgemaakt. Dan heb ik
zelf geprobeerd. Enige tijd heb ik wat abstracte dingen gemaakt en heel
snel besloot ik dat het mijn lijn niet was. Ik geloof in het zichtbaar werkelijke en van mensen en van dieren en van de natuur in het algemeen. Het
abstracte, filosofisch gezien, heb ik naderhand ontleend uit de geschriften
van Kandinsky en Mondriaan en ik kan het er gewoon als redenatie en
denkniethode niet mee eens zijn. Ik val over alle mogelijke tegenspraken die
erin voorkomen.

de als realisme.
Figuratie is voor tou nochtans niet hetzelfde
Ik geloof in een soort poetische vormgeving, die zijn eigen taal heeft en die,
alhoewel ze zich baseert op reele feiten, deze daarom nog niet op een zogenaamd realistische manier moet uitdrukken. Een vormtaal heeft een
eigen stel wetten en gedragsregels. En die zullen we moeten volgen. Ik kan
natuurlijk een thema nemen en dat op een realistische manier uitvoeren.
Maar dat is te weinig voor mij. Daar komt een poetische dimensie bij die
dan in de vorm omgetoverd wordt. Ik vind dit op zichzelf zeer belangrijk,
want dat is de taal, het schrift van de beelden bedenken en ze een soort
vorm geven, die zinvol is, parallel lopend met de reele feiten.

Om die poetische dimensie aan te geven en ook om te verwijzen naar je
allusies op bestaande mythen, zou men je werk mythologische schilderkunst kunnen noemen. Waarom hou je zo van het mythische denken? Waarom niet aansluiten bij de tastbare actualiteit, zoals een Erro b.v. of andere
zg. geengageerde kunstenaars?
Nou, daar kan ik direct een antwoord op geven. Ten eerste ben ik niet geinteresseerd in dat soort feitenmateriaal dat bij de politieke actualiteit aansluit. Dat zijn stukjes geschiedenis, die een keer gebeuren en alleen dat conflict weergeven. Op zichzelf interesseren ze me eigenlijk niet.
Waarom ik naar de mythe grijp? Omdat ik daarin niet alleen de wortels van
onze hele beschaving vind, maar ook omdat ik zo in een midden leef dat
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tijdloos is, d.w.z. in situaties waarin mensen van vandaag zich nog net zo
kunnen bevinden. Ze zijn zo actueel in het conflict dat in de mensenwereld
bestaat, dat ze me een soort werkelijke, een eeuwige basis lijken. Twee redenen dus leiden mij naar de nude mythen: ten eerste denk ik dat onze hele
beschaving uit deze gedachtengang is gevormd en ons dus zeer na staat; en
ten tweede dat die mythen nog altijd heel actueel zijn, in de hele gevoelswereld.
Het mythisch denken vertolkt een transcendentale dimensie, d.w.z. een dimensie die de menselijke begrenzing overstijgt. Is dat ook zo voor jou?
Ja, inderdaad. Zonder dat aan een of ander bepaald geloof te willen vastknopen. Ik denk dat in deze vormen van mythen de mens altijd uit zichzelf
reikt, altijd meer tracht te presteren, altijd boven zichzelf tracht uit te
groeien. Dat is waar in de schilderkunst, in de poezie, in de muziek, in alles,
in alle vormen van kunst, van denken en van filosoferen. Dat lijkt me in
alles de uitdaging waar we voor staan en waarop we op een of andere manier
een antwoord moeten geven. Dat transcendente vind ik in de mythe therug
waar dit alles in een soort verhevigde, korte en heel precieze vorm wordt
weergegeven.
Je werk is dus helemaal ge'inspireerd en gecentreerd op de mens, op zijn
waarde en zijn existentiele beleving?
Ja. In een artikel over het portretschilderen (De Vlaamse Gids, 1964) heb
ik eens gezegd dat ik aan de mensenfiguur opnieuw waardigheid en schoonheid wilde schenken. Want ik had het gevoel dat zij erg verwaarloosd was en
dat wat ik in het algemeen van de kunst om me heen zag, een soort karikatuur, en meestal een vrij boze, was van het mensenwezen. D.w.z. het leek
me alsof we alleen nog mensen konden accepteren als we ze als een soort
verminkten voorstelden, als we ze lelijk en afstotelijk maakten. Volgens mij
is dat toch maar een zijde van de medaille, die wel begrijpbaar en ook wet
uitlegbaar is, maar het blijft slechts een leant, en dat is mij niet genoeg. Daarom blijf ik altijd geboeid door al de mogelijkheden die mensen ons bieden,
en de ontzettend verrassende dingen die we ontdekken, hoeveel ervaringen
we ook mogen hebben. We zullen altijd voor verrassingen staan.
Hoe verklaar je dan dat je Iliade zo gruwelijk is? Er komen in het homerisch epos nog andere thema's voor: het beroemde afscheid van Hektoor en
Andromache, het liefdesspel van Paris en Helena, de vriendschap tussen
Achileus en Patroklos. Die zonnige kanten heb je ontweken, en alleen het
wreedaardige uitgebeeld.
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Omdat de essentie van de Ilias is `elkaar vermoorden, elkaar blindelings het
leven onmogelijk maken en elkaar op de meest wrede manier mishandelen
of doodslaan'. Dat is de overgrote dosis van de Ilias. Dit komt zó vaak terug
dat het eentonig wordt. De paar scenes die enigszins met de gevoeligheid te
doen hebben, vormen slechts zeer korte stukjes in het geheel. En natuurlijk
is dat ook wel mijn persoonlijke ervaring. Zoals ik eerder zei, heb ik de I1ias
genomen als een soort katharsis van mijn eigen gruweldromen uit de oorlog.
Ik heb er ongeveer mee afgerekend en daarom heeft die dominant zich op
die manier in mijn cyclus geuit.
Is je aanklacht alleen gericht tegen de politiek, het diplomatieke spel en de
oorlog, m.a.w. de waanzin van de machtigen der aarde, of is je verwyt meer
gericht op de individuele mens? Zit het moordende kwaad volgens jou alleen bij de machthebbers, of ook in elke mens?
Ja, ik meen van wet. En dat mag enigszins pessimistisch klinken, maar dat
is het toch niet helemaal. Wat ik gezien heb, waartoe mensen in staat zijn, tot
het beste en tot het slechtste, dat zijn de dingen die mij ook in de Ilias geboeid hebben: momenten van grote verhevenheid enerzijds en van het al!een maar misdadig elkaar beantwoorden door elkaar te doden anderzijds.
Het kwaad zit in elk mens, denk ik. Het mensdom is zo gemaakt, en we zul!en wel degelijk en het slechte en het goede in versterkte en verhevigde vorm
overal aantreffen. Ik heb mensen van wie je het absoluut niet zoudt verwachten het wreedaardigste vertoon ten beste zien geven. Ik heb aan de andere
kant goedheden en dapperheden en opofferingen gezien van mensen van
wie je dat ook niet zoudt verwacht hebben. Misschien heb ik dat vanuit mijn
eigen, depressieve natuur, dat ik op die manier de nadruk heb gelegd op
het kwade. Maar dat is in de Ilias, objectief gezien, toch ook het geval.
Voortdurend stoot je er op een soort ontoerekenbare wreedheid. Daarnaast
zijn er maar een paar heldere ogenblikken, zij vormen slechts schaarse rustpunten in dat hele werk. Ik denk niet dat de mens inherent goed is, evenmin als ik denk dat de mens inherent kwaad, slecht is. Ik geloof dat iedereen de mogelijkheid heeft die twee gevoelens op een misschien onverwachte wijze te beleven; dat die twee gevoelens in ieder mens plotseling verhevigd naar boven kunnen komen.
Deze cyclus vormt derhalve voor jou een soort spiegel, waardoor je het
kwaad recht in het gelaat kunt zien, waardoor je je bevrijd weet, of waardoor je tenminste ook de duisternis van de mens kunt aanvaarden. Door
deze spiegel van het kwaad voor je tijdgenoten te plaatsen, verhoop je wellicht dat je werk ook voor hen een katharsis zal zz n?
Hopelijk wel. Zoals het dat voor mij in ieder geval geweest is. Ik weet heel

1 Jan COX in zijn atelier — 1975

2 De handen van de krijgers vol stof en bloed
(acryl, 90 x 130)

3 Achilleus, met het lijk van Patroklos
(acryl, 130 x 180)

4 Hector en Andromache
(acryl, 130 x 180)

5 De reinigers van het slagveld
(acryl, 90 x 130)

6 Priam op weg naar Achilleus
(acryl , 200 x 200)

7 Ret Einde
(acryl, 200 x 250)
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goed dat ik voor ik deze cyclus heb aangevat, nog altijd met het spookbeeld
van de oorlog in mij rondliep en er geen plaats aan kon geven. Het bleef
alleen als een negatief iets over. Met doorheen dit te gaan en me uit te
schilderen, geinspireerd op de Ilias, heb ik nou ook leren aanvaarden, of
tenminste kunnen aanvaarden, of tenminste kunnen uitleggen, als ik het zo
misschien beter zeg, waarom er oorlog is, wat oorlog betekent en hoe rijk
de ondervindingen in dat verhevigd ogenblik van oorlog kunnen voorkomen.
Ondanks het pessimisme en het gruwelijke van deze cyclus, geloof je blijkbaar nog steeds in de waardigheid en de redding van de mens. Naar welke
waarden refereer je om die hoop op een betere mensheid te baseren?
Ik ben er niet zo zeker van dat er, in de werkelijke zin van het woord, een
betere mensheid kan komen. Men heeft me al verschillende keren gevraagd:
waarom grijp je terug naar die oude mythen? Het zijn dingen die in een ver
verleden liggen; maar eigenlijk zie ik dat er op het vlak van het gevoelsleven niet zoveel verschil is tussen deze mensen en onze tijd. Ze hebben het
anders uitgedrukt, ze hebben een ander stadium van beschaving beleefd,
maar wat de mens is essentieel, komt altijd weer te voorschijn. Ik denk niet
dat het op zichzelf pessimistisch is als ik zeg dat ik nu de idee van oorlog
aanvaard ..., heb kunnen aanvaarden. Ik heb het voor mezelf kunnen uitleggen waarom het gebeurt. En nou blijft het op zichzelf eve^i schrikwekkend, en even negatief, maar het is de tegenpool van andere dingen, die
ook in de mensheid zijn. Nu heb ik voornamelijk het gewicht gelegd op die
negatieve kant, omdat die me uit de Ilias ook het meest duidelijk en ook op
overweldigende kracht opgedrongen werd. In zekere zin is dit een antioorlogcyclus. Je weet wel dat ik op dat ene doek heb geschilderd: TOLS VEOLS
n«axwELV = er is weer plaats voor nieuwen. Als zo'n gruwelijke oorlog

eindelijk voorbij is, denkt iedereen dat zoiets ons niet meer kan overkomen.
Maar ondertussen zijn ze alweer een nieuwe oorlog aan het voorbereiden.
Ik denk dat dat nou eenmaal een deel is van ons menselijk lot. Het slechte
en het goede blijven nu beide in ons.

Vormen en kleuren in je werk getuigen van een zeer sterke en persoonlijk
inventieve kracht. Hoe narratief jouw artistiek denken ook moge zijn, toch
wordt alles omgezet in een nieuwe, mythische voorstelling. Hoe kom je
daartoe?
De vormenwereld en de kleurenwereld zijn twee dingen op zichzelf, die ik
als in een soort visioen vind. Ik ben met iets bezig, om het even of het nu
portretten of mijn mythische voorstellingen zijn en op een zeker moment
dringt zich een soort visioen op met zijn eigen aantal kleuren en tegenstel-
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lingen. En er zijn eigen vormen die moeten worden uitgevonden. Ik kan niet
uit de realiteit zo maar vormen pakken en die weergeven. Ik ga over de
illustratie heen door het feit dat ik plastische vormen en kleurencombinaties uitvind die dat gevoel dragen en die dat ook duidelijk maken. ik denk
dat iedere situatie, hoe genuanceerd ze ook zou kunnen zijn, een eigen stel
van kleuren en vormen heeft. En mijn taak is het om die te vinden, uit te vinden, en zo dan in beeld te brengen.

Voor jou is elk nieuw werk eigenlijk een totaal nieuw begin?
Dat is het inderdaad, en daarom zijn er ook altijd verrassingen voor mezelf.
En ik mag het zelf s omdraaien en zeggen: een schilderij dat voor mij geen
verrassing brengt, is een schilderij dat ik kan weggooien, want dan is het
mislukt. Als in het proces van het beeldgeven aan een werk geen elementen
te voorschijn komen die voor mezelf onverwacht zijn, dan wordt het een
slecht werk. Ik kan een schilderij helemaal precies uitrekenen en begrijpelijk maken, en het zo uitvoeren. Maar dan is er niets gebeurd volgens mij.
In het proces moet zich in het werk een soort revelatie opdringen die juist
die bepaalde vormenwereld en kleurenwereld oplevert.

Je hebt ongeveer anderhalf tot twee jaar aan deze cyclus gewerkt. Heb je het
gevoel dat je in de loop van die tijd plastisch, beeldend, picturaal een evolutie hebt doorgemaakt?
Ik denk dat ik een enorme afstand heb afgelegd. Toen ik aan deze cyclus
begon, wist ik niet waar het op zou uitkomen. Dat heb ik je in het begin ook
wet eens gezegd. Het formaat van de doeken is gaan groeien, het hele ding
is gaan groeien. In het begin waren mijn uitingen vrij bescheiden, maar zo
langzamerhand zijn die tot een zekerheid en een soort duidelijkheid gegroeid. ik zie het mede als een soort groei van mezelf, ik heb in deze anderhalf A twee jaar over mezelf heen gereikt. Daar heb je dat transcendentale
weer, waarover we het al hadden. Ieder schilderij was een ervaring, een nieuwe stap. Daarom kon ik in het begin onmogelijk voorspellen hoe mijn laatste schilderij er zou uitzien. Want dat is langzamerhand gegroeid, het heeft
zichzelf moeten vormen.
In het begin van je carriere, kort na W.O. II, heb je meegewerkt met de
Jeune Peinture Belge, ook met de Cobra-groep. Met velen onder de leden
van deze bewegingen ben je nog bevriend. Toch ben je eigenlijk aan de
marge gebleven. Hoe verklaar je dat?
Welja, wat de Jeune Peinture betreft, is dat vrij eenvoudig. De dingen die
na de oorlog ontstaan zijn, hebben zich op een organische, natuurlijke ma-
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Hier gevormd. In de Jeune Peinture was ik de jongste: de anderen waxen
alien tenminste acht of tien jaar ouder dan ik. In de tweede groep, Cobra.
die hen heeft opgevolgd, was ik weer de oudste, d.w.z. ik was tien of acht
jaar ouder dan de meeste van die jongens.
Met de Jeune Peinture heb ik mezelf wet kunnen identificeren. Dat waren
wij. Tenminste in het begin. Totdat het bleek dat men ons wat wou opdringen; tot het bleek dat de J.P. zich helemaal wou instellen en schikken naar
de School van Parijs en dat iets anders niet meer mogelijk was. Dat heeft
mij ervan teruggehouden, want ik vond dat iedereen vrij moest zijn om te
doen en te laten wat hij wou.
Aan Cobra heb ik meegewerkt omdat ik bewondering had voor het jonge
enthousiasme en voor de rijkdom aan talent waar die jongens over beschikten. Maar ik was net een klein beetje te oud om er echt deel van uit te maken. Mijn interesse is echter altijd naar hen uit blijven gaan. Ik zit this eigenlijk tussen de twee in. Aan de twee kanten even met een leeftijdsverschil,
dat wet niet te groot is, maar toch net genoeg om mij ergens in het midden
te laten rondzwerven. Ja, ik zou haast zeggen: ik ben bij Been van de twee
politiek voorvechter geweest.
Als wij bovendien bedenken dat je ook vijftien jaar in Boston hebt verbleven, heb je dan niet het gevoel dat je je ganse carriere tang een beetje
een eenzame bent geweest?
Weij a, dat ben ik ook, en daar is niet veel aan te doen. Maar ik ben niet
iemand om zo maar op de wagen te springen en mee te doen als iets goed
gaat. Ik heb altijd geloofd in mijn eigen recht om voor mezelf uit te maken
wat de goeie weg was. En daaraan ben ik trouw gebleven. Een criticus heeft
ooit over mij geschreven: `Het enige dat we Jan Cox moeten aangeven is
dat ie trouw gebleven is aan zichzelf.' Wat ik nou het minste vind wat je
van een mens kunt verwachten, maar het werd voorgesteld alsof het lets heel
bijzonders was. Ik vind dat de doodgewoonste zaak van de wereld, zie je.
In die zin heb ik me als individu wet geisoleerd.
Jan, onlangs heb je ook deelgenomen aan een tentoonstelling in het Antwerps Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, samen met Fred Bervoets,
Walter Goossens en Wilfried Pas. Die zijn natuurlijk veel jonger dan jij.
Waarom heb je daaraan deelgenomen: uit sympathie alleen, uit aanmOediging? of voel je je op een of andere manier verwant aan het gevoelsleven
van deze jongeren?
Het is zoals ik me op een heel natuurlijke manier aangetrokken heb gevoeld tot de Cobra-groep. Hier zijn jongens die twintig of vijfentwintig jaar
jonger zijn dan ik. Door een zeker toeval ben ik weer in Antwerpen gaan
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wonen en heb ik hen ontmoet. Ik heb in hen een talent en een gevoelswereld
ontdekt die me zeer nauw aan het hart liggen. Een soort bewondering is dat
dus voor jonge mensen met heel veel talent. En behalve dat, is daaruit een
vriendschap gegroeid. Ik denk wel dat wij ongeveer hetzelfde uitdrukken,
op zeer verschillende manieren. Doordat ik ouder ben doe ik het misschien
ook met een beetje meer minzaamheid dan zij. Hun wereld is nog vrij cru
en vrij triest uitgebeeld. Daar ben ik wat uitgegroeid. Dat hoef ik niet meer
te doen. Laten we zeggen dat ik alhoewel ik nou in de Iliade wel heel negatieve kanten heb aangeraakt, toch van de andere kant getracht heb het op
een grootse manier te zien. Door het verwerken van dat soort materiaal dat
zich in de ervaringen van je leven heeft voorgedaan, ben je daar natuurlijk
wat uit weggegroeid. Daar ligt zeer eenvoudig het leeftijdsverschil.
Van de andere kant moet ik ook zeggen, dat ik niet veel heb gezien dat
ook maar kan tippers aan wat deze jongens gedaan en volbracht hebben.
Dat heeft me sterk in hun werk getroffen. Want ik kan moeilijk aan een
jong talent voorbij: dat dwingt gewoon aandacht af, omdat het zo bijzonder
is. Ik had natuurlijk net zo goed andere jongens, kunnen ontmoeten en uitkiezen. Maar ik heb deze uitgekozen omdat het me zo verbaasd heeft dat
dat aanwezig was. Verbaasd eigenlijk niet. Het heeft me verrast, laten we
het zo zeggen.

Heb je al plannen voor een nieuwe cyclus?
Ik kan het me niet voorstellen, dat zullen de omstandigheden in heel mijn
leven mee bepalen. Precies weet ik het niet. Ik ben nog met de Iliascyclus
bezig. Maar er komt jets nieuws. Ik weet het. Ik voel het. Het is nog erg
ongewis en onzeker. Meer kan ik niet zeggen.

Kleio en de kerk
Vragen en twijfels bij een handboek over
kerkgesch ieden is

Marcel Chappin S. J.

`Een machtig handboek' schrijft kerkhistoricus P. Albers in Streven's voorganger Studien, wanneer in 1931 de latere kardinaal J. de Jong het tweede
deel van zijn `Handboek der Kerkgeschiedenis' uitgeeft. 1 `De schrijver moet
wel over een enorme werkkracht beschikken, om zooveel materiaal in een
betrekkelijk korten tijd te kunnen verwerken. Wij brengen hem daarvoor
onzen gelukwensch, en drukken de hoop uit, dat hij nog veel tot Gods' meerdere glorie en den bloei der H. Kerk moge arbeiden.' 2
Geroepen tot het ambt van aartsbisschop van Utrecht — en daarin uitgroeiend tot een figuur van eminente betekenis voor de Nederlandse samenleving — heeft De Jong de bewerking van de volgende uitgaven van zijn
boek allengs aan anderen moeten overlaten. Hierbij heeft R. R. Post getoond ook over een enorme werkkracht te beschikken. 3
De afronding van de vijfde uitgave van dit machtig uitgegroeide handboek
geeft de Nijmeegse hoogleraar Jan van Laarhoven, die in een vijfde deel
spreekt over de jaren 1770-1970. 4 Verschenen als dit is bijna twintig jaar
na de dood van de kardinaal moet het wel heel wat veranderingen in opzet
en aanpak laten zien. Een aantal van die veranderingen is zó ingrijpend
dat het vragen oproept. Er zou ook heel wat te zeggen zijn over stijlfouten,
onnauwkeurigheden 5 en inconsequenties, maar dergelijke zaken horen thuis
in een recensie in een vaktijdschrift. We beperken ons — na een waardering
van een aantal algemene aspecten — tot het stellen van vragen over de
opvatting die aan dit boek ten grondslag ligt; we doen dat omdat van een
handboek — door studenten als eerste gelezen en door geInteresseerden
1 Utrecht-Nijmegen, 1929-1931.
2 Studien, deel 177 (1932), blz 165.

3 Post werkte mee aan de derde druk (1936/37), verzorgde de vierde druk (1947-1949)
en de eerste drie delen van de vijfde druk (1961-'63). Het vierde deel van de vijfde druk
is van G. A. M. Abbink (1965).
4 Jan van Laarhoven, De Kerk van 1770-1970. Handboek van de kerkgeschiedenis,
deel V. Dekker & Van de Vegt, Nijmegen 1974, 468 blz, f 80,—.
5 Tot twee wit ik me hier beperken. `Banca dello Spirito Santo' klinkt wel aardig,
maar moet zijn `Banco di Santo Spirito' (blz 37). `De profetische rabbijnenzoon uit
Mainz' is een ietwat te vlotte omschrijving voor Karl Marx, die te Trier uit een protestantse vader werd geboren; zijn grootvader was rabbijn te Mainz (blz 260).
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vaak als enige -- nogal wat invloed kan uitgaan. Het nagaan van de kwaliteit van die invloed is in dit geval des te dringender, omdat we niet te maken
hebben met een boek over Schots nationalisme of Hongaarse grootgrondbezitters, maar over wat voor velen een kwestie is van geloof -- en dus van
leven —: de Kerk. Om het anders te zeggen: we willen nagaan hoe Van
Laarhoven zijn verantwoordelijkheid als geschiedschrijver is nagekomen.e
Nieuwe accenten

Veel is er in de nieuwe opzet dat als verbetering kan worden aangegeven.
In de geschiedwetenschap is er de laatste jaren heel wat gebeurd en de
vruchten daarvan vinden we in dit boek. 7
Zo wordt er tegenwoordig meer geteld en vinden we dus de nodige aandacht
voor statistieken, wanneer het er bijvoorbeeld om gaat om aantallen christenen aan te geven en het percentage dat zij vormen op de wereldbevolking.
Ook trachten historici meer de samenhangen tussen de verschillende aspecten van het leven te laten zien en in dat kader vinden we aan het begin van
ieder hoofdstuk lange paragrafen, die ons het cultureel-filosofische kader
van een periode schetsen. Een verbetering in vergelijking met de voorgaande
drukken is het ook dat de filosofie een wat bescheidener plaats wordt toebedeeld. Een goede aanvulling is de aandacht nu geschonken aan de pedagogie.
Een eveneens goede zaak is het dat aan het begin van ieder hoofdstuk
voorts een paragraaf gewijd is aan het theologische en — een novum — het
ecclesiologische kader.
Geschiedschrijvers trachten meer dan vroeger het dagelijkse leven te betrappen; 8 ze hebben meer aandacht voor de 'broodeters', willen zich niet
alleen bezig houden met de 'grote mannen' en niet alleen de geschiedenis
van instellingen beschrijven. Dat alles vinden we terug wanneer Van Laarhoven bij het kerkelijk leven aan de basis begint, bij de 'beminde gelovigen';
hij gaat eerst in op eredienst en gebed, op spiritualiteit en moraliteit; daarna
komen pas ambt en structuur, kerk en staat aan bod. (Trouwens, beginnen
met het geheel van het yolk Gods sluit ook aan bij een zich vernieuwend
6 Vergelijk ons artikel: Kleio, een mute met verantwoordelijkheid. In: Streven,
februari 1975, blz 431-441.
7 Over de veranderingen in de geschiedwetenschap, met name door de invloed van
de sociale wetenschappen, geeft een goed overzicht (met literatuur) Paolo Brezzi, La
storiografia come scienza storica. In: Nuova Antologia 110 (1975), pp. 53-70.
8 Recent voorbeeld -- zonder pretenties —: A. F. Manning, Op zoek naar het alledaagse vaderland (Amsterdam 1975). Recent voorbeeld met — marxistische — pretenties: Paul Offermans en Bernt Feis, Geschiedenis van het gewone yolk van Nederland
(Nijmegen 1975). Voor een oordeel over het laatste: Th. van Tijn, Een slechte dienst
aan het gewone yolk van Nederland. Vertekening en onbegrip in een alternatief geschiedenisboek. In: Vrij Nederland, 6 september 1975.
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kerkelijk denken.) Dat Van Laarhoven overigens bij het beschrijven van de
basis op dezelfde moeilijkheden stuit als `profane' geschiedschrijvers is te
verwachten. Maar het is natuurlijk niet zijn schuld wanneer hij soms moet
verzuchten: 'Tenslotte geldt ook voor deze periode dat het prive-gebedsleven van de doorsneechristen historiografisch nauwelijks grijpbaar is' (blz.
147; vgl. blz. 201). Vanzelfsprekend vinden we wanneer dan over de pausen
gesproken wordt, een aanzienlijke beknoptheid, zoals in andere geschiedwerken tegenwoordig minder de dynastieke geschiedenis aan bod komt.
Toch vragen we ons of of op dit punt de beknoptheid niet te ver is doorgedreven. Pausen worden wel genoemd, maar ternauwernood aan ons voorgesteld overeenkomstig de betekenis die zij hadden. Het blijft bij een enkel
bijvoeglijk naamwoord: `de intransigente en wereldvreemde' (blz 128), `sombere' (blz 156) Gregorius XVI (1830-1846). Van Pius IX (1846-1878)
wordt dan nog wel ergens gezegd dat hij 'allereerst herder en zielzorger' is
(blz 212). Leo XIII (1878-1903) geldt als 'soepel en verzoeningsgezind'
(blz 227) en Pius X (1903-1914) krijgt nog net de kenschets van 'echte pastoor' (blz 256). Dat is -- met een enkele keer jets over een persoonlijk ingrijpen — alles wat we horen. Een paus die zwijgt is misschien niet te prijzen,
maar moeten we prijzen dat de pausen doodgezwegen worden?
Dat er in de geschiedschrijving de wens bestaat om de ontwikkelingen op
alle gebieden tegelijk in een bepaalde periode te beschrijven — Jan Romein
vroeg om een dergelijke `integrale geschiedschrijving' en trachtte ertoe bij
te dragen9 is bij Van Laarhoven te merken, doordat hij ingaat op de economische situatie van de kerkgemeenschappen en op de houding van christenen ten opzichte van economische problernen. Het is ook te zien in het
feit dat in de paragrafen over de liturgie aandacht gegeven wordt aan kerkelijke architectuur en kerkmuziek.
Dit streven naar integrale geschiedschrijving heeft voordelen: beter komt
naar voren welke probleemgebieden nog onderzocht moeten worden. De
auteur geeft ons een hele lijst; voorbeelden: er zou eens nagegaan moeten
worden wat op concilies besproken is, maar niet de einddocumenten heeft
gehaald (blz 17); de geschiedenis van de zielzorg zelf blijkt nog een witte
plek (blz 31); er blijkt een grote studie over het a- en anti-confessionele denken van het 17e- en 18e-eeuwse Engeland te ontbreken (blz 79, noot 3); we
hebben een historische synthese nodig over de kunstmatige hergeboorte van
de scholastiek (blz 188, noot 1), enz.
Dit streven naar integrale geschiedschrijving laat ook zien hoe moeilijk zoiets te verwerkelijken is, zeker door
man. Het laat zien hoe beknopt het
—

een

9 Jan Romein, Integrale geschiedschrijving. Opstel uit 1956, opgenomen in de bundel Historische lijnen en patronen (Amsterdam 1971), blz 536-551. Een poging tot dit
soort geschiedschrijving gaf hij in Op het breukvlak van twee eeuwen (Amsterdam
1967). Van Laarhoven maakt er `breukveld' van (blz 233, noot 1).
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boek eigenlijk is. Er wordt een macht aan informatie gegeven in de tekst en
in de voetnoten. De lezers vinden derhalve hier heel wat meer dan in de
voorgaande drukken of in de — vooral voor `geinteresseerden' geschreven?
— essayistische, maar goed leesbare `Geschiedenis van de kerk in tien delen',
welke in 1974 voltooid werd. 1 ° Maar een macht aan informatie — zeer veel
namen en titels — maakt dit boek nog niet tot `lees-boek', hoewel Van Laarhoven dat wel heeft willen schrijven. En studenten zullen toch ook nog wel
naar andere handboeken gaan grijpen. 11 De vele informatie vervangt niet
voldoende de ontbrekende expliciete geschiedschrijving. Want we willen
toch meer weten dan wat er allemaal gebeurd is (zoals een chronologie ons
vertelt); ook het hoe en waarom zouden we enigszins willen leren kennen
(en dat wordt dan echte geschiedschrijving). Door de beknoptheid van dit
boek kan daar niet veel van komen.
Nu hoeft beknoptheid geen hindernis to zijn; zoiets kan dwingen tot precieze
formuleringen en treffende syntheses. Soms kun je in een bijvoeglijk naamwoord heel wat zeggen en wanneer Van Laarhoven spreekt over Pauselijke
in plaats van Kerkelijke Staat (blz 40), geeft hij een juiste correctie op voorafgaande geschiedschrijving. En in een paar regels kun je soms toch het
`waarom' goed laten zien, bv. wanneer gesproken wordt over de Romantiek
als positieve en negatieve factor voor de Kerk (blz 72). Niet veel woorden
zijn er voor nodig om tot een voorzichtig oordeel to komen over de gevolgen van de Franse revolutie en de napoleontische periode voor het morele
leven (blz 156). Boeiend is de korte passus over de innerlijke dynamiek van
de neo-scholastiek, die de zaden voor de latere theologische ontwikkelingen
in zich droeg (blz 188).
Maar beknoptheid wreekt zich wel wanneer gesteld wordt dat de Kerk in
de tweede helft van de negentiende eeuw zich eerder verzette tegen een
`liberalistische democratie' dan tegen een `liberalistische economie' (blz
217). Het is een erg beknopt spreken over het niet in geweer treden tegen
het economisch liberalisme slechts onder verwijzing naar het zwijgen erover
in de `Syllabus' van 1864. Aubert komt tot een welwillender interpretatie,
wanneer hij in de encycliek `Quanta cura' zelf een paragraaf ontdekt gewijd
aan de 'Entlarvung nicht nur der Illusion des Sozialismus, der den Staat an
die Stelle der Vorsehung setzen mochte, sondern auch des heidnischen
Charakters des wirtschaftlichen Liberalismus, der in den Beziehungen zwi10 Geschiedenis van de kerk in tien delen. Onder redactie van L. J. Rogier, R. Aubert
en M. D. Knowles. Nederlandse uitgave: Hilversum-Antwerpen-Bussum 1963-1974.
11 Bijvoorbeeld naar het Handbuch der Kirchengeschichte. Onder redactie van
Hubert Jedin. Freiburg enz., 1962- . In zes delen; de tweede helft van deel II ontbreekt nog. Voor de periode na 1914 is een 'Kirchliche Zeitgeschichte' in het vooruitzicht gesteld. Klassiek is de Histoire de l'Eglise depuis les origines jusqu'd nos fours.
Begonnen onder redactie van A. Fliche en V. Martin. Paris 1935- . Van de 25 geplande delen ontbreken er nog altijd vier. Een tussentijdse waardering van deze handboeken in Concilium 6 (1970) no. 7, blz 108-122.
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schen Kapital and Arbeit die Moral eliminiert.'
Beknopt en niet welwillend is Van Laarhoven voorts wanneer hij b.v. de
pauselijke reactie op de Franse revolutie pas laat ziet komen enkel `om kwalijke politieke redenen' (blz 122). In een Hoot wordt wel de kwestie rond de
pauselijke enclave Avignon genoemd, maar een bewijsplaats vinden we niet.
Misschien valt er ook niets te bewijzen, maar waarom wijkt hij in zijn oordeel
of van Leflon, die meent dat Pius VI de situatie van koning Lodewijk XVI
niet wilde bemoeilijken, 13 , of van Rogier, die ook wel op `helaas' politieke
redenen wijst, maar ook nog vermeldt dat de paus met de moeilijkheid zat,
dat Lodewijk XVI nog altijd Koning van Frankrijk en Navarra was. 14
Ook op andere plaatsen zien we dat `Rome' er bij Van Laarhoven niet goed
vanaf komt, wanneer b.v. zonder veel verdere verklaring of uitleg gesteld
wordt dat na 1870 de Romeinse kwestie `hardnekkig' in het leven gehouden
werd (blz 225/6). De morele kwalificatie van het woord `hardnekkig' vraagt
om een verantwoording.
Het zijn maar enkele voorbeelden die we kunnen aanhalen, maar zij geven
stof voor twijfels en kritiek: wordt hier wel een beeld doorgegeven dat voldoende genuanceerd is?
Kerk- of kerkengeschiedenis?

Grotere vragen en twijfels komen op wanneer we kijken naar de meest ingrijpende verandering in de opzet van dit handbook in vergelijking met de
voorafgaande drukken. Daarin werd onder `Kerk' verstaan en beschreven
de katholieke Kerk. Over niet-katholieke christenen en hun gemeenschappen werd wel gesproken, maar veelal slechts op aanvullende wijze. Ook
`Fliche-Martin', het `Handbuch' van Jedin en `De geschiedenis van de kerk
in tien delen' geven voornamelijk de geschiedenis van de katholieke Kerk.
Van Laarhoven is van dit `conf essionele' standpunt afgestapt en bedoelt
daar waar hij `Kerk' schrijft, steeds `de totale gemeenschap van hen die, conform het oude Credo, Jezus Christus willen belijden en zijn boodschap
trachten waar te maken tot het heil van deze wereld' (blz 5, Hoot 8). Het
gebruik van de hoofdletter (ook niet altijd consequent toegepast, maar dit
terzijde) wil hij reserveren wanneer hij beschrijft wat over alle christenen
tesamen in een bepaalde periode gezegd kan worden. Dat zijn dan natuurlijk
nogal algemene uitspraken, omdat de christenheid verdeeld is in meerdere
gemeenschappen, die elk hun eigen geschiedenis hebben. Wanneer hij dan
12 Handbuch der Kirchengeschichte VI, 1, p. 757. Ik neem aan dat Aubert de passage bedoelt te vinden als no. 6 in de uitgave van Gooi & Sticht van 1949.
13 Jean Leflon, La crise revolutionnaire (Fliche & Martin, 20), 1951, p. 64. Zie ook
Aubert in Handbuch der Kirchengeschichte VI, 1, p. 28.
14 L. J. Rogier, De kerk in het tijdperk der verlichting en revolutie (Geschiedenis van
de kerk in tien delen, 7), Hilversum-Antwerpen 1964, blz 1.77,
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ook de algemene uitspraken gaat verbijzonderen, spreekt hij over `kerken'
(zonder hoofdletter) volgens de driedeling: de catholica, de oosters-orthodoxe kerk, de na de hervorming ontstane gemeenschappen. Een willekeurig
voorbeeld. Sprekende over het cultureel-f ilosof ische kader in de jaren 19141945 komt er eerst een algemene uitspraak. 'Tegenover die instortende
wereld die naarstig op zoek ging naar een nieuw humanisme, rustte op het
christendom de taak, de evangelische hoop opnieuw te verkondigen in een
zich hopeloos voelende wereld. De Kerk heeft dit, merkwaardigerwijs, gedaan door allereerst de eigen gelederen te versterken' (blz 284). Dan volgen de verbijzonderingen. `Vooral de katholieke kerk heeft zich in de periode tussen de twee wereldoorlogen geconsolideerd als nooit tevoren ...' `De
reformatorische kerken konden uiteraard een minder krachtig gebundeld
offensief ontketenen ...' `De orthodoxe kerken kregen in deze periode, ongewild en veelal onvoorbereid, haar martelaarsrol opgedrongen die zij voor
een deel al wel onder het tsaristisch regime hadden gehad, maar die nu in
voile hevigheid op de bisschoppen en gelovigen neerkwam ...'
Waar komen nu onze vragen vandaan? Wie bewust kiest voor de term `Kerk'
wanneer hij spreekt over alle christenen tesamen (in de praktijk geldt `christendom' bij Van Laarhoven vaak als synoniem voor `Kerk' ; we vinden ook
een nevenschikkend gebruik), gaat uit van een theologische keuze; uit de
gebruikte terminologie en uit de inhoud van het boek blijkt dat, ook al verzekert Van Laarhoven ons: Tat met dit traditioneel-confessionele woordgebruik geen theologische of ecclesiologische stellingname wordt gesuggereerd, moge blijken uit het totaal van dit boek' (biz 5, noot 8).
Het feit zelf dat het begrip `Kerk' gebruikt wordt voor een werkelijkheid
die de grenzen van de katholieke Kerk te buiten gaat, roept echter geen
vragen op. Immers Vaticanum II — en officieler kan het al niet — stelt de
Kerk van Christus niet restloos gelijk met de katholieke Kerk; zegt niet dat
de eerste de tweede `is' (est), dock dat de Kerk van Christus zich 'bevindt in'
(subsistit in) de katholieke Kerk. In de Constitutie over de Kerk `Lumen
Gentium' wordt gesproken over het `Kerk-zijn' van niet-katholieke christenen en in het decreet over het Oecumenisme ook over de ecclesiale realiteit van niet-katholieke christelijke gemeenschappen. 15
Het gaat er ook niet om dat Van Laarhoven met een — zij het impliciete —
interpretatie komt van deze uitspraken, die onmiddellijk meer moeilijkheden meebrachten dan problemen oplosten. 16 Het gaat niet aan — zoals
15 Tekst en vertaling van de constitutie over de Kerk en het decreet over het oecumenisme zijn te vinden in Katholiek Archief 20 (1965), kol. 685-800 en 291-320.
16 Vanaf het begin zijn de problemen verwoord. Bv. door G. Baum, De ecclesiale
realiteit van andere kerken. In: Concilium 1 (1965) no. 4, blz 59-80; B. Lambert, De
constitutie van katholiek oecumenisch standpunt. In: G. Barauna, De Kerk van Vaticanum H. Commentaren op de concilieconstitutie `Over de Kerk'. Bilthoven 1966, blz
515-529; B. C. Butler, De verhouding van de niet-katholieke christenen tot de Kerk.
Ibidem blz 643-658.
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Schillebeeckx eens opmerkte -- om theologische problematieken weg te
wuiven `door triomf antelijk -- of is het wanhopig? — te zwaaien met ongeinterpreteerde concilieteksten.' 17 Hoe moeilijk overigens een interpretatie
over grenzen en ruimten van Kerk-zijn is, bleek b.v. toen bisschop Simonis
in een interview eind 1973 op niet-katholieke christelijke gemeenschappen
niet meer dan de magere term 'kerkgenootschappen' wenste toe te passen.
Felle reacties lokte deze uitspraak uit; de bisschop heeft wat hij op dit punt
gezegd heeft, betreurd en teruggetrokken. 18
Waar het ons wel om gaat is de interpretatie zelf waarvan de auteur schijnt
uit te gaan. Een interpretatie die een beetje tussen de regels door gelezen
moet worden; een interpretatie die sterk doet denken aan de `branch-theory'
of aan die opvatting, welke -- toevalligerwijze vrijwel gelijktijdig met het
afsluiten van het manuscript door Van Laarhoven (15 augustus 1973) — in
een verklaring van 5 juli 1973 werd afgewezen door de Congregatie voor de
Geloofsleer: 'Daarom mogen de gelovigen het niet zó voorstellen als zou de
Kerk van Christus niet meer zijn dan de som -- verdeeld, maar toch op bepaalde wijze een -- van de kerken en kerkelijke gemeenschappen ...' 19 Een
interpretatie die in ieder geval te weinig rekening schijnt te houden met de
specifieke positie die de katholieke Kerk zichzelf toekent in relatie tot de
Kerk van Christus en daardoor binnen de oecumenische beweging. Teveel
wordt over de — uiteraard te betreuren, maar reele -- verschillen in kerkelijk
zelfverstaan en beleven heengestapt. Daardoor ontstaan ondui.delijkheden
van de soort, onlangs in dit blad gesignaleerd naar aanleiding van de plurif ormiteit in de Nederlandse kerkprovincie. 20
Aanlokkelijk is de aanpak-Van Laarhoven wel; de verdeeldheid schijnt niet
meer zo erg; waar je ook staat in het christendom, het schijnt allemaal zowat dezelfde waarde te hebben ; niemand hoeft zich minder te voelen dan
de ander; iedereen heeft gelijk (alleen Rome soms niet ...).
Maar hij maakt het zich toch moeilijker dan nodig is. Niet eens zozeer omdat er toch hele paragrafen blijken te zijn waarin hij over de Kerk sprekend
alleen maar jets kan zeggen over de katholieke Kerk (b.v. 32, 33, 37, 39, 47,
54 of 62). Ook niet vanwege bepaalde inconsequenties: b.v. wanneer het
concilie het hoogste bestuursorgaan in de Kerk wordt genoemd (blz 214).

17 Tijdschri f t voor Theologie 8 (1968), p. 45.

18 Voor de feiten: Archief der Kerken 29 (1974), kol. 351-355; 1100-1104.
19 Tekst in Archief der Kerken 28 (1973) kol. 753-767. De vraag of de Congregatie
een stap terugdeed ten opzichte van Vaticanum II (vgl. Rene Beaupere, Een nieuw
document over de Kerk: de deur open of de deur dicht? In: Internationale Katholieke
Informatie 7 (1973), blz 10-13) werd van protestantse zijde mild beantwoord door
Lukas Vischer, The unity of the Church. A report to the central committee (In: The
Ecumenical Review 25 (1973), pp. 482-493; spec.: p. 488-9. Bitser was Ph. A. Potter.
Vgl. Archief der Kerken 29 (1974), kol. 112-113.
20 Gerard J. Adriaansen, Pluriformiteit in de R.K. Kerkprovincie in Nederland. In:
Streven, augustus 1975, blz 972-979,
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Nee, zijn geschiedschrijving zelf lijdt eronder. Omdat er maar zo weinig expliciete geschiedschrijving in staat, valt het natuurlijk niet zo op. Toch kan
ik enige voorbeelden aangeven van hoe de snelle gelijkstelling van de diverse
kerkgemeenschappen een viak soort geschiedschrijving oplevert. Er worden
door neveneenanderstellingen gelijkheden gesuggereerd die er niet zijn: een
synodale vergadering is theologisch wel jets anders dan een diocesaan concilie (p. 16), het avondmaal is nog geen eucharistic (p. 86). Het meest wreekt
zich dit soort opsommingen in de volgende zin: `De veelvormigheid van
ambten en structuren maakt een synthetische behandeling van de Kerkonder-dit-aspect extra moeilijk: als zo veelsoortige zaken als bisschopsambt
en pausschap, priesterschap of ouderlingenfunctie, voorganger en kerkbestuur, conciliairisme en episcopalisme in een paragraaf aan de orde zouden
moeten komen, wordt elk streven naar volledigheid op voorhand een illusie'
(blz 32). Maar met die veelsoortigheid valt het o.i. nogal mee: priesterschap,
bisschopsambt en pauselijk primaat staan in een organische relatie met elkaar, waarbij episcopalisme en conciliairisme bepaalde accenten zijn die
naar boven komen in die relatie — die immers aan ontwikkelingen onderhevig is. En de veelvormigheid kan ook nog verder gestructureerd worden
door eens te beginnen priesterschap en ouderlingenfunctie niet in een adem
te noemen. Aan bepaalde ontwikkelingen had meer relief gegeven kunnen
worden door rekening te houden b.v. met de eigen structuur van de katholieke Kerk. Veel zou er gewonnen zijn door steeds met haar geschiedenis
te beginnen en — zonder feilen te willen vergoeilijken — er toch het eerste
referentiepunt te willen zien in het katholieke spreken over de Kerk. Dus
niet schrijven: `over het algemeen hebben de kerkelijke overheden (in de
periode 1815-1848) minder tijd, aandacht en geld besteed aan de uitbreiding
van het christendom dan aan het herstel en uitbouw van hun kerk binnen
Europa; een uitzondering vormt de katholieke kerk die haar Propagandaapparaat herstelde onder de straffe en deskundige leiding van M. Cappellari' (blz 152). Zou het niet kunnen zijn dat die gemeenschap waarin de
Petrusfunctie onverkort gehandhaafd bleef, juist op dit gebied de andere
christenen kon voorgaan? Zoals ook zij het hardst door de revolutie werd
aangepakt, want het minst plooibaar voor illegitieme aanspraken door de
staat (blz 110), zoals zij als gemeenschap het best weerstand kon bieden aan
de verleiding van het nationalisme (blz 172/173). Niet in de katholieke Kerk,
maar in protestantse kring kwam het idee op de Kerk uiteindelijk te willen
laten opgaan in de staat (blz 223); de katholieke Kerk staat meer op haar
vrijheid dan anderen (blz 266). Is dat allemaal toevallig? Volstaat het te
zeggen dat de catholica slechts de grootste christelijke kerk is? (blz 418).
Het bevreemdt mij dat een katholiek handboek geschreven door een katholiek hoogleraar aan de theologische faculteit van een katholieke universiteit
in haar laatste regels een sneer bevat op het staatssecretariaat.
Vragen die opkomen bij lezing van dit boek.
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Tussen de regels door heb ik gepleit voor een lets andere katholieke kerkgeschiedenis; een die genuanceerder spreekt, meer rekening houdt met de
soms zo diepgaande verschillen tussen de door christenen gevormde gemeenschappen en niet te snel voorbijgaat aan de eigen plaats van de catholica. Niet omdat katholieken betere christenen zouden zijn -- dat te beoordelen komt geen mens toe —, maar omdat het katholieke zelfverstaan o.i.
niet toestaat alle gemeenschappen zo maar op een rij te zetten. Een dergelijke geschiedschrijving, die we voor beter houden, lost natuurlijk niet de
problemen op waarvoor wij als christenen staan en brengt ook niet de vrede
in de wereld merkbaar dichterbij. Maar zij kan wel kennis en inzicht vergroten; wie weet ook nog bijdragen tot bescheidenheid en inspireren tot
dienstbaarheid. Daarover hebben we geen twijfels.

Metarnorfose door meditatie?

L. van Bergen S.J.

Gedaanteverandering waarbij het inzicht in de diepste werkelijkheid doorbreekt, is het doel van elke meditatie. De mediterende mens wil een standpunt verwerven van waaruit hij daadwerkelijk goed en kwaad, zin en onzin kan onderscheiden. Niet alleen de rust voor dit tot inzicht komen wordt
nagestreefd, de mediterende mens verlangt bovendien de kracht te vinden
om de verworven wijsheid gestalte te kunnen geven. Inzicht in de diepste
werkelijkheid moet de metamorfose van de mens en de hele wereld teweegbrengen. Aldus luidt de uitnodiging tot het beoefenen van yoga.
Leven in twee werelden

De metamorfose in en door de meditatie veronderstelt een paradox: de
mediterende mens leeft tegelijk in twee zeer verschillende werelden, die van
alledag en de gave, gelukkige en onverdeelde wereld. Dit dilemma tracht
hij te overwinnen door zich intensief en systematisch op zijn levensbeschouwing te bezinnen en langs deze weg tot het inzicht in die uiteindelijke gave
wereld te geraken. Er is een inhoud welke men doorgronden wil of een
doel waarmee men zich verenigen wil. Daarnaast kent men eveneens
een methode, een weg om met behulp van de meditatie tot dat inzicht en
die eenheid te komen, waardoor men dan tevens een eerste stap gedaan
heeft om deze wereld van gedaante te doen veranderen. In deze beschrijving vindt men de plaats van meditatie binnen de religie terug: streven -- op
een systematische wijze -- naar de eenheid met het hoogste en absolute
zijn. Deze elementen bepalen het begrip yoga ook, zodat men yoga enerzijds vertalen kan met religie en anderzijds met de systematische op meditatie gerichte aanpak door de yogin, de beoefenaar van yoga. Yoga betekent
in de Indische literatuur het juk dat men op zich neemt om tot de eenheid
van het beoogde doel, de inhoud van zijn levensovertuiging te geraken. De
boven gegeven omschrijving van de betekenis van de meditatie is een vertaling van wat er in de literatuur over yoga aangaande meditatie en meditatie-oefeningen gezegd wordt. De bruikbaarheid van deze beschrijving is
het voorwerp van het nu volgende onderzoek: de metamorfose van de mens
door meditatie en daardoor ook metamorfose van de wereld.
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Vormen van yoga
De vertaling van yoga met religie wordt vanuit de Indische literatuur verantwoord door eenvoudig te zien in welke samenhang men yoga gebruikt.
India is rijk aan godsdienstige expressies die men allemaal met yoga kan
aanduiden. De godsdienst kan vragen om studie van geschriften, het beoefenen van vroomheid, het nakomen van binnenwereldlijke verplichtingen, het mediteren en allerlei andere oefeningen. om tot een beter verstaan
van de werkelijkheid te komen. Yoga kan door al dit soort verschijnselen
nader bepaald worden, de yoga van de studie, van de verering, van de
plichtsvervulling, maar in India kent men aan yoga ook een zeer specifieke
betekenis toe. De yoga die zich nadrukkelijk met mediteren of beschouwen bezighoudt, is de koninklijke yoga, welke zich vooral toelegt op een
diep verstaan van de heilige teksten. Groter populariteit geniet in India nog
de yoga, de discipline die zich heel bijzonder baseert op lichamelijke oefeningen, hoewel er slechts een zeer klein aantal Indiers is voor wie deze
methode de enige weg tot meditatie is. De voorschriften over yoga-oefeningen kunnen in een geheel samengevat en tot een systeem ui.tgewerkt worden. Deze verhandelingen hebben in Europa grote opgang gevonden,
meestal in sterk vereenvoudigde instructies. Deze methode schijnt gebruikt
te kunnen worden om tot een goede -- geestelijke -- gezondheid te komen
en eveneens om de godsdienstige men.s op weg te helpen zich in zijn eigen
overtuiging te verdiepen.
Deze yoga wordt hier beschouwd als een voorbeeld van een oosterse Indische vorm om tot zelfbezinning te komen en wel een methode die het
Oosten, met name landen als India, Japan expliciet ontwikkelde. In de
ontmoeting tussen de godsdiensten, tussen het Oosten en. het Westen, dringt
zich de vraag naar de betekenis van dit soort oosterse verschijnselen op.
Te meer daar de oosterse meditatietechnieken het verlossende antwoord
schijnen te bieden op de godsdienstige stagnatie in de westerse landen. Een
probleemstelling die al in de dertiger jaren in Anglikaanse en Lutherse
kringen opgang deed, dringt nu eveneens in katholiek milieu binnen. In de
westerse wereld is een diepgaande interesse in de grote -- oosterse -- godsdiensten ontstaan, in yoga als religie, waaruit tevens een belangstelling voor
yoga als een methode van -- lichamelijke --- oefeningen, binnen christelijke
kringen ontstaan is. In de westerse landen is deze belangstelling mede ontstaan uit een onbehagen met de christelijke gemeenschappen waardoor
men 'niet christelijk' of `anders-christelijk' wil zijn. De beiangstelling voor
yoga wil echter zeggen dat men nog steeds binnen een religie een oplossing
wil zoeken. De interesse voor yoga als een systematische aanpak om tot meditatie te komen maakt het zinvol om te proberen enig inzicht te krij gene in
deze specifiek oosterse methode.
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Nog niet en al

Nu yoga in technische zin eerst ingebed is binnen de religie, blijft staan dat
de yogin of beoefenaar van yoga als ieder godsdienstig mens in de paradoxale situatie verkeert van het leven in een verbrokkelde wereld en tegelijk bewust de gave en hele wereld na te streven. De yogin staat altijd gespannen tussen het `nog-niet' van de alledaagse wereld en het `al' van de
eigenlijke werkelijkheid. Het paradoxale van deze toestand is gelegen in het
feit dat de yogin tegelijk beaam.t dat deze laatste, absolute werkelijkheid
er wel is, maar niet tastbaar of zichtbaar voor alle mensen. De metamorfose van de wereld is pas volledig mogelijk wanneer het licht van de ware
kennis helemaal doorbreekt. In de vertelling over de gedaanteverandering
heeft de christelijke traditie van oudsher haar weergave van deze godsdienstige ervaring gezien. Het verhaal over de gedaanteverandering van Jezus
Christus biedt een bestek om de boven gegeven omschrijving van de zin
van elke meditatie te toetsen.
De apostelen moeten uit de sleur van het alledaagse leven weggenomen
worden, zij moeten of stand nemen en daarom moeten zij de berg opgaan
om met de Heer alleen te zijn. De berg wordt hier als voorbeeld van het afstand nemen gebruikt, maar kan evenzeer vertaald worden met het opstijgen naar de hemel als met het afdalen naar de diepte van absoluut zijn dat
`altijd' en `overal' is. De uitnodiging van Jezus Christus aan zijn leerlingen
demonstreert de probleemstelling van de spanning tussen het `nog niet' van
deze wereld en het `al', altijd en overal zijn, van het hoogste of absolute
zijn. Omschrijft men de eigenlijke werkelijkheid met de grond van het bestaan dan spreekt men liever over afdalen in de diepte en deze beeldspraak
wordt dan graag verbonden met een zich naar binnen keren als richting
voor de mediterende mens. Men benadrukt nog al eens deze aandacht voor
het inwendige, de innerlijke mens bij de yogin, maar in de Indische literatuur spelen beide beelden, die als elkaars spiegelbeeld gezien kunnen worden, een grote rol. De yogin daalt naar de diepste grond of om van daaruit
op te stijgen om zich met het absolute zijn te verenigen.. In de Indische literatuur wordt de microkosmos van het lichaam gelijk gesteld met de macrokosmos van het heelal, met de tempel als maquette, met het dorp en met
India als de leefwereld van de Indiers. Deze gelijkstelling vindt haar aanzetpunt in de vedische offerhoogte met het daar te onderhouden ritueel als
de omschrijving van het kosmisch gebeuren. De wereldorde is overeenkomstig de offerhoogte
erhoogte opgebouwd en het offeren
eren is het onderhouden of in
stand houden van deze wereld. Deze voorstelling van de vedische offerhoogte bepaalt heel het Indische denken en leven, dit is het .model dat steeds
weer een andere uitleg krijgt in de loop van de tijd. Deze opstijgende beweging kenmerkt al het Indische denken, zowel over de innerlijke mens als
over de kosmos. In de Indische traditie wordt echter ook een onderscheid
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gemaakt tussen het offeren binnen en offeren buiten: het lichaarn en de
tempel (en ook de kosmos) zijn plaatsen waar de offerhoogte verwerkelijkt
is. Opstijgen en afdalen in de meditatie betekenen het voltrekken op innerlijke wijze van het — kosmische -- offergebeuren.
Toch blijft de indruk bestaan, dat de Indier heel in het bijzonder de nadruk
op het binnen, de inwendigheid legt. Op kleine schaal herneemt de yogin
evenwel de eenwording met en het opgaan naar het hoogste zijn zoals dit
in de kosmos geschiedt. Het opstijgen langs de weg van het binnen is in
principe identiek aan het omhoog gaan langs de weg buitenom, bijvoorbeeld in de tempel. In de vergelijking met het beklimmen van een berg betekent dit dat de yogin op de eerste plaats van de bergtop waarheen hij wil,
weet, dat hij vervolgens over deugdelijk materiaal en tenslotte over een
goede conditie beschikt. De yoga reikt hierbij vooral een aantal lichamelijke oefeningen aan om de mens te laten mediteren en daarbij wil de yoga
het discursieve denken overwinnen.
Yoga-oefeningen

De nadruk op lichamelijke oefeningen heeft enige goede facetten, maar kan
toch te eenzijdig benadrukt worden als men vergeet dat yoga altijd een de
gehele mens omvattende expressie van een religie blijft. Een eenzijdige nadruk op de lichamelijke oefeningen verschaft alleen een zekere conditie,
maar geen perspectief waarbinnen men traint en geen deugdelijk materiaal
dat de klimtocht mogelijk maakt. In de Indische literatuur over yoga wordt
dit gevaar vermeden, want er wordt een zekere kennis verondersteld of als
een van de resultaten van de yoga wordt de studie van levensbeschouwelijke lectuur vermeld. De yoga vooronderstelt of leidt tot studie, toeleg op
kennis, waarbij de aanpak om deze te verwerven m.eestal. buiten beschouwing wordt gelaten. Onder de voordelen van de yoga als een systeem van
lichamelijke oefeningen behoort het doen! Tijdens de voorbereiding van
de meditatie kan men iets doen, waarbij evenwel meteen aangetekend dient
te worden dat niet Ole houdingen direct geschikt zijn voor de meditatie.
Twee gezonde aspecten heeft dit doen: het brengt de ascese in directe verbinding met de meditatie en de overgave op korte termijn, de concentratie op de oefening hier op dit moment. De oefening als het zich instellen
op de meditatie drukt de bereidwilligheid van de yogin uit, de mogelijke
pijn staat in directe betrekking tot de rust die men zoekt. De yogin heeft er
iets voor over, hij 'offert', en daarmee is hij tegelijk bewust op het komende
afgestemd. Een ander aspect is de attentie voor de oefening nu op deze
plaats. Iedere stap tijdens de bergtocht moet goed gezet worden om het
doel zeker te bereiken, door de zorg voor de directe uitvoering van de oefening beweegt men zich in de opgaande lijn. Het is het luisteren naar de
situatie op dit moment dat de mens pas helemaal openstelt; het zich instel-
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len op zijn lichaam en daarmee op zichzelf kan de yogin helpen om open
te staan voor nieuwe ervaringen.
De yoga-oefeningen vinden hun hoogtepunt in de adem.halingsoefeningen,
die enerzijds vormen van intensieve concentratie zijn, maar anderzijds in
hun beschrijving zeer veel ontlenen aan de kracht welke men aan het vedische offervuur toeschrijft. Het offer wordt voltrokken in de mens en het
vuur is de louterende kracht die alles verbrandt en naar de hemel doet opstijgen. Het lichaam is daarbij een exacte kopie van de tempel waarin alle
rituelen onderhouden worden, of een tempel waar op eigen wijze de riten
voltrokken worden. Beide interpretaties, uitgaande van de vedische offerhoogte, houden de aandacht op de inwendige mens gericht, maar in het
eerste geval gaat het om een soort ritualisme op kleine schaal en in de
tweede uitleg bestaat een zekere tegenstelling met de tempel, omdat hier
het offer los van het tempelritueel voltrokken kan worden. De eerste vorm
vindt men in de populaire literatuur onder de Tibetaanse yoga terug, die
evenwel op een oude Indische traditie gebaseerd is, en de tweede variant
vindt men vooral terug in de -- in het Westen — bekende samenvattingen
van yoga, als systeem van lichamelijke oefeningen. Beide vormen willen
het discursieve denken overstij gen door correcte uitvoering van de oef eningen en zo langs de weg binnen om het absolute of `al' zijn van de kosmos
bereiken.
In het kort: bij yoga gaat het om een aantal oefeningen, waarbij men zich
met het werkelijke zijn, het `al'-zijn, van de kosmos wil verenigen. Door of
in de microkosmos van het eigen menselijk lichaam staat de yogin helemaal op het eigenlijke van de macrokosmos gericht. De innerlijke gerichtheid van de Indier is altijd een identificatie met de kosmos, door zijn orientatie naar binnen staat de Indische yogin op het veranderlijke zijn van de
kosmos gericht. Uit de wonderverhalen welke in India de ronde doen, blijkt
de kosmische gerichtheid van de yogins, welke gedeeltelijk cultuurhistorisch en gedeeltelijk godsdienstig van oorsprong is. Deze houding maakt
het de Indier mogelijk om zich op de kosmos te richten zonder zich tegenover de wereld op te stellen. Binnen dit kader blijkt yoga in India goed te
functioneren. De yoga als een systeem van oefeningen heeft als doelstelling
de aandacht helemaal op de weg naar binnen te richten doordat men zich
afsluit van de dingen buiten. De yogin bant alles uit om tot de kern e"n van
de macrokosmos e"n van de microkosmos te geraken.
In Europa is vooral deze houding opgevallen die men in vergelijking met
de bergtocht zou kunnen typeren met een volledige concentratie op de actuele positie van de beklimmer, waarbij deze zich aangezet weet door de
`bezetenheid' om de top te bereiken. Dit verlangen doet de yogin hier ter
plaatse alles zo goed mogelijk uitvoeren zonder op of om te kijken. In
deze vergelijking wordt duidelijk dat de Indische yogin agressief of progressief is; hij wil terdege ergens heen om een bepaalde ervaring op te
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doen. De voldoening van het te behalen resultaat is allesbepalend en vindt
Naar weerslag in de — wonderbaarlijke — krachten die men yogins in India
toekent. Opvallend is het gebrek aan `vi sie' in deze ervaring, de belevenis
schijnt niet beschrijfbaar te zijn en de toestand van de yogin zou men kunnen vergelijken met het gevoel van de bergbeklimmer die een top bedwongen heeft. Buiten de kosmische couleur die gewoonlijk niet ter sprake komt,
geven de beide andere elementen, de lichamelijke oefeningen en de onnoembare ervaring van de 'overwinningsroes' de verklaring waarom men
veelal meent dat yoga binnen verschillende godsdienstige overtuigingen
gebruikt kan worden. De geri.chtheid op het menselijk lichaam en het terzijde schuiven van intellectuele inspanning geven aan deze methode een
zekere populariteit. Uit het voorafgaande blijkt dat deze methode uit een
bepaalde godsdienstige levensovertuiging ontstaan is. Daarom is een onderlinge vergelijking van verschillende meditatietechnieken onderling moeilijk, omdat zij altijd tot een godsdienstig kader behoren. De problemen
kunnen nog groter worden, wanneer de verschillende technieken meteen
al kennisname met andere geschriften, heel in het bijzonder de heilige
teksten, vooronderstellen. De Indische yoga-literatuur verbindt yoga, ook
als systeem van lichamelijke oefeningen, nauw met de toeleg op de kennis
van heilige teksten, zodat het wellicht toch mogelijk is om ter verduidelijking een aanzet te doen om yoga te vergelijken met de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola.
Geestelijke oefeningen

De Geestelijke Oefeningen van Ignatius zou men in dit verband enigszins
suggestief met 'mentale yoga' kunnen omschrijven, waarbij twee gegevens
beslissend zijn. Een eerste element is dat in de Geestelijke Oefeningen het
intellect wel ingeschakeld wordt om bet discursieve denken eveneens te
overstijgen. Een tweede gegeven is de andere georienteerdheid van de mediterende mens. De westerse mens ziet zichzelf veelal — gedeeltelijk ozn
cultuurhistorische redenen — tegenover de wereld en de ander geplaatst.
In de vergelijking van de bergtop komt het hierop neer dat men de berg als
een 'tegenstander' of een. `partner' beschouwt; bovendien bepaalt de mediterende mens zijn eigen positie graag in betrekking tot de wereld rondom..
In deze mentaliteit speelt bet discursieve denken een grote rol in de methode, doordat men zijn positie op dit moment ten opzichte van het doel en
tegenover de omgeving wil bepalen. Na zich -- ook lichamelijk --- bewust
gemaakt te hebben waarmee men bezig is, gaat men zijn plaats bepalen
ten opzichte van zijn omgeving. In de methode van Ignatius doet men dit
door de Heer en zijn leerlingen 'na te volgen', te zien wat deze op de berg
doen en in deze beschouwing zijn eigen positie te bepalen. In samenspraak
moet men tot het geschikte uitgangspunt komen om tot de verlichting to
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kunnen geraken welke precies het discursieve denken overstijgt. Ignatius'
methode bestaat in het alles ordenen en schikken, het zichzelf concentreren,
om de geschikte hoogte en houding te vinden waardoor men de gedaanteverandering hoopt te kunnen waarnemen. Geestelijke Oefeningen is een
goede naam voor deze 'mentale yoga', het is een systematische aanpak om
de menselijke geest ontvankelijk te maken voor de bevrijdende ervaring op
de bergtop. De Indische en westerse mens vertrekken allebei uit de alledaagse wereld waar men `nog niet is', op naar de hoogte waar men het absolute of `al'-zijn hoopt te vinden. Met deze beschrijving van de mediterende mens op weg naar zijn hoogte zijn wij tot nu toe niet ver gekomen.
Niets is er gezegd over de moeilijkheden onderweg, niets over de verwachting toen deze mensen opgingen en niets over wat zij op de bergtop zullen
ontmoeten. Wel blijkt, dat men daaromtrent iets moet vooronderstellen om
de hele expeditie begrijpelijk te kunnen maken. De eenzaamheid brengt
de rust of de stilte om de komende verlichting en de metamorfose te kunnen gaan zien, men is nu in de afzondering die de mens de mogelijkheid
biedt tot het oorspronkelijke en onveranderlijke zijn door te dringen. Deze
rust wordt in de yoga door de louterende ademoefeningen bewerkstelligd.
Bevrijdende ervaring

erhoogte opgeklomm en en nu vindt de loutering plaats in de
Men is de offerhoogte
reinigende procedure van de verbranding. In de literatuur over yoga valt
de continuiteit van deze opgaande beweging op, men bereikt de rust en
door de rust heen komt men tot de bevrijdende ervaring van de metamorf ose dat men alles nu vanuit de oorsprong kan zien. Eenzelfde zekerheid
vindt men terug in andere doeleinden waarom men yoga kan bedrijven,
zoals het verkrijgen van gezondheid of buitengewone gaven. De consequente concentratie op zichzelf brengt de yogin op een nieuw niveau, verandert
hem van een nog onwetende mens in een wijze. Men is tot het onveranderlijke zijn doorgedrongen dat voor het gewone oog alleen maar zichtbaar is
in de veranderlijkheid van de oppervlakte. Dit oppervlakkige zijn is minder dan het onveranderlijke en oorspronkelijke `al'-zijn van de kosmos, dat
pas werkelijk is. In de veranderlijkheid toont zich het `al'-zijn op het laagste zijnsniveau, is het onveranderlijke zijn het minst aanwezig, zowel in de
wisselvalligheden van de veranderlijke wereld als in het oppervlakkig kennen van de nog onwetende mens. Het zich naar binnen keren betekent
eveneens meer gaan zijn en in de hoogste graad is dat een worden met het
onveranderlijke `al'-zijn. Hier ligt de verklaring voor de vanzelfsprekendheid in de yoga-teksten dat een voortdurende verdieping en bezinning leidt
tot de ware kennis, waar de mens een is met de onveranderlijke grond van
zijn bestaan.
Deze nadruk op de continuiteit maakt het moeilijk om de verschillende
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fasen aan te geven op deze weg naar de onveranderlijkheid. De toestand
van het werkelijk kennen in de afzondering op de hoogte zal niet de onverschilligheid van de afstomping van zintuigen en verstand mogen zijn. De
yogin streeft een leegte na waarin men bevrijd is van de oppervlakkige bewegingen en verlangens. Deze leegte alleen is evenwel niet het eindpunt,
zij veronderstelt dat de yogin vervuld wordt met de ware kennis, dat hij een
wordt met de volheid van het werkelijk zijn. De weg naar boven is een
verwijderen van de toevalligheden om het onveranderlijk `al'-zijn te laten
doorbreken. De eenzaamheid van de bergtop is de stilte van de zwijgende
mens en niet de onverstoorbaarhei.d van de doofheid. Deze isolatie is niet
een zelfvernietiging, een opsluiten van zichzelf, maar het overwinnen van
de oppervlakkige en veranderlijke wereld om het werkelijke zijn te bereiken. Toch blijft in deze analyse van de opzet bij de yogins van kracht
dat zij van het `nog niet weten' naar de werkelijke bevrijdende kennis willen doordringen. De spanning tussen het `nog niet' en het `al'-zijn krijgt in
de Indische literatuur — ook over yoga — de nodige aandacht. De ademhalingsoefening heeft een louterende invloed waar de mens herboren uit te
voorschijn kan komen, hij kan ontwaken of hij geraakt in een extatische
trance die bij de viering op de vedische offerhoogte behoort. Om de mogelijkheid van bevestiging en correctie zeker te stellen heeft de geesteiijke
leidsman of guru in vrijwel alle Indische scholen een plaats. Naast de continulteit in de beweging van de vlakte naar de hoogte op de berg wordt van
oudsher het verschil tussen het begin en het eindpunt onderstreept.
De yoga heeft vanwege zijn accent op de weg binnendoor een sterk systeem
ontwikkeld van lichamelijke oefeningen als voorbereiding op en ingang tot
de meditatie waarvan men 'heil' verwacht. Deze weg betekent eveneens
een zich vereenzelvigen met het onveranderlijk zijn van de kosmos, de
macrokosmos, waardoor de yogin zich nooit tegenover die kosmos hoeft
op te stellen. In een dergelijke voorstelling mist de westerling een terminologie die aan een discursieve methode een eigen karakter geef t. Hier
hanteert men liever termen als gesprek en gesprekspartner om het verloop
van de meditatie aan te geven. De westerling gaat daarbij uit van twee — zij
het ook ongelijke — gesprekspartners, waarbij de onverwachte wending
het perspectief op de laatste werkelijkheid opent.

Tijd van wachten
De eenzaamheid waar de Heer in het verh.aal van de gedaanteverandering
de leerlingen naar toe brengt, schijnt de ideale voorwaarde te zijn om de
metamorfose binnen en buiten te gaan zien. Hier op de hoogte ontstaat de
paradoxale toestand van deze afzondering om open te staan voor de —
nieuwe -- bevrijdende ervaring. De systematiek van de yoga kan wel de
weg van de eenzaamheid van het wachten aanwijzen, maar niet exact aan-
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geven waarop de yogin wacht. De stemming tijdens het wachten kan varieren van blijde verwachting tot verveling en men zal dienovereenkomstig
de tijd trachten door te komen. De Indische yogins kennen verscheidene
hulpmiddelen om deze tijd van wachten door te komen: spreuken herhalen, het hanteren van een kralen- of rozenkrans, het gebruik van soft drugs
en het stilstaan bij voorstellingen of teksten. Daarnaast kent de yogin nog
'n pakket voorschriften over lichamelijke houdingen om in deze toestand
van wachten zonodig langere tijd te kunnen volharden. In de westerse wereld is er een ruimte welke zeer goed beantwoordt aan de ervaring van rust
waar de yogin op uit is als een goede gesteldheid om de metamorfose mee
te kunnen maken. De stilte van de kerkruimte die de mens kan 'overdonderen' en die iemand tot rust kan brengen, komt in hoge mate overeen met
de beschrijving van de eenzaamheid van de yogin op de hoogte van de berg.
Deze weldadige toestand, die het menselijk hart kan openstellen, is evenwel niet de metamorfose zeif, hij is slechts het voorspel voor de verdere
gebeurtenissen. Binnen de Indische weergave van deze laatste fase van de
yoga-oefeningen blijkt steeds weer dat de uiteindelijke metamorfose niet
vanzelfsprekend is, tenzij men of de of stomping van verstand en zinnen als
het ideaal nastreeft of actief een soort quietisme van het 'gelukkig' niets kunnen en hoeven doen als Joel ziet. En zelfs dit is in de ganbare yoga-literatuur nog niet zo vanzelfsprekend.
Het verhaal van de gedaanteverandering biedt een plaatsvoorstelling welke
binnen het westers (christelijk) en het oosters (Indisch)) denkpatroon functioneren kan. De westerling gaat op de afzondering in om daar de samenspraak over de betekenis of de zin van deze wereld te volgen en de Indier,
de yogin kan zich beroepen op de vedische offerhoogte als het onderhouden van en het deelnemen aan de kosmische orde. In het laatste geval is
deze berg een louteringsberg waar men tot het ware inzicht komt doordat
men tot het absolute zijn is doorgedrongen door het verrichten van het
`offer'. In beide gevallen hoopt men op de ervaring van de gedaanteverandering waarin het licht van het absolute zijn doorbreekt. Zowel instructies
voor yoga als de aanwijzingen voor de meditatie-oefeningen wijzen steeds
weer op dezelfde eigenschappen voor mediterende mens: geduld, volharding en regelmatigheid. Bovendien is een gids welhaast noodzakelijk op de
weg naar boven en tenslotte betekent het bereiken van de top, de hoogte,
nog niet dat men aan de gedaanteverwisseling toe is. Ook om dit laatste te
constateren is de guru of geestelijke leidsman vrijwel noodzakelijk. En ook
in deze zin is het verhaal van de gedaanteverandering voorbeeldig voor de
westerse en oosterse traditie, want de Heer neemt de apostelen mee naar
boven.
Intussen zijn de cultuurhistorische invloeden op de verschillende meditatietechnieken naar voren gekomen, maar het gaat niet meer alleen over de
context om de terminologie van de yoga te begrijpen. Er is sprake van een
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zekere bewustzijnsverandering welke men met psychologische middelen
kan bereiken, om tot de houding van rust en stabiliteit te komen. Is deze
toestand al niet zo eenvoudig te bereiken, het beeld van de vedische offerhoogte voegt een metafysieke interpretatie toe, waarin de vereniging met
het hoogste zijn eenvoudig is als de tocht naar een bergtop. Onder gunstige
omstandigheden, met goede kaarten en een goede conditie kan men de
bergtop bereiken. De waarschuwingen uit de yoga-literatuur en de zeer
grote zeldzaamheid van de yogins die deze eenheid werkelijk bereikt
zouden hebben en die met recht de titel van `grote zwaan' zouden kunnen
opeisen, maken duidelijk dat het bereiken van de bevrijdende kennis, de
werkelijke levenswijsheid, helemaal niet vanzelfsprekend is. In de wereld
van de Indische religieuzen of thuislozen spreekt men meer over de moeite
om althans te proberen op pad te blijven gaan om tot de metamorfose te
geraken dan over de thuislozen die de bevrijding verworven zouden hebben. Hier wordt duidelijk dat yoga in de betekenis van een techniek niet
losgemaakt mag worden van de yoga als religie. Het verhaal van de gedaanteverandering kan weer een verdere aanzet bieden om de yoga als uitdrukking van een godsdienstige inspiratie te benaderen.
Jezus neemt de apostelen, Petrus, Jacobus en Johannes, mee opdat zij alleen zouden zijn; hij neemt hen mee de afzondering in om tot een beslissend en nieuw inzicht in de werkelijkheid te geraken. Tegenover Matthews
en Marcus wijst Lucas erop dat de gedaanteverandering van de Heer begint wanneer Jezus zelf in gebed verzonken is. Er staan nu twee wegen
open: het volgen van Jezus Christus als gids de berg op naar de gedaanteverandering en het nader ingaan op de belevenissen van de drie leerlingen.
Jezus kan beschouwd worden als een yogin en het verhaal van de gedaanteverandering kan als exempel van de christelijke beschrijving van de meditatie bekeken worden.
In de beschrijving van Jezus Christus die zich op de berg in de afzondering
terugtrekt en dan van gedaante verandert, valt een overeenstemming met
de yogin uit de Indische traditie op. Jezus openbaart hier aan zijn leerlingen de bron en de oorzaak van zijn optreden, waar hij de kracht vindt en
zich volledig erop toelegt om Gods wil ten uitvoer te brengen. Jezus lijkt
hier in zijn optreden op de eenzame yogin die volgens de Indische traditie
helemaal in staat is om aan de gemeenschap leiding te geven. De onbaatzuchtigheid en de welwillendheid die Jezus ten toon spreidt enerzijds en
zijn voortdurend streven naar het vervullen van Gods wil anderzijds maken
Jezus tot een voorbeeld van de Indische thuisloze of religieuze traditie. De
thuisloze als wereldverzaker biedt een aanschouwelijk model in de Indische
samenhang als voorstelling van God, die dan de `grote yogin' genoemd
wordt. God wordt dan de van de wereld afgewende God die weliswaar een
onbaatzuchtig woord voor een levend wezen heeft, maar zelf niet in de
wereld betrokken raakt. Hier ligt de mogelijkheid om God als schepper voor
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te stellen vanuit een Indische achtergrond, waarbij God Zichzelf blijft en
toch van de wereld onderscheiden is. God alleen bestaat en de rest is schijn,
is oppervlakkig, volgens de ene opvatting. Waar de band tussen God en de
wereld hechter gezien wordt dan in de voorgaande visie, wordt het beeld
van een 'illegitieme liefdesverhouding' geschetst.
Alleen uit de Indische traditie

Metamorfose door meditatie waartoe de yoga de yogin uitnodigt, kan alleen
begrepen en geduid worden vanuit de Indische traditie. Yoga als techniek
kan alleen geschikt gebruikt worden als het (een onderdeel van) een geestelijke discipline is. Yoga, als religie en methode in een concrete geestelijke
school — met leer en systematische aanpak -- uitgewerkt, kan de yogin tot
werkelijk verstaan van deze wereld brengen en wellicht ook de kracht geven om aan een verbetering van diezelfde wereld mee te werken. In de
Indische traditie betekent een dergelijke geestelijke scholing het zich bewust maken van de kwesties die hier achtereenvolgens aan de orde kwamen, en steeds tot een verantwoorde keuze komen. Yoga als geestelijke
scholing wil dan zeggen dat de yogin naast de oefeningen de andere vragen systematisch onder ogen ziet. De Indische traditie kent geestelijke scholen of stromingen die men het best vergelijken kan met de westerse spiritualiteiten in ruime zin. De geestelijke leer probeert de gehele mens verantwoord te vormen. Naast een bezinning op de te gebruiken methode
worden dan ook verschillende vragen gesteld, zoals die in dit commentaar
op het verhaal van de gedaanteverandering naar voren komen. In een dergelijke school wordt een verantwoording van de techniek binnen het kader
van de religie verwacht. In deze zin yoga beoefenen betekent voor de
westerse mens het zich bewust worden van zijn levensovertuiging in een
voortdurende samenspraak met een ander godsdienstige traditie. Naast de
culturele kwesties komen eveneens fundamentelere problemen ter sprake:
kan men het heil zonder meer door meditatietechnieken bereiken, kan de
mens uit zichzelf een gave en gelukkige wereld opbouwen, kan de mens
in de meditatie God ontmoeten of bereiken en vindt hij daar dan automatisch de kracht om de wereld te veranderen? Metamorfose door meditatie is dit niet de leuze van yen enkele geestelijke school; is de metamorfose waar de yoga naar streeft, wel identiek met de gedaanteverandering
uit de Schrift? Is de yoga niet maar een enkele uitleg of interpretatie van
deze vertelling, waarbij de yogin van de ene godsdienstige traditie anders
blijkt te zijn dan in de andere, waarmee tevens jets van de godsbeelden uit
beide religies aangestipt wordt? Serieuze aanpak van yoga is volgens de
Indische traditie een weg van geestelijke en godsdienstige scholing. De
handboeken voor yoga wijzen de aspirant-yogin van meet of aan op al de
moeilijkheden welke elke systematische geestelijke vorming met zich
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meebrengt, het beoefenen van de yoga ontslaat de yogin ook niet van een
bewuste en overdachte keuze aangaande de levensbeschouwing. Een metamorf ose kan wellicht bereikt worden door het verhaal van de gedaanteverandering te bemediteren, door een aandachtige en intensieve lezing van
dit verhaal met de vraag: over wie gaat deze vertelling? Wie verandert er
van gedaante en waarom?
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Mededeling van de redactie
Sinds enkele jaren wordt in Streven veel aandacht besteed aan nationale
en internationale politieke feiten, towel wat betreft dieperliggende problemen als de politieke actualiteit (met name in de kronieken, met de voor een
maandblad meestal onvermijdelijke achterstand).
Na de huidige presentatie van dit overvloedig feitenmateriaal reeds meermalen op redactievergaderingen te hebben besproken, heeft de redactie
besloten tot een voorlopige adempauze wat de maandelijkse politieke kronieken betreft. Met alle waardering voor hetgeen de auteurs in deze rubriek
met toewijding en volharding hebben geleverd. Ondertussen zal worden nagegaan welke vorm uiteindelijk zal worden gekozen. De redactie hoopt
binnenkort met de herformulering van de meest geschikte strategie in het
reine te komen.
De redactie

Forum

Het cultuurbeleid van
de CPN
De zestiger jaren betekenden een herorientatie voor veel politieke partijen in
Nederland. Ook de communistische partij
bezon zich op tactiek en doelstelling.
Bevrijd uit het maatschappelijke isolement, na de Koude Oorlog, ontdekte de
partij het politieke belang van kunstenaars
en jonge intellectuelen. Ook ontstond een
hernieuwde politieke invloed in de arbeidersbeweging, vooral merkbaar door activiteiten binnen de vakbonden. Terwijl de
partij er ook in slaagde een reeks belangrijke acties te voeren in de havens van
Rotterdam en Amsterdam, en in OostGroningen onder de strokartonarbeiders.
Het werk in de wijkcentra van de grote
steden en de contacten binnen de studentenwereld stimuleerden de belangstelling
binnen de partij voor de sociale en culturele sector van de samenleving. Nu maakt
de culturele en welzijnspolitiek een belangrijk onderdeel uit van het politieke
actieveld van de C.P.N. In Welzijnswerk
en welzijnspolitiekl vatte de partij haar
recente politieke visie op dit punt samen.
De partij erkent bet welzijnswerk als een
element van klassenstrijd en bewustwording van de arbeidersklasse binnen de kapitalistische samenleving. Tevens ontwikkelen zich toenemend denkbeelden over
de functie van het welzijnswerk binnen
een toekomstige socialistische samenle-

ving. Het welzijnswerk functioneert binnen het socialisme als een bevestiging van
de nieuwe maatschappelijke orde en als
correctief op bureaucratisme en ontsporing, als aanvulling op activiteiten van
partijen en vakbeweging. 2
De breuk met de internationale centralistische communistische staats- en maatschappijopvatting sinds het 20ste congres
van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie in 1956, maakte het voor de
Communistische Partij van Nederland
mogelijk de kritiek op de bureaucratie en
het bonzendom in de Sovjet-Unie positief te verwerken. Het welzijnswerk wordt
nu beschouwd als een noodzakelijk correctief op menselijke bureaucratieve ontsporing in een socialistische samenleving.
Om deze functie mogelijk te maken is
een maatschappelijke onafhankelijkheid
van de welzijnswerkers noodzakelijk. De
CPN bepleit daarom een grote zelfstandigheid van de welzijnswerker, zowel
door een wettelijke regeling van de rechtspositie als door bescherming van de welzijnswerker tegen de veelal oncontroleerbare stichtingsbesturen. Daarnaast sluit
de CPN zich aan bij de kritiek op het opbouwwerk dat na 1945 geintroduceerd
werd in analogie met het Amerikaanse
community-development. Het opbouwwerk was iets nieuws, het betekende de
introductie door de overheid van een
`hulpverleningsinstantie' waar niemand
goed raad mee wist. In een recent artikel 3

1 Max van den Berg, Bert Boer, Marius Ernsting e.a., Welzijnswerk en welzijnspolitiek, Pegasus, Amsterdam, 1975.
2 Joop Wolff, De CPN, het welzijn en opbouwwerk. Rede te Amsterdam, 2 februari
1974, blz. 13.
3 Andreus de Jong, Opbouwwerk Den Haag — tussen wens en werkelijkheid — in:
Tijdschri f t voor maatschappijvraagstukken en welzijnswerk, 30e jaargang, nr. 2, 20
j anuari 1976.
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wordt geconstateerd dat de opbouwwerker voorzichtig, op de tast, zijn weg zoekt,
zich voortdurend afvragend: 'Wat voor
bedoelingen heeft de gemeente met ons,
en: hoe kunnen we aanvaardbaar krijgen
dat we voor de wijk willen opkomen?'
In de toelichting op de nota nadere beleidsbepaling inzake samenlevingsopbouw van het ministerie van C.R.M. (Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk)
van 1975 worden de hooggestemde verwachtingen nogmaals opgesomd:
— het voorrang geven aan groepen en instanties waarbij een maatschappelijke
en sociaal-culturele achterstand te constateren valt;
— het treffen van die maatregelen welke
deel uitmaken van een strategie die het
veranderingsproces in de samenleving
meer richt op rechtvaardige spreiding
van inkomen, kennis en macht;
— het ondersteunen van processen die bewustwording in democratische zin bewerkstelligen.
Het is duidelijk dat deze doelstellingen in
verschillende zin geinterpreteerd kunnen
worden. En dat de welzijnswerker mede
daardoor bekneld zit tussen de belangen
van subsidiegever en de belangen van de
gemeenschap.
De invoering van deze gemeenschapsopbouw loopt parallel met de snelle economische ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog en heeft ook direct te maken
met de sociale en politieke herstructurering van onze samenleving sinds de zestiger jaren. De herstructurering, de gemeentelijke herindelingsplannen en in feite het gehele proces van planning in de
samenleving dient begeleid te worden —
het opbouwwerk heeft dus een belangrijke taak in de ogen van de diverse bestuurders. Daarom ook werden forse bedragen
in deze werksoort geinvesteerd. Max van
den Berg drukt het zó uit: Zodra ruilverkaveling en industrialisatie op gang kwamen, moest de gehele infrastructuur worden opgevijzeld. 4
Ook buiten de C.P.N. wordt onderkend
dat het opbouwwerk de maatschappelijke
processen kanaliseert en aanpast aan de
bestaande maatschappelijke orde.
De ideologie dat de welzijnssector dient
4 Blz. 22.
5 Jeugdwerk Nu, febr. 1975.
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bij te dragen tot aanpassing van de burger aan de samenleving, wekt toenemend
verzet onder de welzijnswerkers, wat o.m.
bijdroeg tot politisering van de sociale
academies.
Bij de beschouwingen over de sociaal-culturele politiek van de Nederlandse communistische partij treffen we veelal het
vooroordeel aan, dat de C.P.N. een verelendungstheorie zou aanhangen. De
C.P.N. zou zich verzetten tegen welzijnswerk, omdat de afwezigheid of het gebrekkig functioneren hiervan zou bijdragen tot een door de partij gewenste snelle
instorting van het kapitalisme. Kortom,
welzijnswerk zou de werkelijke tegenstellingen in de kapitalistische samenleving
verdoezelen en daarom zou de C.P.N. tegen het welzijnswerk gekant zijn. Nog in
februari 1975 verklaarde de sociaal-democratische staatssecretaris W. Meijer
van CRM: `... dat de C.P.N. nog steeds
zit op basis van gedachten die in een vorige fase van de arbeidersbeweging opgang deden: tegen de volkshuizen in Amsterdam, tegen sociaal-cultureel werk'. 5
Het valt echter niet te ontkennen dat de
CPN sinds de zestiger jaren vooral in de
grote steden belangrijk werk heeft verricht, juist in de door de staatssecretaris
genoemde sectoren. Het werk in huurderscomites, wijkcentra en buurtcentra
kweekte een enorme goodwill onder de
bevolking en verstevigde de electorale
basis van de partij. Alleen al ors deze
reden is het begrijpelijk dat de C.P.N. het
inmiddels gewonnen terrein middels de
welzijnsactiviteiten wenst te behouden.
Maar ook ideologisch, het werd reeds eerder vermeld, heeft het welzijnswerk betekenis voor zowel klassenstrijd, bewustwording van het proletariaat, als voor het
functioneren van de toekomstige socialistische samenleving.
Uit het Tweede-Kamerdebat tussen minister Van Doors (C.R.M.) en het CPN-kamerlid Joop Wolff blijkt de zorg van de
partij over de plannen tot harmonisatie
van het welzijnswerk.
Deze harmonisatie betekent een beperking in de verscheidenheid aan instellingen en een inperking van het particulier
initiatief op dit terrein. Toenemende cen-
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tralisatie bedreigt de functie van het cultureel-maatschappelijke werk voor de samenleving, aldus het C.P.N.-kamerlid.
Het valt voor velen moeilijk te begrijpen
waarom de C.P.N. zich nu zo sterk maakt
voor het particulier initiatief.
Wolffs uitspraken hebben echter meer betekenis dan de constatering dat de CPN
het prive-initiatief steunt, terwijl diezelfde partij toch primair streeft naar een socialistische staat waarin al dat moois toch
gelijkgeschakeld zal worden. Niet voor
niets sprak Wolff over sociaal-cultureel
werk als correctief voor een socialistische
samenleving; de partij is blijkbaar een andere koers ingeslagen en deze koers betekent de verdediging van de zelfstandige
functie van de welzijnssector voor de samenleving. In zijn rede op 10 mei 1975
op een CPN-studiedag over cultuurpolitiek constateerde Joop Wolff een malaise
bij de progressieve burgerlijke partijen
(PvdA, D'66, PPR) bij het formuleren en
uitvoeren van een cultuurbeleid.°
De nadruk van deze progressieve partijen
op de `maatschappelijk achtergestelden',
hun geschop tegen de elitegroepen is
eigenlijk ongeloofwaardig. In feite kiezen
zij niet ondubbelzinnig voor de arbeidersklasse. Zij vinden dat je eigenlijk niet over
volkscultuur kunt spreken, omdat dit
herinnering oproept aan de opvattingen
in de jeugdorganisaties van de sociaalprogressieve kringen. `Het yolk is niet
vies, maar wel onopgevoed en dreigt, als
het opgevoed wordt, zelf een elite te worden', aldus karakteriseerde Joop Wolff de
opvattingen binnen het progressieve burgerlijke kamp en hij vervolgde: `Dat is
bepaald niet de dageraad der volksbevrijding. Dat is avondrood en cultuurpessimisme, terwijl er reden is tot optimisme.' 7
De CPN tracht een oplossing te vinden
voor de malaise op het gebied van cultuurbeleid door het stimuleren van een
grote diversiteit aan cultuuruitingen gebonden aan een politick engagement, gericht op de realisering van het socialisme.
Met dit standpunt heeft de partij afscheid

genomen van haar vroegere centralistische cultuurvisie.
Frans Nieuwenhof
Over de herkenbaarheid
van religieuze poezie*
De uitdrukking religieuze literatuur wekt
zowel bij de gewone lezer als bij de literaire criticus een zekere argwaan. Men
denkt daarbij heel gemakkelijk aan propagandaliteratuur, aan gerijmd en vroom
taalgebruik, of nog aan teksten met een
uitgesproken religieuze inhoud. Het is
duidelijk dat in elk van deze gevallen het
criterium literariteit zo goed als geen rol
speelt. Het adjectief religieus schijnt geen
specifieke literaire kwaliteiten te impliceren. Men kan zich dan terecht de vraag
stellen of het nog zin heeft over religieuze
literatuur te spreken. Toch zijn er ongetwijfeld gedichten die iedereen als religieuze literatuur zal erkennen: Eliot's Aswoensdag is hiervan een eminent voorbeeld. Kan men het religieuze gehalte van
dit gedicht bepalen zonder er het literaire
bij te betrekken? Ongetwijfeld kan men
dat, maar daarmee ontloopt men de specifieke bestaanswijze van dit gedicht, dat
niet alleen religieus, maar ook literair wil
zijn. Kan men van de andere kant bij een
beoordeling van een religieus gedicht louter literaire criteria aanwenden? Eliot zelf
zou hierop antwoorden dat er dan toch
een zekere empathic met de wereldbeschouwing van de dichter wordt verondersteld. Het dilemma waarvoor religieuze
literatuur de criticus stelt, is dan ook bijzonder groot.
In zijn doctorale verhandeling Eliot's Aswoensdag wend J. Kuin precies met dit
dilemma geconfronteerd, de vraag is of
hij de draagwijdte ervan niet heeft onderschat.
Kuin lijkt ons de problematiek van een
religieus gedicht te herleiden tot de vraag
of de religieuze opvattingen van de dichter, in casu Eliot, werden beinvloed `door

6 Joop Wolff, Nivellering in de cultuur, variaties op een thema.
7 Blz. 140.
* J. M. J. W. Kuin, Eliot's aswoensdag, een analyse van T. S. Eliot's Ash-Wednesday
in het licht van zijn literair-kritische theorieen, Krips Repro, Meppel, 1975, 267 blz.
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de aard van zijn dichterschap' (p. 21). Deze vraag is omkeerbaar en wordt dan een
vraag naar `de verhouding tussen Eliot's
levensbeschouwing en zijn poezie' (p. 22).
Dit zijn belangrijke vragen, maar het
komt ons voor, dat men op deze manier
nooit doorstoot tot de vraag hoe het religieuze fenomeen tevens een literair fenomeen kan zijn. Alleen een antwoord op
deze laatste vraag doet o.i. recht wedervaren aan de eigen bestaanswijze van religieuze literatuur.
Men kan zich ook afvragen of een uitgesproken religieus gedicht als Aswoensdag
een geschikt uitgangspunt is om het wezen
van religieuze literatuur te achterhalen.
Deze vraag zal minder paradoxaal klinken als men weet dat Eliot zelf schrijft:
`Wat ik werkelijk nastreef is literatuur die
onbewust, eerder dan bewust en uitdrukkelijk christelijk is' Selected Essays, p.
393. Het verschil tussen het bewust christelijke gedicht Aswoensdag en het onbewust religieuze gedicht de Four Quartets
is een sprekende illustratie van dit of orisme. De kortsluiting die zich in Kuins boek
voordoet, gebeurt precies op het vlak van
het onbewuste. Wanneer Kuin zich afvraagt in hoever Eliots `poetisch vermogen de structuur van zijn godsdienstige
overtuiging mede heeft bepaald', dan
hanteert hij hierbij twee oppervlaktestructuren. Afgezien van het feit of men die
twee structuren wel ooit duidelijk kan
vastleggen, introduceert Kuin hier een
onoverbrugbare kloof tussen het poetische en het religieuze. In het literaire kan
men de religieuze dimensie slechts daar
aanwijzen, waar men er in slaagt aan te
tonen dat de literaire vormgeving de religieuze ervaring niet alleen verwoordt
maar ze (meestal onbewust) mee-constitueert. Wat Kuins methode betreft, zien we
niet goed het onderscheid in tussen `Eliots
godsdienstige overtuiging' en de `religieuze houding van Eliot als mens'. Wij
vermoeden wel wat Kuin bedoelt, hij wil
nl. de identificatie vermijden van de mens
Eliot met de dichter Eliot en bijgevolg
van de menselijke en poetische bestaanswijze. Toch zegt Kuin ook expliciet dat
het zijn bedoeling is `de religiositeit van
Eliot uitsluitend als een "verdicht" fenomeen' te benaderen, maar ook hierin
schuilt een zekere dichotomie. Het enige
dat men in Aswoensdag of in gelijk welk
religieus gedicht vanuit het literair stand-
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punt zinvol kan bestuderen is een `verdicht' religieus fenomeen en niet de religiositeit van de dichter als verdicht religieus fenomeen. Kuin heeft dit trouwens
ook wel aangevoeld, dat laat zijn methode ons althans vermoeden. Om de grenzen van het literaire niet te overschrijden
`vergelijkt' Kuin Eliots religieuze poezie
met diens literairkritische theorieen. Maar
zo gesteld, worden hier twee fenomenen
van een totaal andere orde met elkaar vergeleken. Men kan zich daarenboven zeer
terecht de vraag stellen of men in verband met Eliots kritisch werk van `theorieen' mag spreken. Eliots opvattingen
over de onpersoonlijkheid, de concreetheid en de rol van de traditie in de poezie
zijn in feite epifenomenen van een introspectieve beschrijving van zijn eigen poetische creativiteit. Kuin had deze opvattingen nuttig kunnen verwerken in zijn
eerste hoofdstuk (de lineaire analyse van
Aswoensdag) in plaats van dit gedicht
louter te parafraseren. In het corpus van
zijn boek mocht men echter verwachten
dat de auteur de eigen literaire bestaanswijze van dit religieus gedicht van binnenuit had laten oplichten als een geleidelijkc
groei naar onpersoonlijkheid, concreetheid en traditiegebondenheid. Op die manier had de literaire en tevens religieuze
vormgeving organisch kunnen verduidelijkt worden.
In zijn inleiding schrijft Kuin dat het niet
zijn bedoeling was `Eliots christelijke
overtuiging te toetsen aan een omschreven
kerkelijke dogmatiek', maar men mag
zich terecht afvragen of de auteur Eliots
religieuze overtuiging niet heeft getoetst
aan een literaire dogmatiek. Deze benaderingswijze blijft al even extern ook al
is die dogmatiek gedistilleerd uit Eliots
eigen kritische werk.
Een studie als deze roept vele vragen op,
maar daarin schuilt wellicht ook Naar
waarde. De auteur poogt op een wetenschappelijk verantwoorde wijze een religieus gedicht te analyseren door het te
situeren binnen een kritische visie. Zijn
studie biedt onder meer een heldere analyse van Eliots bekende essay Traditie en
het individuele Talent. Het is bovendien
de eerste keer dat in onze taal zulk omvangrijk werk over Eliot wordt gepubliceerd: dit is op zichzelf reeds geen geringe verdienste.
H. Roef f aers
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Sociale wetenschappen
Bonte, A., Werkloos na de universiteit?
De academische arbeidsmarkt vandaag en
morgen
Orion, Brugge 1976, 188 pp., BF 155
Elkan, Walter, Ontwikkelingseconomie
(Aula) Het Spectrum, Utrecht 1976, 168
blz., f 9,50
Fischer, Ludwig, Die Schlacht unter dem
Regenbogen

Klaus Wagenbach, Berlin 1976, 190 pp.
Gladitz, Nina (Hrsg), Lieber aktiv als
radioaktiv

Klaus Wagenbach, Berlin 1976, 175 pp.

werk te kunnen benutten. De kleine 300
pagina's verduidelijken tenslotte weinig,
tenzij de eigen verwarring terzake!
Eric De Kuyper
Geschiedenis
Alba, Victor, Catalonia. A Profile
Hurst & Co, London 1975, 258 pp.,
£ 6,50
Bauer, Arnold J., Chilean Rural Society
from the Spanish conquest to 1930

Cambridge University Press, London
1975, 265 pp., £ 7,90

Minder vlees Mevrouw?

(Dic Map) De Horstink, Amersfoort 1976,
128 blz., f 12,90

Pickvance, C. G. (ed.), Urban Sociology.
Critical Essays

Tavistock, London 1976, 223 pp., £ 2,75
Pietersen, Drs. L., Taalsociologie
Tj eenk Willink, Groningen 1976, 175 blz.,
f 19,50
Rapoport, Anatol, Conflicten
licten in sociale
systemen

(Aula) Het Spectrum, Utrecht 1976, 288
blz., f 11,—
Roux, l'Appareil d'Action Culturelle
(Citagens no. 5) Editions Universitaires,
Paris, 1974, pp 298, FF 39,95
Hoe de Bingen ook in naam mogen verschillen, de problemen i.v.m. culturele
actie, vormingswerk, enz.... zijn in
Frankrijk nagenoeg van dezelfde aard als
in Nederland of Belgie. Wel is de situatie
er enigszins anders; of liever, de directe
politieke, geografische en historische gegevens zijn staatsgebonden. Enige kennis
ervan is dus noodzakelijk om dit halfkritisch (en realistisch), half idealistisch

Brunner, Otto u.A. (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe
fe

Historisches Lexikon zur politisch-socialen Sprache in Deutschland
Band 1 A-D, 948 pp., DM 148
Band 2 E-G,1082 pp., DM 148
Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1974 en 1975
De eerste twee delen van een in het totaal
vijfdelig lexicon. De bedoeling van het
werk is om van een aantal grondbegrippen van de geschiedwetenschap de historische ontwikkeling weer te geven. In het
eerste deel worden 21 en in het tweede
ook 21 van deze begrippen behandeld. Alle artikelen zijn voorzien van zeer uitvoerige verwijzingen en literatuuropgaven
terwijl ook aan het geheel nog een literatuuropgave is toegevoegd.
De bedoeling is in de eerste plaats weer
te geven hoe een bepaald woord dat een
belangrijke rol in de politiek of in de geschiedwetenschap speelt, zich in de loop
van eeuwen ontwikkeld heeft. De schrijvers willen de betekenisverschuivingen en
de verschillende gebruiksvormen bij verschillende schrijvers aan het licht brengen. Dat is natuurlijk voor de interpretatie
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van teksten, maar vooral ook voor het
voorkomen van foutieve logische afleidingen in de geschiedwetenschap van eminent belang.
Over het algemeen kan men zeggen dat
de opzet het beste gelukt is bij de langere
artikelen, zoals dat over de Aufklarung
(100 blz.) in het eerste deel en dat over de
Vrijheid in het tweede deel. Vooral het
eerstgenoemde artikel is een zeer diepgaande studie waarbij onder andere wordt
aangetoond dat Kant bij het gebruik van
dit woord vaak aan verschillende begrippen dacht. Kortere artikelen, zoals `hoer'
in het eerste deel en 'fascisme' in het tweede deel, geven toch nog meer een geschiedenis van wat nu onder het begrip
verstaan wordt. Terwijl een artikel over
het Caesarisme in het eerste deel in werkelijkheid een voortreffelijke analyse
geeft van het Napoleonisme en aanverwante verschijnselen. Waarschijnlijk overigens is dit niet alleen een kwestie van
de lengte van de artikelen. Over het algemeen betreffen die kortere stukken ook
woorden en begrippen die betrekkelijk
nieuw zijn, dat wil zeggen dateren van
vlak voor of tijdens de Franse revolutie.
Bijzonder belangwekkend zijn ook nog de
artikelen over de 'Eer' in het tweede deel
(hoewel ik daarbij de naam Schopenhauer mis) en in hetzelfde deel het stuk
over geschiedenis. Het laatste is een zeer
waardevolle bijdrage voor een fundament
voor een geschiedsfilosofie. Het korte stuk
over de grondrechten daarentegen geeft
eigenlijk alleen maar een geschiedenis van
de ontwikkeling van die rechten.
C. J. Boschheurne
Hermann Moller-Karpe, Geschichte der
Steinzeit

Verlag C. H. Beck, Munchen 1974, 383
pp. DM 29,50
Dit door de prehistoriker van de Universiteit van Frankfurt, Hermann MullerKarpe, uitstekend geschreven boek zal
ongetwijfeld een brede kring van lezers
aanspreken. De auteur behandelt immers ook voor leken op begrijpelijke
wijze, in zes hoofdstukken, de culturele
geschiedenis van het stenen tijdperk.
L. L. S. Bartalits
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Peter Bruckner, ... bewahre uns Gott in
Deutschland vor irgendeiner Revolution
Verlag Klaus Wagenbach Berlin 1975,
S. 128, pp, DM 5.—
Dit boekje behandelt de moord door de
theologie student Carl Ludwig Sand op
de door de tsarenregering betaalde schrijver August v. Kotzebue in 1819. Deze
moord was aanleiding tot het nemen van
een groot aantal onderdrukkingsmaatregelen tegen de Duitse universiteiten en
tegen intellectuele activiteiten in het algemeen. Het leidde de periode van
grootste macht van Metternich in. Het
belang van dit boekje is nu dat het vooral bestaat uit citaten uit kranten uit die
tijd en correspondentie over de moord
en de gehele achtergrond daarvan. Men
probeert dan het gebeuren te actualiseren door parallellen aan te tonen met de
nazi-tijd en die van nu. Dat laatste doet
men dan in een toegevoegd hoofdstuk
over de onmogelij khei d van hervorming
op de universiteiten.
C. J. Boschheurne
Propylden Geschichte Europas Band 1
Heilmut Diwald, Anspruch auf Miindigkeit um 1400-1555, Propylaen Verlag, Ber-

lin, 1975, 524 pp, DM 168.
Na lange voorbereiding is het eerste
deel van een zesdelige geschiedenis van
Europa verschenen. De auteur van dit
boek slaagde erin de periode 1400-1555
in een nieuw historisch perspectief te
plaatsen. Onder andere worden door de
auteur de zogenaamde `universal-historische' veronderstellingen volgens welke
China en India gedurende de 14e en 15e
eeuw bij het bepalen van de historische
ontwikkeling van Europa een belangrijke rol zouden hebben gespeeld, als onhoudbaar van de hand gewezen. De wereldgeschiedenis wordt provocatief vanuit Europees perspectief gezien, omdat
`es keine Weltgeschichte ausserhaib
Europas gibt'. Desalniettemin worden de
wereldpolitieke invloeden op de ontwikkeling in Europa niet verwaarloosd. Tenslotte wordt op een bijzonder duidelijke
en educatieve wijze uiteengezet dat onze
eigentijdse geschiedenis wordt beinvloed
en mede bepaald door de historische
ontwikkeling in Europa gedurende de
afgelopen 600 jaren. L. L. S. Bartalits
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Jost Hermand (Hrsg.), Von deutscher Republik 1775-1795. Texte radikaler Demokraten
Edition Surhrkamp Frankfurt am Main
1975, 412 pp., S. 418 DM 12.—
Een uiterst belangrijke bronnenpublikatie. Het zijn korte brieven en andere documenten uit de Duitse "Jacobijnen'
kringen. De mensen die hoopten op `een
Duitse democratische republiek'. Een
term overigens die we ook terugzien komen in de periode direct voorafgaande
aan de Maartrevolutie in 1848.
Wie echt jets van de Duitse geschiedenis
wil begrijpen moet dit werkje hebben.
Belangrijk zijn vooral de ooggetuigenverslagen uit Parijs uit 1789. Daaruit
spreekt een enthousiasme dat eigenlijk
voor ons onbegrijpbaar is, maar dat voor
het begrip van de uitwerking van de
Franse revolutie van essentieel belang
is. Het hele boekje cirkelt overigens
rondom de Mainzer republiek in 1793
een kortstondig democratisch drama
waarin ook Holderlin een rol schijnt te
hebben gespeeld. Jammer is dat het in
deze verzameling nog al wat moeite
kost van iedere brief de datum vast te
stellen.
C. J. Boschheurne
Gavin de Beer, Hannibal. Ein Leben gegen Rom

Wilhelm Heyne Verlag, Munchen, 1970,
pp. 222, DM. 4,80.
Hannibal ante portas! Deze wanhoopskreet van de Romeinen was de bekroning van Hannibals leven in zijn strijd
tegen Rome. In deze biografie schildert
Sir Gavin de Beer het leven van Hannibal niet alleen als een zegevierend veldheer van vele veldslagen, maar ook als
een uiterst intelligente en beschaafde
man.
L. L. S. Bartalits
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de Duitse politick is ten opzichte van de
eerste druk, die in 1959 werd gepubliceerd, aanzienlijk uitgebreid. De auteur
heeft namelijk de resultaten van de onderzoeken die gedurende de afgelopen
vijftien jaar verricht werden in de tweede druk van zijn boek verwerkt. Hierdoor slaagde Mommsen erin de politieke
opvattingen van Max Weber in belangrijke punten nog exacter als tot op heden het geval was te documenteren.
L. L. S. Bartalits
Gerhard Herm, Die Kelten. Das Volk, das
aus dem Dunkel kam
Econ Verlag, Dusseldorf-Wien, 1975, pp.
440, DM. 28.
De in 1931 geboren Gerhard Herm geeft
in dit boek een boeiend beeld van de zogenaamde 'Keltische Zeit' in Europa.
Meer dan 200 jaren waren de Kelten het
belangrijkste yolk van het toenmalige
Europa. Voor het eerst worden in dit
boek de politieke en maatschappelijke
structuren van de Kelten ook voor niethistorici op een begrijpelijke wijze uiteengezet.
L. L. S. Bartalits

Wijsbegeerte
Adorno, Theodor W., Gesammelte Schriften 12: Philosophie der neuen Musik

Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1975, 206
pp., DM 20,—
Goodman, Nelson, Tatsache, Fiktion,
Voraussage

(Theorie) Suhrkamp Verlag, Frankfurt
1975, 155 pp., DM 20,Gorsen, Peter & E. Knodler-Bunte, Proletkult 2. Zur Praxis and Theorie einer
proletarischen Kulturrevolution in Sowjetrusland 1917-1925. Dokumentation.

Frommann/Holzboog, Stuttgart (Bad
Canstatt) 1975, 189 pp.
Henle, Paul (Hrsg.), Sprache, Denken,

Wolfgang J. Mommsen, Max Weber and
die deutsche Politik 1890-1920, (2., uberarbeitete and erweiterte Auflage),
J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) Verlag, Tubingen, 1974, pp. 486, DM. 68.

Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1975, 336
pp., DM 10,Kaltenbrunner, Gerd-Klaus (Hrsg.), Uber-

De tweede druk van Mommsens bekende standaardwerk over Max Weber en

Herderbucherei Initiative 10, Freiburg
1976, 191 pp., DM 9,90, abb. DM 7,90
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leben and Ethik. Die notwendigkeit bescheiden zu werden
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Traub, Rainer and Harald Wieser (Hrsg.),

Bela Kiralyfalvi, The Aesthetics of Gyor-

Gesprache mit Ernst Bloch

gy Lukacs

Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main 1975,
302 pp., DM 9,—

Princeton UP, Princeton 1975, 164 pp,
$ 9.00

Pierre V. Zima, L'ecole de Franc/ort
(Citoyens no. 7), Editions Universitaires,
Paris 1974, 194 pp., FF 29,95
Max Horkheimer, Notizen (1950 bis 1969)
and Ddmmerung (Notizen in Deutschland)

Fischer Verlag, Frankfurt 1974, 360 pp.
Nu de interesse voor de Frankfurter
Schule in Duitsland al aan het tanen is,
schijnt men in Frankrijk deze richting
ook eindelijk ontdekt te hebben. De kans
zit er in dat dit tot een adequate, originele benadering van deze beweging zou
leiden, maar tot op heden schijnt men zich
nog niet verder te wagen dan de prolegomena: er wordt vertaald en geintroduceerd. Dat doet Zima ook met dit boekje,
dat, niet zonder stroefheid, poogt de zo
uiteenlopende figuren van Benjamin,
Adorno, Horkheimer, Marcuse en Fromm
op een noemer te brengen. M.i. is S. het
best geslaagd in zijn situering van Adorno; eigenaardig genoeg krij gt hij het minst
pak op Benjamin: met zijn elegantie en
raffinement leek hij ons toch juist het
meest verwant met de Franse mentaliteit!
De in 1934 gepubliceerde notities van
Horkheimer (Dammerung. Notizen in
Deutschland) verschijnen hier voor het
eerst opnieuw, samen in een lijvig deel
met zijn posthuum verschenen laatste notities. Horkheimer was niet tegen publikatie gekant, maar hij vreesde toch voor
een soort veroudering van zijn korte (niet
altijd gemakkelijk leesbare) opstelletjes
en `cursiefjes'. Het eigenaardige is dat de
oudere stukjes (die uit Dammerung)
krachtiger lijken dan de notities uit zijn
laatste twintig levensjaren. Dit is niet alleen te wijten aan zijn veranderde houding (van een hoopvol marxisme evolueerde hij tijdens de laatste twee decennia
naar een kritisch pessimisme). Waarschijnlijk zit de tijdgeest er ook voor iets
tussen — maar dit is een persoonlijke interpretatie die geverifieerd dient te worden!
Eric De Kuyper

Waar de marxistische literatuurtheoreticus en -historicus G. Lukacs in Europa
een weliswaar sterk beleden maar niet erg
kritische receptie ten deel is gevallen,
blijkt hij voor de USA nog nagenoeg onbekend; dit werk heeft de (daarom ook
voor Europeanen boeiende en nuttige) bedoeling de grondslagen van zijn opvattingen synthetiserend voor te leggen. Na een
korte biografische schets volgt de samenvatting van Lukacs' marxistische kennistheorie waaruit alle verdere beschouwingen stammers: oorzaak en ontwikkeling
van de kunst, de theorie van de esthetische
weerspiegeling, de categorie van het `bijzondere', allegorie en symbolisme, vorm
en inhoud, het esthetische effect, de principes van het drama, de maatschappelijke
functie van de kunst. De uiteenzetting beperkt zich opzettelijk tot de volstrekt onkritische presentatie van Lukacs' ideeen
en gaat nergens over tot enig commentaar; dat is begrijpelijk en toch te betreuren omdat op deze wijze ook niet wordt
meegedeeld hoe sterk Lukacs op ideologische gronden voorwerp van polemiek en
afwijzing is geweest, zelfs binnen het marxistische kamp. Maar voor een serene
kennismaking met deze sluitende theorie
kan men zich nauwelijks een betere gids
wensen.
C. Tindemans

Theologie
Baudler, Georg, Wolfgang Beinert, Aruin
Kretzer, Den Glauben bekennen. Formel
oder Leben?

(Theologie im Fernkurs) Herder Verlag,
Freiburg i. Breisgau 1976, 128 pp.,
DM 17,80
Woude, Dr. A. S. van der, Micha (De prediking van het oude testament)

Callenbach, Nijkerk 1976, 293 blz., f 65,-bij int. op gehele serie f 58,50
Fetscher, Irving en Milan Machovec,
Marxisten over Jezus
Ten Have, Baarn, 1975, 128 pp, f 12,50

Reeds in Streven, mei 1975, blz. 765-766
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was de Duitse uitgave van dit boek besproken en de lof die er toen voor werd
opgebracht is nog niets verminderd. Het
thema christendom-marxisme is nu eenmaal een intrigerend vraagstuk en dit
boekje is zeker een goede gids om in de
problematiek thuis te raken. Waarom in
de Nederlandse vertaling de titel van het
eerste hoofdstuk totaal anders moet luiden, is iets dat mij ontgaat. Warm aanbevolen.
Panc Beentjes
Josef Sudbrack (Hrsg.), Das Mysterium
and die Mystik. Beitrage zu einer Theologie der christlichen Gotteserfahrung.
Echter-Verlag, Wi rzburg 1974, 154 pp.,
DM. 19,80
Zonder twijfel geldt als een van de dringende opgaven voor de huidige christelijke theologie de sins de 12e eeuw ontstane kloof tussen het objectief-denken
over het Geheim van het geloof en de
meer subjectieve Godservaring van de
mystiek te overbruggen. Des te meer
dringt deze opgave, nu de afval zich
steeds sneller voltrekt van een vroegere
rationele theologie naar een arationeel
inhoudsloos en dus ongebonden subjectief ervaren. Gedachten worden immers
vermoedens, die overgaan tot vage gevoelens voor alles en vooral niets in
het bijzonder.
De namen van de auteurs van de verschillende bijdragen staan borg voor
theologisch kundige en spiritueel gevoelige beschouwingen, die een aantal jaren
geleden elders zijn verschenen. Sudbrack,
hoogleraar in de spirituele theologie aan
de universiteit van Innsbruck, geeft een
heldere inleiding vanuit de geschiedenis
van de mystiek op de huidige problematiek en schetst enige wegen waardoor de
verbroken eenheid van heilsmysterie en
-ervaring teruggevonden kunnen worden.
De bekeerde Franse oratoriaan Louis
Bouyer ontvouwt de leerzame geschiedenis van het woord `mystiek'. De jezuiet
Henri de Lubac, een van de laatste grote
Franse theologen van de `Nouvelle Theologie', laat de christelijke mystiek in een
confrontatie met de wereldgodsdiensten
in haar eigen specifieke contouren oplichten. Bijzonder verrassend is het artikel
van de Duitse germanist Joachim Seyppel, die de ►eigenstandigheid van mystieke

literatuur tot in het taalgebruik toe laat
zien.
Als dragende grondovertuiging van alle
artikelen geldt dat de christelijke geloofservaring wezenlijk gericht is op het
schriftwoord, het Christusgeheim en de
sacramentele geheimen en dat mystiek
pas werkelijk verstaan wordt als men
zelf niet afzijdig blijft van het Geheim
waarop zij gericht staat. Een welkome en
aanbevolen bijdrage in de serie Geist and
Leben, Studien zur Verwirklichung der
christlichen Botschaft.
G. Wilkens
Albert Raffelt, Proseminar Theologie
Herder, Freiburg-Basel-Wien, 1975, 176
pp, DM 16.80
Wie dit boekje heeft doorgewerkt voelt,
dat het voor velen een waardevolle gids
kan zijn bij de studie. Het geeft een nagenoeg volledig overzicht van alles wat
bij de theologie-studie van belang kan
zijn: het bezoek aan bibliotheken, vakboeken en vaktijdschriften, hoe men literatuur moet zoeken, moet citeren, hoe
uittreksels maken, maar ook op welke
wijze men het best een kaartsysteem kan
aanleggen met verschillende soorten
klassificatie. Ook schroomt de auteur niet
om nuttige wenken te geven (typisch
Duits) voor aanschaf en gebruik van typemachine en bureau! Hoe men zich de
weg van het kladpapier tot aan het gedrukte wetenschappelijke boek moet
voorstellen besluit het tekstgedeelte van
dit nuttig naslagwerkje, dat in de pp.
114-161 een uitgelezen bibliografie geeft
van alle theologische deelgebieden en in
pp. 162-176 van alle gangbare afkortingen die enigszins kunnen voorkomen.
Kortom: verplichte literatuur voor de
eerstejaars theologie, maar niet voor hen
alleen! Panc Beentjes

Godsdienst
Barth, Karl, Gebeden
Ten Have, Baarn 1976, 60 blz., f 7,50
Carretto, Carlo, Brieven uit de woestijn
(Spiritualiteit) B. Gottmer, Nijmegen
1976, 121 blz., f 12,90
StUrmer, Ernst, Zen, mode of mogelijkheid?
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B. Gottmer, Nijmegen 1975, 111 blz.,
f oto's, f 15,-Basisstatistieken over de decanaten en
bisdommen van de Belgische Kerkprovincie
Dienst voor Godsdienststatistiek, Interdiocesaan Centrum, Brussel 1974, 117
blz., BF. 265
Sedert een decennium verzamelt het Interdiocesaan Centrum cijfergegevens die
van essentieel belang zijn voor de pastoraal in Vlaanderen. Dit nieuwe overzicht
beschrijft niet enkel de evolutie van de
zondagspraktijk, maar ook van de doopsels, de kerkelijke huwelijken en begrafenissen (in vergelijking met de geboorten,
het totaal aantal huwelijken en de st'erfgevallen) . De publikatie is voorzien van
een uitgebreide inleidende commentaar
en is geillustreerd met talrijke cartogrammen. Voor wie zich beroepshalve voor
de zielzorg in Vlaanderen inzet is dit -een
onmisbare bron van informatie; ook sociologen, historici en politici vinden bier
een instrument dat hen kan helpen om
actuele trends beter te begrijpen.
J. Kerkhofs
Franz Zehrer, De boodschap der gelijkenissen

1: Over God, 103 blz.;
2: Over het Rijk Gods, 105 blz.;
3: Over de eindtijd, 119 blz.
Van exegese tot verkondiging, deel 18,
19, 20; Katholieke Bijbelstichting, Boxtel
1974, f 11,25
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Jezus zijn ons in de evangelien overgeleverd in de vorm waarin ze in de oerkerk
werden verkondigd. Wil men hun oorspronkelijke (d.w.z. hun door Jezus bedoelde betekenis) achterhalen, dan dient
men de toevoegsels en wijzigingen weg te
denken die de oergemeente in de fase van
de verkondiging heeft aangebracht. Men
behoort de parabels dus uit hun historische omlijsting, hun situering in het leven
van de oergemeente, te halen om hun oorspronkelijke plaats in het leven en de verkondiging van Jezus (hun situering in het
leven van Jezus) te ontdekken.' Op welke
gronden en met welke volmachten de
auteur deze operatie denkt uit te voeren
komt nergens expliciet ter sprake. Interessant wordt het wanneer Zehrer 2 gelijkenissen en 1 parabel apart in een aan•
hangsel onderbrengt ('Zij passen noch bij
het hoofdthema van het derde deel noch
bij dat van het eerste of tweede deel');
het betreft de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lc 10 : 30-37), die van
de beide schuldenaars (Lc 7 : 41-43) en
de parabel over de voornaamste plaats
aan tafel (Lc 14 : 7-14). Wie de teksten
van deze passages meer dan oppervlakkig analyseert komt wet tot betere gedachten!
Een pastor aan wie ik de deeltjes had laten zien, vroeg zich na lezing of wat hij
ermee moest doen; hij vond er nauwelijks
aanzetten in tot verkondiging en houdt
zich dan ook maar het liefst aan de Bijbeltekst zelf.
Panc Beentjes
Manfred Probst and Klemens Richter,
Heilssorge fur die Kranken

Toen in een aparte bespreking van deeltje 1 door mij werd opgemerkt dat de
serie in haar geheel nog eens ter sprake
zou moeten komen voor een definitieve
waardering hoopte ik dat de deeltjes 2
en 3 minstens het niveau zouden halen
van deeltje 1. Dat is helaas niet gebeurd;
het zijn eindeloos voortkabbelende opmerkingen bij brokjes gelijkenissen. Nergens wordt de te bespreken gelijkenis in
zijn geheel afgedrukt; steeds zijn het 3 a
4 verzen of versgedeelten waarover iets
wordt opgemerkt en waarna de tekst weer
doorgaat. Het is goed wanneer de lezer
weet welk uitgangspunt de auteur bij dit
werk inneemt. Dat staat te lezen op pagina 15 van deel 1: `De gelijkenissen van

Herder Freiburg, 1975,158 pp., DM 19,50
Het bock draagt als ondertitel: `hulp om
een misverstaan sacrament te vernieuwen'.
Door de Apostolische Constitutie van
Paus Paulus VI van 30 nov. 1972 is de
vernieuwing van het Ziekensacrament
wel uit de startblokken gekomen, maar
daarmee ligt het nog niet op snelheid.
Er zal nog heel wat water door de Rijn
moeten stromen, voordat `het laatste
Oliesel' voor de gewone mensen weer
geworden is tot een sacrament van heil
voor zieken.
De SS. hebben dit eens even grondig
willen aanpakken. Het zijn er eigenlijk
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geen twee, maar acht; 6 professoren en
2 praktische ziekenhuispastores. Vanaf
de zalvingen bij joden en Grieken in het
Oud- en Nieuw Testament, langs alle
mogelijke pauselijke decreten, patristische uitspraken, concilies in Westerse en
Oosterse kerken. de gebruiken in de Anglikaanse kerk en in protestantse m.n.
lutherse kringen tot en met het 2de Vaticaanse Concilie +- preekschema's om
het gelovige kerkvolk in verkondiging en
catachese van de vernieuwing van dit sacrament te doordringen. Voor ons Hollanders misschien net iets `des Guten
zuviel'.
Hoogstinteressante lectuur voor ziekenhuispastores, ziekenhuisartsen en hun
assistenten, hoofdzusters en last but not
least, docenten aan theologische hogescholen. Want ik geloof niet dat u iets
over het ziekensacrament zou kunnen
zoeken, dat u op een of andere wijze in
dit boekje niet terugvindt.
P. Beijerbergen v.H.
Hubert Beuve-Mery, e.a., Le concile des
jeunes - pourquoi?

Le Seuil (Les Presses de Taize) , Paris
1975, 159 pp.
Vooraf willen we de lezer behoeden
voor een mogelijke vergissing. Hoewel de
naam van H. Beuve-Mery, de stichter
van het dagblad Le Monde, in de aankondiging en op het kaft van dit bock
als blikvanger prijkt, is hij slechts een
van de medewerkers. Met dit bock ligt
er een echte Spiegel van het Taize-gebeuren voor ons. Enkele journalisten - die
de laatste jaren bij de redacteurs van hun
bladen gretig gehoor vinden voor verslagen over deze jongeren-'beweging' - zijn
naast een groep jongeren, een lid van de
intercontinentale equipe en natuurlijk
frere Roger zelf de gezamelijke auteurs
van deze oproep om het jongerenconcilie
misschien aan de hand van deze lectuur
te gaan doorleven. Het antwoord op de
vraag in de titel: waarom het jongerenconcilie? - wordt gegeven bij wijze van
een verhaal. Het is allemaal begonnen
toen een zekere Roger Schutz op 20
augustus 1940 per fiets aankwam in het
Bourgondische dorpje Taize. In een korte
`historiek' laat J.-Cl. Petit ons aanvoelen
hoe de tere plantjes, die R. Schutz vijfendertig jaar geleden plantte, uitgroeiden
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tot een bloeiende wijngaard waarvan een
wereldwijde gemeenschap nu zijn inspiratie ontvangt: het evangelic geent op
het menselijk lijden, gebed, leven in gemeenschap, solidariteit met alle mensen,
voorbereiding van de hergeboorte van
de ene Kerk, feestelijk leven. Hoe dc
voorbereiding van het concilie verliep
vernemen we van een (internationaal)
groepje jongeren-in-gesprek: wellicht zaten ze hiervoor - zoals zovelen tijdens de
zomermaanden nu reeds jaren doen samen in een kring op een van de omliggende heuvels. En dan volgt een relaas
van het lange aanvangsweekend van het
jongerenconcilie (30 aug.-1 sept. 1974)
met de scenario's van drie vieringen. Wie
eenmaal in Taize was, hoort bij het lezen van deze teksten terug de stilte die
tijdens dergelijke vieringen in de overvolle Kerk van de Verzoening de gebeden en getuigenissen draagt. Hierbij
hoort natuurlijk ook de `Brief aan het
Volk van God' met enkele commentarierende bedenkingen en de complementaire boodschap `Vive l'inespere', die
frere Roger tijdens een van de vieringen
heeft voorgelezen. Tenslotte volgen nog
drie teksten - waaronder die van H.
Beuve-Mery - naar de toekomst toe.
Inderdaad: `Pour tous, cc livre sera un
partage. Le temps oh l'on s'asseoit pour
dechiffrer modestement quelque chose
qui nous depasse! Et qui nous appelle a
vivre.'
Paul Belien
Literatuur
Belder, J. L. De, De Vervulling. Novelle
(Novellenbibliotheek nr. 56) De Clauwaert, Leuven 1975, 46 pp.
Gijsen, M., De leerjaren van Jan-Albert
Goris

Manteau, Brussel 1.975, geill., 106 pp.,
BF 325
Gorp, H. Van e.a., Kritisch Akkoord 1975
Manteau, Brussel/Den Haag 1975, 174
pp., BF 285
Hannelore, Robin, De Venusberg
De Clauwaert, Leuven 1975, 123 pp.,
BF 205 pb., BF 245 geb.
Keulen, Mensje van, Van lieverlede
De Arbeiderspers, Amsterdam 1976, 156
blz., f 15,-Waterschoot, Werner, De 'Poeticsche
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Werken' van Jonker Jan Van Der Noot.
I. Analytische bibliografie; II. Tekstuitgave

(Leonard Willemsfonds nr. 4) Secretariaat van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent
1975, 212 + 506 pp.
Zahareas, Anthony & Barbara Mujica,
Readings in Spanish Literature

Oxford University Press, London 1975,
437 pp., £ 5,50
Cyriel Buysse, Boeketje Buysse
53 blz.
Verzameld werk dl. 1

1272 blz., f 68,50
Verzameld werk dl. 2

1141 blz., f 82,50
Manteau, Brussel/Den Haag 1974/1975
Uitgeverij Manteau heeft het loffelijke
initiatief genomen tot het uitgeven van het
verzameld werk van C. Buysse.
In 6 delen van elk plm. 1000 blz. zal het
complete werk verschijnen. Als aanzet
verscheen Boeketje Buysse, een zeer informatief door Karel Jonckheere samengesteld boekwerkje over leven en werk
van Buysse. Een groot aantal meningen
over Buysse, foto's en facsimile's verlevendigen het geheel.
De uitgave van het verzameld werk, opgezet volgens het chronologische principe, geschiedt onder leiding van prof. dr.
A. Van Elslander, die bij ieder deel zorg
draagt voor een voortreffelijke inleiding.
In dl. 1 `Het recht van den sterkste' (1894)
tot en met 'Daarna' (1903) maakt zijn eerste roman nog steeds de meeste indruk,
terwijl in dl. 2 `Het leven van Rozeke Van
Dalen' (1906) tot en met `De strijd' (1915)
natuurlijk de tot zijn beste werken gerekende `Het leven van Rozeke Van Dalen', `Het ezelken' en `De nachtelijke aanranding' tot de hoogtepunten behoren.
Vooral in Nederland is Buysse eigenlijk
een onbekende. Dat (lit te betreuren valt,
blijkt bij lezing van zijn werken. Een aantal kenmerken van latere, alom gewaardeerde Vlaamse auteurs blijkt namelijk
gecomprimeerd te zijn in het werk van
Buysse. Zoals de doordringende kracht en
waarneming van een Streuvels, het cynisme van een Elsschot, de sociale belangstelling van een Boon en het weergeven
van zowel de positieve als de destructieve
krachten in het leven op het Vlaamse land

van een Walschap. Dit alles geinspireerd
door het naturalisme van Zola en Maupassant.
Al met al duidelijk een auteur die belangstelling verdient. Hopelijk betekent deze
uitgave een aanzet tot een herwaardering
van Buysse, 'Vlaanderens beste verteller'
zoals Vermeylen hem eens noemde.
C. Free
Heinz Kahlau, Der Vers, Der Reim. Die
Zeile — Wie ich Gedichte schreibe

Verlag Neues Leben, Berlin 1974, 139 pp,
M. 4
Het is erg grappig om deze dichter uit de
DDR te horen vertellen over de wijze
waarop hij gedichten schrijft. Of hij zijn
doel er mee zal bereiken dat anderen op
dezelfde wijze te werk zullen gaan, is natuurlijk te betwijfelen. Men kan een methode nu eenmaal niet overnemen in de
letterkunde.
De schrijver is overigens een duidelijk kritisch mens. Hij heeft kritiek op zijn eigen
werk. Sommige min of meer politieke liederen die hij geschreven heeft, kraakt hij
letterlijk af. Over het algemeen is zijn
werk echter niet van politieke aard. Wel
wil hij duidelijk voor een brede massa
schrijven. Liederen, schrijft hij, die vrijwillig aanhoord worden en nagezongen
worden, moeten over dingen handelen
die iedereen onmiddellijk duidelijk zijn.
Hoogdravendheid is jets dat hij probeert
te verhinderen. Zo geeft hij alle mogelijke
aanwij zingen hoe men moet dichten.
C. J. Boschheurne

Theater
Brett-Evans, David, Von Hrotsvit bis Folz
and Gengenbach. Eine Geschichte des
mittelalterlichen deutschen Dramas. I &
II

(Grundlagen der Germanistik 15 & 18)
Erich Schmidt Verlag, Berlin 1975, 214 +
217 pp.
Hibbard, George (ed.), The Elizabethan
Theatre V

Macmillan, London 1975, 165 pp., £ 5,95
Lyman, Stanford M. & M. B. Scott, The
Drama of Social Reality

Oxford University Press, London 1975,
180 pp., £ 4,75
Schumacher, Ernst, Berliner Kritiken 1 &
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2. Ein Theater-Dezennium 1964-1974

Henschelverlag, Berlin 1975, 896 pp.,
DM 45,—
Ruth Freifrau von Ledebur, Deutsche
Shakespeare-Rezeption seit 1945
391 pp, DM 38,—
Annegret Staufer, Fremdsprachen bei
Shakespeare. Das Vokabular and seine
dramatischen Funktionen
301 pp, DM 32,—
Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt 1974
0

Ledeburs dissertatie tracht na te gaan op
welke wijze het verschijnsel Shakespeare
sedert 1945 in Duitsland (beide staten)
aanwezig is. Aan de hand van 4 aandachtscentra (research, wetenschappelijk
genootschap, schoolimago, populair
beeld) weet ze overtuigend aan te tonen
dat deze kringen nauwelijks op een noemer zijn te brengen, ten zij op de gelijkgeaarde tendensen in BRD resp. DDR.
Legt de BRD-research zich er op toe om
het vertrouwde beeld van de begenadigde bard te differentieren zodat het Duitse aandeel belangrijk wordt voor de internationale Shakespearologie (Clemen,
Sehrt), dan passers de DDR-onderzoekers
(met uitzondering van R. Weimann) hun
object in de bekende marxistische schemata in (spiegeltheorie, realismedoctrine,
humanisme, anticipatie, volksheid). S.
toont ook de martelgang van het Shakespeare-genootschap aan dat in 1964 in een
Oost- en een West-vestiging uiteenviel.
Het school-imago blijft traditioneler dan
dat van de wetenschap, al komt daar nu
geleidelijk wat beweging in. De populaire
receptie drijft op halfslachtig romantisme,
vol anekdotiek en onbewijsbare beweringen, vanuit het naleve geloof in de monumentaliteit van de individuele dichter.
Staufer raakt maar een minuscuul probleempje aan maar weet dit in een secure
methodiek tot een winstpunt voor het onderzoek uit te werken. De vreemde talen
(van exact tot koeterwaals in Latijn,
Frans, Italiaans, Spaans en zelfs `Nederduits') worden lexicaal opgevangen in
statistische tabellen en verspreid over criteria als genres, werkfasen, personenaspecten en contextgebruik. S. maakt duidelijk dat het hier nooit om exotische strooisels of ergerlijke xenofobie gaat maar al-

tijd om verantwoorde dramatische functies als lokaliseringsintentie (toneelaanwijzing, handelingscommentaar), als personalisering (herkomst, beroep, stand, individualiteit, komisch effekt), als publieksperspectief (taalidioom) blijken deze
vreemdtalige momenten niet willekeurig
te bestaan maar dramaturgisch beredeneerd te zijn.
C. Tindemans
Martin Walder, Die Uneigentlichkeit des
Bewusstseins. Zur Dramaturgie Odon
von Horvaths
Bouvier, Bonn 1974, 97 pp, DM. 18,—
S. tracht de (schaarse) dramatheoretische uitspraken van Horvath te toetsen
aan diens dramatische praktijk. Horvath
streefde ernaar de bevredigingssyndromen bij de toeschouwer te verstoren.
S. heeft getracht de functiebasis van dit
compensatiegevoel en bijgevolg van de
psychische determinanten kritisch aan te
geven. Aan de hand van 2 modelstukken
(Italienische Nacht, Kasimir and Karoline) toont hij aan dat er een directe

spanning is gecreeerd tussen het halfbewuste priv6-driftenleven van de personages enerzijds en hun sociaal-mondige
individualiteit anderzijds, waardoor het
bewustzijn binnen het drama wankel en
on-echt gaat werken. Uit de toeschouwersreceptie hoopte Horvath dan op een
resultaat dat in staat zou zijn deze labiele levensdynamiek te corrigeren. De
consequenties van deze rehumaniseringstendens voor de dramatische structuur
en voor het functionele effect op de
toeschouwer gaan methodisch uit van
wat we thans een mentaliteitswijziging
zouden noemen en bij Horvath de `innerlijke' levenshouding van het individu
voorstelt.
C. Tindemans
Niklas Holzberg, Menander. Untersuchung zur dramatischen Technik
H. Carl, Nurnberg 1974, 196 pp, DM.
35,C. D. N. Costa, ed., Seneca
Routledge & Kegan Paul, London 1974,
246 pp, £ 5.75
In een correct-filologische dissertatie
poogt N. Holzberg de dramaturgische
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kenmerken van de grote vertegenwoordiger van de Oude Griekse Komedie
vast te leggen; dat is al meer gebeurd en
het worden bijgevolg grenscorrecties.
Die waren echter wel nodig omdat recent nogal wat nieuwe fragmenten zijn
opgedoken en omdat bovendien vanuit
de literatuurwetenschap andere inzichten over de dramatische structuur in omloop zijn gebracht. Holzbergs aspecten
zijn dan ook gebaseerd op de omschrijfbaarheid van de expositie (niet de eerste
act, maar een scenische opdeling over
het hele stuk heen), de motivering van
handeling en personages, de staande f i guren in de stereotypie, het vijfde bedrijf (met een grote code van vaste sleutels) en de (mogelijke) indeling in bedrijven (naar technische behoefte, niet
vanuit een formele conventie) . De resultaten zijn ook van belang voor de Plautus- en Terentius-adaptaties en voor het
Westeuropese blijspel dat formeel door
deze traditie werd geconditioneerd.
Het Seneca-bock is een bundel opstellen, niet direct voor de echte vakman bedoeld en daardoor toch wel te ongelijk
in waarde. De gedetailleerde biografie,
de analyse van de moraal-teksten en van
de brieven aan Lucilius, de filosofische
invloedssfeer zijn keurig informatief en
evaluerend. Het hoofdstuk over zijn tragedies is ontoelaatbaar bleek. Belangrijk
is dan weer de ongelijke confrontatie
tussen Seneca's invloed op de Engelstalige tragedie en die op de neo-Latijnse
tragedie in Groot-Brittannie. De resp.
auteurs (G. K. Hunter en J. W. Binns)
staan tegenstrijdige opinies voor; Hunter
ziet de Seneca-beinvloeding (traditioneel
overal gestaafd) als mateloos overdreven terwijl Binns regelrechte Senecacopie (een enkele keer ook toch pastiche) aantreft. De lezer kan hier echter
onmogelijk zelf conclusies uit trekkers.
C. Tindemans
Manfred Pfister, Studien zum Wandel
der Perspektivenstruktur in elisabethanischen and jakobaischen Komodien

W. Fink, Munchen 1974, 228 pp, DM
68,—
Perspectief (point of view, als structuur
begrip meer onderzocht in de romandan in de dramatheorie) probeert de
relatie uit te drukken tussen enerzijds

Boekbespreking

de richting/gerichtheid van de eigen
fictionaliteit van de personages binnen
de dramatisch-theatrale wereld en anderzijds het publiek, waarvan immers
een bepaalde receptie wordt verwacht.
Deze communicatieve medialiteit kan
bijgevolg in elk drama anders uitvallen;
de vele wisselvormen vertegenwoordigen
samen een monumentale groep tekens en
het is buitengewoon moeilijk hierin enige samenhang terug te vinden. S. wil
deze veelheid ook niet herleiden tot enkele basisdimensies. Wel tracht hij na te
gaan welke middelen gebruikt worden
om de zelfstandige gerichtheid aan te
geven van de personages in de periode
vbor en tijdens Shakespeare (met ter
vergelijking enkele tijdgenoten) . Met een
minimum aan theorie legt S. zich toe op
een minutieuze analyse van een aantal
belangrijke stukken (Jack Juggler, The
Comedy of Errors, John a Kent and
John a Cumber, Twelfth Night, The
Tempest), te situeren tussen de laatmid-

deleeuwse klucht, de vroege zelfstandige
komedie en de gesofistikeerde komedie
welke helemaal en alleen het werk van
Shakespeare is. Hij weet aan te tonen
dat er een ontwikkeling is van het
aperspektivische (de relatie tussen personages en publiek is onmiddellijk)
over het gesloten-perspektivische (de
gerichtheid van de personages moet (en
kan) door het publiek bij elkaar gepuzzeld worden) naar het open-perspektivische drama (de geIntendeerde
receptie-dimensie blijft ambivalent) . Zowel op theoretisch als op demonstratief
vlak is dit een belangrijke bijdrage tot
de structurele studie van het drama.
C. Tindemans

Miscellanea
Beck, Barbara u. Horst Kurnitzky, Zapata
Klaus Wagenbach, Berlin 1976, 153 pp.
Keller, Werner, Wat gisteren nog als wonder gold. Mysterieuze krachten in de mens

La Riviere & Voorhoeve, Zwolle 1976,
412 blz., f 36,50
Mussche, Achilles, Aan de voet van het
belfort

Mercatorfonds, Antwerpen 1975, 225 pp.,
BF 1.450
Sperber, Dan, (Jber Symbolik
(Theorie) Suhrkamp Verlag, Frankfurt
1975, 209 pp., DM 22,-
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Maartje van Tijn, Een boom in de vlakte
Nelissen, Bloemendaal, 1975
Kort na het spoedig bekend geworden
Ik leef nog, dat goede recensies kreeg als
pendant van Anne Frank, verschijnt nu
dit boekje. Het is ook autobiografisch;
vooral de eerste 5 verhalen.
Dan het surrealistische `Het hart is een
kikker'. 'Ik ben een schrijfmachine' is gaaf
met een eenheid van stijl, evenals `Een
tochtje apart' (neorealisme), en `De weg
naar Westerbork'.
Verder is er dan de blijvende fascinatie
van de schrijfster door dood en verrotting
en martelingen en een beetje door seks.
Dit verveelt, overtuigt niet meer, met name door de veelal onevenwichtige stijl en
het egocentrisme. Er zijn en worden ook
niet-Joden overal ter wereld gemaltraiteerd tegenwoordig. Het geheel is doorspekt met wat onbeholpen gedichtjes.
Een talent, dat dreigt verloren te gaan.
J. H. van Meurs
Josy Doyon, Herders zonder erbarmen
Ten Have, Baarn, 1975, 204 pp, f 12,50
In een goed leesbaar boek beschrijft de
Zwitserse Josy Doyon haar geschiedenis
met de Jehova's Getuigen als het verslag van een dwaaltocht. Het is een felle
aanklacht tegen de gang van zaken binnen het Genootschap, waarin volgens
haar eigen woorden geen plaats is voor
kritisch denken, voor daadwerkelijke
naastenliefde, maar alleen voor koele
betogen, dagelijkse angst voor de naderende catastrofe, angst om te falen binnen de soepel geoliede preek-organisatie.
Zij laat zien hoeveel moed ervoor nodig
is zich uit een dergelijke organisatie terug te trekken. Ongetwijfeld zal dit boek
door de leiding van het Genootschap op
de Index worden geplaatst.
Panc Beentjes
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Gershom Scholem, Walter Benjamin —
Die Geschichte einer Freundschaf t
(Bibliothek S 467)
Suhrkamp Verlag, Frankfurt a/M, 1975,
292 pp, DM 9,62
S. van deze quasi-biografie heeft Benjamin vooral tijdens en na W.O. 1 gekend,
de jonge, niet marxistische Benjamin dus.
Daardoor komt een facet van Benjamin
tot uiting dat de lezer misschien tot op
heden niet genoeg bekend was: de man
geinteresseerd in de Joodse geschiedenis,
de Joodse mystiek, de Kabbala. Scholem
benadrukt dit zeer sterk; terecht waarschijnlijk, gezien vanuit zijn eigen ervaring met Benjamin op dit vlak, en vanuit
zijn eigen specialisatie. Toch komt het muj
voor dat hij daardoor Benjamins gespletenheid al te weinig nuanceert en belicht
en vooral te weinig respecteert. Bovendien
schijnt hij, als intieme vriend, postuum
aan proselitisme te willen doen, wat Loch
geen echte zuivere vriendendienst kan
zijn ...
Eric De Kuyper
Jan Neruda, Kleinseitner Geschichten
Verlag Neues Leben, Berlin, 1975, 312 pp,
DM 8,20
De vertaling van een werk van een Tsjechisch schrijver uit het midden van de
vorige eeuw. Hij schildert vooral het burgerlijke leven van het Praag uit die tijd.
Een exact waarnemer van menselijk handelen. In zoverre het ideaal type van een
realist. Zijn eigen belangstelling ging er
echter in hoofdzaak naar uit het Tsjechisch een plaats te geven als literaire taal.
De inhoud had dus een ander doel dan
alleen te vertellen wat er werd waargenomen, maar beoogde in werkelijkheid
te laten zien dat het waargenomene in het
Tsjechisch kon worden weergegeven. In
hoeverre dat gelukt is, kan natuurlijk in
een vertaling niet beoordeeld worden.
C. J. Boschheurne
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L. L. S. Bartalits, China en de ontspanning tussen
Oost en West
De Sovjet-Unie begint zijn belangen nu pas wereldwijd en niet larger continentaal te bepalen. De technische vaardigheden en successen op de lange of stand krijgen effect en met de uitdijende invioed en de ambities moet noodzakelijkerwijs ook het aantal mogelijkheden tot botsing met de Verenigde
Staten toenemen. Volgens China zal het daarom tot een militaire conf rontatie komen zodra vitale Amerikaanse belangen in het geding komen en de
botsing zal zich afspelen op de plaats van de strategisehe machtsconcentratie, nl. het Russische voorterrein Europa.
In verband hiermee is ook het Forum-artikel over `de erfenis van Tsjoe
En-laj' zeer belangrijk.
,

Frieda Hermans, Kerk en repressie in Latijns-Amerika
Latijns-Amerika heeft van zijn koloniaal verleden onder andere zijn officiele katholieke status overgehouden. In de formeel onafhankelijke staten
zijn de compromissen en de conflicten tussen de burgerlijke en religieuze
machten er niet geringer om geworden. Bijzondere aandacht verdient de
subtielere strategie van bv. de Chileense en Boliviaanse regeringen, die de
verdeeldheid onder de christenen systematisch wil uitbuiten en aanwakkeren.

L. Penninckx, Economische programmering en planning
in Belgie
Toen `planning' nog een te Oost-Europese bijsmaak had, beperkte Belgie
zich tot een vrij schuchtere programmering, die nu eens voor en dan weer
achter was op de feitelijke conjunctuur. De doorbraak van de decentralisatie-gedachte in de Belgische politiek zorgde in 1970 voor een eerste accentverschuiving: een op afzonderlijke gewesten georie-nteerde planning. Thans
doet zich een tweede verschuiving voor: van een overwegend industrieelnaar een uitgesproken sociaal-economische planning.

Rudolf Boehm, LastigeVro"heid
Ten onrechte werd het determinisme als een universele en onbetwistbare
evidentie geponeerd, die de bewijslast voor de stelling van de vrijheid aan de
voorstanders daarvan kon opdringen. De vlucht in het determinisme is veeleer ingegeven door onze angst voor — en onze moeite met — die inderdaad
aan vele determinismen onderworpen maar niettemin reele en onvermijdelijke, en precies daarom zo lastige vrijheid van ons.

J. Gerits en C. Free, Het einde van een mythe?
Gangreen 3 en Een circusjongen
In dit artikel worden twee recente romans van auteurs die sterk autobiografisch schrijven, besproken en kriti-sch doorgelicht. Er wordt gewezen op
parallellismen en contrasten in beide boeken die eenzelf de thematiek bezitten en toevallig op hetzelfde ogenblik op de markt gebracht zijn. Die thematiek is de oontsluiering van het grote jeugdzeer dat de auteurs thans nog kwelt
en tot schrijven verplicht. De steilers van het artikel hebben hun aparte bijdragen aan elkaar getoetst.

R. Pourvoyeur, Het thema Vrijheid in de 19e-eeuwse
Opera
Van sommige opera-aria's van de 19e eeuw is bekend dat zij een revolutie zo
niet ontketend dan toch bezield hebben of er ten minste een stem aan gaven,
die onder het yolk een ruime en langdurige weerklank vond. De auteur bespreekt bekende en minder bekende gevallen uit de Franse, Duitse en Italiaanse scholen, en beluistert enkele oproerige geluiden in het Rijk van de
Tsaren en van de Oostenrijks-Hongaarse monardhie.

Frans Kurris S.J., Claudel en Corneille: schools en speels
Aan de hand van twee stukken, Partage de midi en le Cid, laat schrijver zien
hoe uiteenlopend de regisseur zijn taak kan opvatten: Vitez, die zich strak
aan de tekst houdt en daardoor misschien een grimmiger, minder relativerend toneelstuk brengt dan Claudel geschreven heeft; en Le Royer, die zich
op het publiek richt en de tekst daaraan ondergeschikt maakt, opdat oak
de scholier plezier krijgt in een klassieke tekst.

H. van Waesberghe S.1., West-Europa, 160 miljoen jaar
geleden
Waarop is de reconstructie gefundeerd van shoe Europa er uitgezien moet
hebben' milj oenen jaren voor onze tij drekening? De auteur toont aan hoe
men op grond van extensief en intensief paleontologisch en paleomagnetisch
onderzoek inderdaad een reeks sluitende en goed bij elkaar aansluitende
conclusies kan formuleren over wel lang, maar niet spoorloos vergane geografische en klimatologische situaties van het verleden.

China en de ontspanning tussen oost

en west

L. L. S. Bartalits

Staats-vormend karakter van het conflict met Rusland
Aarzelend en voorzichtig opende de Volksrepubliek China zich in 1969 voor
de buitenwereld, toch nog steeds vol wantrouwen tegenover vreemdelingen.
Tegenover de gekleurde volkeren van de derde wereld staan de Chinezen nu
wel geheel open, tegenover Japan, West-Europa en de Balkanlanden Albanie, Roemenie en Joegoslavie half-open; vis -a -vis Amerika wordt in afgebakende etappes op een arrangement aangestuurd; hermetisch afgesloten blijft
China tegenover de S.U.
De oude mannen in hun grauwe pakken, die al een kwart eeuw de continuiteit symboliseren, lijken na lang ronddolen een vaste koers voor de buitenlandse politiek te hebben gevonden, die bij het ontwikkelingspeil en de status van China past. Een pragmatische 'koers zonder al te veel ideologische
oogkleppen. Na taaie strijd werd die koers door Tsjoe En-Laj uitgestippeld,
een koers die ook bedoeld is te worden gevolgd door een jongere generatie.
Elke dag wordt dat de functionarissen en de massa's ingehamerd.
De 'papieren tijgers' van vroeger zijn aan het verdwijnen. De relaties met alle landen waarmee de Volksrepubliek China acute geschillen heeft, worden
zakelijk, soms zelfs vriendschappelijk geregeld. Onnodige conflicten, vroeger ideologisch opgepept, worden stelselmatig opgeruimd.
Door die nieuwe koers moet het mogelijk worden zich maximaal te concentreren op het conflict met Rusland. Met Rusland, en niet de gehele SovjetUnie. Rusland als kern van de hegemonische macht, het historische Rusland
van mensen als Brezjnev en Solzjenitsyn. China's politieke planners maken
dat onderscheid zeker niet willekeurig; erachter verschuilt zich de verwachting dat op den duur de niet-Russische volken in de Sovjet-Unie, van de
Oostzee tot Kaukasus en Centraal-Azie, in hun strijd tegen het Russisch gekleurde `sociaalimperialisme' potentiele bondgenoten van China zijn.
Van de vriendschap met Moskou zijn in China nog maar zeer weinig tekenen over. De as Peking-Moskou duurde slechts zeven jaar, de vijandsthap
duurt al weer bijna twintig jaar. En sedert de breuk is een nieuwe generatie
in verantwoordelijke posities gekomen, wier politiek bewustzijn en nationale
trots in het conflict zijn gestaald. Reeds daarom is een verzoening met Mos,

,
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kou niet waarschijnlijk, aldus Alexander Korab.
In lange debatten met Chinese functionarissen bracht Korab dit probleem
steeds weer te berde. Zou China het niet met Moskou op een akkoord kunnen gaan gooien? Een kategorisch 'neen' was daarop steeds het antwoord.
Aan motieven geen gebrek: de moeizaam verkregen onafhankelijkheid mag
niet aan een schijncompromis worden opgeofferd; men kan de nieuwe tsaren niet vertrouwen, ja, zij zijn nog erger dan de tsaren van weleer. De oude
Tsaren hadden tenminste niet verheeld, een hegemoniale en koloniale politiek te voeren. De nieuwe tsaren verbergen zich evenwel aehter rode vaandels en voeren een groat spel van bedrog uit, waarbij zij profiteren van de
naiviteit, domheid en onervarenheid van anderen. Wij Chinezen hebben hen
doorzien, zoals de onderdrukte volken in de Sovjet-Unie en in Oost-Europa
het hebben gedaan. Een oud yolk als de Chinezen kan niet vergeten hoe zij
plotseling door de Russische kolonialisten in de steek worden gelaten, aldus
Korab.
China moet zich op een lange strijd instellen tegen het Russische hegemoniestreven. Maar `wij hebben een heel lange adem', aldus een Chinese politicus,
die er volgens Korab ijskoud aan toevoegde: `wij zullen hen nimmer aanvallen, maar wij zullen steeds naar het beginsel handelen, vervat in het oude
Chinese spreekwoord: liever staande sterven dan op de knieen leven. De
Russen kunnen komen, hartelijk welkom, maar zij zullen ten hoogste een of
twee provincies veroveren. En geen van hen keert daarvan levend terug.'
De kloof is diep. Volgens Peking kent Moskou het beginsel van gelijkgerechtigheid niet, en het zal derhalve niet aan de door China gestelde prealabele
voorwaarden van een overeenkomst willen voldoen, te weten dat de grensverdragen van de 19e eeuw onrechtvaardig waren; geringe grenscorrecties
in de streken van Oessoeri en Amoer; vertrek van het Sovjetleger uit alle
vreemde gebieden, met name uit de Mongolese Volksrepubliek en de grensgebieden random China; teruggave van de Koerillen aan Japan; stopzetting
van de omcirkelingspolitiek in Azie tegen China; en het sluiten van nieuwe
verdragen met een anti-hegemonie-clausule.
Ging het Mao Tsje-toeng en Tsjoe En-Laj met hun strijd tegen Moskou in de
j aren zestig en de beginj aren zeventig nog om de voltooiing van China's
emancipatie, thans heeft die strijd een nieuwe, binnenlandse functie gekregen. De strijd met het Kremlin en de afschildering van het Russische gevaar
moesten de impulsen leveren voor de economische opbouw en de nationale
trots der massa's; maar thans wordt -die strijd gezien als belangrijk middel
om de eenheid tussen leiding en yolk te garanderen, als instrument ook om
regionale belangen en ambities in te dammen.
Het Sino-Sovjet conflict heeft voor China dus een staatsvormende functie,
wat juist door de jongeren met het oog op de moeilijke toekomst, zonder het
gezag van Mao Tsj a-toeng een Tsjoe En-laj, zeer belangrijk wordt geacht.
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Nieuw Pragmatisme
Het nieuwe pragmatisme eist zijn prijs. Belangrijk is dat vooreerst voor China's werven om de punt van Oost-Europa. Daarbij volgt Peking een strategie
langs drie lijnen:
a — onophoudelijke bestrijding van de Russische hegemonie in Oost- en
Zuidoost-Europa;
b — een beroep doen op de nationale belangen van de volken van het Warschaupact; een door de vingers zien van alle anti-Chinese aanvallen van de
leiders van Oost-Europa. Daarmee wil men aantonen, dat Peking die partijleiders als willoze slaven beschouwt, en met zulke mensen valt niet te polemiseren;
c — een speciale relatie bestaat met Albanie, Joegoslavie en Roemenie, wier
vriendschap Peking naarstig nastreeft. Hoewel Albanie de plannen van premier Karamanlis van Griekenland voor een nieuwe Balkanbond afwijst,
staat China zeer welwillend tegenover dat initiatief. Alle regionale en autonome bewegingen in Europa hebben Pekings sympathie, omdat zij de hegemonie van Moskou verzwakken.
De buitenlandse politieke conceptie van China rust op twee pijlers:
1 — China is een socialistisch (communistisch) ontwikkelingsland;
2 — het anti-hegemonisme.
De planners in Peking houden dit niet voor een voorbijgaande mode maar
voor iets fundamenteels en blijvends.
De formulering `communistisch ontwikkelingsland' werd door een functionaris aan Korab als volgt verklaard: als communistisch ontwikkelingsland
bieden wij ons yolk een langtermijnig perspectief van sociale en economische ontwikkeling. Zodoende kunnen wij -de -opbouw van het socialisme over
een langere tijd uitstrekken en zijn wij niet aan onrealistische korte termijnen
gebonden zoals in de Sovjet-Unie licht- en on-zinnig genoeg steeds meer
wordt gepproclameerd. Wij hopen dat daardoor het vertrouwen van de derde
wereld in China nog sterker zal worden.
Het afzien van elk hegemonie-streven moet China's leiders nog vele generaties binden. In de kern is het de eis dat China zich afzijdig houdt van de
constellaties der beide supermogendheden en elk hegemoniestreven moet
bestrijden, teneinde zo een attractie te vormen voor alle volken die worstelen
om ongebondenheid en zelfbeschikking. Dit is ook gedacht als vertrouwensbasis voor de Aziatische buurvolken van China; de laatste resten van vrees
en ressentiment in Japan, Zuidoost-Azie", Mongolie en het door de Russen
beheerste Centraal-Azie moeten daardoor geliquideerd worden.
De anti-hegemonie-doctrine is volg,ens de scheppers ervan de belangrijkste
ideologische hulp die China aan de jonge naties van de derde wereld en de
oude naties van Europa kan bieden. Daardoor kan hun zelfvertrouwen
groeien tegen de aanspraken op hegemonie van de supermogendheden.

L. L. S. Bartalits

670

China en de Oost-West-ontspanning

Het is bekend dat de Chinese leiders de Oost-West-ontspanning een illusie
achten en dat zij geloven dat de kansen op een oorlog tussen de supermogendheden toenemen. De diepere motieven voor deze overtuiging zijn nog
niet bevredigend verklaard. Wat de Chinezen zeggen, zeiden zij ook al vijf
jaar geleden, maar zonder tot de onvermijdelijkheid van een derde wereldoorlog te concluderen.
Pas in de tweede helft van 1973 wezen zij op de gevaren van zo'n -oorlog. In
die periode begon de positie van president Nixon wankel te worden. De Chinezen schrijven -de val van Nixon niet zozeer toe aan de Watergate-affaire
als wel aan de diepe structurele veranderingen in het Amerikaanse politiekeconomisch systeem. Nixons aanhangers waren vertegenwoordigers van de
zakenkringen in het Westen en Midden-Westen van de Verenigde Staten;
hun .strategische prioriteiten lagen in Oost-Azie. Nixons val betekende een
terugkeer naar het machtscentrum van de vrijhandels-internationalisten aan
de Oostkust. Deze structurele verschuiving wordt naar Chinese opvatting
vergezeid van een minder realistische benadering van de Sovjet-Unie. Oak
maken de Chinezen zich bezorgd over de zwakte van het Amerikaanse buitenlands beleid.
Tegelijkertijd is ook verandering gekomen in de Chinese analyse van het
Russisch binnenlands systeem. Tot 1974 werden de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten gelijkelijk als suplermachten gebrandmerkt, als landen die hun
invloed ten koste van andere landen trachten uit te breiden. Sindsdien Belden
de supermogendheden als staten in de greep van het monopoliekapitalisme,
waarbij de Sovjet-Unie als de ergste van de twee geidt, in de eerste plaats
orndat het monopoliekapitalisme er meer in de staat zelf is geconcentreerd
en ten tweede orndat een te excessieve bewapening de economie uit haar balans heeft gebracht. De Chinezen wijzen thans op het feit dat de Sovjet-Unie
zelfs nog meer aan bewapening uitgeeft dan Amerika, hoewel haar nationaal produkt maar half zo groot is.
,

Geschiedenis vain de jaren dertig Iijkt zich te herhalen

De geschiedenis van de jaren dertig lijkt zich volgens de Chinese leiders te
herhalen. Zij vergelijken Brezjnev openlijk met Hitler en de houding van de
westelijke leiders tegenover de Sovjet-Unie met -die van Groot-Brittannie en
Frankrijk tegenover Hitler. Sommige Westeuropese landen beperken zelfs
hun defensieuitgaven, terwijl Moskou zijn offensief vermogen voortdurend
opvoert. Het schijnt dat de Chinezen in senator Jackson een hedendaagse
Churchill hebben ontd ekt.
Zij zijn momenteel bezorgd over de fragi1liteit van de Zuidflank van de NATO. De leden van dde Portugese Communistische partij worden `pro Mos,
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kou-elementen' genoemd. De Chinese leiders zijn verontrust over wat na
Tito's dood in Joegoslavie zou kunnen gebeuren. Hun commentatoren wijzen ook vaak op de politieke en militaire druk die de Sovjet -Unie op Noorwegen zou uitoefenen.
Vele werkelijke leiders zien naar Chinese opvatting niet de ware aard van
het Russische systeem. Men dient zich echter te herinneren dat de Chinezen
lang betoogd hebben dat de beide supermogendheden in een permanent
conflict verstrikt zijn, ondanks tijdelijke overeenkomsten. Uit de Chinese
analyse rijst de vraag hoever de Amerikanen hun positie in West-Europa
zullen laten uithollen. Toen Engeland in 1939 de oorlog aan Hitler verklaarde, deed het dit in een zwakke positie, nadat de 'appeasement'-politiek had
gef aald. Edward Heath decide na zijn bezook aan China in september 1975
mee, dat voorzitter Mao Tsje-toeng zich steeds de positie van Groot-Brittannie in 1940 voor de geest haaide. In publieke verklaringen handhaven
de Chinezen overigens, dat het om interne redenen onwaarschijnlijk is dat
de Sovjet-Unie een oorlog zal beginnen.
Er is stellig meer grond voor de Chinese vrees dan op het eerste gezicht lijkt.
Er is geen aanwijzing dat de Chinezen geloven dat zij van zo'n oorlog zouden profiteren. Zij maken zich wellicht schuldig aan overdrijvitig, maar hun
advies, hoe oorlog te vermijden, is op zichzelf niet uitzonderlijk: de Westeuropese landen zouden zich moeten verenigen en zich beter voorbereiden
op een verdedigingsoorlog. De Chinezen zouden ook een versterking, wensen van de banden tussen West-Europa en de Derde Wereld, die als een belan.grijke kracht tot revolutionaire verandering van de Internationale verhoudingen wordt beschouwd.
Oorlog in Europa

Sinds geruime tij'd beweren de Chinezen dat de ontspanning tussen Oost en
West een illusie is die tot oorlog in Europa zal Leiden. De meeste Westerse
leiders hadden gedurende de afgelopen tweeenhalf jaar gesproken over Chinees `wishful thinking' en naijver jegens de superiore grootmachten.
Sinds een paar maanden zagen de Chinezen, zonder vreugde, dat hun waarschuwingen tegen detente worden overgenomendoor critici die dat eerder
bestreden, zonder dat Peking evenwel als auctor intellectualis wordt erkend.
Zo werd erop gewezen dat de Russische interventie in Angola en de Russische pressie op Portugal en het Midden-Oosten de ontspanningspolitiek
hebben verstoord.
Toen Hans Dieter Genseher in 1973 als minister van binnenlandse zaken
van de Bondsrepubliek Peking bezocht, kwam hij bij de Chinezen niet overtuigend over. Maar begin van -dit jaar won hij als minister van buitenlandse
zaken in Peking aan respect en werd in Chinese kranten zijn uitspraak opgenomen, dat -detente juist in gevaar kwam door pogingen via interventies
,
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nieuwe invloedssferen in de Derde Wereld te scheppen. Maar slechts weinigen trokken, zoals de Chinezen, daaruit oak de conclusie dat het oorlogsgevaar groter geworden was.
Men gelooft nog steeds dat dit een kwestie van Chinese ideologie is en talrijke citaten van Mao Tsje-toeng kunnen inderdaad worden aangehaald om
deze toekomstverwachting van Peking te staven.
Maar dat is een te eenvoudige voorstelling van zaken. China was, juist toen
de triomf van Moskou in Angola zich aftekende, komen aandragen met een
beklemmende bewijsvoering voor de these van een dreigende wereldoorlog.
Deze luidde als volgt: Aileen de twee supermogendheden hebben de capaciteit om een derde wereldoorlog te voeren: zij beschikken over veel te veel
nucleaire en conventionele wapens. De Sovjet-Unie is het gevaarlijkst; zij
neemt een bewapeningsvoorsprong op Amerika met een tweemaal zo sterk
leger en een zevenmaal zo grote groei van het aantal raketten. Europa neemt
in het netwerk van Russische militaire bases een 'centrale positie in de globale strategie' in. Er worden vaak offensieve troepenmanoeuvres gehouden.
Drie van de vier Russische oorlogsvloten hebben `vaak zonder rekening te
houden met de lange oliebevoorradingslijn van het Westen' rond Europa gemanoeuvreeid. Driekwart van de Russische strijdkrachten is op het Europese continent gelegerd; in Zuid-Europa en op de Balkan is sprake van inmenging, in Portugal van `naakte infiltratie' en in Angola van 'rechtstreekse
en massale interventie'. Niemand is er zeker van -dat Moskou eveneens haar
kans in Europa niet zal aangrijpen. De Sovjet-Unie is met de reeds verworven invloedssferen niet tevreden en poogt in haar streven naar een nieuwe
verdeling van de wereld de Amerikaanse invloedssferen aan te tasten.
flat is tenslotte slechts via een oorlog mogelijk. Moskou voorziet zich via een
`geslepen tactiek' in het Westen ook nog van kredieten en technische knowhow om haar oorlogspotentieel uit te breiden. Angola toont aan in welk
tempo het aantal conflictpunten met Amerika toeneemt. Aldus nadert de
dag dat de Sovjet-Unie zich niet meer van een stag voorwaarts laat weerhouden door overwegingen van 'ontspanning'. Daar komt bij dat Moskou
nog slechts aan het begin staat van zijn 'imperiale fase', aldus Chinese functionarissen.
De Sovjet-Unie begint zijn belangen nu pas wereldwijd en niet langer continentaal te bepalen, hetgeen ook al door Amerikaanse waarnemers is opgemerkt. De technisdhe vaardigheden en successen op de lange afstand krijgen
effect en met de uitdijende invloed en ambities moet noodzakelijkerwijze
ook het aantal mogelijkheden tot botsing met de Verenigde Staten toenemen.
Volgens China zal het daaram tot een militaire confrontatie komen zodra
vitale Amerikaanse belangen in het geding komen en de botsing zal zich afspelen op de plaats van de strategische machtsconcentratie, namelijk het
Russische voorterrein Europa.

Kerk en repressie in Latijns=Amerika

Frieda Hermans

Latijns-Amerika is een 'katholiek' werelddeel. Van meet of aan waren de
Spaanse veroveraars vergezeld van priesters, die de Indianen moesten kerstenen en `pacifieren'. Nadien werd de Kerk door de grootgrondbezitters,
mijneigenaars enz. maar al te graag gebruikt om het yolk te leren onderdafig te werken, met de hoop op een beter lot in het hiernamaals. Nog veel later, toen de tegenstellingen tussen heersers en onderdrukten in de formeel
onafhankelijke staten groeiden, en het yolk zich begon te organiseren onder leiding van marxistisch gerichte vakbonden en partijen, steunden brede
sectoren van de Kerk een aantal reformistische pogingen, gedragen -door
de christendemocraten, uit humanitaire overwegingen enerzijds, maar anderzijds om de opgang van het socialisme en/of het communisme te stuiten.
Vanaf het begin waren er evenwel ook leden van de Kerk, zowel bij de hierarchie als bij de gewone priesters, die, lang voor de veroveraars zelf, in de
Indiaan de mens zagen en Them verdedigden tegen uitbuiting en uitmoording. De verdienstelijke ppionier van deze andere visie op de Indianen was de
dominicaan Bartholome de las Cazas (1474-1566). Vanuit de Kerk zelf werden er pogingen ondernomen om tot rechtvaardiger structuren te komen,
tegen de burgerlijke macht in; een (voorlopig) hoogtepunt waren Medellin
(1968) en de brieven van de Braziliaanse bisschoppen in het noordoosten,
waarin de bevrijding van de mens gekoppeld werd aan de structurele onrechtvaardigheid in de mnaatschappij en de strijd daartegen. Priesterbewegingen in de verschillende Latijns-Amerikaanse landen kozen duidelijk positie met het yolk en tegen de machthebbers; de theologie van de bevrijding
werd ingezet. 1 Er ontstond ook een beweging van 'christenen voor het socialisme' 2 die met het evangelie als motor en motivatie en vanuit de praktijk in
de arbeiderswijken, vele of sommige elementen van het historisch materia1 isme gebruiken voor hun maatschappij an alyse.
Latijns-Amerika kent de laatste jaren steeds meer militaire en burgerlijke
,

1 Werken van Gutierrez, Girardi e.a. werden vertaald in het Nederlands.
2 cfr. Inca, Christenen voor het socialisme, in Streven, augustus-september 1972, blz.
1075-1085.
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dictaturen. 3 Deze zijn een ultieme poging van de machthebbers om hun privileges in stand te houden. Ze kunnen dat nu eenmaal niet door het `verdelen van een steeds groter wordende taart', aangezien die `taart' in handen is
van het internationaal grootkapitaal en dus grotendeels in de rijke landen terechtkomt, zodat slechts enkele dikke kruimels ervan voor de nationale burgerij overblijven. Elke louter reformistische poging tot 'herverdeling van
het inkomen' is in die toestand van economische afhankelijkheid dan ook
steeds mislukt en de klassetegenstellingen evenals het klassebewustzijn onder de steeds slechter wordende economische omstandigheden voortdurend
verscherpt.
Al wie in de Kerk de bevrij ding van de mens voorstaat en daarom, ofwel radicaal de kapitalistische madhtsverhoudingen en uitbuiting veroordeelt en
streeft naar een socialistische maatschappij, ofwel binnen dit kapitalisme de
uitspattingen ervan aan de kaak stelt (schending van de mensenrechten, daling van de koopkracht onder het levensminimum enz.) en ernstige hervormingen eist, ;komt onvermijdelijk vroeg of laat in botsing met de machthebbers. En ofschoon deze mnachthebbers, naar hun eigen zeggen, deze hun
macht slechts gegrepen hebben om `de westerse christelijke beschaving te
redden van het marxisme", breidt de repressie tegen priesters en christenen
zich fel uit in verscheidene landen van Latijns-Amerika. Gezien de macht
van -de kerkstructuren gaat men daarbij omzichtig te werk. Er zijn voldoende
aanduidingen dat er, met hulp van buitenuit (CIA), een globaal plan werd
opgezet om progressieve en volksverbonden sectoren van de Kerk verdacht
te maken en te isoleren en ze zo ongestraft te kunnen neutraliseren.
Enkele recente voorbeelden van repressie

Argentinie (heel dikwijls wordt de terreur uitgevoerd door uiterst rechtse
commando's, verbonden aan het machtssysteem, dat zich formeel nog aan
de democratie moet houden) :
— Op 21 maart 1975 vallen onbekenden binnen in de Salesiaanse gemeenschap van Bahia Blanca, in het zuiden van de provincie Buenos Aires. Ze
doden pater Dorniak en stichten brand in de gebouwen. Na de moord op pater Dorniak begeven ze zich naar Villa Sanchez Elis en vernielen het parochiehuis van Nuestra Sra del Carmen.
— In Cordoba ziet pater Rojas zich verplicht het land te verlaten onder
doodsbedreigingen door de AAA (Anticommunistische Argentijnse Allzantie).
— Monseigneur Eduardo Pironio, bisschop van Mar del Plata en voorzitter
van Celam (bisschoppencommissie van Latijns-Amerika), wordt, evenals de
3 Zie bv. Latijns-Amerika in de greep van het buitenlands kapitaal (op basis van documenten van het Russell-Tribunaal), in Kritakdossier, september 1975.
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bissdhop van Rioj a, Mgr. Angelilli, door de AAA met de dood bedreigd.

4

Bolivie: in -de vroege ochtend van 13 januari 1975 vallen de agenten van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken, bijgestaan door de Nationale
Wacht, met geweld binnen in de parochiehuizen van Llallagua en Siglo XX.
Men schat het aantal mansdhappen die meewerkten aan de 'Operatie Commando' op 400.
In de parochie van Llallagua werd pater Roberto Durette bij de huiszoeking, om 4u20 's morgens, bewusteloos geslagen. De agenten gingen dan
over tot plunderingen. Iets gelijkaardigs gebeurde tegelijkertijd in de parochie van Siglo XX. Pater Gustavo Pelletier en broeder Froilan Gonzalez
werden naar een militaire kazerne gebracht, waar zich ook een aantal mijnwerkers bevonden, die eveneens gevangen waren genomen. De radio Pius
XII (van de oblaten) werd volledig ontmanteld en belangrijke onderdelen
werden door de militairen meegenomen. De mijnwerkers gingen spontaan in
staking toen ze deze en andere feiten vernamen. 5
Op 14 maart 1975 werden twee Belgische priesters, Eric de Wasseige, secretaris van de Boliviaanse commissie Justitia & Paz, en Jorge Wavreille,
oblaat, op straat opgepakt en uit het land gezet. 6
Honduras: op 25 juni 1975 worden in Olancho vijftien boeren en twee
priesters, Ivan Betancourt en Casimiro Zyphen, door het leger vermoord.
Ook in Progreso, Chaluteca en Tegucigalpa wordt gewelddadig opgetreden:
huiszoeking en plundering in gebouwen van de kerk; priesters, zusters en
leken worden uit de streek gebannen na mishandelingen.
Op 10 juli protesteren de kerkelijke autoriteiten gezamenlijk tegen de terreur, maar priesters die aan de zijde van 'het yolk staan worden verder uitgewezen. Ze worden ervan beschuldigd 'subversief' te zijn. Er wordt dan een
`actiecomite voor de Bevrijdende Kerk' gevormd en er wordt Internationale
steun gevraagd opdat de Kerk haar bevrijdingsactie bij de boeren en uitgebuiten van Honduras zou kunnen voor. tzetten. 7
Chili: in september 1975 wordt de eindaanval ingezet tegen het Comite
voor de Vrede, door de Kerk opgericht onmiddellijk na de militaire staatsgreep van1973 om de politieke gevangenen en hun families bij te staan. Leiders waren Monseigneur Ariztia, hulpbisschop van Santiago (ondertussen
4 Liaisons Internationales, Coeili, junio-ag. 1975 (68, rue de Babylone, 75007 Parijs).
Geeft regelmatig nieuws over 'christenen voor het socialisme' in Latijns-Amerika en in
Europa.
5 Uit een officieel rapport van de O.M.I. (paters oblaten), januari 1975.
6 Bolivia, maandblad van Informatiecentrurn Bolivia, april 1975 (P. Verbiststraat 29,
2610 Wilrijk).
7 Liaisons Internationales, Coeili, junio-ag. 1975.
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verplaatst naar het noorden, naar Copiapo), Helmuth Frenz, Lutheraans
bisschop (kreeg verbod fom het land opnieuw to betreden terwijl hij in Geneve was) en Fernando Salas, jezulet, gevangen genomen op 14 november
1975.
Tien leden, waaronder verscheidene priesters, worden in september, oktober en november gevangen genomen, bij anderen wordt huiszoeking verricht, religieuzen en priesters worden uitgewezen, in de pers wordt tegen de
volksverbonden sectoren van de Kerk een campagne opgezet die haar hoogtepunt bereikt begin november naar aanleiding van de hulp die enkele priesters hadden verschaft aan voortvluchtige leden van de MIR. Op 11 november 1975 eist de Junta bij de kardinaal het ontbinden van het Comite voor
de Vrede 'om erger te voorkomen'. De kardinaal geeft toe, onder een aantal
voorwaarden, maar de medewerkers van het Comite' (zowat 300 personen
overheel het land) laten weten dat ze hun activiteiten zullen voortzetten
`zolang ze er fysisch toe in staat zijn'.S
De Kerk in Chili vOor de staatsgreep
De Chileense Kerk, met name het Chileense episcopaat, heeft altijd de naam
gehad progressief te zijn. Een bisschop die hierbij zeker vermeld moet worden, is Mgr. Larrain, bisschop van Talca, overleden in 1966, die reeds in de
zestiger jaren de kerkelijke landbouwgronden verdeelde onder de boeren.
In 1964 wordt de christendemocraat Frei tot president gekozen. Voorzeker,
de bisschoppen had-den duidelijk gesteld dat ieder christen zelf moest bepalen voor wie hij stemde, eventueel dus ook voor de marxist Allende, maar
hun sympathie grog toch uit naar de man die met christendemocratische
principes de `revolutie van de vrijheid' beloofde. Grote sectoren binnen de
Kerk deelden deze hoop. Maar de `revolutie' bleef uit en de vrijheid bleef
het privilege van de rijken.
1968: de bisschoppen van Zuid-Amerika komen bijeen te Medellin (Colombia). Centraal staat de aanda.cht voor de armen, de werklozen, de daklozen,
de analfabeten. Voor de eerste maal wellicht rblijft de Kerk niet stilstaan bij
deze fenomenen zelf, maar peilt zij naar -de oorzaken ervan. Conclusie te
Medellin: de armoede van ons continent is het gevolg van verdrukking en
uitbuiting; een oplossing zal pas worden bereikt via bevrijding uit de onderdrukking. Nog tijdens de bijeenkomst van -de bisschoppen te Medellin wordt
in Santiago de Chile de kathedraal bezet door de Jonge Kerk die `een Kerk
aan de kant van het yolk' eist.
In 1969 heeft er een eerste scheuring plaats binnen de christendemocratische partij. Hieruit ontstaat de MAPU (Movimiento de Accion Popular
8 Uit de documenten van het Comite de cooperacio'n para la paz en Chili, Santiago,
21 november 1975. Deze en andere documenten zijn in vertaling te verkrijgen bij KELA,
St.-Jacobsmarkt 82, 2000 Antwerpen.
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Unitaria), vooral gevormd door mensen die meenden dat de christendemocratisehe partij te zeer gebonden was aan de heersende klasse om ooit tot
echte structuurhervormingen te kunnen komen. De MAPU schaarde zich
resoluut achter een socialistisch perspectief.
De verkiezing van Salvador Allende tot president in september 1970 plaatste de christenen voor een nieuwe keuze. Welke houding aannemen tegenover een regering waarin twee proletarische en marxistische partijen de leiding hebben en die zich tot doel stelt de overgang naar een socialistische
maatschappij mogelijk te maken? De latente verdeeldheid in de Kerk kwam
daardoor duidelijker aan het licht. Een eerste fractie van de Kerk blijf t hameren op de innerlijke verandering van de mens, `de bekering van het
hart', en laat zich gemakkelijk meeslepen in de campagnes die de burgerij
tegen het regime van Allende opzet: rozenhoedjes bv. om met een 'genadegreep' de staatsgreep te stimuleren, campagnes op de TV van de katholieke
universiteit onder leiding van de priester Hasbun ... Een tweede fractie,
vooral afkomstig uit de arbeidersklasse en de geradicaliseerde kleine burgerij, stelt het engagement voor een socialistische maatschappij voorop, en
werkt mee met de Unidad Popular in de verschillende, ook marxistische
partijen. Tot deze fractie behoren eveneens een aantal priesters en christenen die de beweging van de `christenen voor het socialisme' vormen. Een
derde, en de grootste fractie tenslotte, geinspireerd door de christendemocratie, stelt de actie voor kleine hervormingen centraal: het wegwerken van
de onrechtvaardigheden op basis van `christelijke waarden en principes'.
Het systeem als dusdanig wordt door hen niet aangevochten, en voor diepgaan-der hervormingen schrikken zij al dra terug. Zij trachten een utopische
`eenheid' te doen zegevieren op de steeds scherper wordende klassentegenstellingen. In deze fractie vinden wij haast alle leden van de kerkelijke hierarchie terug.
,

De Kerk in Chili na de staatsgreep

De reactie tegen de militaire en bloedige staatsgreep van generaal Pinochet
is niet eenvormig. We kunnen dus niet over de houding van de Kerk spreken; we zullen de verschillende houdingen binnen de Kerk en hun respectieve evolutie ieder hun plaats moeten geven.
De Kerk van het compromis wil haar instellingen (parochies, scholen, ziekenhuizen enz.) en privileges bewaren. Zij is bereid daarvoor bepaalde compromissen te sluiten en onrecht te laten gebeuren `om erger te voorkomen'.
Deze houding wordt duidelijk enkele dagen na de staatsgreep, wanneer het
episcopaat een verklaring publiceert waarin de regeringsverantwoordelijkheid die het leger `op zich heeft genomen' weliswaar erkend wordt, maar
waarin tevens eerbied gevraagd wordt voor 'degenen die in de strijd gestorven zijn, op de eerste plaats hij die tot op 11 september president van de
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Republiek was (d.i. Salvador Allende)' en waarin men verlangt dat 'er rekening zou worden gehouden met het eerlijk idealisme dat velen van de
overwonnenen bezielde'. Met die laatste aanbeveling werd echter helemaal
geen rekening gehouden. De Junta kenmerkte zich al dadelijk door volgende
trekken: vervolgingen, terechtstellingen, broodroof om politieke redenen,
willekeurige gevangenname voor onbepaalde tijd gepaard met folteringen,
verdwijnen van gevangenen, concentratiekampen enz. Tot wie moesten de
slachtoffers van deze brutale repressie (of hun familieleden) zieh wenden?
Het parlement was opgeheven, de burgerlijke reehtspraak was volledig onderworpen aan de heersers, de pers was gemuilband, de partijen van de
Unidad Popular en de MIR waren ibuiten de wet gesteld (zij behaalden nochtans 43,3 % van de stemmen in maart 1973 ...), de vakbonden stonden onder zware dreiging en vervolging, 'de leiders waren gevangen genomen, gedood, ondergedoken of in ambassades gevlucht. Al Aug bleek dat de enige
`instelling' die de stormloop van militair geweld had overleefd, de Kerk
was. Aanvankelijk werd het Comite voor Hulp aan Buitenlandse Vluchtelingen opgericht, in samenwerking met o.a. de UNO en het Rode Kruis en
met goedkeuring van de Chileense militaire regering, die onder internationale druk ergens de facade moest redden. Op 6 oktober 1973 werd het Comite voor de Vrede in Chili opgericht, in dezelfde condities, o.1.v Fernando
Ariztia, toen hulpbisschop van Santiago, Helmuth Frenz, Lutheraans bisschop en Fernando Salas, jezu*iet. Het Comite 'bood steun aan duizenden
personen die getroffen werden door de repressie. Dit Comite kwam in onmiddellijk contact met de werkelijke toestand waarin het yolk moest leven.
Er werden -dossiers aangelegd, feitenmateriaal werd verzameld over de repressie. Een groot aantal leken en priesters, vooral uit de arbeiderswijken,
werkte mee. Op die manier kon de kerkelijke hierarchie niet onwetend blijven over de toestand van repressie en economische nood bij het yolk. Het is
dank zij dit Comite en de priesters-medewerkers aan de basis, dat de houding van de hierarchie tegenover de militaire Junta dan ook negatiever werd.
In april 1974 spraken de bisschoppen van Chili voor het eerst in een gezamenlijke verklaring (twee stemden tegen) hun bekommernis uit
,

over het klimaat van onzekerheid en angst,
over de sociale dimensie van de economische situatie: de verhoogde werkloosheid en
het arbitrair ontslaan van werkkrachten om ideologische redenen,
over het onderwijssysteem dat men volledig aan het herstructureren was,
over het aantal gevallen waarin de nodige juridische waarborgen voor de veiligheid van
de persoon ontbraken. Dat kwam tot uiting in arbitraire aanhoudingen of lange gevan.
genschap waarbij noch de betrokkenen noch hun familieleden de beschuldiging kenden; in ondervragingen met fysische en morele druk enz.
Wij moeten nochtans opmerken dat de hierarchie zich in deze en volgende
uitspraken beperkte tot het veroordelen van 'mistoestanden' (gevangenschap om politieke redenen, folteringen, werkloosheid) maar dat ze het
systeem zelf dat deze mistoestanden voortbrengt of de regering die ze op-
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legt, niet betwistte. Ze onderkende blijkbaar niet dat deze 'mistoestanden'
inherent zijn aan de aard van het ingestelde regime en dat de gevoerde
economische politiek, afgestemd op een zo groot mogelijke winstaccumulatie voor het binnen- en buitenlands grootkapitaal, onvermijdelijk moet
leiden tot een grotere uitbuiting van de massa, die dan weer een zeer hoge
graad van repressie vereist om deze (politiek bewuste) stilaan uitgehongerde volksmassa `kaim' te houden. De kerkelijke leiders blijken dit structureel repressief karakter van de dictatuur niet te begrijpen en versterken de
indruk dat het hier slechts gaat om sporadische misbruiken, die opgelost kunnen worden -door te praten met de verantwoordelijken. De verschillende desillusies die hierbij opgelopen werden leidden dan telkens weer naar nieuwe
kerkelijke documenten met kritiek op de Junta (haar repressief karakter en
haar economische politiek) zonder nochtans 000it haar autoriteit te verwerpen.
Ondanks deze beperkingen heeft die kerkelijke kritiek het bewind toch
woest gemaakt. Herhaalde perscampagnes werden opgezet tegen de `rode'
kardinaal Mgr. Silva Henriquez en er werd zelf s een huiszoeking bij hem
verricht.
De Kerk van de machthebbers is eveneens actief gebleven. Ondanks het genuanceerde standpunt van de bisschoppenconferentie waren er enkele bisschoppen die aan hun enthousiasme over de 'redding van het vaderland van
het communisme' uiting wilden geven. Zo bv. Mgr. Valdes van Osorna en
Mgr. Tagle van Valparaiso. Ook Mgr. Gilmore, hoofdaalmoezenier van het
leger, doet zich regelmatig in die zin opmerken. Zelfs enkele Belgische franciskanen en `paters van Tongerloo' bestoken hun vrienden en familie nog
met brieven in die zin.
Niet alleen zijn er bisschoppen en priesters die zich resoluut aan de zijde van
de militaire dictatuur hebben geschaard, ook de militairen maten zich een
`christelijk' karakter aan. In hun principeverklaring van 11 maart 1974 stelden de ideologen van de Junta (o.m. Jaime Guzman, lid van Opus Dei) dat
`de regering van Chili de christelijke opvatting over mens en maatschappij
erkent'. Wanneer deze principes concreet vertaald worden blijkt duidelijk
waarover het gaat: aanvaarding van het (onaantastbaar) recht op de priveeigendom van de produktiemiddelen en het vrij initiatief op economisch terrein. Onder het mom van christelijke waarden gaan hier de principes schuil
van de kapitaalkrachtige burgerij en bet internationaal kapitalisme i.v.m.
hun prive-bezit en hun vrijheid ten nadele van die van de meerderheid van
de bevolking.
Deze uiterst conservatieve sectoren van de Kerk worden ook gemakkelijk
gemobiliseerd door de rechtse pers. Ze laten zich gebruiken in blitzmanifestaties tegen de `rode' kardinaal, tegen priesters uit arbeiderswrjken, tegen uitgewezen religieuzen.
De Kerk der armen zit in een bijzonder moeilijk parket. Het leger dat met
,

,
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zijn staatgreep de christelijke beschaving wou redden, heeft niet geaarzeld
priesters en christenen te vervolgen, gevangen te nemen, te folteren of te doden. Onmiddellijk na de staatsgreep, werden immers drie priesters door de
Junta vermoord; in oktober 1973 alleen al werden elf parochies doorzocht,
tientallen priesters werden een tij dlang gevangen genomen, in januari 1974
waren er al honderd en zes priesters en religieuzen uit het land gezet. Hieruit
blijkt dat het leger wel het `christendom van de burgerij' verdedigt, maar tegelijk het christendom dat aan de zijde van de armen staat vervolgt.
Oude en nieuwe armoede in Chili

Chili is steeds een economisch afhankelijk land geweest: eerst van Spanje,
dan van Engeland, tenslotte van de Verenigde Staten en de multinationals.
Summier samengevat komt dat hierop veer: de rijkdommen die het land bezit (vooral koper en landbouwprodukten) komen nauwelijks ten goede aan
het geheel van de bevolking, maar wel terdege aan een bovenlaag die het
buitenlands spel te eigen bate meespeelt.
De Chileense werkende bevolking heeft zich al zeer vroeg georganiseerd in
partijen en vakbonden, tegen de uitbuiting waaronder ze gebukt ging. Deze
langdurige strijd leidde in 1970 tot de overname van een deel van het staatsapparaat, nl. de uitvoerende macht, door de afgevaardigden van het yolk,
i.e. Salvador Allende en de partijen van de Unidad Popular. Dat de verdere
machtsovername (wetgevende, gerechtelijke en economische macht, de
macht van de wapens-of-het-leger) mislukt is, weten we ondertussen maar al
te goed. 9
Bij de bloedige staatsgreep van de generaals Pinochet, Leigh, Merino en
Mendoza werden met de macht van de wapens alle voordelen weggeveegd
die door de arbeidersstrijd in een tijdspanne van tientallen jaren verkregen
waren (evenals de veroveringen van de laatste drie jaar). Lonen werden geblokkeerd, prijzen vrij gelaten. De inflatie werd bestreden met monetaire
restricties, maar liep in 1974 toch nog op tot 375,9% , in 1975 tot 280,4%,
over de eerste tien maanden van het jaar.
Door de dalende lonen kon steeds minder worden gekocht, gingen de kleine
bedrijven bankroet en stapelden de grote hun waren op of schakelden om
op uitvoer. Ze deden de binnenlandse prijzen nog meer stijgen gezien hun
winstmarge over een kleiner aantal produkten verkregen moest worden en
ze monopolieposities innamen zonder restricties van staatswege. De gevolgen voor de bevolking zijn honger, werkloosheid, vernedering, zoals die de
laatste tientallen jaren niet meer werden beleefd in het land. Dit alles werd
9 Cfr. Jan van der Putten, Chili '71-'74. Analyse en voorlopige conclusies, Van Gennep, 1974.
— Kritakdossier: Chili na de staatsgreep, 1974.
— Chili: een zwartboek, Agathon, 1974.
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ten overvloede met cijfers gestaafd. We verwijzen bv. naar Mensaje, tijdschrif t van de jezu*leten in Santiago. 1 ° Daarin werd de reele daling van de
koopkraeht van de bevolking berekend op 42 a 50% in september 1974 en
nog eens 13,6% in maart 1975. De werkloosheid is ondertussen opgelopen
van 3,8% in 1971, tot zo maar even 20 % volgens officiele en 30% volgens
niet-officiele cijfers. Er is van werkloosheidsvergoeding natuurlijk geen
sprake, ten zij voor een zeer kleine minderheid en dan nog slechts gedurende
zes maanden. De prijzen en lonen in de officiele krant El Mercurio laten aan
duidelijkheid evenmin jets te wensen over. Terwijl de prijzen van basisvoedselprodukten in september 1975 met 120 vermenigvuldigd moesten worden, waren de lonen slechts 50 maal gestegen. Voor een brood moest een
doorsnee-werkman in 1972 twintig minuten werken, in 1975 al een halve
dag. De ondervoeding in de volkswijken brengt onherroepelijk letsel toe
aan de fysisehe ontplooiing van de kinderen die nu geboren worden. Kinderen op schoolleeftijd moeten dikwijls thuisblijven bij gebrek aan schriften
of kleren, of vallen op school gewoon van uitputting in slaap. Meisjes verlaten het middelbaar onderwijs om dienstmeisje te worden in de rijke wijken,
maar omwille van het enorme aanbod worden ze amper betaald. Voor velen blijft nog enkel de prostitutie die, zelfs volgens de officiele cijfers, geweldig is toegenomen. Terwijl men de eerste maanden nog bij familieleden terecht kon, of bij buren die nog werk hadden, is nu ook die solidariteit minder en minder mogelijk omdat iedereen verarmt.
Deze harde realiteit werd natuurlijk opgemerkt door de priesters en leken
die in de 'poblaciones' of arbeiderswijken wonen en ze liet hen niet onverschillig: het Comite voor de Vrede, aanvankelijk opgericht voor hulp aan
politieke gevangenen en hun families, begon zich ook bezig te houden met
het lenigen van deze andere vorm van repressie, de honger.
Zo schreef Mgr. Ariztia in zijn Kerstboodschap van 1974:
,

In verschillende voikswijken van Santiago hebben de christen gemeenschappen de laatste maanden `kinderrefters' in het leven geroepen, waar een groep van vijftig tot zeventig kinderen beneden de zes jaar eens per dag een maaltijd krijgt. Het betreft kinderen waarvan de ouders geen werk hebben.
Alleen al in de gemeente Barrancas zijn op dit ogenblik een dozijn van die `refters' in
werking met de steun van Caritas en dank zij de inspanningen van de wijkbewoners
zelf die hun brood, hun suiker uit hun armoede delen en die zich gedurende een deel
van hun tijd vrijwillig inzetten. Andere refters zullen nog groeien. In vernoemde gemeente zouden, rekening gehouden met de noden, wel vijftig, tachtig of tweehonderd
van die refters nodig zijn.
Er zijn mensen die enthousiast worden en zeggen: `hoe mooi!' Wat we zouden moeten
zeggen is: `hoe triestig, hoe erg dat dit nodig is!'

In die laatste zin wordt de strekking van de hulp verduidelijkt: de comites
doen zoveel mogelijk hun best om alle neerbuigende liefdadigheid te weren.
De hulp is gebaseerd op solidariteit onder de wijkbewoners, wat organisa10 December '74 en mei '75.
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tie, overleg en een gevoel van samenhorigheid meebrengt. Deze actie is, als
een vorm van verzet, de Junta reeds lang een doom in het oog. Eerst trachtte
zij de hulpverlening te recupereren. Toen dat niet lukte begon ze met openlijke tegenstand. Ook binnen de Kerk zijn er nog groepen die de hulp liever
anders zouden zien evolueren, door ze in de louter caritatieve sfeer op te
sluiten.
Het 'Comite voor de Vrede' in conflict met de Junta

Op 21 november 1975 tracht het Comite voor de Vrede de publieke opinie
buiten Chili te beroeren met een noodkreet: tiers medewerkers zitten immers
gevangen en worden door de militairen gezocht. De dreiging om het Comite
te ontbinden op 31 december is tevens een bedreiging van de fysische integriteit van hen die er beroep op doen en van degenen die er werken. Zonder
de 'bescherming' van de kerkelijke autoriteiten is er geen rem meer op de
repressie tegen de leden van het Comite zelf.
In het verslag dat de oproep vergezelt lezen we:
Meer dan 38.000 personen op zoek naar bijstand hebben een beroep gedaan op het
Comite. Het gerechtelijk departement heeft in twee jaar tijd 6.507 gevallen behandeld,
het arbeidersdepartement 5.802 en het bureel van Providencia in Santiago 2.969; afgezien van voorgaande cijfers die slaan op Santiago, hebben de burelen in de rest van
het land 17.829 gevallen behand.eld; er werden 29.151 medische prestaties verricht;
het Bijstandprogramma kwam ten goede aan 9.857 personen; de Commissie van Solidariteit en Ontwikkeling heeft 126 bedrijven gefinancierd en werk verschaft aan 1.974
personen. Dit is een zeer grote inspanning in een situatie die er zeker niet beter op geworden is.

Dat de repressie waartegen het Comite in het leven werd geroepen, nog
voortduurt, wordt aangetoond door volgende gegevens van het Comite:
In september 1975 waren er volgens de regering 4.009 politieke gevangenen in het land:
1.398 met proces, 2.117 veroordeelden en 494 aangehoudenen. In dit officieel verslag
worden de `verdwenen' personen niet meegerekend. Dit zijn personen waarvan de regering de gevangenneming ontkent. Het is onmogelijk het aantal verdwenen personen
nauwkeurig vast te stellen op nationaal vlak. Het Comite voor de Vrede in Chili heeft
nochtans gegevens over 1.052 gevallen voor de provincie Santiago.
Sedert 1 mei 1975 werden door het Comite 745 aanhoudingen vastgesteld in Santiago.
(...) Wanneer we de ons bekende aanhoudingen vergelijken van maand tot maand, dan
is de laatste drie maanden een duidelijke stijging van het aantal waar te nemen: 141 in
augustus, 206 in september en 148 in oktober, terwijl het aantal in mei 98 hedroeg, in
juni 86 en in juli 66. De stijging is in grote mate te wijten aan de repressie tegen vakbondssectoren (juli-augustus), universitaire (augustus-september) en kerkelijke (september en volgende) middens.

Ook de activiteiten van het Comite voor de Vrede ten voordele van politieke
gevangenen groeiden op bepaalde momenten uit tot kanalen voor het volksverzet. Einde juli 1975 werd het bericht de wereld ingestuurd dat 119 Chilenen elkaar in het buitenland zouden hebben uitgemoord, maar het Comite
voor de Vrede bezat van bijna elk van deze personen een dossier met de
datum van gevangenneming in Chili, getuigenissen daarover, en getuigenis-
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sen van personen die hen nadien nog in een concentratiekamp of gevangenis
hadden gezien. Zo werd de Junta in een ommezien ontmaskerd in haar poging om voor de verdwenen (vermoo-rde?) gevangenen een alibi te vinden,
juist op het moment dat ze de onderzoekscommissie van de UNO de toegang
tot het land had ontzegd uit angst voor wat die vinden zou.
Op 8 augustus organiseerde het Comite een mis `ter nagedachtenis' in de
Basiliek van Lourdes in Santiago onder de spandoek: `de waarheid zal U
bevrijden'. De samenkomst groeide uit tot een ware massamanifestatie tegen
de Junta, die het dan ook zo had begrepen. Vandaar dat zij een processie ter
ere van O.L.-Vrouw gepland voor 8 december 1975 en die voorzeker zou
uitgegroeid zijn tot een massaprotest tegen de opheffing van het Comite voor
de Vrede gewoon verbood.
Oak werden de door het Comite verzamelde gegevens over gevangenen, concentratiekampen, folteringen, gevangenissen, verdwenen personen enz. te
gelegener tijd doorgegeven aan internationals instanties voor de mensenrechten, zodat niemand nog kan twijfelen over de Chileense realiteit.
Het is duidelijk dat dit allemaal te ver ging voor de militaire Junta die zich
geleidelijk had opgemaakt om 'het Comite voor de Vrede, en in een trek ook
de andere volksverbonden sectoren van de Kerk, het leven onmogelijk te
maken. De houding van de kardinaal was aarzelend, maar op 11 november
1975 week hij tenslotte voor de eis van Pinochet het Comite te ontbinden.
De leden ervan zijn echter zinnens verder te werken, ook ná 31 december.
Dat ze hierbij zeif groot gevaar lopen weten ze ook, maar tegelijkertijd zal
hun houding die van de Kerk van het compromis verder beinvloeden.
Een sinister offensief

We namen Chili als voorbeeld omdat de krachtlijnen er erg duidelijk naar
voren komen en omdat de toestand er op de spits wordt gedreven door de
economische en politieke omstandigheden. Uit Bolivie kwam door toedoen
van een militair -die een en ander met zijn geweten niet meer in overeenstemming kon brengen een document, waaruit blijkt dat de repressie tegen de
kerkelijke sectoren niet aan het toeval wordt overgelaten. We geven hier
de tekst van het geheim plan, zoals verspreid door Sago (Informatiecentrum
Bolivie). 11

Geheim pan van de Boliviaanse regering, gericht tegen de Kerk
1 — Men mag de Kerk als instituut niet aanvallen, en nog minder de bisschoppen in hun geheel, maar enkel het meest progressieve deel van die
Kerk. Voor de regering is Mgr. Manrique de voornaamste vertegenwoordi11 Wilrijk, 24 april 1975.
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ger van die groep. De aanvallen op deze bisschop moeten van persoonlijke
aard zijn. Men moet hem losmaken uit de hierarchie en zorgen dat hij problemen krijgt met de nationale clerus.
2 — Voor alles moeten de aanvallen gericht zijn op de buitenlandse clerus,
vooral tegen hen die verbonden zijn aan Justitia et Pax, de handtekenactie
ten gunste van de rechten van de mens enz. Men kan ze best in verband
brengen met de politieke partijen van extreem links, vooral het ELN (Bevrydingsleger).
3 — Vooral toezicht houden op enkele ordes zoals de dominikanen, de
oblaten, de jezu'leten, en hun banden met Radio Fides, Pio XII, INDICEP,
de kerkelijke werkzaamheden in de Altiplano, onder de katoenarbeiders en
vooral onder de mijnwerkers.
4 — Samenwerking met de CIA. Via Freddy Vargas en Alfredo Arce heeft
de CIA besloten direct in deze zaak tussen te komen. Ze heeft beloofd een
complete informatie te verschaffen over sommige priesters, vooral Noordamerikanen. Op 48 uur tijd hebben ze de minister van binnenlandse zaken
deze elementen in handen gespeeld (persoonlijke documentatie, studies,
vrienden, adressen, publikaties, contacten met het buitenland). Daartoe
werkten ze samen met de heer Lamasa. Ook over andere priesters bezitten
ze gegevens.
5 — De wisseling aan het hoofd van de Inlichtingendienst houdt hiermee
ook verband: de vorige chef, kol. Arabe, was niet geneigd een openlijke
oorlog met de Kerk te beginnen. Zijn opvolger, majoor Vacaflor, is een `harde' met sadistische neigingen, die direct heeft meegewerkt aan de folteringen. Hij is bereid het plan tot op de letter uit te voeren.
6 — Een steekkaartensysteem werd opgezet, speciaal bedoeld voor religieuzen en priesters, alsmede voor enkele bisschoppen en kloosterordes.
7 — Toezicht op enkele kloosters teneinde hun leden te lokaliseren en hen
te kunnen volgen. Hetzelfde geldt voor het bisdom.
8 — In principe mogen kloosters geen huiszoeking krijgen, want dit veroorzaakt te veel publiciteit. De priesters die op de lijst staan moeten op straat
worden aangehouden, bij voorkeur daar waar er geen yolk is of op het platteland. De agenten moeten inburger zijn en zich verplaatsen per taxi, speciaal daarvoor gehuurd.
9 — Aan de hierarchie moeten de genomen maatregelen worden voorgelegd. De gearresteerde religieuzen moeten zonder enige publiciteit worden
weggebracht, maar niet naar het ministerie of de DOP. Aan de bisschoppen
wordt nadien de uitwijzing megedeeld als een fait accompli.
10 — Wanneer de priester gearresteerd is zal men vanwege het ministerie
pogen in zijn portefeuille of zo mogelijk zelfs in zijn woning subversieve propaganda binnen te smokkelen, alsook een of ander wapen; men moet tevens
zijn verleden uitpluizen, zodat hij onder verdenking komt bij de bisschop
en bij de publieke opinie.
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11 — Met de hulp van enkele communicatiemedia (vooral de krant El Diario) zullen ingezonden brieven bekend gemaakt worden om Mgr. Manrique
en de progressistische priesters in een verkeerd daglicht te plaatsen.
12 — Met enkele bisschoppen dient men te leven op vriendschappelijke
voet; ook met enkele nationale priesters, zodat de publieke opine niet ziet
dat er een vervolging tegen de hele Kerk aan de gang is, maar schijnbaar enkel tegen een paar van haar leden. Men moet op de authenticiteit van een
nationale Kerk aansturen.
13 — De agenten die goed meewerken aan dit plan kunnen als beloning de
bezittingen krijgen die in sommige kloosters worden geconfisceerd.
14 — Op dit ogenblik bestaat er al een lijst van tien priesters die moeten
worden gearresteerd.
15 — In handen van het ministerie berust een aanklacht tegen Justitia et
Pax, getekend door tien Boliviaanse priesters en religieuzen.
Over de echtheid van dit document hebben we alle garanties. De toepassing
ervan is bovendien systematisch aan de gang in Bolivie. Maar niet alleen
daar. Ook in Chili vinden we de verschillende tactieken in concrete toepassingen terug. Naar verluidt kunnen ook in Parguay, Uruguay en Argentinie
dezelfde kenmerkende acties worden herkend, zoals ze in dit document werden beschreven, nl.: de interne tegenstellingen binnen de Kerk op de spits
drijven; een ideologische campagne voeren tegen progressistische sectoren;
de leiders onder politiecontrole brengen en ze tenslotte uitschakelen door
gevangenneming of door hen uit het land te verwijderen. Bovendien is men
op de hoogte van het felt dat sedert 1969 door de Rand Corporation, op
aanvraag van het Staatsdepartement van de Verenigde Staten, studies worden gemaakt over de katholieke Kerk, over de christenen voor het socialisme e.a. in Latijns-Amerika. Dit wijst erop dat de Kerk in de noordameri-

kaanse politiek als een potentieel tegenstander wordt aangezien.
De vraag is dus tot welk punt de contradicties tussen dictatoriale regimes in
de Kerk in Zuid-Amerika zullen oplopen. In zover de repressie en de economische uitbuiting er toenemen — consequenties van de crisis van het wereldkapitalisme, die nog steeds door de rijke landen naar de arme wordt uitgevoerd — zullen de volksverbonden sectoren van de Kerk steeds duidelijker
positie moeten nemen in de aan de gang zijnde klassenstrijd. Hoe meer ze
dat doen, hoe meer ze ook verder zelf nog te lijden zullen hebben van de repressie, samen met die volkssectoren die ze verdedigen. Dit kan aan de hierarchie en aan de Kerk van het compromis niet ongemerkt voorbijgaan. Zij
zullen wel verplicht worden stelling te nemen. In welke zin zij dit zullen doen
is uitermate belangrijk voor de overlevingskansen van de Kerk in LatijnsAmerika en voor de geloofwaardigheid van de boodschap van `bevrijding'.
Van onmiddellijk belang is het ten minste de tactieken te onderkennen waar
-

mee de dictaturen en hun buitenlandse sponsors de volksverbonden secto-

ren van de Kerk willen afzonderen om hen zo beter te kunnen neutraliseren.

Vijftien jeer economische
programmering en planning in België

L. Penninckx

Naar het einde van de jaren vijftig toe vond de idee om de hoofdlijnen van
de economische toekomst te 'begeleiden', ook in Belgie toenemend bijval.
Het initiatief van de toenmalige Eerste-Minister Gaston Eyskens was ingegeven door het voorbeeld van de buurlanden en door de recessiesfeer van
de jaren 1957-1958. Zo -kwam bij Koninklijk Besluit van 14 oktober 1959
het Bureau voor Economische Programmatie tot stand.
Van planning of planbureau was toen nog geen sprake. De koele relaties
tussen Oost en West en de behoefte van Belgie aan buitenlandse investeringen (die men vooral uit de V.S. zag komen) maakten elke vergelijking met
de centraalgeleide economieen van het Oostblok tot een verwerpelijke zaak.
Kortom de term planning betekende in die jaren zoveel als een godslastering.
Programmering voor of achter op de reele conjunctuur
Het Bureau voor Economische Programmatie heeft in het decennium 19601970 twee vijfjarenprogramma's opgesteld die hoofdzakelijk gericht waren
op versnelling van de economische groei en expansie van de tewerkstelling.
Deze programma's hebben achteraf beschouwd slechts een geringe invloed
uitgeoefend op de economische evolutie. Een eerste verklaring hiervoor is
op de eerste plaats te vinden in de gebrekkige programmering van de overheidsinvesteringen. Het B.E.P. was niet in staat de investeringen van de ministeriele departementen tot een sluitend geheel te coordineren. Het Bureau
werd immers gedwarsboomd door sommige ministers die om politieke motieven hun eigen — overdreven — plannen trachtten door te drijven. Een tweede oorzaak van de geringe invloed van deze eerste expansieprogramma's
was de zgn. defasering van de conjunctuur. Zij misten de nodige soepelheid
om zich aan de conjunctuurevolutie aan te passen. Ook het economisch
budget dat, met die bedoeling, van of 1962 j aarlijks werd opgesteld, slaagde
er niet in die soepelheid op te brengen. Het eerste programma 1961-1965
verloor aan betekenis omdat het door de economische successen werd voorbijgestreef d: de geprogrammeerde reel e groeivoet van 4% werd, hoe ambitieus ook, sterk overtroffen! Het programme 1966-1970 -dat dan weer gedu,
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rende deze periode van hoogconjuncturele euforie werd voorbereid, stelde
opnieuw een reele groei van 4% voorop: bij de indiening ervan eind 1967
was evenwel de conjuncturele vertraging reeds voelbaar met als gevolg dat
de geraamde expansie sterk in twijfel werd getrokken.
Ook al vormden de expansieprogramma's om al deze redenen geen referentiekader voor het economisch beleid noch van de overheid noch van privezijde, toch vertoonden zij vanzelfsprekend positieve kanten. Zij zijn in de
eerste plaats de aanleiding geweest tot een leerproces van 'gissen en missen'
waarbij de planningstechnieken bestendig verbeterd werden en het inzicht
in de methodes en instrumenten van de planning voortdurend toenam. Het
gamma van statistische gegevens werd sterk uitgebreid en de econometrische
modellenbouw genoot een stijgende belangstelling. De programmering opende ook perspectieven voor een versnelling van de economische groei. Verder werd de behoefte aan een industrieel beleid duidelijker merkbaar: begrppen als sectoriele selectiviteit, vooruitgangscontracten en regionale
groeipolen zouden mede dank zij de programmering hun neerslag krijgen in
de expansiewet van 30 december 1970. Tenslotte betekenden de expansieprogramma's een stimulans voor het coherent denken op halflange termijn
en voor discussie en bezinning over de wenselijke ontwikkeling van de economie.

Economische planning in het teeken van de decentralisatie
Het jaar 1970 bracht kentering in de minder succesvolle weg van de programmering in Belgie. Het streven naar een nieuwe regionale staatsstructuur
voor het unitaire Belgie kreeg gedeeltelijk vorm in de wet-Terwagne van 15
juli 1970 'houdende organisatie van de planning en van de economische decentralisatie' en in de grondwetswijziging van 24 december 1970.
In de nieuwe grondwet werd aan de Nederlandstalige en de Franstalige gemeenschap in Belgie autonomie verleend op cultureel vlak. Tevens werd in
het beruchte artikel 107 quater het theoretisch kader van de politieke gewestvorming vastgelegd.
Op economisch vlak opteerde de zgn. Werkgroep van de 28 die de structuurwijzigingen van 1970 voorbereidde, voor de eenheid van het algemeen beleid, maar met een uitgesproken decentraliserende tendens. Deze optie werd
vastgelegd in de raamwet van 15 juli 1970: deze kaderwet had vo-ornamelijk
drie objectieven.
Vooreerst moest zij toelaten een actieve industriepolitiek te voeren waar
door de ontwikkeling van groeipolen en spitssectoren zou worden bevorderd. Om ,dit te verwezenlijken werd de Dienst voor Nijverheidsbevordering ingesteld. In tweede instantie werd, zoals reeds gezegd, de economische
decentralisatie geinstitutionaliseerd. De emanatie hiervan zijn de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen en de Gewestelijke Economische Raden.
-

688

L. Pen n in c kx

Tenslotte werd besloten om de planning meer kracht bij te zetten en haar terzelfdertijd in het kader van de economische decentralisatie een gewestelijke
uitbouw te geven. De regionalisering van het Plan kwam hierop neer dat het
nationale Plan voortaan zou ontstaan uit de regionale deelplannen die geacht werden de behoeften, zoals ze in de regio zelf worden ervaren, beter
weer te geven. Bij deze overgang van 'programmering' naar `planning' waren evenwel nog andere verschilpunten merkbaar. Het Bureau voor Economische Programmatie werd omgevormd tot Planbureau met nationale, sectoriele en gewestelijke directies. De raadplegingsprocedure van het Plan
werd uitgebreid: voortaan zouden en de Centrale Raad voor het Bedrij f sleven, en de Nationale Arbeidsraad en de Gewestelijke Economische Raden
en het Nationaal Comite voor Economische Expansie bij de voorbereiding
van het Plan worden geconsulteerd.
Verder zou nu ook de sociale sector door het Plan worden bestreken, vandaar de uitdrukking 'sociaal-economisch vijfjarenplan'. Niet minder belangrijk was het feit dat de overheid voortaan uitdrukkelijk verplicht zou
zijn het Plan na te leven. Voor de prive-sector lag het anders: het Plan
zou voor de ondernemingen van 'indicatieve' aard blijven, tenminste in zoverre deze ondernemingen zich niet verbonden hadden het Plan na te volgen. Deze laatste modaliteit, 'contractuele programmatie' genoemd, werd
door de overheid als voorwaarde gesteld voor bijzondere rijkssteun. Ook
werd gestipuleerd dat het Plan voldoende soepel moest zijn om zich aan de
conjunctuurevolutie aan te passen.

Van eerste naar tweede vijfjarenplan: meer sociaal-economisch dan
industrieel-economisch georienteerd
Het eerste eigenlijke Plan betreft de periode 1971-1975. Het was nog verre van ideaal. Op het ogenblik van de voorbereiding van dit Plan waren de
nieuwe planningsmodaliteiten nog niet toepasbaar. De gewestelijke economische raden en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen, belast met
de voorbereiding van de regionale plannen, waren zelf nog niet opgericht!
Zelfs de regionalisering van het Plan voor de periode 1974-1975, -die bij wijze van oefening werd doorgevoerd, stemde niet overeen met de letter van de
wet van 15 juli 1970 die eist dat het centrale Plan resulteert uit de regionale
plannen en niet omgekeerd. De uitvoering van het Plan werd bovendien verstoord door de energiecrisis en de economische inzinking die daarop volgde.
Ook de herhaalde regeringswisselingen tijdens deze periode hebben de uitvoering van het Plan bemoeilijkt.
Eind december 1975 heeft de Kamer de Beleidskeuzen van het Plan 19761980 goedgekeurd. Daarmee loopt evenwel slechts een eerste fase van de
planvoorbereiding ten einde. Er rest dan nog altij d de goedkeuring van het
eigenlijke Plan, die wettelijk voor 1 januari 1976 diende te geschieden. Toch
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kunnen nu reeds een aantal karakteristieken onderkend worden.
Vooreerst zal het Plan 1976-1980 meer sociaal-economisch dan industrieel-economisch georienteerd zijn. Het zal dan ook kwalitatiever overkomen
dan het vorige plan, of schoon het meer kwantitatief werd uitgewerkt aan
de hand van het RENA-model (een econometrisch model voor Belgie dat
zowel een nationaal als een regionaal luik bevat). Volledige en betere tewerkstelling, kwaliteit van het bestaan, rechtvaardige inkomensverdeling,
solidariteit met de minstbedeelden, redelijke spreading van de vooruitgang
over de gewesten zijn zowat de hoofddoeleinden van het Plan. Inzake overheidsinvesteringen is een verschuiving merkbaar ten voordele van het gemeenschappelijk vervoer en de investeringen met sociaal karakter zoals deze
m.b.t. leefmilieu, huisvesting, ruimtelijke ordening, cultuur, pedagogische
en medische uitrusting.
Dit Plan wordt evenwel geconf ronteerd met een aantal grote onzekerheden.
Er is in de eerste plaats de onzekere evolutie van de Internationale conjunctuur. De Belgische economie blijft erg gevoelig voor wat in het buitenland
gebeurt. Belgie is een doorvoerland dat zowel voor een belangrijk deel van
zijn afzetmarkt als voor zijn grondstoffen aangewezen is op het buitenland.
Vervolgens is er de onzekerheid omtrent de staatshervorming: wat wordt er
van het regionaliseringsproces? Blijft het bij een regionale opsplitsing van
bepaalde overheidsinvesteringen? Wat met de supranationalisering? Welke
armnslag zal de Europese Commissie krijgen? Verder neemt de veelomvattende dienstensector een steeds ruimere plaats in: deze sector is zo verscheiden dat hij moeilijk door de planning gevat kan worden.
Al heeft Belgie in vergelijking met sommige buurlanden slechts een vrij korte planervaring, toch is het reeds duidelijk geworden dat het inventariseren
van doelstellingen en middelen vooral op demografisch, sociaal en economisch vlak beantwoordt aan een fundamentele, individuele en collectieve
behoefte aan bestaanszekerheid. Vanzelfsprekend hoort de keuze tussen de
alternatieven te geschieden op een zo democratisch mogelijke manier. Daar
ligt een zware opdracht voor de parlementsleden: plichtsbewust de voorbereiding en uitvoering van het Plan te controleren. De relatieve onverschilligheid waarmee in december 11. de opties voor 1976-1980 in de Kamer werden goedgekeurd, maakt deze -overweging wel noodzakelijk. De vrij omslachtige raadplegingsprocedure tijdens de voorbereiding van het Plan mag
geenszins een voorwendsel zijn voor een oppervlakkige goedkeuring door
het Parlement.
Tenslotte weze nog beklemtoond dat het effect van de planning op de economie in de toekomst in grote mate zal afhangen van de houding van de politieke en sociaal-economische machtsdragers. Tot nu toe hebben zij de neiging zich tegenover het planningsconcept gereserveerd en eigenzinnig op te
stellen, omdat zij vrezen hun actieterrein te verliezen. Deze houding is zeker niet bevorderlijk voor de planning zel f .

Lastige vrijheid'

Rudolf Boehm

Moet de vrijheid (nog steeds) worden bewezen? Het bekende adagium luidt
affirmanti
irmanti occumbit probatio: aan wie iets — de werkelijkheid ervan — bevestigt, komt ook de bewijslast van die bewering toe. Van twee tegenstrijdige
beweringen moet men evenwel niet zozeer die bewijzen, welke zich onthoudt
van elke uitspraak over iets bijzonders, waarvan het bestaan bevestigd wordt
— dan wel die, welke inderdaad iets positiefs poneert. Nu is het niet altijd gemakkelijk uit te maken of in een bepaalde uitspraak iets positiefs wordt
beweerd of niet. Het positieve ('affirmatieve') resp. negatieve van de f ormulering is geen voldoend criterium. Zo lijkt het wel op het eerste gezicht duidelijk dat in de strij d tussen godgelovigen en godloochenaars de bewij slant
bij hen ligt, die het bestaan van een volmaakt, in allerhoogste mate reeel en
deze wereld overstijgend wezen poneren: zij moeten godsbewijzen leveren,
het is niet aan hun tegenstanders het niet-bestaan van een god te bewijzen.
Maar wanneer Nietzsche over het 'verbijsterend begrip God' meent: `het
laatste, dunste, ledigste wordt als eerste geplaatst, als oorzaak-in-se, als
ens realissimum', dan zou dit wellicht betekenen dat het eerder de godloochenaars zijn die moeten aantonen dat zo'n god niet bestaat. Want volgens
die opvatting zouden de godgelovigen slechts aanvaarden dat de grond van
alle dingen — die ze God noemen — bijna een niets is, terwijl de godloochenaars in feite zouden beweren dat de wereld stevig op zichzelf berust. Of:
bevat de wet van behoud van energie de erg gedurf de stelling van een onvergankelijke en onuitputtelijke wereldsubstantie — of is ze slechts de uitdrukking van de toegeving dat niets duurzaam en bestendig is dan een oneindig
onbepaalde bran van mogelijkheden? Of nog: houdt de beschuldiging van
een vergrijp in dat men een zwakte van de beschuldigde aanneemt of dat
men stelt dat de beschuldigde in staat was dit vergrijp (niet) te plegen?
Vrijheid of determinisme: wie heeft wat te bewijzen?

Wat nu, indien het 'probleem' van de vrijheid tot nu toe altijd verkeerd gesteld zou zijn? Zowel verdedigers als tegenstanders van het bestaan van de
* Uit het Duits vertaalddoor B. Angelet.
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vrijheid — van de mens, van de wil, van de geest — schijnen akkoord te gaan
over de noodzaak, deze stelling te bewijzen, eerder dan de stelling van een
onvoorwaardelijk heersend determinisme. Vrijheid geldt als lets positiefs,
als een buitengewoon vermogen, als macht, als uitnemendheid, als ideaal.
Dit gaat wel eens zo ver dat aanhangers van de leer van de vrijheid bijwijlen,
alleen al door de vermelding van determinismen, invloeden en motieven, die
de vrijheid van een besluit beperken, zich verplicht voelen daartegen te polemiseren. Alsof het voor deze leer niet zou volstaan, dat er steeds nog
enige vrijheid blijft bestaan, ook al zou het grootste deel van ons handelen
gedetermineerd zijn en zou men van de vrijheid slechts zelden gebruik maken. Waarom toch wordt de vrijheid in het algemeen zo geidealiseerd en tot
een voorstelling van volstrekte macht verheven, zodat haar bestaan een
hoogst onzekere, veeleisende stelling wordt, die tal van bewijzen behoeft?
Of vrijheid nu werkelijk bestaat of niet, de ervaring, die (tenminste) haar
mogelijkheid aantoont is toch helemaal geen ervaring van een on'beperkt
vermogen tot vrije zelfbepaling, van een mens die volledig meester over zijn
beslissingen en handelingen zou zijn. Integendeel, het is de ervaring van en
de vrees voor de verantwoordelijkheid, de vrees namelijk, verantwoordelijk
te zijn, dus de letterlijk vreselijke ervaring de last van een verantwoording en
van een verantwoordelijkheid in 't algemeen te moeten dragen. Ervaren
wordt, dat overal bepaalde oorzaken (in extramorele zin) verantwoordelijk
zijn voor bepaalde gevolgen. Ervaren wordt, dat eigen handelingen van een
mens in dezelfde zin als oorzaken verantwoordelijk zijn voor bepaalde gevolgen. Ervaren wordt, dat ikzelf of een ander deze gevolgen kon uitschakelen door deze handelingen na te laten of door anders te handelen. Ervaren
wordt, dat men soms deze gevolgen zeif moet dragen. Ervaren wordt, dat
men voor deze gevolgen door anderen verantwoordelijk `gesteld' wordt —
uiteindelijk in 'morele' zin. In de ervaring van verantwoording en verantwoordelijkheid wordt de vrijheid oorspronkelijk als jets doorgaans negatiefs
beleefd en, niet zonder vrees, als last ervaren. Deze ervaring kan bedrieglijk
zijn, deze vrees ongegrond. Het kan zijn, dat ik niet, dat niet ik verantwoordelijk gesteld kan worden voor mijn handelingen en hun gevolgen. Het kan
zijn dat ik op bewijsbare wijze voor Been benaalde handeling niet verantwoordelijk gesteld kan worden, dat men bv. zou kunnen aantonen dat het voor
mij onmogelijk was deze handeling na te laten; of dat ik voor de gevolgen
van deze handeling niet verantwoordelijk kan worden gesteld, omdat die uit
bijzondere omstandigheden resulteerden waarmee ik geen rekening kon houden, gewoon omdat ze me onbekend waren. Zelfs dan nog blijft de mogelijke
verantwoording voor mij een typisch voorwerp van vrees: het blijft een mogelijkheid die `niet-uitgesloten' kan worden, in ieder geval moet worden
bewezen dat er bepaalde omstandigheden waren die mij van de verantwoording ontlasten; in het ander geval, voor zover dit bewijs uitbli.ft, moet worden aangenomen — en zonder dat hiervoor een bijzonder bewijs nodig is —
,
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dat ik de last van de verantwoording moet dragen. Het is ook typisch dat we
bijna altijd zeggen dat een oorzaak voor een gevolg, een mens voor de gevolgen van zijn handelingen `verantwoordelijk' kunnen zijn, alleen als de gevolgen slecht zijn. Men moet er zeker ook aan denken dat menselijke handelingen evenzeer voor `positieve' gevolgen of gebeurtenissen `verantwoordelijk' kunnen zijn — en dat ze dan in een gunstige zin `toegeschreven' worden aan deze handelingen. Ook in dit geval blijft de 'vrees' voor de verantwoording en haar last aanwezig, ze stijgt zelfs door deze mogelijkheid: ik
doe dit of dat; ik zal de verantwoording voor de gevolgen moeten dragen
indien ze slecht zijn, omdat ik dit gedaan heb, temeer omdat, indien ik in de
plaats daarvan iets anders zou hebben gedaan, de slechte gevolgen vermeden zouden zijn en wellicht een positief resultaat bereikt zou zijn. Zijn het
dan niet enkel en alleen deze ervaringen van een lastige, vreeswekkende aard
die aanleiding geven tot de probleemstelling van de vrijheid, of ze nu werkelijk zijn of illusoir?
Maar dan is hier van kracht: deze ervaringen vormen de grond om mij als
verantwoordelijk en daarmee ook als vrij — en daardoor als verantwoordelijk
— te beschouwen. Tenzij — tenzij in het gegeven geval of 'heel in 't algemeen
en op fundamentele wijze mijn onvrijheid en niet-verantwoordelijkheid (en
dan ook van iedereen) aangetoond is. Volgens de enige ervaringsgrond van
waaruit over vrijheid kan worden gesproken — als grond voor het feit dat zoiets als vrijheid uberhaupt in aanmerking komt en ter discussie kan worden
gesteld, zeker niet als grond die de vrijheid als gegeven zou kunnen bewijzen
— ligt de bewijslast voor de verklaring van het 'probleem' van de vrijheid bij
hem die ze loochent: hij beweert iets positiefs wanneer hij de onvoorwaardelijke determinatie van mijn en ieders handelingen wil waar maken. Niet
de leer van -de vrijheid, lijkt het ons, heeft bewijzen nodig — haar inhoud is
minder een bewering dan een toegeving — maar de stelling van het determinisme. Het determinisme poneert zelfs een absoluut positieve `vrijheid': het
beweert dat wij, mensen, vrij zijn van iedere verantwoording, en dus `vrij'
te doen en te laten wat we willen, soeverein en niemand rekenschap verschuldigd.
Wie zich afvraagt wat hij moet doen, ervaart de vrijheid
Vanuit de ervaringsgronden, van waaruit de vraag naar de verantwoordelijkheid en vandaar het `probleem' van de vrijheid worden gesteld, moet dus niet
de stelling van de vrijheid worden bewezen — die is eerder een concessie, nl.
van verantwoording — maar de stelling van bestrijding van de vrijheid, die
eigenlijk gewoonweg de stelling van de onverantwoordelijkheid is, d.i. de
stelling van het determinisme. Om het bestaan van de vrijheid te bestrijden
moet de `bewering' van haar bestaan niet bewezen, maar weerlegd worden.
De vraag is, of dit wel mogelijk is.
,
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De grondslag van de ervaring (of, zo men wil, van het gevoel) van verantwoording en verantwoordelijkheid zelf is een nog eenvoudiger ervaring. Wij
zeggen alien wel eens `ik weet niet wat ik moet doen'. ledereen kent deze
ervaring van onbeslistheid, besluiteloosheid, onbepaaldheid, van indeterminatie, die zich uit in onrust, aarzelen en twijfelen. Alhoewel eenvoudig, is
zij toch ook een lastige ervaring, want mijn besluit om een einde te stellen
aan de toestand van onbepaaldheid impliceert tevens dat ik een mogelijke
verantwoording op mij neem. Deze eenvoudige ervaring heeft een onbetwistbare evidentie. Zij kan zelfs onmogelijk ofwel bedrieglijk ofwel niet bedrieglijk zijn, want in haar elementaire vorm is zelfs het gevoel van vrijheid —
als `illusie' van de vrijheid — nog lbewijs van de vrijheid. Het helpt zelfs niet
de vaststelling, dat ik niet weet wat ik moet doen, te bestrijden door de bewering dat ik het in werkelijkheid zeer goed weet; want onvermijdelijk dient
daaraan toegevoegd: alleen weet ik het nu juist niet! Dat er hier van geen
`moeten', maar wel van een 'zullen' sprake is, is evenmin een argument, want
de woorden `ik weet niet wat ik zal doen' zijn toch juist een nog scherpere
uitdrukking van dezelfde onbepaaldheid. Het determinisme zou het voorkomen van zulke toestanden van niet-weten-wat-doen in het algemeen moeten
loochenen. Het mag mij, zoveel als het wil, verzekeren, dat mijn handeling
`'op zichzelf' doorgaans voorbestemd en gedetermineerd is: deze determinatie dringt echter juist niet tot mijn bewustzijn door, bereikt niet het vlak van
mijn bewustzijn — op dit vlak ben ik ongedetermineerd, onbepaald, onbeslist,
besluitloos, `vrij' en, in die zin, verantwoordelijk. In het gevoel van de vrijheid en verantwoordelijkheid hen ik mij niet bewust van de determinatie
van mijn handelen, evenmin van datgene wat door deze determinatie bepaald of gedetermineerd is: en juist dat ontbrekende bewustzijn — de `illusie'
van de vrijheid? — is mijn onbepaaldheid, mijn onbeslistheid, mijn besluiteloosheid — mijn vrijheid. Om de vrijheid, het `feit' van de vrijheid te bestrijden, is het niet voldoende het gevoel, het bewustzijn van vrijheid als
illusie te verklaren, men moet het feit van dit gevoel, van dit bewustzijn, van
deze `illusie' zelf loochenen. Dit gevoel, dit bewustzijn, deze `illusie' van de
vrijheid bewijzen op de meest eenvoudige wijze dat ik tenminste op het vlak
van het gevoel, van het bewustzijn niet altijd gedetermineerd ben: ik weet
niet wat ik moet doen, wat ik zal doen.
Vanuit een zakelijk standpunt is de stelling van het determinisme gewoon
vals omdat ze, praktisch gezien, eenvoudigweg de gestelde vraag voorbij
gaat of haar slechts een oplossing kan geven die zakelijk opnieuw op een
volledig bodemloze bewering uitloopt. Met de uitleg dat `op zichzelf' volledig beslist is wat ik zal doen wordt mijn verlegenheid over mijn onbeslistheid
op generlei wijze verholpen. Het zou nuttig zijn te weten wat dan concreet
`op zichzelf' beslist is, dus de mededeling van een werkelijke kennis van wat
ik zal doen. (En van zijn kant geraakt het determinisme gemakkelijk in verlegenheid omdat het een kennis moet voorwenden die het toch niet bezit.)

694

Rudolf Boehm

De enige inlichting die het determinisme kan geven op mijn vraag wat ik
moet doen luidt: doe gewoon niets, zie alleen (bij jezelf) toe, wat je zult doen.
Deze raad is echter niet gemakkelijk op te volgen, want indien ik nu in voile
ernst niets doe, dan zal ik tenslotte werkelijk helemaal niets doen. En dat is
niet enkel een grap: want indien ik zelf geen besluit neem en ernaar handel,
dan laat ik me alleszins — `vrij' — over aan de volledige bepaling en determinatie -door omstandigheden, waarvan het vermogen om mij te beinvloeden
niemand (die er geen fantastisch geidealiseerde voorstellingen van vrijheid
op na houdt) zal loochenen. Overigens verraadt deze eis — toe te kijken op
wat men zal doen — een niet minder fantastische voorstelling van aanverwante aard: volgens deze eis zou ik (`als ik maar wilde' zou men overigens
moeten toevoegen, wil men het eiskarakter van de deterministische `eis' ernstig opnemen — wat natuurlijk ook niet opgaat) zonder meer toeschouwer
van mezelf kunnen zijn. En als zodanig zou ik niet enkel niet gedetermineerd zijn door de omstandigheden, die mezelf (die ik bekijk) determineerden — want ik weet niet wat ik zal doen, wat ook de determinist niet kan ontkennen — maar bovendien zou ik iemand zijn die op de afloop der dingen
niet de geringste invloed heeft. Uiteindelijk poneert het determinisme zelf
het bestaan van een Ik dat uit al zijn werkelijke verbanden weggerukt is, tenzrj het dan nog liever meteen bestrijdt dat ik, met mijn bewustzijn en mijn
eventuele verlegenheid over mijn onbeslistheid, helemaal niet besta. Dit
zou betekenen: ik besta slechts in mijn f antasie ...
Het uiterste dat het determinisme zou kunnen stellen — maar daarmee niet
licht bewijzen — zou juist dit zijn: dat ondanks alle onbepaaldheid, onbeslistheid en besluiteloosheid van mijn bewustzijn de mogelijkheid niet kan worden uitgesloten dat `op zichzelf' altijd reeds bepaald is, wat ik zal doen en
hoe ik zal handelen. Het gebeurt vaak genoeg dat terwijl ik nog aarzel over
wat ik zal doen, de omstandigheden mij reeds verhinderen dat bepaalde te
doen. Zo zou het altijd kunnen zijn. Maar dit zou slechts kunnen betekenen
dat ik met alles wat ik doe en met alles waarmee ik te doen heb, in feite gewoonweg niets te maken heb. Ik zou inderdaad een geest zijn, in een geheimzinnig-irreele dimensie volledig vrij zwevend — of zelf s, om helemaal strikt
te zijn, helemaal niet bestaan. Het determinisme moet zuivere geesten uitvinden — of het menselijk bewustzijn loochenen, samen met het bestaan zelf
van mensen en zelfs met het feit, dat we ons van het vooroordeel dat we bestaan niet kunnen losmaken.
,

De vrijheid loochenen is het bestaan van mensen ontkennen

De stelling van de vrijheid, als de aanvaarding van verantwoordelijkheid,
gaat terug op de eenvoudige ervaring van onbepaaldheid, onbeslistheid en
besluiteloosheid van het bewustzijn, op de ervaring van het niet-weten-watdoen. Het is eerder een onaangename, drukkende ervaring, ver verwijderd
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van die verheven `vrijiieid' als machtsgevoel. Dikwijls — en waarschijnlijk
meestal — betekent de uitdrukking `ik weet niet wat ik moet doen' niets anders dan verveling. Maar de inhoud van dit ervaringsoordeel wordt pas lastig en misschien beanstigend, wanneer ik denk aan de verantwoording die ik
op mij zal nemen door de beslissing die aan die toestand een einde zal maken — voor zover het nemen van dit of een ander besluit mijns wetens (vermits ik niet wist wat ik moest doen) volledig bij mezelf lag.
Dat de stelling van de principiele onverantwoordelijkheid van de mens voor
zijn bewuste handelingen bewezen dient te worden, en niet de stelling van
zijn verantwoordelijkheid (die eerder moet worden aangenomen zolang het
tegendeel niet bewezen is), blijkt bovendien uit de gedachtengang van het determinisme zelf. Het determinisme beweert immers toch dat voor alles wat
`in de natuur' is of gebeurt, altijd wel bepaalde oorzaken verantwoordelijk
zijn. De uitdrukking dat bepaalde oorzaken `verantwoordelijk' zijn voor bepaalde gevolgen mag dan zelf nog oorspronkelijk antropomorf zijn, ze vindt
niettemin ook in natuursamenhangen een eenvoudige en ondubbelzinnige
toepassing. In deze eenvoudige en ondubbelzinnige zin zou men, overeenkomstig de overtuiging van het determinisme, even moeilijk kunnen bestrijden -dat ook menselijke handelingen verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Bedenkelijk wordt het pas (in de deterministische visie), wanneer verder ook nog de mogelijke verantwoording van de handelende mens voor zijn
handeling en handelwijze in aanmerking genomen wordt. (De stelling van
de vrijheid gaat hier ook niet verder dan dat ze helemaal niet uitsluit dat in
bepaalde, talrijke, zelfs zeer talrijke gevallen niet de handelende mensen
voor hun handelingen verantwoordelijk gesteld kunnen worden, maar wel
de omstandigheden die min of meer van hen onafhankelijk zijn; alleen zou
men voor deze gevallen wellicht aarzelen, van handelingen van mensen, in
ieder geval van menselijke handelingen te spreken°).
Nu is er geen determinisme zonder determinanten mogelijk. Met een ontegensprekelijk recht houdt het determinisme vast aan de grondpropositie dat
gebeurtenissen hun welbepaalde oorzaken moeten hebben. Het neemt verder met evenveel recht aan -dat het optreden van deze oorzaken zelf een oorzaak moet hebben. Maar het kan niet in overeenstemming zijn met de zin
van het determinisme, uit te gaan van het feit dat bv. de oorzaak y van gevolg z op haar beurt oorzaak x heeft, om dan te loochenen dat oorzaak y
feitelijke oorzaak van gevoig z is en to beweren dat de ware oorzaak van het
,

Dit is de reden waarom een maatschappelijk systeem dat de menselijke vrijheid onderdrukt en geen verantwoordelijkheid aanvaardt, reeds door dit feit zelf onmenselijke
trekken vertoont. Een dergelijk systeeim zal op zodanige wijze georganiseerd zijn dat
er in feite minder ruimte blijft voor de mensen om nog te twijfelen aan wat ze moeten
doen. Omgekeerd betekent ook de politieke vrijheid niet een toestand van vrolijke losbandigheid waar iedereen kan doen wat hem behaagt, maar integendeel een terugkeer
tot de verantwoordelijkheid van elk lid van de maatschappij.
0
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gevolg z enkel en alleen in oorzaak x te zoeken is. Het determinisme kan onmogelijk bedoelen een oorzaak telkens haar oorzakelijkheid te ontzeggen
door een verwijzing naar de volgende oorzaak. Want zo zou de gehele oorzaken-reeks als aaneenschakeling van gevolgen in het eindeloze vervluchtigen, of zou tenslotte alles van een enkele en godgelijke, almachtige oeroorzaak afhangen, die alles van vooraf aan zou bepalen. Het determinisme zelf
moet aan de oorzaken, die voor bepaalde gevolgen verantwoordelijk gesteid worden, enige autonomie en een bepaalde zelfstandige werkzaamheid
verlenen, ondanks het feit dat het aangewezen is ook hun oorzakelijke antecedenten na te gaan. Zoniet zou het gewoon alles, dat ook maar enigszins
is, bestrijden. Want wat is, kan onmogelijk van iedere autonome werkzaamheid uitgesloten worden zonder dat men mede ontkent dat het uberhaupt is.
Wanneer nu onder al wat is ook mensen zijn, dan betekent dit toch juist dat
het vermoeden voldoende sterk is, dat ook zij als oorzaken voor de ;gevolgen van hun werkzaamheid, van hun handelen namelijk, verantwoordelijk
kunnen worden gesteld, dat dus ook in het bestaan van mensen specifieke
oorzaken voor gebeurtenissen in deze wereld gezocht moeten worden. De
taak van het determinisme zou dus zijn, te ontkennen dat er op een ernstige
wijze sprake kan zijn van mensen.
Dat nu ook mensen verantwoordelijk kunnen zijn voor bepaalde voorvallen
in de wereld, omdat die gevolg zijn van menselijke handelingen, betekent
dat mensen in het bijzonder en op eigen wijze oorzakelijk werkzaam kunnen
zijn. En inderdaad: soms heeft datgene wat mensen zeggen en zelfs wat ze
denken zware gevolgen. Voor de gevolgen van hun denken en spreken, van
hun gedachten en woorden dienen de mensen op de eerste plaats verantwoordelijk gesteld, wil men in het algemeen het bestaan van mensen niet
ontkennen. En juist hierin, namelijk in hun bewustzijn, ervaren de mensen
zich soms — zoals in de uitspraak `ik weet niet wat ik moet doen' — als onbepaald, onbeslist en besluitloos, als vrij en daarmee — nu in de morele zin
van het woord — verantwoordelijk voor hun zelfbepaling en beslissing, voor
hun besluit.
,

Vrije besluitvorming onder invloed van 'innerlijke en uiterlijke determinanten

Men zou nu wellicht nog kunnen denken: ja, die onbepaaldheid en onbeslistheid, die besluiteloosheid komt voor. Maar juist deze blijft toch zonder
gevolgen: indien men ze niet afbreekt door een besluit, gebeurt dan toch
maar wat, onafhankelijk van mij, de gevolgen van de werkzame omstandigheden vormt. Maar het besluit volgens hetwelk ik handel en dat in de gevolgen van mijn handelen werkzaam wordt, is op zijn beurt een gedetermineerd
besluit, en dit uit eigen gronden en oorzaken die mij tot het nemen van dit
besluit determineren. Blijft het juist niet een twijfelachtige vraag of er aan
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die specifiek onwerkelijke toestand van vrijheid in de onnbepaaldheid van het
bewustzijn een werkelijke en werkzame vrijheid van de zelfbepaling beantwoordt, die aan die toestand een einde stelt? Gesteld dat men bv. de lezer
zou uitnodigen hier verder te lezen. Hij zal wel met ontkennen dat hij in
staat is aan deze uitnodiging te voidoen. Hij zal wellicht deze uitnodiging
ook werkelijk nakomen en werkelijk verder lezen. Hij had dat misschien
zonder meer gedaan, ook zonder die uitdrukkelijke vraag. Misschien stond
hij op het punt op te houden en heeft alleen die uitdrukkelijke vraag hem ertoe aangezet toch verder te lezen. Dan heeft de tot hem gerichte uitnodiging
hem daartoe in zekere mate bepaald. Heeft ze zijn besluit om verder te lezen
gedetermineerd in strikte zin? De lezer, die niet zal ontkennen dat hij in
staat is aan de uitnodiging te voldoen en er inderdaad op ingegaan is, zal
echter niet beweren dat ik hem door mijn uitnodiging gedwongen heb verder te lezen, en zal evenmin beweren dat ik in het algemeen in staat zou zijn
hem -door zulke of andere vragen te dwingen tot datgene waartoe ik hem uitnodig. Zo nodig kan hij -de proef doen door zich te onttrekken aan mijn nog
altijd geldende uitnodiging verder te lezen, doordat hij het boekje in de hoek
gooit, opstaat en gaat eten. Men zal niet kunnen zeggen dat ik ook dat heb
veroorzaakt door dit nieuwe voorstel, want zowel dit voorstel als de eerste
uitnodiging konden evengoed juist het tegenovergestelde bewerken van wat
voorgesteld en gevraagd werd. Uitnodigingen dwingen tot niets, ze determineren niet. Ze blijven echter niet zonder uitwerking, nl. voor zover ze een
vrije beslissing kunnen beinvloeden — niets staat het gebruik van dit woord
in de weg — of er aanleiding toe kunnen geven. Of is dit besluit dan bepaald
door een soort determinatie van de kant van de aangesprokene, de uitgenodigde, hier de lezer? Nu vraag ik de lezer de lectuur op deze plaats te onderbreken, de eerste bladzijde weer open te slaan en het geheel tot hier toe weer
door te lezen. Hij kan dat, laat hij het beproeven. (Hij kan ook weigeren, zoals reeds lang werd toegegeven en zelfs beklemtoond.) Als hij dan weer tot
hier is geraakt, vraag lik hem verder te lezen. Ook dit kan hij. Maar de innerlijke determinatie van de lezer zou zich toch bezwaarlijk ondertussen — van
de eerste vraag af tot de nieuwe uitnodiging — zodanig veranderd hebben,
dat ze zijn reacties op de wisselende uitnodigingen en op ieder van hen al
anders bepaald zou hebben. Het hing dus inderdaad duidelijk alleen van de
lezer af of hij al dan niet zou ingaan op mijn wisselende vragen.
Tegenover zo'n eenvoudige observatie schijnt de mening van het `onvoorwaardelijk' determinisme m.i. te verbleken tot een gratuite en grauwe theone waarvan de argumenten van dezelfde aard zijn als de 'vaststelling' dat
het water even goed vanuit het bekken naar de kraan als uit de kraan in het
bekken zou kunnen stromnen. En de mening van. het `onvoorwaardelijk' determinisme zou ook aanleiding kunnen geven tot het vermoeden dat haar
verkondigers de vrijheid loochenen omdat ze ze niet kennen, en haar niet
kennen, omdat ze haar nooit geprobeerd hebben. Of zou men misschien nog
,

098

Rudolf Boehm

willen zeggen dat het het samenspel zelf is (in dit geval van mijn uitnodiging
aan de lezer enerzij ds, en aan zijn innerlijke determinatie anderzij ds) dat bepalend en determinerend werkt? De uitnodigingen die ik aan de lezer gericht
heb, zouden en konden eventueel determinerend werkzaam worden alleen
voor zover er van de kant van -de uitgenodigde, i.c. de lezer, een gedetermineerde dispositie aan beantwoordt, nl. om alle uitnodigingen in te willigen,
om het even welke uitnodiging, of toch alle in de aard van deze welke hier
werden gedaan. Op deze beschrijving ware inderdaad niets aan te merken,
ofschoon daarin van enig moment van vrij besluit geen enkel gewag wordt
gemaakt en dit ook niet nodig schijnt. Maar men zou met zulke beschrijving
toch enkel het volgende kunnen bedoelen: uitnodigingen werken bepalend
op iemand -die vanuit zichzelf open staat voor het zich laten determineren
door eisen van mij of van anderen. Maar ze werken geenszins determinerend
op iemand die vanuit zichzelf voor mijn uitnodigingen helemaal niet of veel
minder ontvankelijk is. Of ze werken bepalend op iemand op een bepaald
tijdstip en in een bepaalde toestand waarin hij toegankelijk is voor uitnodigingen van die aard; op een ander ogenblik en in een andere situatie werken
ze niet (zo) bepalend. Het determinerend effect van mijn uitnodigingen en
zelfs de mogelijkheid van zulk effect zou dus afhangen van de graad van
innerlijke bepaalbaarheid van diegene die uitgenodigd wordt. Deze innerlijke bepaalbaarheid en haar graad (bij de geadresseerde) kunnen nu op hun
beurt nog gedetermineerdheid zijn door bepaalde omstandigheden. Maar wat
daar gedetermineerd is blijft niettemin: ofwel een toestand van onbeperkte
disponibiliteit ten opzichte van om het even welke invloed (in het bijzonder
ten opzichte van uitnodigingen van een bepaalde aard zoals hier bv. de vragen
tot de lezer; ofwel een toestand van volledige ontoegankelijkheid tegenover
om het even welke uiterlijke invloed, en speciaal tegenover uitnodigingen
van anderen of tenminste uitnodigingen van een bepaalde soort; ofwel tenslotte een toestand bestaande uit een mengsel van toegankelijkheid en
voorwaardelijke toegankelijkheid en geslotenheid en voorwaardelijke geslotenheid, een toestand ergens tussen de extremen. Ook de `deterministische' beschrijving van een samenspel van uitnodiging en innerlijke dispositie
impliceert zelf het onderscheid tussen een dispositie die voor determinative
open staat en een dispositie die niet onvoorwaardelijk onderworpen is (of
zich onderwerpt) aan uiterlijke determinanten. Maar van zodra men zulke
disposities en gradueringen van disposities kan onderscheiden, speelt noodzakelijk overal een vrijheid mee. Eigenlijk zou diegene vrij genoemd mogen
worden, die toegankelijk is voor bepalingen van buitenaf in de aard van uitnodigingen, maar zich niettemin in de mogelijkheid — en verlegenheid — bevindt, zich volgens zijn keuze al dan niet te laten bepalen door bepaalde uitnodigingen. Maar blijkbaar is ook diegene vrij, voor wie externe invloeden
in de aard van vragen zonder enig effect blijven, omdat zijn determinatie hem
voor zulke invloeden ontoegankelijk heeft gemaakt; iiij is reeds zodanig
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bepaald dat verdere bepalingen geen macht meer over hem hebben. Ook hij,
die om zo te zeggen zonder weerstand blootgesteld is aan de beinvloeding
en determinatie door externe oorzaken, zoals hier uitnodigingen die hem
worden gedaan, zou zelfs vrij zijn; hij gaat ze immers blijkbaar tegemoet in
een — in deze zin verregaande — onbepaaldheid, in een toestand van ongedetermineerdheid.
Ook hier is het kenmerkend, dat een eigenlijke vrije ingesteidheid blijkbaar
een gesteldheid van grootste verlegenheid is, en zelfs de enige is die verlegenheid berokkent; een ingesteldheid nl. waarin de betrokkene zich afvraagt:
`wat zal ik doen: deze uitnodiging opvolgen of niet?'. Iemand, wiens ingesteldheid zo verregaand onbepaald is, dat iedere uiterlijke invloed (ook diegene die enkel door aanspreking wordt uitgeoefend) hem zonder enige weerstand kan bepalen en meeslepen, kent deze verlegenheid niet; diegene die
in zijn ingesteldheid reeds zo verregaand bepaald en vastgesteld is, dat iedere
externe invloed (en vooral zulke die uitgeoefend wordt in de mening dat hij
door loutere aanspreking te bepalen is) hem nauwelijks of zelfs helemaal
niet meer kan raken, is er evenmin aan onderhevig.
Het deterministisch ideaal en de eindigheid van de vrijheid
Uit de nu aangeraakte samenhangen kan het begrijpelijk worden, hoe men
kon komen tot de verkeerde 'probleemstelling' van de vrijheid zoals we die
ontmoetten. Op de vraag waarom de vrijheid in het algemeen zo geidealiseerd en tot voorstelling van volstrekte macht verheven wordt, dat haar bestaan een hoogst onzekere, veeleisende stelling wordt, die tal van bewijzen
behoeft, dringt zich namelijk een antwoord op. Omdat de verlegenheid om
het niet weten wat doen, het lastige van de dwang tot beslissing en de vrees
voor de verantwoording voor de mens ondraaglij k wordt. Hij zal proberen
dit alles als waanvoorstelling, als illusie te bestrijden. Hij zal proberen de
`vrijheid' met zo'n 'ideale' inhoud te vullen dat haar `mogelijkheid' — tot
zijn troost — in het onwaarschijnlijke vervliegt. Maar ook dit `ideaal' blijft
in ieder geval nog een ideaal van vrijheid, nl. van de `vrijheid' van iemand
die reeds zo volledig (om het even hoe) in zichzelf gedetermineerd is, dat hij
aan iedere mogelij ke verlegenheid ontsnapt die de confrontatie met de
noodzaak tot beslissing telkens met zich meebrengt, en dus tegelijk onttrokken blijft aan iedere mogelijke beinvloeding door verdere bepalingen. Dat
zou nu precies die vrijheid zijn welke door een om zo te zeggen doorgezet
determinisme werd geschapen. En indien deze `vrijheid' een illusie en een
wensdroom is, ontstaan uit een vlucht voor elke verantwoording, dan is het
toch inderdaad juist het determinisme dat zo'n illusies kan kweken. Wel is
het in ieder geval zo, dat een zekere mate van innerlijke bepaaldheid — en
daarmee ook een benaderen van die toestand van zuivere zelfbepaling —
vereist is, wil men niet volledig in zichzelf onbepaald en daardoor zonder
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enige weerstandsmogelijkheid blootgesteld en onderworpen zijn aan om het
even welke bepaling die zich opdringt. In die zin blijkt dat deterministisch
`ideaal' van vrijheid op bedrieglijke wijze te refereren naar datgene, wat
vrijheid in werkelijkheid en op lastige wijze is. Maar opnieuw schijnt die toestand van volledige innerlijke onbepaaldheid — van zijn kant ook nog toestand van `vrijheid' te noemen, nl. precies in de zin van indeterminatie — de
gunstigste om via de ongeremde onderwerping onder om het even welke
bepaling weldra de 'ideale 'toestand van volledige bepaaldheid, die zich aan
iedere verdere beinvloeding onttrekt, te bereiken. Er moet het determinisme
veel gelegen zijn aan het kunnen poneren van de mogelijkheid van zulke toestand van oorspronkelijke zuivere indeterminatie. Want deze toestand maakt
de realisering van de toestand van volledige determinatie mogelijk. Deze
verwikkelingen wijzen op de reeds besproken referentie, waardoor een determinisme dat de vrijheid wil loochenen, zichzelf ondergraaft, en dat een
juist begrepen determinisme er niet buiten kan, een vrijheid van de mens,
hoe lastig die ook moge zijn, te aanvaarden.
De idealisering van de vrijheid, die (vermoedelijk heimelijk met opzet) tot
haar verloochening, en dan toch opnieuw tot de affirmatie van een geheel
onwaarschijnlijke `vrijheid' (het vrij zijn van iedere invloed en van iedere
verantwoording) voert, is maar de uitdrukking van een vrees en een vlucht
voor de 'realiteit' van een `beperkte' vrijheid. Zij is zelf uitdrukking van de
vrijheid — waarover we wellicht eveneens beschikken — om ons te onttrekken
aan beslissingen en daarmee schijnbaar, in zekere zin, aan de verantwoording voor zulke beslissingen: door niets te beslissen, maar ons zonder verzet
over te laten aan de loop der dingen en alleen nog op onszelf toe te kijken en op datgene wat we eventueel wel zullen 'doen'. In zo'n gedachtengang
kent men alleen de extremen: volledige onbepaaldheid en ongedetermi
neerdheid, en volledige bepaaldheid en determinatie. De werkelijke vrijheid
berust noch op volledige ongedetermineerdheid, noch op volstrekte determinatie. Ze verschijnt als een `beperkte' vrijheid. Maar deze `beperking'
vermindert geenszins de `graad' of de 'omvang' en de 'betekenis' van de
vrijheid, integendeel, juist door deze beperking bestaat de vrijheid. Vrij ben
ik, waar ik niet volledig bepaald -ben, noch door mezelf noch door jets an-ders, onvrij wanneer ik door mijn volledige innerlijke determinatie onttrok•
ken blijf aan iedere beinvloeding van welke aard ook, of wanneer ik weerstandloos blootgesteld ben aan iedere beinvloeding; vrij ben ik, waar ik.
voor invloeden wel vatbaar ben, maar niet onderworpen aan hun dwang,
en waar het bijgevolg aan mij wordt overgelaten of ik mij al dan niet op
grond van mijn innerlijke bepaling zus of zo zal laten bepalen door mijn ervaringen, volgens mijn — door deze laatste geconditioneerde, maar geenszins opgedrongen — eigen keuze en beslissing.
,

,
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Beperkte vrijheid als begin van de moraal
Ervaring en begrip van vrijheid wortelen in de verlegenheid bij de vraag:
`wat moet ik doen?' Deze vraag van de praktijk in het algemeen is in het
bijzonder de vraag van de moraal. Zij wordt echter gesteld — en juist daarom is de vrijheid te ervaren en te begrijpen — omdat en voor zover het antwoord uitblijft: vrijheid is er, omdat en waar men geen (tenminste uiteindelijk) werkelijk dwingend antwoord heeft op de vraag wat ik moet doen. Het
inzicht hierin moet noodzakelijk het uitgangspunt van iedere morele overweging zijn. ledere moraal wordt juist onmogelijk indien men niet wil begrijpen dat er geen enkel gebod bestaat waaraan ik me uiteindelijk niet kan onttrekken, geen enkel gebod waarvan het al dan niet naleven uiteindelijk niet
bij mij en mijn vrijheid ligt. (Wellicht is immoraliteit te funderen in het verlangen naar een absoluut, onoverkoombaar, almachtig-goddelijk gebod —
en de verwerping van ieder ander, dat slechts gebiedend wordt als ik het uit
vrije beweging erken). Wat men op de vraag wat ik moet doen, kan zeggen,
wat ik mij kan laten zeggen of zelf zeggen, zal altijd maar een antwoord zijn
in de vorm van: `indien je dit wilt, doe dan dit; zo je dat wilt, dan dat'. De
afwezigheid van absolute normen, de laatste antwoorden op de vraag wat ik
dan moet willen, ontneemt de moraal geenszins haar bestaansgrond, maar
vomit juist datgene, wat morele vragen zo specifiek maakt. Indien dan toch
nog ergens geboden van niet zo geconditioneerde aard zouden moeten bestaan, dan kunnen ze ook maar oplossingen voorstellen in de aard van: `doe
wat je wilt, maar doe het: als je dat wilt — het is om het even wat — doe dan
wat je moet doen, indien je juist dat wilt. "Doe wat je wilt' klinkt vrij immoreel, maar juist hier zou men moeten nadenken over de vraag, of geboden
van die aard noodzakelijk zo immoreel moeten zijn, en of dit niet het begin
van alle moraal is, nl. te weten dat men beslissen, dat men kiezen moet, dit
en dan niet dat, of dat en dan niet dit, en dat zelfs het afstand doen van keuze
en het vermijden van elke beslissing zelf nog een keuze, een decisief besluit
inhoudt.

Het einde van een mythe?

J. Gerits en C. Free

Gangreen 3*

Gangreen 3 van Jef Geeraerts is het verhaal van het derde litteken, dat in
tegenstelling tot de vorige, niet veroorzaakt werd door zijn koloniaal verleden. Het trauma waarnaar het litteken van Gangreen 3 verwijst is ontstaan
bij zijn geboorte en werd verhevigd door zijn opvoeding thuis en op school.
Thematisch en stilistisch verschilt Gangreen 3 nogal sterk van de vorige
Gangreen-boeken, die geschreven werden in het teken van de Hengstl en in
de voor Geeraerts karakteristieke krachtige, driftig voortstromende lavastijl. Gangreen 3 staat in het teken van de Hond, -dat — zo luidt het motto — als
laatste teken van de Mexicaanse dierenriem een introductie vormt tot de
ideeen van dood, einde, onderwereld, maar ook van initiatie, vernieuwing.
Zo verklaart hij het ook summier aan een oud wiskundeleraar, die hij verlangde weer te zien `om zich een beetje ziek te maken van zijn verleden'.
(p. 330) 2 De auteur heeft zijn jeugd, van zijn 0 tot 16 jaar, ervaren als een
langdurig ziekteproces, dat hij door het te beschrijven opnieuw beleefd heeft
om er definitief van te kunnen genezen, om eindelijk opnieuw te kunnen leven. De stijl van `Het teken van de hond' is soberder, aarzelender, minder
spontaan en vloeiend, terwijl het stramien van het bock ingewikkelder is dan
dat van de vorige. Jef Geeraerts boort zijn verleden aan in drie momenten: tegelijkertijd presenteert hij hetmateriaal dat hem bij de reconstructiegeholpen
heeft: foto's, kranteknipsels, boeken uit zijn jeugd, aantekeningen gemaakt
bij het bezoek aan plaatsen en personen die er verband mee hebben, en
geeft hij een chronologisch-lineair geordend verhaal van wat er met hem gebeurd is tussen 1930 en 1946. In derde instantie onderbreekt hij zijn recon-

* Jef Geeraerts, Gangreen 3 (Het teken van de hond), Manteau, Brussel/Den Haag
1975, 365 blz.

1 Zie bv. Gangreen 1, p. 78 en Gangreen 2, p. 50.
2 Elders drukt hij het als volgt uit: `Tot aan je dood zit je in de greep van je verleden', zegt Antinea, `ik zie niet goed hoe je het zou kunnen likwideren'. — `Door erover
te schrijven', zeg ik. (p. 112) En nog: `Na dertig jaren voelde ik de pijnlijkste soort
nostalgie die ik ken, vlak in de buurt van de dood: kapot gaan aan je eigen verleden.'
(p. 292)
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structie van het verleden door cursief gedrukte teksten, die een soort verslag
zijn van de wijze waarop Gangreen 3 ontstaan en geevolueerd is tussen 4
augustus 1974 en 15 september 1975.
De hoofdbrok van Gangreen 3 is de zo scherp mogelijk geformuleerde kritiek van de auteur aan het adres van zijn ouders en van zijn opvoeders, de
onderwijzers van -de gemeenteschool en de leraars van de jezu*i*etencolleges
te Antwerpen en te Gent.
Zijn ouders verwijt hij op een ongezouten en vaak hautaine manier hun middenstandersmentaliteit, hun kleinburgerlijke bekrompenheid en hun uitsluitende belangstelling voor geld. `Welgesteld vanwege het harde werken, maar
weinig of geen intellectuele belangstelling, en ondanks de schijn geen levenskunstenaar' (p. 164), zo luidt de elliptische, maar alleszins heel duidelijke veroordeling door Geeraerts jr. Door zijn herhaaldelijk beleden Oedipouscomplex weet hij van zijn moeder geregeld nog wat goeds te zeggen; zijn
vader blijft evenwel altij d de Grote Rivaal en Vreemdeling. 3
Op het einde van Gangreen 3 blijken Geeraerts' intenties verder te reiken
dan het zichzelf gezond schrijven van zijn verziekt verleden. De schok door
de lectuur van zijn boek teweeggebracht zal en moet ook voor zijn ouders
een therapeutische waarde hebben. Na de lectuur zullen zij andere mensen
zijn, `het is de eerste psychotherapie van hun Leven. Dat ze echter uitgerekend door hun eigen zoon moeten ingewijd worden, zal hun wellicht erg
hard vallen, maar beter dat dan totaal verkalkt been te gaan.' (p. 316) Jet
Geeraerts is er dus van overtuigd dat zijn boek heilzaam is voor de gepriviligieerde lezers (zijn ouders) en voor de lezer tout court op dezelfde wijze
als dit voor hem als schrijver het geval is. Dit is op zijn minst een erg betwijfelbare zaak. Bovendien acht hij het oude adagium `de waarheid bevrijdt'
zonder meer van toepassing op zijn ouders. Waarbij dan echter de vraag gesteld kan worden of de visie van de auteur zonder meer met de waarheid samenvalt. In Gangreen 3 zelf lezen we toch ook dat de auteur, die zo hevig
van leer trekt tegen de bourgeois-mentaliteit van zijn familie, wat graag op
vakantie gaat bij de rijkelui in hun villa's aan de Ralmth.outse Heide (cf. p.
165 e.v. en 201 e.v.) 4
Uit het tweede luik van zijn kritiek, ditmaal gericht aan zijn opvoeders, moeten we haast besluiten dat het, hoe verfoeilijk ook in zijn ogen, blijkbaar
markante per. soonli jkheden waren, aangezien ze zo helder met hun typische
trekjes in zijn herinnering zijn blijven hangen. De school heeft de jonge Gee3 In een cursief gedrukt tekstgedeelte, gedateerd 13 oktober 1974, heeft S. een zeldzame keer een goed woord over voor zijn vader en probeert hij zich in diens huid te
verplaatsen, heel even maar, want onmiddellijk gaat hij weer in de aanval. (p. 85)
4 In Gangreen 1 bv. komt hij er ondubbelzinnig voor nit dat hij wel eens graag parasiteert en de hem door anderen aangeboden weelde geenszins versmaadt: `... ik had
verschrikkelijk zin om met Catherine de Bora aan de rol te gaan, veertien dagen vol
gas geven, baden in weelde, kortom echt leven.' (Gangreen 1, p. 113)
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raerts ervaren als een grote misvorming, als een vernietiging van elke mogelijkheid tot persoonlijke ontplooiing, als een periode van sterke psychische
en materiele dwang, die elke creativiteit en originaliteit verlamde. De jezuletenopvoeding noemt hij terecht elitair, maar de bewering dat ze essentieel ambigu is, is opnieuw een louter subjectief standpunt. `Zo werd de elite
van het land gevormd. Vastberaden en achterbaks. Serieus en hypocriet. Efficient en geremd' (p.181). Geeraerts neemt het de j ezdieten niet kwalijk dat
zij hem of f icientie hebben bijgebracht en een perfectionist van hem hebben
gemaakt, maar wel dat ze ahem hard hebben gemaakt: 'Regelrecht in strij d met
mijn ingthoren Medelijden-met-de-wereld is dit syndroom de oorzaak van
soms onoplosbare tegenstellingen in mijn gedrag. Een reeks vrouwen hebben
hierin reeds veel verbetering gebracht, maar helemaal genezen zal ik wel
nooit meer. Midden in een vlaag van Medelijden bespringt me de hardheid
en dan word ik bang van mezelf .' (p. 212) Geeraerts' kritiek op zijn j ezuieten-leraars is rancuneus en vaak grof. Hij veralgemeent met een verbluf f end
gemak, maakt nooit een onderscheid tussen persoon en systeem en beperkt
zich tot weliswaar pikante maar niet te controleren typeringen. Daardoor
mist hij m.i. de kans om met serieuze argumenten aan te tonen waarom de
opvoeding door de jezuYeten in zijn persoonlijk geval zulke nefaste gevolgen
gehad heeft. Gangreen 3 had er een anekdotische, meer fundamentele en in
ieder geval sterkere afrekening door kunnen worden.
In korte fragmenten, over het gehele boek verspreid, laat Geeraerts ook
doorschemeren, dat de conflicten en het onbehagen met zijn omgeving eigenlijk het gevolg zijn van een diep innerlijk gemis. Het trauma van de geboorte
en een in zijn jeugd onvoldoende opgevangen eenzaamheid hebben hem
vaak fysiek geisoleerd en zijn affectieve ontplooiing voortdurend geremd.
`Toen de navelstreng werd doorgeknipt, begon mijn eenzaamheid' (p. 26).
In het verlengde daarvan liggen klachten als: `Het mooie, het mysterieuze,
het erotische, het extravagante, het adembenemende heb ik alleen moeten
ontdekken.' (p. 35) — `Ik had nooit een speelkameraad' (p. 58) — `Ik voelde
mij vaak erg eenzaam in mijn kinderjaren en vroeg om de haverklap wanneer
er nu eindelijk een broer zou komen. '(p. 66) — `... ik was alleen, overspannen, ziek, moe, vierentwintig uren op vierentwintig opgesloten in mijn omhulsel' (p. 255).
Zijn reactie op die frustrerende en inkapselende eenzaamheid was het aankweken van wat hij zelf een `psychopatisch egocentrisme' (p. 81) noemt, met
als uiterlijke tekens: verwaandheid, grootsprakerigheid, het tot elke prijs gelijk willen hebben.
Die eenzaamhei•d en kwetsbaarheid enerzijds en de als compensatie aangevoerde ijdelheid en hardheid anderzijds komen in dit boek duidelijk aan het
licht, hoewel ze ook in de andere Gangreen-boeken evident aanwijsbaar zijn.
'Jef-Geeraerts-van-de-Gangieenboeken is een egocentrisch perfectionist,
die alleen zichzelf belangrijk vindt en die in alles wat hij onderneemt het
,
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onderste uit de kan wil. In Gangreen 1 uitte zich dat in een ongebreideld vitalisme, in Gangreen 2 in een militair perfectionisme gepaard met een overmate aan wreedheid. Dat excessieve, die drang naar het uit-zinnige hebben
de kern van de Geeraerts-mythe gevorm.d, die hij in Gangreen wil vernietigen `met een etsnaald en bijtend zuur' (p. 23). Het is de mythe van de sterke,
overmoedige, super-mannelijke, keiharde, genadeloze held-Geeraerts van
Gangreen 1 en 2, die in Gangreen 3 maar een verwend enig kind blijkt te zijn,
met ouders die alles hebben behalve levenskunst, met opvoeders die hem
misvormd hebben, en die nu via de therapie van het schrijven een dieper inzicht gekregen heeft in het hoe en waarom van de persoon die hij geworden
is. Bedoeld als een inwijding voor zijn ouders, leidt dit boek ook Geeraerts
zelf binnen in een 'genezen', geheelde wereld, waarin hij niet meer verplicht
wordt zich nog lets gelegen te laten liggen aan het oordeel van anderen over
zichzelf of van zichzelf over anderen. Uiteindelijk belandt hij door het schrijven van Gangreen 3 weer bij zijn geliefde IK, ontdaan echter van de lasten
die het tijdens zijn jeugd bezwaard hebben. Als triomf en als uitroepteken
besluit hij daarom `Het teken van de hond' met het verhaal van een ervaring
die ook het slot vormde van de `Tien brieven omtrent leven en dood': zijn
eerste echte zelf-verwerkelijking door een geslaagde seksuele relatie met een
volwassen vrouw. Waar de genezing van zijn jeugdtrauma's uitdraait op een
affirmatie van het ik, voert deze relatie tot de nog sterkere affirmatie: ik heb
een vrouw. (p. 360) Wat in het hier geschetste perspectief van Gangreen 3
betekent: ik zal nooit meer zo eenzaam zijn als ik dat geweest ben, ik ben
niet gedoemd om alleen te zijn. Het ziet er dus werkelijk naar uit dat het psychopathisch egocentrisme van de auteur eindelijk aan het afzwakken is.
J. Gerits
Een circusjongen

Na een tweetal tegenvallende 'brieven-boeken weer een roman' van Gerard
Reve. Voor Reve een poging om los te komen van een jeugdtrauma: de al
dan niet fictieve (je weet het nooit zeker bij Reve) verkrachting van een meisje als wraak voor de dood van zijn broer. `Fens echter, eens zou ik de schuldige vinden en Frits, o broertje Frits, ... wreken ... duizendvoudig, als ik
de naam vond ... wist ... ooit.' (p. 102)
De roman bestaat uit 4 delen: Geboorte, Dood, Hellevaart, Verrijzenis, elk
begeleid door een motto, die achter elkaar gelezen een gedeelte blijken te zijn
uit het Credo. Misschien een aanwijzing dat Reve dit boek als zijn credo beschouwt?
Vooral door zijn gecompliceerdheid een opmerkelijk boek. Gecompliceerd
wat betreft structuur, stij 1 en inhoud.
I Gerard Reve, Een circusjongen, Elsevier, Amsterdam, 1975, 184 blz., f 14.90.
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De tijdlagen lopen voortdurend door elkaar. Deel I (3 hoofdstukken) begint met de geboorte en de eerste jeugdjaren, zodat je een chronologische
opzet verwacht, maar ineens zit de schrijver met Jakhals, zijn huidige geliefde, op zijn buitengoed La Grace. Ook deel II (3 hoofdstukken) geeft een
constante afwisseling van gebeurtenissen uit heden en verleden, alle gebaseerd op het thema `Dood'. Deel III (3 hoofdstukken) is geheel gewijd aan
de beruchte verkrachtingsscene, afgewisseld met stukjes herinnering uit
zijn jeugd, die dan een verklaring moeten vormen voor zijn daad. Een niet
zo ver en een ver verleden. Deel IV (4 hoofdstukken) is dan weer een vrij
recent verleden: een aantal gesprekken met de koningin, waarin gesproken
wordt over een te schrijven boek dat de lezer inmiddels voor zich heeft liggen! !
Zoals reeds gezegd, ook wat stijl en inhoud betreft een opmerkelijk boek.
Deel I en II hebben de vertrouwde Reve-stijl: het wat ingehouden meedelen,
de verhulling van de realiteit, de ironic, de humor en het archaisch woordgebruik. Met deel III en in jets mindere mate deel IV zijn we echter ineens beland in de wereld van de dokters- en kasteelromans, de romantiek druipt er
van af.
In deel III zit bijvoorbeeld een gedeelte dat reminiscenties oproept aan de toneeldraak `De twee wezen', terwijl in deel IV de lezer, als in een of andere
detective-roman, bezig wordt gehouden met de vraag: zal de koningin achter zijn grote geheim (de verkrachting) komen, ja of nee. Ook de oplossing;
Reve wordt o.a. samen met het verkrachte meisje door de koningin geridderd, doet nogal melodramisch aan. Deze ambigulteit loopt als een rode
draad door het hele boek heen. Het begint reeds, zoals aangegeven, met de
namen van de delen en de motto's die een zekere chronologie doen vermoeden, -die er dan niet blijkt te zijn. Zo ook met de verklaring van Reve van de
titel. Enerzij ds zegt hij op p. 151: `... over de belevenissen uit mijn leven,
die ik eens hoopte nader uit te werken en tot een groot boek samen te voegen,
waarin ik mijn yolk alles wat ik in mijn leven gedaan en meegemaakt had,
ook het meest vernederende en verwerpelijke, in alle eerlijkheid zou voorleggen. Het zou een boek moeten worden vol ernst, maar tevens zouden er
dingen in moeten staan, die de mensen midden in hun dagelijks sombere gezwoeg smakelijk aan het lachen konden brengen. Het Leven zou er afgebeeld
moeten worden als een treurige en toch lachwekkende komedie: een beestenspel, met brullende dieren, zwaaiende trapezes en dwaas beschilderde gezichten ... Het zou veel kracht en moed eisen, en ik zou afstand moeten
nemen, en mij moeten bevrijden van mijn zondige eigenwaan en zelfzuchtige
ijdelheid, en mijzelf zien als wat Pik was: een onbekende, arme komediant
op een kermistoneel .:.' Je proeft hieruit een zich conformeren naar het
gewone yolk dat smult van dit soort volkstoneel. Daarentegen schept hij
op p. 179 toch weer afstand als hij verklaart: `Een soort acrobaat was 1k,
ja ... het was waar ... een trapezeartiest en waaghals, mateloos bewonderd
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en aanbeden, maar ook fel benij d en gehaat . . door tallozen ...'
Tenslotte ook aan het slot die tweeslachtigheid. De naam van deel IV `Verrijzenis' suggereert een bevrijding. Die indruk wordt nog bekrachtigd als je
het begin van deel I 'Geboorte' bekijkt: `Ik werd blauw en zonder adem geboren' (p. 10) en het slot van deel IV: `Ik haalde diep adem.' (p. 180).
Inderdaad een bevrijding. Maar je blijft dan natuurlijk wel zitten met zijn
slotopmerking: `Een jongen van een circus ... Dat ben ik altijd geweest,
Mevrouw ... En dat zal ik altijd blijven, zolang als ik leef: een circusjongen...'
Het is trouwens opvallend hoeveel `Een circusjongen' en `Gangreen 3' op
elkaar lijken. Voor beide auteurs betekenen de boeken een afrekening met
en bevrijding van jeugdtrauma's. Er zijn nog wet meer overeenkomsten: de
verschillende tijdlagen in de vertelling, het teruggaan naar de geboorte, de
spijt over het geboren zijn, het zich buitengesloten voelen, de voorliefde voor
uniformen, een soort omafiguur die ten dele de moederrol overneemt, het
fetisjisme, het reeds op jonge leeftijd geobsedeerd zijn door seksualiteit en
de doodsobsessie, met Bien verstande dat Reve hieraan vaak een macaberhumoristisch tintje geeft zoals o.a. blijkt als Reve een doodskist voor zichzelf gaat bestellen bij de firma Zwart (!) en hij midden in de begrafenis van
Zwart Sr. belandt, waarna blijkt dat wegens diens dood de zaak opgeheven
is. Ook in hun liefdespassie doen ze weinig voor elkaar onder, al verschilt de
functie van de diverse partners. Voor Geeraerts zijn de vrouwen in het boek
een (aangenaam) epitheton ornans, terwijl figuren als Jakhals bij Reve een
wezenlijk deel van het boek uitmaken, zonder wie zijn boek moeilijk denkbaar is. Tussen beide boeken is echter een groot verschil: geeft Geeraerts zijn
opvoeders de schuld van al zijn trauma's, Reve zoekt het meer bij zichzelf:
`Het lijdt geen twijfel dat ik zeer slecht ben. Ik geloof, dat de wens ongeveer
ten halve slecht is van natuur en bij geboorte, en voor de andere helft door
eigen wil en verkiezing, die hem naar het kwaad en het verderf leiden.' (p. 9)
Lijkt Geeraerts aan het slot van Gangreen genezen te zijn van zijn trauma's,
ik meen te m.oeten betwijfelen, zoals reeds is aangegeven, of dit ook bij Reve
het geval is.
Een circusjongen is al met al best verteerbaar en zeker niet zo vervelend als
zijn laatste boeken. Reve is en blijft een taalkunstenaar, maar een felt blijft
ook dat hij zichzelf, ondanks de typische structuur en inhoud van dit boek,
eindeloos blijft herhalen.
Zoals A. den Doolaard onlangs in een vraaggesprek zei: `Het nadeel van
het schrijven van autobiografische romans is, dat je gedwongen bent om in
steeds kleinere kringetjes rond te draaien, totdat er niets meer is.' Reve
heeft, dacht ik, dit punt underhand bereikt.
Misschien dat zijn volgende boek, nu zijn grote geheim onthuld is, jets
nieuws biedt.
C. Free

Het theme vrijheid in de 19eweeuwse
opera

R. Pourvoyeur

Opera is een kunst van het paroxysme — al is een ingehouden stijl er soms
bijzonder succesvol, misschien omdat hij als een koketterie aangevoeld
wordt ... Deze vorm van muziektheater (of is het theatermuziek?) floreert
dan ook in extraverte kontreien — zoals Italie of Rusland — wat weerom niet
belet jdat ook in intraverte landen zoals Duitsland de opera op een quasimystieke wijze beoefend wordt. Ook ironische en vormelijke landen, zoals
Frankrijk, hebben in het drogere-satirische of in het elegante genre heel wat
to bieden. Daarbij werd de opera vanaf zijn geboorte beinvloed door modeverschijnselen, zonder nog te gewagen van het feit dat het romantisme overal rationale scholen heeft doen ontstaan, die teruggrijpen naar eigen folkloristische tendensen.
Het is niet zonder grond dat opera ook lyrisch toneel genoemd wordt: in de
meest huiselijke onderwerpen wordt de spanning zorgvuldig opgevoerd tot
ogenblikken van pathos of tragiek, van heroische gevoelsuitbarstingen of
geweldpleging, van vlammende verklaringen of theatrale ontboezemingen
over liefde en vaderiand. De ritmiek van een opera schijnt zich in een onregelmatige sinuso de voort te bewegen, via een 'handeling die meestal in de
recitatieven voortschrijdt, om dan telkens te stoppen voor een aria, voor de
uiteenzetting van de verhouding tussen twee mensen of twee ideeen in een
duet of voor een soort 'stilstand-van-de-film-voor-momentopname', die de
grote `ensembles' zijn: de zgn. `ensembles de perplexite', waarin ieder personage de balans opmaakt van de toestand. 1 Bedrijven sluiten met een dramatische climax, een theatraal gebaar van enkele acteurs, of een groots 'tutti'. Dit alles wijst op een vruchtbare voedingsbodem waarop het heroisme
dan ook welig zal tieren in wijdse igebaren en in pathetische tirades. Welnu,
welk gevoel leent zich beter.tot een dergelijke vertolking — na alle schakeringen van liefdesuitingen natuurlijk — dan de passie voor de vrijheid?
Juist in de 19e eeuw, eeuw van operatische hoogtij, wordt het begrip `vrijheid' op de spits gedreven. Ligt de essentie van het romantisme niet precies in het zich vrijmaken van alle klassieke regels, op politiek en econo1 De analyse van elke stem afzonderlijk in het kwartet uit Rigoletto (1851), dat sours
verstrooid beluisterd wordt, moge als voorbeeld dienen.
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misch, op nationaal en individueel gebied?
Zijn de vrijheidsopera's van het eerste deel van de eeuw hoofdzakelijk gericht op de vrijmaking van de volkeren, tijdens de laatste jaren ligt het accent op individuele emancipatie. Bovendien zijn sommige componisten bijzonder gevoelig voor de vrijheidsidee en trekken gloedvol partij voor de onafhankelijkheid van het land (Verdi) of voor een 'libertaire' levenshouding
(Charpentier); anderen daarentegen benutten het begrip meestal als een
dankbaar onderwerp voor een muzikale beschrijving of als een passende omlijsting voor een ontroerende geschiedenis.
In de hierna volgende bladzijden wordt een — niet exhaustief — beeld opgehangen van de voornaamste 19e-eeuwse opera's die het thema vrijheid aansnij den.
Het geval'Fidelio'

De eeuw opent met Beethovens (1770-1827), Fidelio (nov. 1805) en zijn
koor van gevangenen: half-blinde menselijke larven stijgen langzaam op
uit de donkere krochten van hun kerkers naar het helende, weldoende licht,
met uitgestrekte handen grijpend naar de schaarse zonnestralen, voor hen
het zintuigelijk waarneembare symbool van de zo fel begeerde vrijheid. Wie
anders dan Beethoven kon het muzikale deeg, van een zacht gefluister tot
een machtige volheid van klanken doen rijzen? Welk een gejubel als de boef
Pizarro later eindelijk onschadelij k gemaakt wordt en de vrijheid in het verschiet ligt! Uiteraard heeft men van Fidelio een vrijheidsopera willen maken;
enkele regisseurs hebben het drama geensceneerd achter een reusachtig traliewerk, andere plaatsen het in een hedendaags concentratiekamp. Of Fidelio `de' opera van de vrijheid is, mag wel enigszins in twijfel worden getrokken. Beethoven had het onderwerp ontleend aan Bouilly's (1763-1842),
Leonore, ou l'amour con jugal. 2 Men zou daarbij moeten denken aan datgene waar Beethoven toen sentimenteel vol van was en verder overwegen dat
het muzikaal hoogtepunt van het Singspiel ontegensprekelijk het klaroenges chal is dat in de verte knetterend losbarst op het cruciale ogenblik in Florestans kerker en ode echtelijke liefde zegeviert — dezelfde spanning vindt men
terug in de ouverture Leonore n° III—.
Al laat Beethoven zich natuurlijk zeer graag afleiden naar politieke overwegingen — meer dan andere componisten —, het oorspronkelijk onderwerp
blijft het bezingen van de echtelijke liefde die alles overwint.
,

,

2 Reeds getoonzet door P. Gaveau (Leonore, Parijs, 1798), F. Padr (Leonora, Dres-

den, 1804) en S. Mayr (L'amor coniugale, Padova, 26.7.1805).
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De Franse bijdrage in de eerste heift van de eeuw
De opera in Frankrijk kent in de eerste jaren van deze eeuw weining vrij.
heidsonderwerpen 3 ; de Franse 'revolutionaire' opera's waren ook bleke
dingen geweest en de Franse omwenteling, die zulk een universele invloed
zou hebben, had op het eerste gezicht relatief weinig weerslag op de opera.
Pas road de jaren dertig — de tij d van de eerste reeks grote revoluties van
de 19e eeuw — zijn twee belangrijke werken te noteren, die beiden tot het
`grand-opera'-genre behoren. Een ervan is echter van een Italiaan, die sedert enkele jaren te Parijs woonde: Gioacchino Rossini (1792-1868), met
zijn rijpste werk Guillaume Tell (1829). In een eerste fase van zijn gevarieerd en schilderachtig leven had deze sybariet en ironist veel succes geoogst, zowel in het `seria' als in het 'buffa'-genre: Ii Barbiere di Siviglia
(1814) is slechts een van de talrijke meesterwerken die Rossini schreef.
Zijn Guillaume Tell slaat echter een andere toon aan en het valt te betreuren
dat de rijpere Rossini daarna bijna niet meer gecomponeerd heeft. De hoofdfiguren zijn bezeten door de drang naar vrijheid, los van de tirannie van
vreemde heersers: de oude, eerbiedwaardige Melchtal, de fiere Wilhelm
Tell, die weigert de hoed van Gessler te groeten en Arnold, die zijn liefde
voor Mathilde op het spel zet om bij te dragen tot de strij d tegen de gehate
Habsburgers. Het Schiller-gegeven wordt tot zijn basisgegevens herleid: de
eed op de Ruth; een vader gedwongen op zijn zoon te schieten — wat nogmaals op een pleidooi voor de vrijheid neerkomt; de climax in de laatste
scenes.
La Muette de Portici (1828), aanleiding tot — zo niet oorzaak van — de Belgische omwenteling, kan men niet voorbijgaan. De `patriarch' Auber (1782—
1871) heeft hiermee zijn beroemdste `grand'-opera' geschreven: hij was echter honderdmaal beter in de `opera-comique'-stijl, eerder hippend-gracieus
dan fors, meer elegant dan krachtig, zoals in Fra Diavolo (1830) en Le Domino Noir (1837). In de Muette waarvan de titel paradoxaal klinkt voor een
opera, is de hoofdpersoon geen zangeres maar een danseres. Karakteristiek
voor de muzikale waarde van deze opera is wel dat op enkele interessante
ogenblikken na, de best geslaagde stukken waren: de krachtige ouverture
(een echte specaliteit van Auber), het liefelijke ballet en enkele aria's, waaronder twee barcarolles. Het stuk verhaalt hoe de Napolitaanse visser Masaniello4 ertoe gebracht wordt de Spanjaarden te verjagen, waarna hij door
iemand van zijn eigen gevolg vergiftigd wordt. De stomme Fenella, door liefdesverdriet gedreven, slaagt erin een verder nooit geregistreerd olympisch
record is vestigen, door uit het raam van haar kamer in ... de krater van de
Vesuvius te springen! Het beroemde duet tussen Masanillo en Pietro:
3 Een uitzondering is bv. Cherubinis (1864-1875) Lodoiska (1791).
4 Cf. Carafa's (1827) en Bishops (1825) Masaniello.
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`Amour sacre de la patrie
Rends nous 1'audace et la fierte!
A mon pays, je dois la vie
Je lu-i rendrai la liberte!'S

was niets meer en niets minder dan een van die talrijke operaduetten waar
tenor en bariton — als zij het niet tegen elkaar opnemen 6 — hand in hand, om
beter maat te kunnen houden — over `1'enemico (sic) della patria' zingen -jets dat Offenbach a.m. in Ba-ta-clan (1856) en M. Choufleury (1861) geestig bespotte. Het duet werd te Brussel met zoveel elan gezongen door Lafeuillade en Cassel, dat de zaal in geestdrift ontbrandde; bij de kreet 'aux
armes'! (3e bedrijf) werd de voorstelling door het woelige publiek onderbroken en weinige uren later barstte de strijd tegen het Oranjehuis los.
Meyerbeer (1791-1864), toen de onbetwiste grootmeester van de opera,
laat in zijn oeuvre het begrip `vrijheid' geen echte rol spelen. Berlioz (18031869), een bizarre geest en de echte vaandeldrager van het Franse muzikale
romantisme, heeft zich blijkbaar — en logisch genoeg — vooral geinteresseerd
voor de muzikale vrijheid: vorm, orkestratie en harmonie. Zijn onderwerpen
— zelfs van La Damnation de Faust (1846), voor zover dit een opera is — behandelen het thema van de vrijheid niet.
De Duitse school

Op Duitse bodem was er na de val van Napoleon, in tegenstelling tot Italie
bv., geen vreemdeling meer. De eerste decennia van de eeuw bleef de operaliteratuur zweven tussen het Biedermeier- en het fantastische genre, beiden voortspruitend uit Webers (1786-1826) baanbrekende Freischutz
(1821); deze zou bijna een anti-vrijheidsopera kunnen zijn: Kaspar, de jager
die zich heeft willen vrijvechten van alle conventie, die vrijkogels smeedt,
valt onder zijn eigen kogel; bovendien legt het beroemde slotkoor iedereen
op, `rein von Herzen' en `schuldlos von Leben' te zijn: plichtsbewustzijn
domineert.
De tweede revolutionaire koortsaanval werd waargenomen in 1848; een jaar
daarna moest een jonge 'linkse' dirigent Dresden ontvluchten. In 1842 had
hij daar, met succes, zijn enig werk met een `vrijheid-voor-het-volk'-thema
laten opvoeren: Rienzi oder der letzte der Tribunen; Wagner (1813-1883)
had het tragisch lot bezongen van hem die zijn yolk wilde bevrijden, maar
door misverstanden ten onder ging. In weinig toneelwerken vindt men zo
dikwijls het woord `vrijheid' terug: `Die Freiheit Roms sei das Gesetz!' en in
zijn 'gebed', waarvan de melodie in de ouverture onsterfelijk gemaakt werd
5 No 8 van de partituur.
6 Werd de opera niet (vals) gedefinieerd als `liefde tussen een tenor en een sopraan, tegengewerkt door een bariton'?
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— smeekt de laatste der tribunen de Allerhoogste het Romeinse yolk waardig en bewust te maken van de herwonnen vrijheid:
`Ach, lose Herr, die tiefe Nacht
Die noch der Menschen Seelen deckt!'

Later zou minder de vrijheid maar meer de verlossing bij Wagner als hoofdthema verschijnen. Redemptie door zichzelfvergetende liefde is de basisidee van bijna al zijn werken; bevrijding van de banvloek door altrulstische
liefde — een gevoel waartoe Wagner echter persoonlijk zelden in staat was —.
Aldus worden de Hollander door Senta en Tannhauser door Elisabeth bevrij d en verliest Elsa Lohengrin door haar gemis aan overgave. Is het kosmische gedicht van de Tetralogie ook niet de sage van de verlossing van de
vloek, door Alberich in de wereld gebracht? Wat Siegfried, de vrolijke vrijgevochtene 'frei and froh', niet vermocht te doen, zal Brunnhilde in zelfopof f ering wel kunnen: in de dubbele reiniging door het vuur van de brandstapel en het water van de Rijn wordt de oude vete bijlgelegd, het Walhalla vernietigd, het goud aan de Rijndochters teruggegeven en de weg gebaand voor
de nieuwe wereidheersers: het bevrij de mensdom. 7
Parsifal
al (1882) 'fat parsi', de `refine dwaas,' -de enige die echt vrij is, zelf s van
kennis, is het tenslotte, die de zegen van de Graal opnieuw doet neerdalen
over de mensheid. Die Meistersinger von Nurnberg (1868) behandelt de artistieke vrijheid; hartstochtelijk pleit Walter voor vrijheid in de muzikale
vorm, los van alle formele banden, terwijl Sachs hem de middenweg aanprijst: doorzichtige allegorie van het streven van Wagner zelf naar Zukun f tmusik op basis van Bach en Mozart.
Tegen het einde van de eeuw rijst in Duitsland een nieuwe ster: Richard
Strauss (1864-1949). Salome (1905) en meer nog, de gewelddadige Elektra
(1909) vechten zich in zekere zin ook vrij uit de hysterische katharsis die
hen gevangen houdt; maar ... dit is reeds de 20e eeuw.
Frankrijk na 1870
Het naturalistische Frankrijk van het einde van de leeuw bezingt een nieuwe
vrijheid: de onvoorwaardelijke libertair-anarchistische houding. Van dit gevaarlijke goedje bemerkt men misschien voor het eerst lets in Bizets (18381875) Carmen (1875). De mooie zigeunerin zet Jose aan tot desertie, het
gebergte in, waar hij zoveel zal vinden, en 'surtout la chose enivrante: la
liberte.' Voor haar vrijheid, voor het vrij zijn in de keuze van haar minnaar,
heeft zij trouwens haar leven veil. `Tout etre a le droit d'être libre!' klinkt het
7 In de Sovjet-Russische musicologie en in recente Duitse werken wordt de dialectische betekenis van Wagners Tetralogie benadukt. Het werk is echter zo rijk aan inhoud, dat men er ook elementen van elite-theorieen in kan terugvinden, zowel als
boeddhistische en christeliike gegevens.
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in Louise (1900) van G. Charpentier (1860-1956). Los van de klein-burgerlijke vooroordelen schreeuwt Louise haar verlangen naar onbeperkte vrijheid uit; het politieke interesseert haar niet, het artistieke weinig; zij denkt
aan het zich losrukken uit alle sociale banden en vooral uit de seksuele taboes. 8 Dezelfde klanken vindt men bij X. Leroux (1863-1919), de componist die de naturalistische werken van Zola toondichtte; in diens Le Chemineau (1907) vermag zelfs de liefde deze landloper niet to weerhouden;
zijn zwerversnatuur overwint, vrijheid gaat voor alles.
In andere werken uit deze tijd vindt men daarentegen opnieuw het motief
van de bevrijding van het vreemde juk; aldus in Patrie! (1886) van Paladihle
(1844-1926) en in het koor uit Samson et Dalila (1877) van Saint-Saens
(1835-1921): `Israel romps tes chaines!'; dit is overigens een weinig overtuigende passage van een werk, waarin de kiemtoon elders ligt. Ook in zijn
Etienne Marcel (1879) klinkt deze componist wat stiff.
Massenet (1842-1912) bekommert zich evenmin als Gounod (1818-1893) 9
om de vrijheid, zijn Roma (1907) missohien uitgezonderd.
Verdi, als componist van de nationale vrijheid
De Napoleontische oorlogen hadden Italie verdeeld onder vreemde heersers. Ook daar was de vrijheidsidee zeer levendig geworden: zij breekt door
met de machtige figuur van Verdi. Voor hem kan men slechts weinig voorbeelden citeren: in Rossini's Mose (1818 en 1827) komt het begrip in het
inleidend koor voor, maar de nadruk ligt veel meer op het conflict tussen
godsdiensten; in zijn Maometto II (1820 en 1826) worden eerder roem en
eer opgehemeld; in Norma (1831) van Bellini (1801-1835) worden de Galhers tot opstand tegen Rome opgestookt, niet onder het motto vrijheid, wel
onder dat van wraakneming en bloedvergieten; I Puritani (1835) benadrukt
al meer het patriottische element; bij de veelschrijver Donizetti (17971848) vindt men o.m. een koor in het 2e bedrijf van Il Duca d'Alba `O Liberta, gran Diva', maar het werk is postuum (1882) en oorspronkelijk op
een Franse tekst gecomponeerd; alles dus `small fish'. De sterke figuur van
Verdi mag echter in geen tekst over vrijheid in de 19e-eeuwse opera ontbreken; hij belschaamde de Italiaanse vrijheidsstrijid: Viva V.E.R.D.I. schreef
men op de muren voor `Viva Vittore Emmanuele, Re d'Italia.' In 1841, zwaar
getroffen door de dood van zijn jonge vrouw en zijn dochter, en ontmoedigd
door de mislukking van Il finto Stanislao (1840) (De Vermeende Stanislas),
werd hij overgehaaid tot het componeren van Nabucco (1842), waarvan het
8 Het werk komt na Puccini's (1859-1924) Boheme (1896) en Leoncavallo's (18581919) Boheme (1897), beiden geinspireerd door Henri Murger; het pleit echter veel
scherper voor de 'libertaire' levensbeschouwing, die de componist zelf praktiseerde.
9 De `Faust'-figuur leidt, vreemd genoeg, Spohr, Berlioz en Gounod niet tot het behandelen van het vrijheids-thema.
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slavenkoor van de Hebreeers in Babylonische gevangenschap met gloeiende
geestdrift ontvangen werd en onmiddellijk de 'hit' werd, eerst in Milaan en
dan in heel Italie: 'Va, pensiero, sull'ali dorate ...' vlieg, 0 gedachte, op de
gouden vleugels van de droom, naar de heuvelen van Sion, het verloren vaderland. De geslaagde verzen van Solera en meer nog de wondermooie,
simpele, melancholische melodie, wisten het patriottisme van de Italianen
te boeien. Door eenbijbelse opera op toon te zetten, met een koor waarvan
de woorden gemakkelijk op de Milanezen konden wor-den toegepast, was
hij - misschien ongewild -de componist van het Risorgimento geworden.
Voortaan zou Verdi regelmatig de patriottische snaar bespelen en de vrijheid bezingen of haar verlies betreuren. In zijn volgend werk I Lombardi alia
prima crociata (1843) laste Verdi een pelgrimskoor in '0 Signore, dal tetto
natio' (0 God, uit ons vaderland), maar de muziek is zowel melodisch als
harmonisch minder goed dan die van het slavenkoor; de Milanezen juichten de woorden van Arvino 'La Santa Terra oggi nostra sara' (vandaag is het
Heilig Land van ODS) uitbundig toe: voor hen was het Heilig Land niets anders dan Italie. Ernani (1843) bevat een samenzweringsscene, met een meeslepend 'Ci ridesti il Leon di Castiglia' (de Leeuw van Castilie werd wakker),
waarbij voor het eerst melancholisch zelfbeklag de plaats ruimt voor dynamisehe vastberadenheid,
Legt I due Foscari (De Twee Foscari's -1844) de nadruk op heimwee, dan
wijkt de vrijheid in Giovannad'Arco (1844) voor de individuele behandeling
van de personages en voornamelijk van de liefde van Jeanne d'Arc voor de
Dauphin (sic). De vrijheidsidee vervaagt verder in Alzira(1845), een avonturenopera waarin de filosofie van Voltaire ook zoek was, maar in Attila
(1846) oogstte een vers uit het duet Attila-Ezio grote bijval bij de Venetianen: 'Avrai tutto l'universo, resti l'Italia a me' (Neem de wereld, laat mij
Italie), In Macbeth (1847) vinden wij een meer verfijnd koor van vluchtelingen. De volgende opera bevatte geen systematische verwijzing naar het vrijheidsthema, maar La battaglia di Legnano (1849) bedoeld als propagandawerk voor het 'Risorgimento' werd opgevoerd in het revolutionaire Rome.
Het inleidend koor 'Viva Italia! Sacro un patto ....' (Leve Italiel Een heilig verbond ...) en andere passussen werden door de revolutionairen met
geestdrift onthaald, Daama zwijgt de vrijheidsmuze voor een tijdje, terwijl
Verdi in een nieuwe fase van zijn carriere treedt, tijdens welke hij o.m. sommige van zijn meest beroemde werken componeert.
In Les vepres siciliennes (1855) moet een Italiaanse componist voor Parijs
een opera schrijven over de uitmoording van de Franse bezetters door de
Sicilianen! Verdi's muziek bleef prachtig, maar hij was onder die omstandigheden niet op zijn best in de patriottische scenes. Simone Boccanegra (1857
en 1881) behandelt andere problemen evenals Un balloin Maschera (1859),
maar in Don Carlos (1867 en 1884) verschijnt de vrijheid als een basistherna van dit buitengewoon rijk werk: Don Carlos belichaamt de vrijheids-
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aspiraties van de 'Fiamminghi', de bewoners van de Nederlanden; zijn leven, symbool van de vrijheidsstrijd, dient beschermd te worden tegen de Inquisitie. Verdi's laatste werken bevatten praktisch geen allusie meer op ons
thema, op duidelijke sporen na in Aida (1879).
Na Verdi wordt Italie overspoeld door de vloedgolf van het verisme. Wij
hadden het reeds over Puccini's Boheme en vermelden nog de revolutieopera Tosca (1900) en Andrea Chenier (1896) van Giordano (1867-1948).
Het Russische Keizerrijk ... en de censuur van de Tsaar

De opkomende nationale scholen verdienen een plaats, al is de belangrijkste,
de Russische, eerder discreet wat de vrijheidsidee betreft. Van Glinka (1804
—1857), haar stichter, werd misprijzend gezegd dat hij muziek voor koetsiers componeerde, omdat hij zich wou baseren op melismen van eigen bodem, liever dan op de Italiaanse. Zijn opera over een moejik die heldhaftig
het Poolse leger vetloren doet lopen in de bossen en daarbij het leven laat,
wou hij Ivan Soesanin (1836) betitelen, maar de censuur van de tsaar veranderde het in Jizn za tsaria (het leven voor de tsaar — let wel: `het leven', niet
de flood voor de tsaar —). In de machtige Boris Godoenov (1874) van Moessorgski (1839-1881) is het de zwakzinnige, die oneindig droevig treurt om
het oude Rusland, dat oorlog en verdrukking tegemoet gaat. Wie zou de
tsaristische censuur trotseren en de vrijheid bezingen?
In Kniaz Igor (1869-87) van Borodin (1833-1887) smeekt Prins Igor zelf
`dalte mnje svobodoe' (geef mij de vrijheid). Zijn nobele figuur vertroebelt
daarna — tenminste naar onze morele standaard gemeten — want hij heeft aan
de khan, die hem gevangen houdt, zijn erewoord gegeven dat hij niet zal
vluchten, en toch doet hij het; maar hoe prachtig is de muziek!
In de omvangrijke operaproduktie van Rimski-Korsakov (1844-1908) — helaas hier te weinig gekend — tekenen zich een serie hoofdthema's af, ingekleed in de sprookjeswereld waarin de helden zich bewegen: de allesoverheersende rol van de liefde (Snjegoerotsjka 1882); de grote historische keuze van Rusland tussen West, Noord en Oost (Sadko, 1898); de antithese spiritualisme — materialisme (Kitesj, 1904) enz.; op het thema van de vrijheid is
Rimski-Korsakov minder ingegaan; nochtans ging het segment `troep vrije
mannen uit Pskov' uit Pskovitianka (1873) recht naar het hart van de studenten in de geneeskunde die het lied lieten weergalmen in de gangen van de
Academie. Kleinere sterren zijn Cui (1835-1918) met Andjelo, tiran padoeanski (1901), Rubinstein (1830-1894) met Koepets Kalasjnikov (1880) en
meer nog met Makhabei (1875, te Berlijn!).
Over de Poolse nationale school is in onze context niets te zeggen: Moniuszko (1819-1872) kon slechts zijdelings de Poolse geest handhaven, zo streng
was de Russische censuur.
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De Oostenrijkse-Hongaarse Monarchie en de nationale bewegingen
De Tsjechische school' o is beter gekend door de lief elijke, folkloristische
opera's van Smetana, die een Boheems equivalent van het. Duitse Singspiel
tot stand bracht. Zijn eerste werk Branibori v Cechach (De Brandenburgers
in Bohemen, 1863) muzikaal zeer nauw verwant aan zijn Prodana Nevesta
(De Verkochte Bruid, 1866), leunt aan bij de droeve herinnering aan de tirannie van de Brandenburgers in de 13e eeuw, maar met een moderne nadruk op de klassenstrij d; op de vrijheid wordt bijv. gezinspeeld in het terzet
van het 3e bedrijf: 'Diky Bohu, svoboda kyne!' (Goddank, de vrijheid nadert!). Daarna behandelt Smetana een echt drama met Dalibor (1868): maar
al is de bevrij ding van een terdoodveroordeelde door een tweede Fidelio het
onderwerp van de opera, toch zijn het eerder vriendschap en liefde die Smetana tot het scheppen van de mooiste muziek Leiden. Een laatste Smetanatitel: Libuse (1881), een grouts episch verhaal uit de Tsjechische oudheid,
vol patriottisme en geloof in de bevrijding.
Dvorak (1841- 1904), tot zijn eerste libretto Alfred de Grote (1870) aangetrokken door de vrijheidsidee, zou later het thema nog maar incidenteel behandelen (Jakobin, 1889). Blanik (1881) van Fibich (1.850-1900), behandelt eveneens de bevrij ding van het Tsj echische volk. 11
In de Hongaarse school domineert Erkel (1810-1893), de schepper van de
Hongaarse opera. Muzikaal versmelt hij de westerse invloeden met zuiver
Hongaarse elementen; thematisch worden door het oproepen van het verleden brandende actuele vraagstukken beschreven: `mijn opgave is het heden
in de spiegel van het verleden te toners,' aldus Moessorgski. In Hynyadi Laszlo (1844) is het de verdorvenheid van de politici en de ondergang van het
Hongarendom, in Bank Ban (1861) de buitenlandse tirannie en het despotisme, in Gyorgi Dosza (1867) de boerenopstand, in Gyorgy Brankovics
(1874) de onderdrukking van de nationaliteiten en in Nevtelen hosok (de
naamloze helden, 1880) de vrijheidsstrijders van 1848-1849: Erkel is nog
veel meer geengageerd dan Verdi. 1 2 Muzikaal gebruikt Erkel de `verbunkos', de zgn. aanwervingsmuziek, toen voor representatief gehouden voor
het oer-Hongaarse, zowel in zijn trage vorm als in de snelle 'csardas'. De
`negatieve' figuren in de opera krijgen westerse muziek te zingen, de 'goeden'
moeten meestal in de 'verbunkos'-stijl zingen.
Erkels eerste succeswerk behandelt de populaire held, Ladislaus Hunyadi,
zoon van de bevrijder van het vaderland (1456), die onder de zwakke 16,

10 Skroup (1801-1862) heeft de eerste echt-Tsjechische opera gecomponeerd: Dratenik (1826); de scene-muziek voor Fidlovacka (het schoenmakersfeest, 1834) werd door
het publiek als een vurige uiting van patriottisme toegejuicht. Het lied `Kde domov
muj' (waar is mijn huis) werd later het le deel van het Tsjechisch volkslied.
11 Alsmede Psohlavci (1898) van Kovarovic.
12 Erkel is ook de componist van het Hongaars volkslied.
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jarige Ladislaus V aan de intriges van de hoger adel tenonder gaat. De kleine adel zou later de troon geven aan Hunyadi's broer, Matyas, de grootste
Hongaarse koning (1458). In de ouverture herkent men de symbolische Rakoczi-mars, in een Haydn-kleedje gestoken; waarop het volledig uitgewerkt
slotkoor van het eerste bedrijf volgt. Op dit moment veinst Ladislaus V
vergevingsgezindhei'd. Iedereen juicht de koning tole: 'Meghalt a scelszovo
eltunt a rut viszaly' (De intrigant is dood, het bedrog is ontdekt), met vele
`eljen' (leve!). Deze meeslepende muziek, zo geestdriftig toegejuicht dat men
de zangers nog wel zien, maar niet meer horen kon, werd in 1848 de revolutiemars. Het zou nog tientallen jaren blijven leven in de volksmond.
Erkels meesterwerk Bank Ban — onlangs nog in Gent opgevoerd — zag het
Licht in 1861 op een ogenblik waarop de tirannie enigszins geluwd was, maar
deze sterke voedingsbodem voor de nationale bevrijdingsstrijd werd voor
large tijd verboden. Het bittere drinklied, de uitvallen van Bank tegen de
vreemde heersers van Merano, lokten geestdriftig applaus.
Laten wij nu zuidwaarts drijven: een volgeling van Verdi I. Zajc (18321914) schiep de Kroatische opera; 13 het zou de taak van zijn volgelingen
zijn, de echt-nationale muzikale expressie te vinden; maar de keuze van patriottische teksten heeft de muzikale stagnatie in Kroatie doen ophouden.
Onder zijn opera's verdient Nikola Subic Zrinski (1876) een aparte vermelding als symbool van patriottische weerstand. Precies zoals in. Hunyadi Laszlo is het vooral het koor `U boj, u boj' (ten strijde, ten stride!) dat ontzaglijk
populair werd en een rol speelde in de strijd voor de onafhankelijkheid.
Besluit

Hiermede zijn wij aan het leind gekomnen van onze zoektocht door de 19eeeuwse opera, al bleven sommige paden onbewandeld, als bv. de Vlaamse,
waarvan de voornaamste exponent, Peter Benoit (1834-1901), zijn nationalisme vooral uitleefde in het lied en het oratorio — zijn opera's zijn van heel
wat mindere betekenis.
Wij menen, dat deze vluchtige en zeker onvolledige inzage in het rijke repertorium van de 19e eeuw eens te meer bewijst, hoe groot de wisselwerking
tussen de lyrische kunst en het politiiek en sociaal gebeuren in de 19e eeuw
was.

13 In feite was Zajc voorafgegaan door V. Lisinski's (1819-1854) heroische Porin
(1851) met een prachtig vrijheidsli.ed `O slobode' (finale van het 2e bedrijf).

Claudel en Corneille: schools en speels

Frans Kurris S.J.

Sinds december brengt de Comedie Frangaise in haar tijdelijk onderkomen
in Marigny Partage de midi, het bekende drama van Paul Claudel uit 1905.
Een klassiek stuk. Wanneer het als een van de beste voorstellingen van het
Franse theaterseizoen geldt, dan komt dat nochtans niet alleendoor het genie van de auteur. Wederom heeft Antoine Vitez zich aan een eigen interpretatie gewaagd. Wanneer iemand uit de structuralistische school, en dan
nog wel een marxist en atheist, aan een dergelijk werk gaat staan, loopt `tout
Paris' uit. En keert naar huis, in de wolken of in de put, steeds 'bevestigd': in
zijn geestdrift voor de stoutmoedige vernieuwer of in zijn overtuiging dat
Vitez inderdaad met de klassieken solt.
Een krachttoer heeft hij wel aangedurfd. Het -drama behandelt ondermeer
de strijd tussen de menselijke passies en de eisen 'die God stelt. Iemand hoort
in zijn hart de stem van God en tegelijk klinkt het appel van een mens die hij
liefheeft. De veelal makkelijke oplossing van het en-en gaat Claudel uit de
weg, doordat , de eisen van God radicaal gesteld worden en nopen tot een echt
barokke keuze. De 'partage de midi' is de balans die moet doorslaan, de
mens die zich niet de weelde van de twee walletjes kan veroorloven, de
scheiding der geesten, vrucht van discretie, inderdaad, maar ook van verre
eisen en hoge idealen. Hoe gaat Vitez dit weinig moderne gegeven to lijf?
Hij zoekt geen enkele goedkope oplossing. De vier rollen zijn stuk voor stuk
goed bezet, het decor is abstract maar suggestief, coupures zijn niet aangebracht en geen passage wordt verdonkeremaand. Maar hoe komt het dan
dat de voornaamste trek van de tragedie, de strij-d tussen God en de echtbreuk — Claudel zelf onderstreepte dit in zijn laatste voorrede van 1948 — niet
uit de verf komt? De mooiste voorstelling van het jaar, volgens velen, geschreven in een prachtige toneeltaal, een lang recitatief rond een sublieme
Yse, faalt in haar kern, daar waar het zichtbare en het onzichtbare, de vrouw
en de zelfverloochening met elkaar in botsing komen. De ware dimensie van
het stuk blijft in het duister. Waarom?
Vitez is leraar en regisseur. Hij komt op voor de tekst, de heilige tekst, met
zijn structuur, zijn melodie, zijn innerlijke wetmatigheden. Vitez wil die tekst
op de planken zetten, vertonen, -door middel van spelers. Hij wil niet dat de
tekst 'gespeeld wordt' maar gebruikt alle middelen opdat de tekst zelf gaat
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spreken. Maar zo loopt hij ook gevaar dat het spel wordt opgeofferd aan de
spelling en de poezie aan de prosodie.
In het onderhavige geval lijkt dit waar. Net zoals verleden jaar Racine's
Phedre 1 komt de tekst sterk emotioneel op de planken. In het laatste bedrijf
bedelft Vitez de strijd van Yse tussen redelijkheid, eerlijke liefde, Amalric
enerzij ds en hoge roeping, een waar bestaan, Mesa anderzijds onder f rivoliteit en gevoelsspel. Maar Claudel wil ons getuige doen zijn van een metafysiek gebeuren. Hij wil gestalte geven aan het onzichtbare. Vitez de schoolman meent dat dit alleen kan indien de declamatie een heel sterke lading
krijgt en de poezie tastbaar, bijna lijfelijk wordt.
Maar zijn machteloosheid tegenover het claudel;iaans gegeven springt dan
des te meer in het oog. De personen verbleken; de kosmos verliest zijn functie; de emoties, gevoeligheden en sensibiliteiten worden zo dicht op elkaar
gespijkerd dat de wereld zich sluit, de perspectieven verdwijnen en de karakters 'ontmenselijktworden. Vreemd dat retoriek die niet aanspreekt de abstractie in de hand werkt — preekte Bourdaloue, volgens de legende, niet met
gesloten ogen? — en dat een overmaat aan gevoelsuitingen licht cerebraal
wordt. Gaan al te sterke emoties hun eigen leven leiden en worden de personen dan zelf gereduceerd tot emotie-dragers, tot marionnetten? Zowel de
innerlijke strijd van Mesa als die eeuwige antagonist in de barokke drama's,
de Overzijde, gaan 'de mist in.
In handen van Vitez krijgt Claudels drama een even boeiende als verstikkende werking. Zou dat komen doordat Vitez anders tegen de tekst aan
kijkt, minder relativerend dan Claudel zelf, grimmiger, meer belerend? Misschien ook schoolser??
,

Er zijn schoolmensen die totaal anders tewerk gaan. Dat is onder anderen
Michel Le Royer, die met zijn Cid een toernee maakt in Nederland en binnenkort ook in Belgie. Hij richt zich op het publiek en maakt de tekst daaraan ondergeschikt. Dat wordt hem niet overal in dank afgenomen; knippen
in de tekst van Corneille ligt immers niet ver van heiligschennis. Het gezelschap `Recherche et Tradition' laat het overigens niet bij het inkorten van
de tekst. Ook weer terwille van het publiek — en dat blijkt in feite het jonge
yolk van de middelbare scholen — klinken in het begin flarden uit de Big Bazar van Michel Fugain, volgen de dia's elkaar snel op en wordt het decor tot
een kijkkast voor de Tapisserie van Bayeux. Le Royer en zijn collectief actualiseren het stuk door de tempi te verhogen, het gevaar van komische effecten niet te ontlopen en aan het Feest ruim baan te geven. Maar wat blijft er
over van le Cid?
De kritische lezer huivert al w!anneer hij de regisseur voor de pers hoort verklaren dat het stuk een modern jasje heeft gekregen, een nieuwe verpakking,
1 zie Nieuw toneel in Frankrijk, in Streven, dec. 1975, blz. 237-238.
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een andere lijst. Bewerkt -dat geen scheiding tussen tekst en regie, antipode
van het ideaal van Antoine Vitez, die immers de tekst identificeert met de
regie?
Toch lijkt Le Royer geslaagd te zijn in zijn opzet. Dat komt door zijn uitgangspunt. Le Cid stamt uit het jaar 1636, de tijd van Richelieu, een wat
verlegen normandische advocaat Pierre Corneille, de bloei van het middelbare-schooltoneel, de barok, Rembrandts Honderdguldenprent en Vondels
Gijsbrecht van Aemstel. Corneille transponeert nu zijn materiaal. Spanje,
de Reconquista, het massieve heldendom, de avonturenserie krijgen temidden van precieux en precieuses een heel andere zin. Koning Ferdinand
is de rechter die haast litterair zijn oordeel velt; de gebeurtenissen zelf vormen slechts het stramien voor het spel van de gevoelens; de bijrollen geven
als luchtbogen kracht en elegantie aan de protagonisten; en de felle Spaanse
zon verdwijnt achter de grijze luchten van Rouaan en Parijs.
Vroegere regisseurs bleven 'hier staan en maakten ons deelgenoten van een
zeventiende-eeuws,e tragedie. Le Royer gaat verder. Hij haalt de salon van
Rambouillet weer overhoop. Door ons via de tapisserie van Bayeux (uit
1100!) en de daarbij passende malienkolders te herinneren aan de tijd van
de Cid zelf, zet hij de preciosite weer op losse schroeven. Hij maakt het allem'aal wat onzeker, we weten soms niet eens meer of we mogen lachen of
moeten huilen ('Je me meurs' — 'Un moment'), de Big Bazar en de metersgrote dia-decors gaan even over de goedkoopte-grens heen. Waartoe?
Opdat ook de moderne toeschouwer zijn weg kan vinden! Le Royer laat zó
duidelijk merken dat Corneille de elide eeuw vervangt door de zeventiende,
Burgos door Rouaan en de romaanse middeleeuwers door precieuze burgers, dat ook het hedendaagse publiek zich de vrijheid durft permitteren van
het theaterplezier, het avondje uit, een lach en een traan. 'Zeg tegen je leerlingen,' drukt Le Royer mij op het hart, `dat ze aan Romeo en Julia denken:
de ouders maken eenblunder en de kinderen zitten met de stukken. Laat ze
niet bang zijn om le Cid een plezierig stuk te vinden, een tragi-comedie, een
gala-avond a la Karsenty maar dan voor jongelui'.
Natuurlijk is dit een experiment. Maar de regie weet doorgaans het beeldrijm in de tekst op te nemen, de kwaliteit van klank en beeld is zonder meer
goed, de spelers — zeker Rodrigue, Chimene, de Infante — zijn uitstekend, de
muziek ondersteunt de tekst op geraffineerde wijze.
Le Cid, die zang van hoge noblesse en toegewijde menselijkheid, blijft een
echt barokspel. De balans staat in het hart van het stuk en de verwantschap
met Partage de midi is opvallend. Maar in handen van Michel Le Royer
wordt de regie schools op een andere wijze: opdat de scholier plezier krijgt
in een klassieke tekst. Schools kan blijkbaar speels worden, net zoals speels
ook schools kan zijn.

West-Europa, 160 miljoen jeer geleden

Henri van Waesberghe S.J.

Schone lucht, helder water, een aantrekkelijk landschap, de geur en de stilte
van het bos waren tot voor kort in overmnaat aanwezig en voor iedereen gratis verkrijgbaar. Deze idylle loopt thans ten einde. Aan de milieu-vervuiler
worden terecht forse rekeningen gepresenteerd; door een milieu-heffing
wordt ook de belastingbetaler aangesproken over zijn — overigens moeilijk
vaststelbaar — aandeel in de vervuiling.
Grote zorgen zijn ontstaan omtrent het loodgehalte van de benzine en het
kwikgehalte van de vissen. 1 Deze en andere gegevens maken wel duidelijk,
dat de economische welvaart een sinistere aanval uitvoert op het menselijk
welzijn. Want de aantasting van ons leefmil:ieu is een aantasting van onszelf.
Deze vaste koppeling tussen ide mens en zijn milieu geldt evenzeer voor plant
en dier. Elk soort leven is immers op een bepaald milieu afgestemd. Vandaar
dat ook plant en dier zich bedreigd voelen door de ontregeling van hun omgeving.
Oak de uitgestorven diersoorten waren onlosmakelijk verbonden met het
klimaat waarin zij destijds warmte, licht, vocht, voedsel, woning en bescherming vonden. Onlangs is in dit tijdschrift 2 enige aandacht besteed aan een
merkwaardige diergroep, die sinds 65 millioen jaar niet meer op deze aarde
voorkomt: de Ammonieten. Als wij kunnen achterhalen waar zij precies geleefd hebben, beschikken wij over nuttige aanwijzingenover de vraag waar
wij ze nu als fossielen kunnen vinden. Ofschoon zij destijds over de gehele
wereld verspreid waren, beperken wij ons in dit artikel tot West-Europa. En
hoewel de Ammonieten gedurende 300 millioen jaar op aarde geleefd hebben, beperken wij ons tot de periode van hun grootste bloei, die 160 millioen
jaar geleden voorviel.
,

Een ander Europa
Land en zee waren, 1.60 millioen jaar geleden, anders verdeeld -dan nu. Om
1 Wel is tonijn de enige vis ten onzent, wiens kwikgehalte bedenkelijk is gestegen,
maar dergelijke preciseringen werken niet kalmerend.
2 Streven, jaargang 27, april 1974, blz. 638-650.
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een kaart to ontwerpen van het toenmalige Europa, moet men beginnen met
rigoureus to schrappen wat jonge^r is dan 160 millioen jaar. De vaste steunpunten voor deze kaart zijn de gebergten, die ouder zijn dan 160 millioen
jaar. Deze formaties zijn alle van palaeozoische datum, aangezien tijdens het
Mesozoicum geen of nauwelijks sprake was van gebergtevorming. In dit opzicht was het Mesozoicum een uitgesproken stille en rustige tijd, die hoofdzakelijk gekenmerkt werd door een afwisselend op- en afgaan van de zee op
ondiepe delen van het vasteland.
Figuur 1: West-Europa, 160 miljoen jaar

geleden
donker = vasteland
wit = zee
K = koralen

O'

De Ammonieten leefden uitsluitend in het zoute water van de zee. De koppeling tussen zee en Ammonieten ligt dermate vast, 'dat ielk terrein waar men
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thans Ammonieten vindt, vroeger tot de zee behoord moet hebben. Voor de
kaart komt dit neer op het intekenen van `zee' overal waar geen west-europees Palaeozoicum 3 to vinden is. Boven de zee verhieven zich het Scandinavisch schil'd, de Schotse Hooglanden, Zuid-Ierland, Wales en Cornwall,
Bretagne, het westelijk deel van het Iberisch schiereiland, het franse Centraal Massief, de Ardennen (die naar het westen tot Londen -doorliepen en
naar het oosten Berlijn naderden), de Harz, de Vogezen en het Zwarte
Woud. Omdat daar toen geen zee was, zijn er nu ook Been Ammonieten te
vinden,.
Niet elke zee was echter voor 'deze dieren geschikt. Met behoorlijke waarschijnlijkheid wordt aangenomen, dat de diepzee voor hen (althans voor de
meesten onder hen) niet toegankelijk was. Om de kaart te vervolledigen zouden we bijgevolg nog over fossiele dieptemeters moeten kunnen beschikken.
Hiertoe dienen de sponzen en de koralen, die alleen in ondiep water ge'dijen
en bovendien alleen in zeewater groeien, dat minimaal 25° warm is. Vandaar dat deze dieptemeters tevens als fossiele thermometers te gebruiken
zijn. De gebieden, die op de kaart gemerkt zijn met de K (van koralen), zijn
de beste — zo niet , de enige — woongebieden van de Ammonieten.
Tot zover levert de kaart geen bizondere problemen op. Wel moeten wij bedenken, dat de hoge temperatuur, die inmiddels voor het zeewater is vastgesteld, wijst op een tropisch klimaat van West-Europa in die dagen. Maar na
de 4 ijstijden, die wij in het laatste millioen jaar achter de rug hebben, zijn wij
toch enigszins vertrouwd met het denkbeeld van aanzienlijke temperatuurschommelingen in onze streken.
Twee gegevens echter, die op onze kaart ontbreken, zijn zonder meer onthutsend. Op de eerste plaats mist men op het gebied van het huidige Zwitserland: de Alpen. In hun plaats treffen wij op de kaart een diepe zee (zonder
koralen). Inderdaad zijn de Alpen een tertiair gebergte, ontstaan vanaf ongeveer 60 millioen jaar geleden, d.^i. 100 millioen jaar na de periode die wij
thans op het oog hebben.
Nog onthutsender is vervolgens het ontbreken van de Atlantische Oceaan,
die momenteel toch niet over het hoofd gezien kan worden. Wie deze Oceaan op de kaart weglaat, moet wel over grondige gegevens beschikken.
Sinds een tiental jaren is dit inderdaad het geval. In geologische kringen is
een nieuwe visie op onze aarde ontwikkeld, die zo ,ingrijpend is, dat men terecht kan spreken van een herontdekking van onze aarde. 4
De geschiedenis van de Atlantische Oceaan is niet te achterhalen zonder de
gebeurtenissen elders op aarde aan een onderzoek te onderwerpen. Door
ingrijpende veranderhngen in de samenstelling van de aardkorst zijn sommi3 Het Palaeozoicum heft 350 millioen jaar geduurd, van 575-225 jaar geleden; bet
Mesozoicum duurde slechts 160 millioen jaar, vanaf 225-65 millioen jaar geleden.
4 Cfr. Henk Jans, En toch bewegen ze ... de continenten. In Streven, aug./sept. 1973,
blz. 1043-1055.
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ge oceanen vernietigd en elders andere oceanen ontstaan. De Noord-Atlantische Oceaan maakt deel uit van een aardkorst-vernieuwing, die ongeveer

150 millioen jaar geleden begon, d.i. 10 m'' lioen jaar na het bloeitij.dperk
van de Ammonieten. Destij ds sloten Noord-Amerika, Canada en Greenland onmiddellijk aan bij West-Europa, zonder IJsland, dat slechts 15 millioen jaar geleden ontstond. Om enig inzicht to verwerven in deze toestanden, moet eerst de geologische bouw van de continenten ter sprake worden
gebracht.
Bouw van een continent

De overgang tussen oceaan en vasteland volgt overal ter wereld een vast
schema ((fig. 2). Tot een diepte van maximaal' 500 meter buiten de kust daalt
de bodem geleidelijk. Daarna volgt een opvallend steile helling naar de diepzeebodem, die hoofdzakelijk uit basalt bestaat. Op de ondergrond van het
basalt is een pakket sedimenten afgezet, dat in de Atlantische O'ceaan nooit
ouder is dan 150 millioen jaar. Dit is een eerste sterke aanduiding, dat de
Atlantische Oceaan niet op een lang geologisch verleden kan beogen.
continent
c •^ c I)

continent

continent
a^•
continent
continent
continent

continent

continent
continent
continent

continent

continent

magma = hete plastische massa
basalt = een hard, zwaar, drukvast, fijnkorrelig, donkerkleurig gesteente
graniet = magmatisch gesteente, vermengd met sediment en gestold onder de oppervlakte
sediment = alles wat achterblijft na vervoer door het water, het ijs en de wind

Onder de oceanen is de vaste aardkorst slechts 50 KM dik; op het vasteland
is de aardkorst gemiddeld tweemaal zo dik. Het basalt van de zeebodem
duikt onder een laag van graniet door. 5 De harde en starre basaltsohollen
5 In deze context geldt graniet als een verzamelnaam voor de groep lichtgekleurde
en vrij lichte stollingsgesteenten, die rijk zijn aan kwarts en veldspaat en arm aan metalen; basalt staat voor de groep donkergekleurde en zwaardere stollingsgesteenten, die
geen kwarts maar beduidend meer metalen bevatten.
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drijven volgens Wegener op taai-vloeibaar magma, dat onder hoge druk en
hoge temperatuur plastisch is geworden. Schollen, waarop een continent gemonteerd is, vervoeren dit continent zoals een reiziger vervoerd wordt op
een roltrap.
Alfred Wegener (1880--1930) is niet de enige noch de eerste die dergelijke
denkbeelden geopperd heeft, maar hij is wel de voornaamste pleitbezorger
van deze hypothesen geweest. Deze geniale en heldhaftige geleerde was van
huffs uit een metereoloog. Zijn belangstelling ging vooral uit naar de laagsgewijze opbouw van de atmosfeer, het ontstaan van tornado's en windhozen
en de oorzaken van het weer. In 1906/ 1907 nam hij deel aan een deense expeditie naar Groenland. In 1912/1913 trok hij dwars door Groenland heen,
op zijn grootste breedte. Na metereologie gedoceerd te hebben in Marburg
en Hamburg, werd hij in 1924 hoogleraar in het oostenrijkse Graz. De onvoorstelbare ontberingen, waaraan men blootgesteid wordt op de 1800 mete dikke ijskap, die Groenland bedekt, de temperatuur, die tot 50 onder nul
kan dalen en de transportproblemen met honden of paarden, schrokken hem
blijkbaar niet af. Want in 1930 ondernam hij een eigen expeditie, weer naar
Groenland. Tegenslagen op deze tocht zorgden voor een achterstand van 6
weken op het schema. Dit dreigde noodlottig to worden voor 2 man, -die midden op Groenland overwinterden. Als hun petroleum op raakte werd hun
bevriezingsdood onvermijdelijk. Om aan deze 2 expeditieleden een voorraad
van 1,3 liter per dag te verzekeren, laste Wegener een extra tocht in naar hen
toe. Hij heeft de heenweg volbracht, maar is op de terugweg bezweken en
werd door een Eskimo 1 meter onder het ij s begraven.
Na het verschijnen van zijn boek (1915) heeft Wegener geen furore gemaakt
met zijn `drijvende continenten'. Met de in academische kringen gebruikelijke naijver werd opgemerkt, dat Wegener tenslotte maar een meteoroloog
was en geen geoloog. Gedurende een halve eeuw beperkten de handboeken
zich tot het vermelden van enkele gegevens, die ten gunste van een `continental drift' aangevoerd konden worden: zo b.v. de kustlijnen van Zuid-Amerika
en Afrika, die in elkaar passen als de stukken van een legpuzzel en ook de
geologische en biologische overeenkomsten tussen deze beide continenten,
maar het was volgens de handboeken toch niet meer dan een geestrijke inval,
die niet door exacte gegevens hard te maken was. Specialisatie blijft altijd de
tegenvoeter van generalisatie en er is altijd moed nodig om tegen de heersende mening in de gaan. 6
Het verklaringsmodel, dat tot voor kort -de geologische verschijnselen tot
samenhang moest brengen, staat op naam van Elie de Beaumont (17981874), de schepper van de geologische kaart van Frankrijk. Deze vergeleek
,

0

,

6 Voor een scherpzinnige analyse van het confo-rmisme in de wetenschapsbeoefening
zij verwezen naar M. J. Mulkay, Vooruitgang in de Wetenschap (Boom, Meppel, 1975),
68 blz.
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de oneffenheden van het aardoppervlak met de rimpelingen van een uitdrogende appel. Zijn geologisch model steunde op vier stellingen:
1 — de aarde verliest voortdurend warmte en koelt dus of ;
2 — door afkoeling ontstaan krimpscheuren in de buitenlagen;
3 — continenten kunnen zinken, met tijdelijke achterlating van smalle landbruggen, die de biologische overeenkomsten tussen verafgelegen streken
verklaren;
4 — tussen continent en zeebodem bestaat geen principieel verschil.
De alternatieve stellingen van Wegener zijn als volgt samen te vatten:
1 — de aarde geeft warmte of zonder of te koelen; de afgestane warmte
wordt van binnen uit steeds aangevuld, zoals ook een electrisch kacheltje
dat doet; na de ontdekking van de radioactiviteit als warmtebron, kwam deze stelling sterk te staan;
2 — hiermee vervallen de scheuren in inzinkingendoor afkoeling;
3 — continenten kunnen nooit zinken omdat zij lichter zijn dan het magma
waarop zij drijven; het sediment en het graniet van fig. 1 zijn juist naar bovengekomen, omdat zij uit lichter materiaal opgebouwd zijn;
4 — zeebodem en continent verschillen structureel (fig. 1). Het contact, dat
ooit tussen de continenten geweest is, maakt de welhaast onvoorstelbare
landbruggen overbodig.
Het boek van Wegener bevatte overigens voldoende zwakke plekken, met
name inzake de aard en de omvang van de enorme krachten, die nodig zijn
om continenten te verplaatsen. De tegenstanders hebben niet nagelaten
hierop aan te haken. 7
,

N.ieuwe feiten

Palaeomagnetisch speurwerk van het laatstedecennium en diepzee-onderzoek, dat onlangs in alle oceanen is verricht, hebben nieuwe en harde feiten
ten gunste van Wegeners oopvattingen aangedragen. In de vierde en laatste
editie van zijn boek verwijst Wegener o.a. naar de belangwekkende onderzoekingen, die de Utrechtse hoogleraar F. A. Vening Meinesz (1887-1966)
heeft verricht vanuit een nederlandse duikboot. Afwijkingen van de zwaartekracht werden door hem gemeten in verschillende oceanen. Hierdoor
kwam vast te staan, dat de oceaanbodem alles behalve vlak is en een andere
samenstelling heeft dan de continentale aardkorst (fig. 1). Bovendien ontwikkelde Vening Meinesz hanteerbare denkbeelden over de krachten, waarover het magna beschikt ten behoeve van het verschuiven der continenten.
Hij stelt hiervoor ide convectiestromen aansprakelijk, -die ontstaan door af-

koeling -onder het gestolde basalt en aanvoer van warmte uit de diepere regionen van de aardmantel.
7 Cfr. Henk Jans, ac., blz. 1046-1049.
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In Nature van 1963 verscheen vervolgens een opzienbarend artikel, dat door
de huidige geologen als een mijlpaal in hun vak wordt beschouwd. De
auteurs zijn Fred Vine, toen nog student in Cambridge en zijn mentor
Drummond Matthews. Volgens hen moet het basalt, dat in een rekspleet van
de oceaan naar boven welt, links en rechts van de spleet in dezelfde volgorde
aangetroffen worden. Naarmate men de spleet nadert, moet het basalt steeds
jonger zijn; en naarmate men zich verder van de spleet verwijdert, moet men
steeds ouder basalt aantreffen. Deze opeenvolging moet bovendien links en
rechts van de spleet gelijk zijn. Ingenieus palaeomagnetisch onderzoek
heeft deze toestanden bevestigd, gebruikmakend van het feit, dat het basalt
van de oceaanbodem ijzerhoudend is. Voordat het basalt aan de oppervlakte stolt, schikt het ijzer zich in de richting van Chet aardmagnetisch veld.
De noordpool van het aardmagnetisme is echter niet stabiel en keert soms
180° om. De data van 9 ompolingen in 3,6 miljoen jaar zijn bekend en geven zodoende aanwijzingen omtrent de ouderdom van het basalt.
Volgens berekeningen van Vine en Matthews verbreedt de Atlantisehe Oceaan zich jaarlijks met 1 cm aan elke zijde van de spleet, in totaal dus met
2 cm per jaar.
Pas in de laatste jaren is eveneens het diepzee-onderzoek op gang gekomen
vanuit het boorschip Glomar Challenger. Dit schip, dat met wisselende multinationale teams van onderzo-ekers wordt bemand, is uitgerust met een
uniek, computer-bestuurd systeem, dat een waste positie verzekert in een zee,
die te diep is om te ankeren. Zo konden boorkernen naar boven worden gebracht tot dieper dan 1 km uit een zeebodem, die zelf dieper was dan 6 km.
Het boorschip heeft tal van gegevens aangedragen, die in fig. 2 en 3 zijn
verwerkt.
Deze en dergelijke gegevens hebben Wegeners vermoedens hard gemaakt.
De meeste geologen zijn thans om. Eris geen moed meer nodig om Wegener
bij te vallen. Vandaar dat de bijva.l nagenoeg algemeen geworden is.
De schollen

Volgens het nieuwe beeld van de oude aarde is de gehele aardkorst samengesteld uit diverse schollen, wier randen uiteengaan, langs elkaar heen schuiven of op elkaar botsen. Doorgaans houden de schollen elkaar wel in evenwicht, maar op verschillende plaatsen en op verschillende tijden wordt een
evenwichtsverstoring Loch abrupt ingelhaald. Dit doen de aardbevingen en
vulkanische uitbarstingen. Voorspellingen omtrent het te verwachten tijdstip van deze huiveringwekkende verschijnselen schijnt binnen het bereik te
komen van seismologen. Maar dat moet nog blijken. De plaatsen echter die
door deze evenwichtstoringen worden bedreigd, kunnen met voldoende zekerheid worden aangewezen. Vulkanisdhe en aardbevingen volgen nl. een
liniair patroon, dat de ligging van de scholranden aangeeft. Het gaat inder-
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daad om de rand van de schollen . In Nederland wonen wij zo ver van de randen verwij-derd, dat deze verschijnselen ons nauwelijks bereiken. Maar wie
op of bij een scholrand woont, moet steeds op zijn hoede zijn.
sediment
midden-oceanische rug,
overlangs gespleten
continent

trog

continent
continent

Figuur 3:
Schema van een rekspleet, die midden door de oceaan loopt tussen twee schollen. Uit
de diepe mantellaag stroomt vloeibaar materiaal naar boven, dat de spleet toedekt en
aan de randen omhoogkrult tot een onderzeese bergrug. Aan de andere zijde botst de
schol tegen de aardkorst en schuift in een trog onder het continent door, waardoor de
aardkorst wordt opgeduwd. Voor de kust van Chili ligt o.a. een trog die 7 km diep is.

Spectaculaire scholranden zijn de midden-oceanische bergruggen, die door
een diepe spleet doorsneden worden in de lengte. Dit is de plaats waar de
schollen uiteenwijken. Om deze rekspleten toe te dekken, wordt uit de aardmantel nieuw materiaal toegevoerd, dat als gestold basalt nieuwe oceaanbodem aanmaakt. Als deze verbreding van de zeebodem ongehinderd voortging, zou de aarde natuurlijk voortdurend in omvang moeten toenemen. Dit
is echter niet het geval. Want er zijn ook plaatsen, waar de schollen niet uiteenwijken maar op elkaar botsen. Dit gebeurt met name aan de randen van
de pacifische schol, die als een vuurring de Stille Oceaan omgeeft. Bij deze
botsingen met andere schollen, die niet wijken, verdwijnt scholrand-materiaal in diepe onderzeese troggen; zo ontstaat onder de continenten het graniet, waarop de sedimenten van de aardkorst rusten. Schollen zonder continent kunnen in hun geheel in een trog verdwijnen. Waar schollen continenten dragen, wordt materiaal van de scholrand bij de botsing ook naar boven
gedrukt: zo ontstonden o.a. de Alpen, de Andes en de Himalaya,$ om slechts
deze jonge, tertiaire gebergten te noemen. Deze onderwerpen, die hier
slechts summier worden aangeduid, zijn wellicht toch voldoende om enig inzicht te verwerven in het ontstaan van de
8 De geologische voorgeschiedenis van India is thans wel voldoende bekend. Dit
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Atlantische Oceaan
Tegen het einde van het Palaeozoicum (225 miljoen jaar geleden) werd een
periode van gebergtevorming afgesloten, die een maximale samenhang van
continenten tot stand had gebracht. Tijdens het daarop volgende Mesozoicum begon opnieuw een continentale verbrokkeling langs verschillende grote scheuren. Een van deze scheuren werkt thans nog na in de Atlantische
Oceaan. Deze scheur, die zijn sporen o.a. nalaat in de merkwaardige steile
vasteland-randen van fig. 1, begon —135 miljoen jaren geleden — ergens tussea Vuurland en Kaap de goede Hoop en verbreedde zich voortdurend tussen het huidige Brazilie enerzijds en West-Afrika anderzijds. Maar de eenmaal in beweging geraakte schollen, waarop Zuid-Amerika en Afrika steeds
verder afdreven, begonnen daarna ook of stand te scheppen tussen NoordAmerika en Europa. Dit was de aanvang van de Noord-Atlantische Oceaan.
Groenland 9 dat zich — uiteraard met Canada — op de amerikaanse schol bevond, is thans over een breedte van 1200 km van Schotland of gedreven.
Diepzee-onderzoek heeft inmiddels nauwkeurige gegevens verschaft over de
de mid-atlantische rug, die over de gehele lengte van de Atlantische Oceaan
is terug te vinden. De diepe spleet tussen -de mid-atlantische rug is de huidige scholrand tussen Noord- en Zuid-Amerika enerzijds en Afrika en Eurazie anderzijds. Op en om de mid-atlantische rug concentreren zich de zeebevingen en de vuikanische uitbarstingen. 15 miljoen jaar geleden woedde
het vulkanisme zo hevig tussen Groenland en Schotland, dat door een overvloed van lava de mid-atlantische rug boven de zeespiegel uitstak. Dit is IJsland, een van de zeldzame plekken, waar men droogvoets over de mid-atlantische rug kan wandelen.
De wording van de Atlantische Oceaan zou beter te begrijpen zijn, als er
heden ten dage nog oceanen waren, die in hun aanvangsstadium verkeren.
Dit is inderdaad het geval. Het oude afrikaanse continent vertoont nl. in zijn
oostelijk deel een opmerkelijke scheur, de Great Rift Valley, die de geologisch-geinteresseerde Afrika-reiziger niet over het hoofd kan zien. Deze
`rift' begint bij het Tanganyika-meer, vertakt zich rondom het Victoria-meer
en koerst daarna naar de golf van Aden, om zich voort te zetten door de Rode Zee en zich bij het Sinaitisch schiereiland splitst in de golf van Suez en de
golf van Akaba. Nog verder noordwaarts kan men zijn loop vervolgen door

subcontinent maakte oorspronkelijk deel uit van het Zuidpool-continent; toen dit in
meerdere stukken uiteenviel, verhuisde India met een recordsnelheid van 18 cm. per
jaar noordwaarts, totdat het botste tegen Eurazie, waardoor de Himalaya en de Thibetaanse hoogvlakte omhooggeduwd werden. Europa en Azie waren reeds eerder — te
weten 225 millioen jaar geleden — tot een vast blok aaneengeklonken. De verbindingsnaad is de Oeral.
9 Groenland is het oudste ter wereld; gesteenten van 3800 millioen jaar vindt men
nergens elders.
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de Dade Zee, het Jordaandal en het meer van Tiberias, om te eindigen in de
heerlijke Beeka-vlakte tussen het Libanon- en Anti-Libanongebergte. Vulkanisme en aardbevingen zijn langs deze route weer goed vertegenwoordigd.
Het deel van de Great Rift Valley, dat nu onder het water van de Rode Zee
doorloopt, is precies wat wij zoeken: het jeugdstadium van een oceaan. De
verwijdering tussen Afrika en het Arabisch schiereiland gaat nl. nog steeds
door. Als deze beweging niet gestopt wordt, zal pier over 100 millioen jaar
een behoorlijke oceaan te vinden zijn.
Een beginnende Atlantisahe Oceaan, nog niet breder dan de huidige Rode
Zee, doet vreemd aan. Hoe long is dat geleden? Wanneer de of stand van 1200
KM. tussen Groenland en Schotland afgelegd wordt met een gemiddelde
sneiheid van 2 cm. per jaar, dan wordt de huidige toestand bereikt in 60
millioen jaar. Dit getal kunnen wij aanhouden voor de leeftijd van de NoordAtlantische Oceaan. Wij staan -dan bij de aanvang van het Tertiair, waarin
— zoals reeds vermeld is — opnieuw gebergtevorming op gang kwam na het in
dit -opzicht rustige Mesozoicum. 1 ° Wij moeten nu terug naar het leven op
aarde in die kalme tij d, toen de ondiepe zeeen van ooze europese schol beurtelings droog vielen en daarna weer onderstroomden. En dit alles in een voor
ons onwezenlijk tropisch klimaat van West-Europa.
Het leven bleef toen beperkt tot planten en dieren. Voor het verschijnen van
de Heidelbergmens, de eerste Europeaan, zouden nog meer dan 159 millioen
jaar verstrijken.
,

Leven op het land

De toenmalige landflora bestond goeddeels uit mossen, varens en paardestaarten, die al eerder op aarde inheems waren. Zij werden overwoekerd
door bomen met een jonger verleden als varenpalmen, Ginkgo-achtigen en
flinke naaldbomen.
De plantenetende dieren moesten het daar mee doen, want er was b.v. geen
gras. Alle bedektzadigen, waartoe o.a. ook het gras behoort, ontbraken. Dit
is voor ons zeer onwennig, omdat de bedektzadigen thans met 250.000 soorten present zijn. Op bescheiden schaal — zoals altijd in het begin — meldden
zich de eerste bedektzadigen pas tijdens het Krijt, d.i. tegen het einde van
het Mesozoicum.
De landfauna was vertegenwoordigddoor de onverslaanbare Insekten; de
Amfibieen hadden hun grootste bloei reeds achter de rug. Ook enkele kleine
zoogdieren, ter grootte van een muffs of een kat, waren voorhanden; hun
10 Wie grondiger informatie verlangt over de schol-structuur van de aarde, raadplege
het voortreff elijke boek van A. Hallam, dat onlangs in een goede Nederlandse vertaling verscheen; onder de titel: Een revolutie in de geologie (Spectrum, Utrecht, 1975).
De lezer, die met minder tevreden is, kan terecht bij N. Calder, Rusteloze Aarde
(Baarn, 1973).
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groep ging een grootse toekomst tegemoet. Vogels ontbraken, maar zij zouden niet lang na deze tijd hun entree maken met de oervogel, Archeopteryx,
ter grootte van een kraai.
De meest kenmerkende groep voor deze tijd en de meest indrukwekkende
van formaat waren ongetwijfeld de reptielen, die toen het toppunt van hun
bloei beleefden. Natuurlijk waren niet alle reptielsoorten tegelijk even welvarend. Er waren nog geen echte slangen, weinig schildpadden en hagedissen, wel veel krokodillen. Een uiterst opvallend tijdverschijnsel waren de
vliegreptielen, die op insekten joegen. Nooit maakten zij het beter dan toen.
En dan de Dinosaurie-rs, de geweldenaars van die dagen, die hun stempel
drukten op het europese landschap. Zij kwamen voor in diverse uitvoeringen: 60 cm was de kleinste maat, indrukwekkende giganten van 42 meter
verschenen eveneens ten tonele; exemplaren van alle tussenliggende maten
waren voorradig. Sommigen liepen op 2 paten, andere op 4. De meesten
voedden zich met de tropische planten, die al vermeld zijn; anderen aten de
kleine zoogdiertjes op of hun plantenetende mede-Dinosauriers.
In het tijdsbestek van 160 miljoen jaar wordt kennelijk niet alleen de aardkorst aan ingrijpende wijzingen onderworpen, ook het europese landschap
blij kt vatbaar voor een totaal andere `way of life'.
,

Leven in de zee

Over ihet leven in de oude oceaan, op de kaart aangegeven in het gebied van
het huidige Zwitserland, valt weinig te melden. De oude oceaanbodem met
de bijbehorende fossielen is deels door troggen verdwenen onder het continent en deels in de Alpen opgeduwd. Om nog iets terug te vinden van het leven in de voormalige diepzee, moet men een goed palaeontoloog en tevens
een goed alpinist zijn. Wij beperken ons tot enkele aanduidingen van het leven ire de ondiepe zee van tropisch West-Europa.
De zeeflora bestond uit Zweepdiertjes, Kiezelwieren en Groenwieren. Zij
dienden als voedsel voor de dieren en hielden het zuurstofgehalte van het
water op peil.
De mariene fauna was ontstellend rijk. Er leefden toen meer koralen dan er
vroeger of later ooit geweest zijn. Verder treffen wij Foraminiferen, Straaldiertjes, Afgietseldiertjes, Sponzen, Holtedieren, Schaaldieren, Mosdiertjes,
Brachiopoden, Stekelhuidigen en een weelde van Belemnieten, slakken en
tweekleppige schelpdieren. Daaronder waren met name de oesters oververtegenwoordigd.
De visstand was behoorlijk voorzien. Maar de vissen werden wel ingetoomd
door de zeereptielen, die evenals de landreptielen veelal van vervaarlijk
formaat waren.
Alls wat in zee leefde werd echter - zowel in aantal als in vormenrijkdom overklast door de Ammonieten, die uitgegroeid zijn tot de meest represen-
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tatieve vertegenwoordigers van hun tijd. Daar zij weinig kieskeurig waren,
vonden zij voedsel te over: visjes, kleine schaaldieren en aas. De temperatuur van het water was voor hen behagelijk. Hun uitwendige schelp bood afdoende bescherming tegen vijanden en de voortplanting functioneerde voortreffelijk. De gelukkigste tijd, die zij ooit hebben meegemaakt, vonden zij
160 millioen jaar geleden, zowel in ooze sstreken als over de gehele wereld.
Zij kregen de ruimte. Hun bewegingsvrijheid kan afgelezen worden uit de
kaart van fig. 1. Van noord tot zuid zwommen zij door Engeland over de
gehele lengte. Behalve Bretagne en het Centraal Massief was nagenoeg geheel Frankrijk voor hen bereikbaar. De Noordzee was vrij. Enkele millioenen Ammonieten zijn daar nu nog in de bodem bewaard. Met uitzondering
van de kop van Jutland konden zijover geheel Denemarken terecht. Ammonieten, die aan de noordkust van de toenmalige Ardennen leefden, zijn momenteel helaas onbereikbaar, omdat zij in lagen bewaard worden, die inmiddels te diep gezonken zijn. De Ammonieten, die aan de zuidkust van de Ardennen leefden, zijn nog bewaard in lagen, die aan de oppervlakte komen in
Noord-Frankrijk, Zuid-Luxemburg, in Duitsiand en natuurlijk in de Zwitserse Jura, die zijn naam gegeven heeft aan dit geologisch tijdperk.
Wie de Ammonieten, hun tijdgenoten en hun levensmilieu tracht te overzien, moet wel tot de slotsom konlen, dat men in Europa nog heel anders kan
leven dan thans gebruikelijk is.
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De erfenis van Tsjoe-En-Laj
In het officie-le bericht over het overlijden
van premier Tsjoe En-laj werd voor het
eerst de ziekte genoemd waaraan hij geleden heeft: kanker. Dit was voor de gehele wereld een verrassing, want nimmer
was het gerucht gedementeerd dat Tsjoe
En-laj aan hartzwakte leed.
Het is in totalitaire staten gebruikelijk tijdens hun levee niets te melden over de
ziekte van de leiders. In het geval van
Tsjoe En-laj was er nog een bijzondere
reden; men moest alles vermijden wat de
hoop op een genezing zou wegnemen.
Kanker geldt als een onafwendbaar noodlot. Voor de buitenwereld moest Tsjoe
En-laj de man blijven die de machtspolitieke draden in handen hield.
Deze versluieringstactiek had succes. In
de bijna twee jaar lange overgangsfase
van Tsjoe En-laj's ongeneeslijke ziekte
was het hem gelukt een regeringssysteem
te vormen dat goede kansen heeft zijn erfenis in handen te houden. Tsjoe En-laj
zelf droeg hiertoe veel bij. Hij moet een
groot fysiek offer gebracht hebben, Coen
hij in januari 1975 zijn verblijf in het ziekenhuis voor enkele urea onderbrak om
het nationale volkscongres in Peking toe
te spreken. Hij verklaarde toen dat China's
meest urgente taak deze was, zich voor
het einde van de eeuw tot een grote industriele mogendheid te ontwikkelen. Dat
dit niet te bereiken valt door voortdurende massacampagnes maar door ingespannen arbeid spreekt vanzelf. De man waarvan Tsjoe En-laj geloofde dat deze er de
intellectuele en organisatorische bekwaamheden voor bezat, was Teng Hsiaoping.
Het was niet gemakkelijk hem tot opvolger te bestemmen. De tijd drong en bovendien was Teng Hsiao-ping met de smet

van revisionisme en ongehoorzaamheid
aan Mao Tsje-toeng beladen. Velen van
hen die Teng Hsiao-ping destijds ten val
brachten, bekleden ook thans nog machtsposities. Zij zouden stellig de voorkeur
hebben gegeven aan Wang Hoeng-wen, de
jonge links-radicaal uit Sjanghai, die de
derde man in de partijhierarchie werd op
het tiende partijcongres te Peking. Daarvoor bestaan bewijzen, want zij hebben
het niet bij uitspraken gelaten, maar tevens gepoogd het politieke beleid om te
buigen.
Vorige zomer vestigde Mao Tsje-toeng's
echtgenote Tsjiang Tsjing ter gelegenheid
van de voorbereiding van een conferentie
over agrarische vraagstukken, te houden
onder voorzitterschap van Wang Hoengwen, de aandacht op het beginsel van de
revolutionaire spontaniteit. Twee maanden later organiseerde het partijbestuur in
Peking een conferentie over hetzelfde
thema, waaraan alle actieve leden van het
politbureau en talrijke provinciale partijleiders deelnamen. De beraadslagingen
duurden meer dan vier weken, waaruit
men mag opmaken dat belangrijke besluiten ter discussie stonden. De openingsredevoeringen werden uitgesproken door
Tsjiang Tsjing en Teng Hsiao-ping. Aanvankelijk kreeg dit feit grote aandacht in
de Chinese pers, maar na bee-indiging van
de conferentie werd de rede van Tsjiang
Tsjing doodgezwegen en die van Teng
Hsiao-ping volledig gepubliceerd.
Het was ieder duidelijk welke lijn de overwinning had behaald. De meerderheid
van de partijleiders gaf aan efficiente
planning de voorkeur boven de revolutionaire spontaniteit. Teng Hsiao-ping kon
zijn positie bevestigen. In de politieke
praktijk heersten de beginselen van ordefling en planning. Nadrukkelijk werd gewaarschuwd tegen de vorming van `strijd-
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groepen' voor politieke discussies. Conform het politieke testament van Tsjoe
En-laj bleef verdere economische ontwikkeling het belangrijkste nationale doel.
De opvolging
De dood van ministerpresident Tsjoe Enlaj was een enorme mijlpaal in de historie van de Chinese Volksrepubliek. Niet
alleen omdat Tsjoe En-laj's carriere samenviel met de revolutie, die hij in elke
belangrijke fase sterk had beinvloed,
maar ook vanwege zijn unieke persoonlijke kwaliteiten. Veertig jaar lang had hij
het vertrouwen van Mao Tsje-toeng kunnen behouden, zodat hij in staat was het
stempel van zijn eigen administratieve genie te plaatsen op de door Mao Tsje-toeng
uitgewerkte strategie. Geen andere Chinese leider heeft zolang achtereen Mao
Tsje-toengs vertrouwen gehad. Op het
hoogtepunt van de Culturele Revolutie
(1967/68) toonde Tsjoe En-laj het toppunt van zijn kunnen: het combineren van
loyaliteit aan de ideeen van Mao Tsjetoeng met een matigende invloed op diegenen die — naar later werd toegegeven —
deze denkbeelden overinterpreteerden,
wat tot excessen had geleid als het in
brand steken van de Britse ambassade in
1967. Algemeen wordt in Peking erkend
dat slechts Tsjoe En-laj's ingrijpen de
Britse staf voor nog erger had bewaard.
Het feit dat de benoeming van Hoea
Koeo-feng tot premier door Mao Tsjetoeng persoonlijk was genomen en een
voorlopig karakter draagt, zei genoeg over
de diepte van de meningsverschillen binnen de Chinese communistische partij.
Het was ook veelbetekenend dat de nieuwe premier minister van binnenlandse
veiligheid was. Alle voorzorgen zijn dus
getroffen om in de nabije toekomst onlusten te voorkomen.
De keuze van Hoea Koeo-feng leek eerder een wapenstilstand dan een compromis. Het Chinese communisme toonde tegelijkertijd zijn vitaliteit, zijn zwakheid en
zijn beperkingen aan. Alles wijst er op dat
na het verscheiden van Mao Tsje-toeng
een onverzoenlijke binnenlandse strijd zal
uitbreken, een strijd waarvan de Russen
wel eens het meest zouden kunnen profiteren.
L. L. S. Bartalits

Mystiek
Mystiek is in de mode: `Nog geen tien
jaar geleden zou een mystieke ervaring
door de meeste intelligente mensen beschouwd zijn als een vorm van geestesziekte, misschien als een milde vlaag van
schizofrenie. Natuurlijk waren er wel
groepjes mensen, waaronder ook wetenschapsmensen, die mystiek — meestal de
oosterse variant — zeer ernstig namen.
Maar het was een tijd waarin Harvey Cox
de glorie van de stad van de mens verkondigde, en Daniel Callahan zijn lezers
diets maakte dat "vele katholieken" (waarmede hij zichzelf en zijn vrienden bedoelde) geen liturgie meer nodig hadden. Als
er mystici in de katholieke kerk waren,
hielden zij dat diep verborgen, omdat wel
duidelijk was dat een mysticus geen goede onderwijzer of hulppastoor kon zijn.
Dit alles is nu veranderd en mystiek is
weer in de mode — en wellicht niet zonder
gevaar' (p. 15).
Andrew Greeley heeft als trendgevoelig
socioloog het juiste moment aangevoeld
om de mystiek op de markt te brengen.
Als een goede koopman schrikt hij zijn
lezers niet af, maar houdt een ruime definitie aan, waarin voldoende mensen zich
kunnen herkennen. Deze definitie vindt
men terug in de vraag die hij aan N —
1467 respondenten uit de USA voorlegde:
`Voelde u zich alsof u een nauwe band
had met een kracht die u boven uzelf leek
uit te tillen?' Deze vraag was ondergebracht tussen vier andere vragen die het
geenszins duidelijk maakten, dat er naar
mystieke ervaringen gevraagd werd. Dat
is op zich een pluspunt. De respondenten
antwoordden als volgt: 61% 'nooit', 18%
`een paar keer', 12 % 'verscheidene keren',
5% 'vaak' en 3% tweet niet'. Aan de 35 %
die deze vraag dus positief beantwoordde,
werd vervolgens een aantal mogelijke stimuli voorgelegd, met de vraag door welke
stimulus of stimulans de extatische of mystieke ervaring op gang gebracht was. Men
antwoordde als volgt: `bidden' 50%; `luisteren naar muziek' en de natuur, zoals
zonsondergang 50% tot 45%; momenten
van bespiegeling, kerkdiensten en luisteren naar een preek elk zo'n 40%; kijken
naar kleine kinderen zo'n 35%; bijbellezen en alleen in de kerk zijn elk zo'n
30%; lezen van boek of gedicht elk zo'n
20%; geboorte van een kind, sex elk zo'n
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20%; creatieve arbeid, kijken naar een
schilderij of 'iets anders' elk zo'n 15%;
drugs 0%.
Iemand kan zich afvragen hoe een ervaring waarin men passief is — 'boven zichzelf uitgetild wordt' -- met een stimulus
geactiveerd kan worden. Volgens Greeley behoeft dit geen probleem te zijn. Het
is een kwestie van fasering. Door een bepaalde activiteit brengt men zich in een
bepaalde dispositie, die een hogere macht
de kans geeft het initiatief over te nemen
(p. 20 met verwijzing naar William
James).
Met betrekking tot de duur van de ervaring waren de responses als volgt: een
paar minuten of minder: 37% ; 10 a 15 minuten 13%; een halfuur 6%; een uur 5%;
verscheidene uren 9%; een dag of langer
21%; geen antwoord 8%. De bijkomende emoties werden als volgt omschreven:
een gevoel van diepe vrede ± 55 % ; zekerheid dat alles goed zal worden 50%; besef van mijn eigen behoefte om anderen
te helpen 45%; overtuiging dat alles om
de liefde draait 45%; gevoel van blijheid,
lachen 45%; een intense emotionele ervaring 40%; vergroting van mijn kennis en
begrip 30%; een gevoel van de eenheid
van alles en mijn rol daarin 30%; het gevoel een nieuw leven te beginnen of in
een nieuwe wereld te leven 25 %, vertrouwen in mijn voortbestaan na de dood
25% ; het gevoel dat ik niet kon zeggen
wat er met me gebeurde 25% ; het gevoel
dat het hele universum leeft 25% ; het gevoel dat mijn persoonlijkheid in beslag
genomen wordt door iets dat sterker is
dan ik 25 % ; een gevoel van enorme expansie, geestelijk of lichamelijk 20%; een
gevoel van warmte of vuur 20%; het gevoel alleen te zijn 20%; verlies van bezorgdheid over wereldse problemen 20%;
het gevoel dat ik in licht baadde 15%;
een gevoel van verlatenheid 10%; iets
anders 5%.
In een vervolgonderzoek vonden Andrew
M. Greeley en William McGready bovendien een sterke correlatie tussen het hebben van dit soort ervaringen en geestelijke
gezondheid, gemeten met de Psychic Well-

being Scale van prof. Norman Bradburn,
namelijk een correlatie van r = 0,40. Dat
wil zeggen, dat ongeveer (0,40) 2 = 16%
van de variatie in geestelijke gezondheid
verklaard wordt door de variatie in het
hebben van mystieke of extatische ervaringen. Dit verband bleek stand te houden na controle van een aantal mogelijke
intervenierende variabelen, zoals opvoeding, sekse, leeftijd en ras. Het verslag van
dit vervolgonderzoek is te vinden in de
New York Times Magazine van 26 j anuari 1975.

In feite heeft Andrew Greeley niets buitengewoons gevonden. Sinds Charles
Glock en Rodney Stark in 1967 in het fenomeen van de godsdienst vijf dimensies
onderscheidden, waaronder de ervaringsdimensie, zijn onderzoekingen naar de samenhang van deze en andere dimensies
legio. Er zijn van de Amerikaanse, godsdienstsociologische tijdschriften nauwelijks afleveringen te vinden waarin deze
`experiential dimension' niet in een of andere operationalisering is opgenomen, bijvoorbeeld de Guttman-type schaal voor
geloofservaring van Faulkner en De Jong
(1967), of Religious Experience Episodes
Measure van Hood (1970) of de Mysti.
cism-Scale van dezelfde Hood (1975).
Maar Greeley heeft het juiste moment
gekozen om een en ander wat `op te
kloppen' en op de markt te brengen.
Greeley's belezenheid in allerlei literatuur
ter zake kan echter nauwelijks verhullen,
dat hij, wat de harde kern wat zijn onderzoek betreft een heel bescheiden onderzoek heeft gedaan.
Een grappige fout illustreert het felt dat
de mystieke mode soms weinig vertrouwd
is met de westerse, mystieke traditie. De
vertaler heeft het woord `Spiritual Exercises' van Ignatius van Loyola vertaald
met 'geestesoefeningen', in plaats van
`Geestelijke oefeningen' (p. 110). Greeley
noemt de Geestelijke Oefeningen hier als
`de traditionele benadering' van `de meditatieoefeningen die verondersteld worden
de extatische ervaring in te leiden' (p.110).
Als enige niet-traditionele goeroe verschijnt hier Buryl Payne met zijn `Getting

1 Andrew M. Greeley, Extase, een vorm van gewaarworden, De Toorts, Haarlem,
1975, 144 blz., f 21,—; oorspronkelijke titel: Ecstasy: A Way of Knowing, vertaling van
Wim Witteveen.
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There Without Drugs', die volgens Greeley veel met Ignatius gemeen heeft. Of de
overeenkomst verder gaat dan het 'without drugs' betwijfel ik, gezien Payne's expose over `het contact met het universum' via elektromagnetische straling en
geluidsgolven boven de gehoorgrens
(Greeley, p. 60).
Greeley is verstandig genoeg om op te
merken, dat de mystieke trip geen doel in
zichzelf is, maar functionedl m.b.t. `liefdevolle dienstbaarheid' (pp. 10, 112). Toch
kan dit de indruk niet wegnemen dat hij
de mystieke ervaring wat idyllisch opvat.
In het hele boek komen de evangelische
begrippen kruis en zelfverloochening niet
voor. Wel vinden we natuurlijk de verplichte hommage aan de mystieke nacht
van Sint Jan van het Kruis. In Greeley's
opvatting, die niet stoelt in eigen ervaring,
zoals hij meer dan eens opmerkt — bijv.:
`ik ben een van de minst mystieke mensen

die ik ken' (p. 110) —, komt de mystieke
ervaring iemand min of meer aanwaaien,
via allerlei alledaagse ervaringen, zoals
`het voelen van een zeilboot die op een
meer danst, de aanblik van een lichaam —
van een man of een vrouw — op het
strand' (pp. 124-125), mits `we slechts een
moment de tijd nemen om ze te waarderen' (p. 125). Alsjeblieft. Ik stel voor,
dat we nu ook een spot van de STER-reclame uittrekken voor het adverteren van
de nieuwe mystiek, de goedkoopste van
alle tij den, en dat reisbureaus in hun vakantiefolders nu ook een foldertje stoppen
om de niets vermoedende vakantieganger
te wijzen op de mogelijkheden om zijn
vakantie aan zee op te lui.steren met wat
mystieke ervaringen.
Een ding is zeker: mystiek en mystiek is
twee.

Een oude geschiedenis
op nieuwe wijze behandeld

er op uit was, om zich te laten benoemen
tot aartsbisschop van Utrecht.
De auteur heeft voor deze studie niet alleen veel literatuur doorgewerkt, maar
ook verscheidene archieven bezocht: in
Nederland, Engeland, Frankrijk en te Rome, waar hij zelfs het archief van de Jezuieten consulteerde. Gaarne zouden wij gezien hebben, dat ook het Algemeen Rijksarchief van Brussel op zijn lij stj a had gestaan, waar zeer vele archiefstukken over
de zeventiende-eeuwse Hollandse Jezuietenmissie bewaard worden, en ook de
Koninklijke Bibliotheek Albert I in dezelfde stad, waar zich een achtdelig handschrift bevindt, dat toch eigenlijk voor
deze studie ingezien had moeten worden:
Norbertus Aerts S.J.: Acta Missionis Hollandicae (S.J.). In het laatste deel daarvan
wordt uitvoerig ingegaan op de onderhandelingen die Neercassel te Rome in
1670 voerde met de Congregatie de Prop.
Fide en de Jezuieten. Daarin wordt vermeld dat ook de geestelijke leiders in het
zuiden als Judocus Houbraken en Jacobus van Oeveren hun stem in deze kwestie
hebben laten horen evenals verscheidene
katholieke leken. Het bestuderen van dit
handschrift had de studie van de auteur
zeker kunnen verrijken. Maar dat neemt
niet weg, dat deze zeer verdienstelijk en

Over de geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland gedurende de
zeventiende eeuw is al vaak geschreven.
Prof. M. G. Spiertz heeft dit in zijn boek:
L'Eglise catholique des Provinces-Unies
et le Saint-Siege pendant la deuxieme moitie du XVIIe siècle. Bibliotheque de la Re-

vue d'histoire ecclesiastique fasc. 62. Louvain — Publications Univiersitaires de
Louvain en Bureau de la R.H.E. Bibliotheque de 1'Universite —1975,188 blz., op
een geheel nieuwe eigen wijze willen doen.
Hij vergelijkt namelijk de toestand van
de Hollandse Missie met die van Engeland
en merkt op, dat zowel hier als daar restanten van katholiek kerkelijk Leven waren overgebleven ondanks de vervolging,
zodat de seculiere geestelijkheid zich niet
wenste met 'missionarissen' betiteld te
zien, maar zich `clerus' bleef noemen.
Missionarissen gaan immers naar verre
heidense landen. In beide missies waren
ook apostolische vicarissen. De schrijver
gaat zeer breedvoerig in op de betekenis
van hun ambt, dat meer was dan dat van
een door Rome gezonden tijdelijk administrateur. Zo was het niet te verwonderen,
dat iedere apostolische vicaris ten onzent

John Auping S.J.
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origineel is. Slechts op twee onachtzaamheden menen wij te kunnen wijzen. Namelijk op blz. 13 was de provinciaal die
in 1610 de Articuli tekende, niet Florent
de Montmorency maar Franciscus Fle-

rontinus. Vervolgens vond het vertrek van
Neercassel naar Rome, dat op blz. 83 verhaald wordt, niet plaats in 1671 maar in
1670.
J. Barten S.J.

De filmtheorie
verovert Brecht

in op de uitdaging. Dat kwam misschien
omdat twee van de vaste medewerkers op
een bijzondere manier 'verbonden' waren
met de problematiek: Ben Brewster, die
vanwege zijn kritische activiteiten in het
zustertij dschrif t New Left Review erg gevoelig is voor de cultuur-politieke problematiek; Stephen Heath, in nauw contact
met de kring rondom Barthes, die. zoals
men weet, opnieuw en na een lange onderbreking aanknoopte met zijn Brechtiaanse reflexies. 7
Tij dens het jongste festival van Edinburgh, en in nauwe samenwerking er mee,
organiseerde het tijdschrift Screen een
colloquium onder de titel: Brecht and
Cinema/Film and Politics. De verschillende redacteurs van het blad namen er
het woord, en gelijktijdig werd een reeks
van films vertoond en kritisch gesitueerd
in een Brechtiaans kader. Wat mij tijdens deze gesprekken — en nu ook achteraf bij de lectuur van de transcriptie8
opvalt, wil ik hier graag kort onder twee
punten aanhalen.
1 — Het referentiepunt `Brecht' wordt
vaak krampachtig gehanteerd; al dient gezegd dat b.v. de term 'Verfremdung',
voor zover ik goed geluisterd heb, Been
enkele keer viel. (Bewijs dat men de Touter formalistische benadering voorbij
schijnt te zijn.)
De krampachtigheid moet ergens antlers

Een paar jaar geleden schreef ik hier: 'hoe
jammer eigenlijk dat Brecht zich zo weinig met film, en zo veel met theater bezig
gehouden heeft'. 1 Deze gewild-provocatorische uitlating ging uit van de volgende
constatering, nl. dat de filmtheorie enorm
veel zou hebben kunnen leren uit een
meer gepousseerde bekommernis van
Brecht voor de film. Zijn Texte fur Filme2
waren toen pas verschenen, en boden
weinig theoretisch-kritische stof voor
filmologen.
Sedertdien is er echter een zekere wijziging gebeurd. Alsof de filmmensen zelf
de gaping die Brecht niet heeft willen
(ver-)vullen, nu achteraf, met des te meer
passie, schijnen te willen dichten. Het in
1974 verschenen Arbeitsjournals, waarin
Brechts ervaringen met Hollywood uitvoerig aan bod kwamen, bleek een goede
gelegenheid te zijn om aan te knopen met
een onderbroken gedachtengang. Of
exacter: de door Brecht gesuggereerde gedachtengang werd verder ontwikkeld. De
leidinggevende filmtijdschriften publiceerden fragmenten uit het dagboek, 4 gaven er commentaar bij, of ontwikkelden
op basis hiervan — voorzichtig — een nieuwe Brechtiaanse film-theorie. 6 Het meest
intensief ging het Britse tijdschrift Screen

—

1 'Cultuur als Fossiel', Streven, april 1970.
2 B. Brecht, Texte fur Filme, I, II, Suhrkamp, 1969.
3 B. Brecht, Arbeitsjournal 1938 bis 1942/1942 bis 1955, Suhrkamp, 1974.
4 Cahiers du Cinema, no. 255 en 256.
5 Filmkritik 223, juli 1975. Hierin vooral van belang de tegenopmerkingen van Fritz
Lang.
6 Screen, Summer 1974, Special number: Brecht and Revolutionary Cinema. De cursus die A. Vandenbunder doceerde en publiceerde bij het Brusselse filmmuseum:
Brecht en de Film: een Semiologische Analyse vergeet men best.
7 O.m. in l'Autre Scene 8-9, 1975: R. Barthes, Brecht et le Discours. Cfr. ook het
reeds oudere: R. Barthes, Brecht, Eisenstein, Diderot, in: D. Noguez, Cinema: Lecture,
Theories, Paris 1973.
8 De teksten van het colloquium zijn verschenen in het jongste nummer van Screen,
Winter 1975-76.
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gezocht worden: meer bepaald in het per
se Brecht als aanknopingspunt willen nemen, terwijl men in feite reeds heel wat
van de Brechtiaanse denk-praxis geassiinileerd heeft. Want, `in feite', is de ma-

nier waarop `men' (en hiermee bedoel ik
`wij') over film, en meer bepaald over
film-geschiedenis spreekt, zeer sterk
doordrongen van wat men uiteindelijk de
Brechtiaanse invloed zou dienen te noemen. Gewild of ongewild beschouwen de
`film-structuralisten' (of hoe men ze ook
noemen wil!) de filmgeschiedenis als een
matiere, als een tekst. De afstand met de
historie is gezet; wordt gebruikt; in een
perspectief gesitueerd. De activiteit van
Screen b.v. met de Hollywoodfilm lijkt
mij hiervoor voorbeeldig te zijn. 9
De manier waarop dit verleden van de
film benaderd, bestudeerd, en in een nieuwe praktij k geintegreerd wordt, lij kt reel
veel op de manier waarop Brecht omging
met de theater-traditie, met de klassiekers,
met het repertoire, enz.... (vooral dan
tijdens de laatste periode van zijn leven).
Wat mij hier echter zo sterk opvalt is dat
`men' dat doet zonder te beseffen
en dat men
het in deze Brechtiaanse sfeer doet. Daarom klinkt ook die nadrukkelijke aansluitingsverklaring met Brecht zo gewild en
artificieel. Want die is in `feite' reeds gebeurd; enkel het 'besef' ontbreekt nog dat
die zich verder aan het voltrekken is!
Bewust wordt een referentiepunt (Brecht)
nagestreefd; het eigen standpunt en de
mogelijke draagwijdte ervan, worden echter niet zo duidelijk ingezien of aangevoeld. Dit mankement komt nog duidelijker tot uiting in het volgende punt.
2 — De Brechtiaanse afstand t.o.v. de
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filmgeschiedenis (de film als geschiedenis), is zoals ik zei, reeds aanwezig. Wat
echter onvoldoende of helemaal niet tot
uiting komt is het engagement t.o.v. de
geschiedenis van de film die zich in de actualiteit afspeelt. Hiermee bedoel ik, concreet, dat men zich te Edinburgh op een
stroeve manier scheen te willen afzonderen van wat zich ter plaatse aan het voltrekken was. Tijdens het `officiele' festival waren films te zien die niet alleen de
theorie heel mooi hadden kunnen illustreren, maar die de theorie hadden kunnen
verleggen naar het vlak van de filmpraxis
zelf. Ik denk hierbij aan de film van Alexander Kluge: In Gefahr and grosster Not
bringt der Mittelweg den Todi° en het
werk van Chantal Akerman: Jeanne Dielman . ..'ii Beide werken zijn uitdagingen
en voortzettingen van een Brechtiaanse
film-praxis. Doen alsof ze niet bestaan,
hen niet betrekken bij een discussie die
juist over deze thematiek handelt, is een
vrij steriele houding die berust op een
scheiding tussen theorie en praxis, tussen
intellectuele autoriteit en filmisch engagement...
Het `in Frage stellen', gewis een Brechtiaanse bezigheid, veronderstelt ook een
twijfel aan de eigen bezigheden. Tot deze
activiteit is de groep rondom Screen nog
niet overgegaan. Ter aanvulling dient
hieraan te worden toegevoegd dat dit verklaarbaar is vanuit de Angelsaksische
sfeer, waarin de film uiterst anti-intellectualistisch benaderd wordt, wat zeker bij
de mensen die aan theorievorming over
film doen, afweermechanismen oproept.
Maar toch ...
Eric De Kuyper

9 Ik denk aan de retrospectieven gehouden te Edinburgh, die telkens een theoretische
uitwerking kregen in publikaties. S. Faller, R. Walsh, J. Tourneur kwamen op die
manier de jongste jaren aan bod.
10 Cfr. E. Poppe, De film in de stad, de stad in de film. Streven, januari 1976, pp.330332.
11 Ik hoop in een volgend artikel op deze film in te gaan.
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Ged ragswetenschappen
Becker, Ernest, De ontkenning van de
dood

Ambo boeken, Baarn 1974, 348 blz.,
f 29,50
Blythe, Peter, Stress. Onderkennen en
overwinnen

Bosch & Keuning, Baarn 1976, 168 blz.,
f 16,50
Kautzky, Rudolf (Hrsg.), Sterben im
Krankenhaus

Herderbiicherei, Freiburg 1976, 156 pp.,
DM 4,90
Tiger, Lionel & Robin Fox, Het Superdier (Het oerpatroon in mens en samenleving)
H. Nelissen, Bloemendaal 1976, 320 blz.,
f 27,50
Hoofdakker, R. H. van den, Een pil voor
Doornroosje

Van Gennep, Amsterdam 1976, 134 blz.,
f 9,90
Pedagogisch tijdschrif t forum voor opvoedkunde; le jaargang 1976

Malmberg, Den Bosch 1976, 60 blz., abb.
f 45,— BF 675, voor studenten f 35,-BF 525
Mensenwerk of gekkenwerk? Documen-

tatie over mensen en meningen binnen de
psychiatrie;
door een werkgroep van en uitgegeven
door `de Horstink', Amersfoort 1975, 172
blz., f 15,90
De inhoudsopgave doet een zetere mate
van systematiek vermoeden, doch na
voorwoord en inleiding begint het:
Een hutspot van interviews met ex-psychiatrische inrichtingspatienten, kranteknipsels en ad hoc geschreven artikelen,
bijna alles verknipt naar het voorbeeld

van een slechte televisiedocumentaire.
D.w.z. wie niet thuis is in de psychiatric
wordt er gek van; alleen al van de typografische opmaak en van de herhalingen.
Een groot aantal onderwerpen passeert
de revue, maar daarmee komt de functie
van het algemene ziekenhuis, m.i. ten
onrechte, in het geheel niet aan bod.
Er is een uitgebreide literatuurlijst toegevoegd, speciaal voor mensen zonder
kennis van 'vreemde' talen.
Conclusie: mensenwerk en gekkenwerk.
J. H. van Meurs

F. J. Monks en A. M. Knoers, Ontwikkelingspsychologie

Dekker & van de Vegt, Nijmegen 1975,
233 blz., f 32,50
Dit is een nieuw inleidend leerboek voor
studenten, universitair zowel als niet universitair. Een opvolger van Langeveld
(1964). In hun verantwoording zeggen de
schrijvers dat de bedoelde studenten na
de invoering van de mammoetwet onvoldoende moderne talenkennis hebben.
Treurig, als het waar is, maar dan missen
ze ook niet die paar literatuurverwijzingen, o.a. van Harlow en van Reich. De
brede en kritische theoretische basis
maakt het tot een uitstekende inleiding.
Er ligt logischerwijs een zwaar accent op
de vroege jeugd. Besproken worden moderne begrippen, zoals creatief of divergent denken, dat niet door conventionele
intelligentietests gemeten wordt (blz. 137)
en de theorie van Jensen: een eventueel
sterker aanleg voor associatief dan voor
z.g. begripsmatig denken (blz. 142) vereist een andere aanpak bij het onderwijs
(vergelijk ook Eysenck `de ongelijkheid
van mensen', Aula, 1975).
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In verhouding tot de 'intelligentie' wordt
wel erg veel aandacht besteed aan de
ontwikkeling der taal.
Ook de dalende ievenslijn krijgt de aandacht. De schrijvers onthouden zich van
polemiseren, hoewel ze daar wel toe in
staat lijken to zijn. De behandeling der
psychoseksuele ontwikkeling (5.3.2.) doet
wat nalef aan; het experimentele begin
ligt voor velen in de lagere schooljaren.
Een storende drukfout op blz. 39 spreekt
over Q-ritme i.p.v. alpha-ritme.
Een index wordt node gemist. Ook had
de tekst aan overzichtelijkheid gewonnen,
wanneer sommige theoretische uitweidingen in kleine letters gedrukt waren.
Aanbevolen.
J. H. van Meurs

Sociale wetenschappen
Baeck, Louis, Staat Brazilie model?
Davidsfonds, Leuven 1976, 191 pp.,
BF 185 ing., BF 225 geb.
Billiet, J. & K. Dobbelaere, Godsdienst in
Vlaanderen. Van kerks katolicisme naar
sociaal-kulturele kristenheid

Davidsfonds, Leuven 1976, 100 pp.,
BF 85
Laval, P., Geschiedenis van de aardrijkskunde (Aula)

Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1976, 216
blz., f 22,50
Dichter, Ernest, De naakte manager (Marka)

Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1976, 128
blz., f 15,Frohlich, Fr. W., Multinationale ondernemingen (Marka)
Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1976,
190 blz., f 22,50
Groeneveld, Jan en Ernst Jansen, Eerlijk
delen (Katernen 2000 1975-10)
Werkgroep 2000, Amersfoort 1975,
23 blz., abb. f 30,- per jaar
Inflatie als politiek probleem

Centrum voor Staatkundige vorming, Den
Haag 1976, 38 blz., f 4,25
Kaltenbrunner, Gerd-Klaus (Hrsg.), Die
Macht der Meinungsmacher

Verlag Herder, Freiburg 1976, 192 pp.,
DM 8,90, abb. DM 6,90
Nuyens, Yvo, Grenzen aan de medische
macht

Davidsfonds, Leuven 1976, 84 pp., BF 85
Rohl, Klaus Rainer, Vijf vingers maken
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nog geen vuist

Het Wereldvenster, Baarn 1976, 228 blz.,
f 27,50
Roscam Abbing, P. J., Strafrechter,
rechter, wat
doe je eigenlijk?

Boom, Meppel 1976, 168 blz., f 19,50
Spieker, Manfred, Neomarxismus and
Christentum

Verlag Ferdinand Schoningh, Paderborn
19762 , 296 pp., DM 24,Stover, Leon, Culturele ecologie van de
Chinese beschaving (Aula)

Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1976,
295 blz., f 11,Welzijnsbeleid voor ouderen

Centrum voor Staatkundige vorming, Den
Haag 1976, 76 blz., f 5,90
Werkgemeenschap PRO, Een nieuwe manier van leven (Katernen 2000 1975-5)
Werkgroep 2000, Amersfoort 1975, 23
blz., abb. f 30,- per jaar
Winkler, John, Marketing planning
(Marka) Het Spectrum, Utrecht/Antwer
pen 1976, 336 blz., f 35,Witte, Karel de, Brussel 2000
Davidsfonds, Leuven 1976, 72 pp., BF 85
-

Dieter Kunze, Marxismus and Kunst Ein
Arbeitsbuch zur marxistischen Kunst- and
Literaturtheorie
Schwann, Dusseldorf, 1974, pp 115
Bodo Franzmann, e.a., Arbeitsfeld Buch.
Berufe zwischen Produktion and Leser
Aspekte Verlag, Frankfurt a/Main, 1972,
139 pp
Bodo Franzmann u. Wulf Zitzelberger,
Arbeitsfeld Presse and Oeffentlichkeitsarbeit

Aspekte Verlag, Frankfurt a/M, 1974,
175 pp
Uwe Nielsen & Jurgen Koch, Arbeitsfeld
Funk and Fernsehen

Aspekte Verlag, Frankfurt a/M, 1973,
165 pp, DM 9,80
Het eerste boekje is een antologie van
marxistische teksten over kunst (van
Marx, Lenin tot Bloch, Benjamin), vermoedelijk bestemd voor het hoger middelbaar onderwijs. Ze zijn soms erg kort,
met het gebruikelijke saaie pedagogische
begeleidingsapparaat. Maar toch: gelukkig de jonge studenten, die wezenlijke vragen over kunst en maatschappij ter meditatie krijgen!
De andere drie werken zijn telkens vol-
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gens hetzelfde informatieve principe gebouwd, en willen een inleiding zijn tot de
beroepsproblematiek van de media. Opmerkelijke, gefundeerde teksten en bevoegde medewerkers maken er meer van
dan doorsnee-gebruiksliteratuur. Aanbevolen aan wie jets meer wil vernemen of
aanleren over deze gebieden. Uiteraard
erg Duits-bestemd en -gericht.
Eric De Kuyper
Vincent Houghton/Ken Richardson, Verder leren, een pleidooi voor recurrent
education

Het Wereldvenster, Baarn 1975, 187 biz.,
f 19,75
De schrijvers zoeken naar een herinterpretatie van `onderwijs' en `leren'. Het
boek vormt, voorzien van twee goede inleidingen van een Belgische en Nederlandse onderwijskundige, uitgangspunt
voor herbezinning op taak en functie van
het onderwijs.
F. Nieuwenhof
Max Gallo, A f f iches. De tijd in beeld
Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1975, 319
biz., ills., f 69,50
Dit is de Nederlandse uitgave van het
prachtige Franse boek dat in juli 1975 in
Streven besproken werd. Zoals de recensent van toen schreef: 'heel onze hedendaagse cultuur wordt aldus gecompileerd
aan de hand van een tot nu toe al te weinig bestudeerde bron, het affiche'. Een
grote, supplementaire verdienste van het
werk is bovendien zijn historische gefundeerdheid. Het heeft geen zin nogmaals uitvoerig op het boek in te gaan;
vermelden wij alleen nog: `de reprodukties, van een uitstekende kwaliteit en diversiteit, komen uit de gehele wereld'.
R. S.
Ken Baynes, Kunst en Maatschappij
De Arbeiderspers, Amsterdam 1975, 288
biz., f 68,50

In feite zou dit boek door zijn opzet antwoord moeten geven waarom 'Willempie'
en 'Spijker in zijn kop' hits worden en
waarom een foto van een te pletter val-

lende vrouw en kind een wereldsucces
wordt. Het boek gaat feitelijk over de
wijze waarop de mens zijn wereld van
godsdienst, sex, arbeid en oorlog versiert. Dit probeert de schrijver te doen
door een all-round overzicht te geven van
alle tijden en alle landen. En dan zijn
288 bladzijden met driehonderdzestig
illustraties nog veel te weinig. We hebben nu namelijk een mengsel gekregen
van wat iedereen als kunst zal erkennen,
kitsch, reclame- en propagandaposters,
politieke spotprenten, reportagefoto's,
briefkaarten, krantenpagina's, portretten,
groepsfoto's enzovoort. Nu is dat ook
duidelijk de bedoeling van de schrijver,
want hij meent dat in al deze dingen
maatschappelijke opvattingen tot uiting
komen. Helaas komt hij niet tot duidelijke definities. In ieder geval is het boek
geworden tot een waardevolle collectie
plaatjes die met andere platenbundels
van dit soort (de meeste overeenstemming bestaat met Gillo Dorfles Der
Kitsch) een belangrijke bijdrage kunnen
leveren voor het vaststellen van althans
een deel van de grenzen van het kunstbegrip.
C. J. Boschheurne
Arnold Hauser, Sociale Geschiedenis van
de Kunst

Sun, Nijmegen 1975, 688 biz.
Dit is een niet zo heel nieuw bock dat
iedereen die zich met kunst of kunstgeschiedenis bezig houdt, gelezen moet
hebben. Indien dit overigens het enige
bock zou zijn dat hij over kunstgeschiedenis gelezen zou hebben, dan doet hij
beter verder over dit onderwerp zijn
mond te houden. Ondanks alles wat de
schrijver voor onaangenaams over hen
zegt, is hij zelf een van de laatste, nu ten
ondergang gedoemde, erudieten. Maar
zoals hij terecht zelf zegt, alzijdige eruditie kan ten onrechte wel eens een dilettantische indruk maken. Het hele bock,
niet alleen de opzet. maar vrijwel iedere
regel kan aanleiding worden tot heftige
discussies. Sommige passages brachten
mij, nu ik het werk voor de derde keer
lees, toch nog weer tot razernij. Sommige stukken, bijvoorbeeld de passages
over de Nederlandse zeventiende-eeuwse
kunst op pagina 322 e.v., zijn pure speculatie. Aan de andere kant zijn veel ka-
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rakteriseringen, juist door hun gebrek
aan motivatie, fascinerend. Men wordt
verondersteld die motivatie door eigen
kennis van de kunst te kennen!
Uitgangspunt van het boek is de stelling
op pagina 478, dat het doel van het historisch onderzoek is het kennen van het
heden. Hij denkt echter in sterke mate
vanuit dat heden bij de beoordeling van
het verleden en meent allerlei hedendaagse zaken, vooral het filmische, in de
kunst van vroeger terug te vinden. De
kunst na de renaissance krijgt meer dan
driekwart van de ruimte, hoewel hij anders dan bijvoorbeeld Hamann de kunst
van oudheid en middeleeuwen als zonder meer in elkaar overlopend beschouwt.
Daarbij moet men dan rekenen dat onder
kunst hier niet alleen beeldende kunst
wordt verstaan, maar ook letterkunde,
muziek, opera, operette etc., hoewel moet
worden geconstateerd dat de muziek pas
op pagina 381 met de romantiek aan bod
komt. Alleen de architectuur wordt wat
verwaarloosd. Juist met een dergelij k totaaloverzicht zal men altijd het gevoel
krijgen dat bepaalde belangrijke figuren
vergeten zijn (Velasquez en Goya) en dat
andere weinig belangrijke figuren te veel
nadruk krijgen. Ook krijgt men een enkele keer de indruk dat de schrijver het
heeft over dingen waar hij onvoldoende
van weet, zoals de scholastiek, of dat hij
puur fantaseert zoals wanneer hij het
heeft over de standbeelden die de Nederlandse republiek voor haar grote mannen
oprichtte (bedoelt hij misschien grafmonumenten?). Het werk is een dialectische
beschrijving van de ontwikkeling van de
kunst, hoewel hij op een enkel punt zoals
op pag. 425 waar hij het heeft over de
vraag of de kunst de maatschappij kan
hervormen, er op deze wijze niet uit
komt.
Al met al blijft dit boek een uitermate
belangrijk werk. Maar het is het omgekeerde van een leerboek: een discussienota.
C. J. Boschheurne

Filosofie
Ape!, Karl Otto, Der Denkweg von Charles S .Pierce. Eine Ein f uhrung in den amerikanischen Pragmatismus
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Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1975, 370
pp., DM 14,Boey, Koen, Vertel mij over vrijheid
Davidsfonds, Leuven 1976, 194 pp.,
BF 185 ing., BF 225 geb.
Pott, Hans-Georg, Alltaglichkeit als Kategone der Asthetik (Studienreihe Humanitas)
Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden 1974, 304 pp., DM 29,—
Leech, Geoffrey, Semantiek I en II (Aula)
Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1976, 208
en 239 blz., f 9,50 per deel
Schalekamp, Jean A., Voltaire Filosofisch
woordenboekje

De Arbeiderspers, Amsterdam 1975, 165
blz., f 18,50
Weischedel, Wilhelm, Skeptische Ethik
Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1976, 221
pp., DM 32,Zockler, Christofer, Dilthey and die Hermeneutik. Diltheys Begrundung der Hermeneutik and die Geschichte ihrer Rezeption

J. B. Metzler, Stuttgart 1975, 300 pp.,
DM 36,—
Gerd Brand, Die Grundlegenden Texte
von Ludwig Wittgenstein

Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M, 1975, 218
pp, DM. 18,—.
Dit uiterst vreemde boekje heb ik met
genoegen doorgewerkt. De schrijver (of
moet ik de man samensteller noemen)
heeft alle mogelijke teksten van Wittgenstein aan elkaar geflanst. Hoofdzakelijk uit de minder bekende postuum gepubliceerde aantekeningen betrekt hij
zijn stof. Hij flanst ze dan aan elkaar
door eigen opmerkingen en verbindende
zinnen, die in dezelfde stijl gehouden
zijn als die van Wittgenstein. Zodoende
is het erg moeilijk om vast te stellen wat
van de filosoof is en wat van de samensteller. Het is mogelijk, maar als men bij
iedere zin dat nagaat, verliest men de
draad van het betoog.
Fascinerend is de uitkomst van dit geheel juist daarom omdat het laat zien
dat er nog zoveel is dat onderwerp kan
zijn voor filosofische reflectie. Neem b.v.
maar het betoog dat we vinden over het
lezen. Wat doen we, wat gebeurt er als
we lezen? Zo komen er tientallen problemen voor waarover Wittgenstein blijk-
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baar tijdens zijn leven heeft gedacht en
waarover hij een later door hem niet
meer gebruikte aantekening heeft gemaakt.
De schrijver heeft buitendien een duidelijke opzet met het zo bij elkaar brengen
van deze teksten. Hij wil aantonen dat er
geen breuk in het denken van Wittgenstein is en, wonder boven wonder, dat
Wittgenstein eigenlijk een fenomenoloog
is. Een en ander is zo in elkaar gedraaid
dat hij in deze opzet slaagt!
C. J. Boschheurne

Boekbespreking

boek is uitgebreid met een omvangrijk
`Nachwort' (blz. 367-417). Daarin zet Habermas zijn positie uiteen tegenover zijn
belangrijkste critici. Het nawoord bevat
de volgende thema's: 1. de systematische
wijze van beschrijving van de geschiedenis, 2. zelfreflexie en scientisme, 3. objectiviteit en waarheid, 4. kennis en interesse.
A. J. Leijen
H. Schleichert (Hrsg.), Logischer Empirismus der Wiener Kreis

Elmar Holenstein, Roman Jakobsons phd-

(Kritische Information 21) Wilhelm Fink
Verlag, Munchen 1975, 236 pp., DM 19,80

nomenologischer Strukturalismus

(stw 116)
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1975, 213
pp, DM 9,-Buiten het feit dat de naam van Husserl
af en toe in het korpus weer te vinden is,
zal voor de leek in de fenomenologie de
titel raadselachtig blijven. Wel krijgt de
lezer een degelijk overzicht van het volumineus werk van Jakobson, klaar en duidelijk, maar een ietsje te droog ontwikkeld.
Eric De Kuyper
J. Habermas, Erkenntnis and Interesse;
mit einem neuen Nachwort
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1973, 420 pp.,
DM 8,—
Het intussen in ruime kring bekende
werk van Habermas, Erkenntnis and Interesse, is reeds verschenen in 1968 in
de serie Theorie van de uitgeverij Suhrkamp. In 1973 is het opnieuw verschenen
bij dezelfde uitgeverij, maar nu als het
eerste deel van de serie `Wissenschaft'.
De grote stelling van het werk is bekend;
we gaan er hier niet meer op in. Ter herinnering: Habermas ontwikkelt de stelling dat kenkritiek slechts mogelijk is als
theorie van de maatschappij, maar dan
zo dat de zelfreflexie van de mens zowel
resultaat als initiatief is in de ontwikkeling van de mens als soortwezen. De stelling heeft veel aandacht gekregen en is
van vele zijden bekritiseerd.
Wij signaleren hier de uitgave van 1973
om de geinteresseerde lezer erop attent te
maken, dat de nieuwe uitgave van het

Het prettige aan dit boekje is dat alle
uitgekozen teksten van de Logische Empiristen sterk polemisch of explanatorisch
getint zijn, zodat de lezer (ook hij die niet
zo goed op de hoogte is van die filosofische strekking) een duidelijke inleiding
krijgt. Teksten van M. Schlick, 0. Neurath, R. Carnap, en vooral een belangrijke herdruk van Hans Hahns' Logik,
Mathematik, and Naturerkennen. Een
inleiding en een bibliografische situering
ronden deze reader mooi af.
Eric De Kuyper
Siegfried S. Schmidt (Hrsg.), Pragmatik 1
(Kritische Information 11) Wilhelm Fink
Verlag, Munchen 1974, 211 pp.
Alle auteurs uit deze reader zoeken naar
de verbindingspunten tussen 'spreken' en
`handelen': zo zou men -- simplistisch
uitgedrukt -- het terrein van de `Pragmatik' kunnen afbakenen. Vaak vervalt men
hier in metaforische gelijkschakelingen,
die een dubbel nadeel hebben: 1. de parallel-uitwerking spreken/handelen heeft
voor de factor `handelen' reducerende
gevolgen; 2. er wordt nauwelijks rekening
gehouden met het westerse logocentrisme, dat zo mooi `handelen' scheidt van
`spreken', zonder te willen toegeven hoe
sterk dit zogezegd zuiver `handelen' reeds
volledig ingekapseld wordt door het spreken.
Deze beperkingen komen des te sterker
tot uiting in de empirisch gekleurde stukken, zoals die van K. L. Pike. Al bij al,
toch een goede keuze.
Eric De Kuyper
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Geschiedenis
Kempowski, Walter, Hebt u Hitler gezien?

Standaard, Antwerpen/P. N. van Kampen
& Zoon, Amsterdam 1975, 113 blz.,
f 14,90
Reed, John, Tien dagen die de wereld
deden wankelen

Pegasus, Amsterdam 1976, 371 blz.,
f 14,50
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Lew Besymenski, De laatste notities van
Martin Bormann

Elsevier, Amsterdam/Brussel 1975, 240
blz.
De auteur werd na de Tweede Wereldoorlog door de Russische autoriteiten belast met het onderzoek naar Martin Bormann. Hij heeft het dagboek voor publikatie gereedgemaakt. Uit die gegevens
reconstrueert hij de figuur Bormann.

Peter Fisher (Hrsg.), Babeuf Der Krieg
Zwischen Reich and Arm. Artikel Reden
Briefe

Leonard Mosley, De Rijksmaarschalk.

Verlag Klaus Wagenbach Berlin 1975, 128
pp, s. 126, DM 5.50

Manteau, Brussel/Den Haag 1975, 440
blz., f 24,90
Peter Hoffmann, Die Sicherheit des Dik-

Babeuf is voor Engeland eigenlijk van
meer belang geweest dan voor Frankrijk.
Zijn communistisch complot midden in
de liberale revolutie is nooit meer dan
een voorbijgaande periode geweest. Het
Engelse Chartime is echter zonder hem
ondenkbaar. Nu zien we hier een verzameling van zijn artikelen en redevoeringen in de Duitse vertaling, nadat ook
Duitsland het enige land is geweest waar
ter ere van zijn tweehonderdste geboortedag een werk over hem verscheen. De
keuze in dit werkje is voornamelijk gemaakt uit het in 1935 verschenen werk
van Maurice Dommanget, Pages Choisis
de Babeuf. Buitendien is gebruik gemaakt van de reprint van het dagblad
van Babeuf. Het werkje is voorzien van
een goede bibliografie.
C. J. Boschheurne
Erika Weinzierl, Kurt Skalnik (Hrsg.),
Das neue Osterreich. Geschichte der
Zweiten Republik

Verlag Styria, Graz-Wien-Köln 1975,
414 pp., DM 55,—
De Russen wilden in 1955 markeren dat
een totaal nieuw tijdperk was aangebroken. Daartoe was het vrijlaten van Oostenrijk een overtuigend middel, en goedkoop want de Kremlinleiders gaven niets
prijs. Een verdeling van Oostenrijk naar
Duits model was feitelijk niet doorvoerbaar.

Een levensbeschrijving van Hermann Goring

tators

R. Piper, Munchen 1975, 328 pp..
DM 68,—
Goring had, in tegenstelling tot vele andere Nazi-leiders, een niet onsympathiek
karakter. Naast historische uiteenzettingen vol met onbekende en onvermoede
gegevens, bevat het boek vele details uit
Gorings leven. De auteur slaagde erin een
heldere en levendige biografie samen to
stellen.
Stan Lauryssens, Opmars naar het Vierde
Rijk

Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam 1975, 253 blz.
De auteur brengt verbijsterend, maar volstrekt ongeloofwaardig materiaal aan het
licht over onder meer het nachtwerk van
de Duitse Geheime Dienst en de verkoop
van Hitlers archieven aan de Amerikanen in ruil voor het leven van nazi-misdadigers.
Hans van der Hoeven, De Belgische Beroerte. De Tiendaagse Veldtocht en de
scheuring der Nederlanden 1830-'39

Wetenschappelij ke Uitgeverij, Amsterdam
1973, 206 blz., f 22,50
In 1830 braken de troebelen uit die leidden tot de scheiding tussen Noordelijke
en Zuidelijke Nederlanden. Onder invloed van de Franse julirevolutie ontwik-
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kelden de zaken zich in Belgie stormachtiger dan was voorzien. In 1831 organiseerden de Nederlanders onder koning Willem I een veldtocht tegen de
Belgen. Het haalde echter weinig uit.
Frankrijk en Engeland legden de Nederlanders een embargo op, Belgie werd ontruimd en Willem I gaf eindelijk toe.

ving, volksgebruiken, hun aard en karakter en de oorlogsvoering. Een heerlijk
boek om te lezen.

Politiek
Dressen, Wolfgang, Politische Prozesse
ohne Verteidigung

Wim Zaal, De Nederlandse fascisten
Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam 1973, 228 blz., f 22,50
Het is interessant in dit boek te lezen
wie er achter de Nederlandse fascistische
bewegingen stonden. Behalve aan het
vaak operette-achtige karakter en de
klein-burgerlijke kanten van deze beweging wordt ook in dit boek aandacht besteed aan die intellectuelen, schrijvers
en kunstenaars die met het fascisme sympathiseerden.
N. Vels Heijn, Glorie zonder helden. De
slag bij Waterloo, waarheid en legende

Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam 1974, 279 blz., f 32,50
Vincent Cronin, Napoleon. Eine Biographie

Claassen Verlag, Hamburg & Dusseldorf
1973, 631 pp., DM 36,-Geen slag in de nieuwe geschiedenis is
van zo'n grote betekenis geweest als de
slag bij Waterloo in 1815. Indien de geallieerden toen waren bezweken voor de
nieuwe opmars van Napoleon, zou de
politieke kaart van Europa er voor vele
decennien grondig anders hebben uitgezien. De werkelijke achtergronden van
de slag vormen onder meer het onderwerp van deze interessant en levendig
geschreven boeken.
Gerhard Herm, Die Felten. Das Volk
das aus dem Dunkel kam

Econ Verlag, Dusseldorf & Wien 1975,
438 pp., DM 28,—
Met vlotheid neemt de auteur de lezer
mee op een ontzettend boeiende tocht
door de geschiedenis. Onder andere behandelt hij de historische feiten, maar
ook de Keltische vormen van samenle-

Klaus Wagenbach, Berlin 1976, 106 pp.,
DM 6,50
Dressen, Wolfgang, Jahrbuch Politik 7
Klaus Wagenbach, Berlin 1976, 159 pp.,
DM 8,50
Lenin, W. S., Marxisme en Staat
Pegasus, Amsterdam 1975, 122 blz., f 7,70
Ferdinand May, Das Attentat von Serajevo

Verlag Neues Leben, Berlin 1975, 303 pp.,
DM 7,60
Een gedramatiseerde vertelling van de
moordaanslag door Prinzip op de Oostenrijkse troonopvolger en diens vrouw
in 1914 in Serajevo. Een wit-zwart schildering van de ergste soort. Iedereen die
rijk is, ook al staat hij aan de kant van
de Bosniers is slecht en laf, alleen de werkelijk revolutionaire socialisten worden
als goede mensen afgeschilderd. Zo blijft
van alle samenzweerders eigenlijk maar
een goede over, namelijk Prinzip zelf.
Toch blijft het een belangwekkend boek•
je. Wat bewoog een stel Bosnische scholieren er toe zich door een Servische, min
of meer officiele bende over te laten halen om de enige man in Oostenrijk die
de Slavische bevolking goed gezind was,
te vermoorden? Is het juist zoals hier gesteld dat de 'Zwarte Hand' haar aanslag
voorbereidde met medeweten van de
Russische militaire attache? Men moet
als men leest over de dood van Frans
Ferdinand, onwillekeurig denken aan de
ondergang van de Oostenrijks-Hongaarse
monarchie en vanzelf komt dan de alsvraag die de historicus zich niet stellen
mag. Zo komt men dan tot de vraag:
waar moet ik dit verhaal in mijn boekenkast plaatsen, bij gedramatiseerde geschiedenis of bij gedramatiseerde misdaad-verhalen? Ik heb tot het laatste besloten.
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R. Berghahn (Hrsg.), Militarismus
Kiepemheuer & Witsch, Köln 1975, 396
pp., DM 32,—
Een bundel opstellen over het militarisme, waaronder beroemde oude stukken
zoals van Liebknecht en Herbert Spencer. Daarnaast een aantal betrekkelijk
nieuwe uit alle mogelijke bronnen overgenomen. Hoofdzaak is natuurlijk het
Duitse militarisme, waaraan buiten de
oude stukken, die daar ook al voornamelijk over gaan, meer dan de helft van de
ruimte wordt besteed. Centraal daarin
staat het stuk van Gerhard Ritter, voor
wie het Duitse militarisme een betrekkelijk nieuwe zaak is, dat eigenlijk pas in
wO I ontstaan is. De meeste andere
stukken bestrijden dan met tal van argumenten deze stelling, waarvan overigens
een enkele vrij vreemd aandoet. Zo wordt
over de conflicten van Bismarck met v.
Molkte, waarbij de eerste steeds won,
gesteld dat de rijkskanselier eigenlijk militaristischer was dan de chef van de generale staf. Ritters stelling was dat uit
de gang van zaken bleek dat de civiele
macht sterker was dan de militaire. Uit
deze tegenstelling blijkt al dat de moeilijkheid zit in de definitie van militairisme. Al in de inleiding ziet men dat er in
dit werk geen duidelijke omschrijving
worth gegeven. Hooguit krijgt men ook
door de tegenoverstelling met wat militarisme elders heet, een duidelijker inzicht in het gebeurde in Duitsland. Op
zichzelf zijn de bijdragen over de derde
wereld op het ogenblik al geheel verouderd, omdat geen rekening is gehouden met Chili, Peru en Uganda. De beide bijdragen over het hedendaagse Amerika laten zien hoe het militaire apparaat,
dat bijvoorbeeld over een grondbezit beschikt dat groter is dan alle New-England
staten samen en een omzet groter dan
welke in de USA werkzame multi-national dan ook, de hele economie overwoekerd heeft. Een afzonderlijke bijdrage
over het militarisme in de SSSR ontbreekt.
C. J. Boschheurne
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Harris' beschrijving van de Engelse conservatieve partij is een briljante studie
geworden van het fenomeen conservatisme. Zijn analyse van de politieke doe-stellingen en opvattingen van de Conservative Party raakt bet totale verschijnsel
van het conservatisme in alle geindustrialiseerde landen.
Harris plaatst het conservatisme in Engeland tegen de achtergrond van de historische en economisch-sociale ontwikkelingen sinds het begin van onze eeuw.
Hierbij toont hij aan dat het conservatisme als politieke kracht steeds een uitdrukking vormt voor het streven naar
maatschappelijke integratie en het handhaven, resp. herstellen van de status quo.
De politieke denkbeelden binnen de partij zijn steeds antwoorden op een reeds
voorbije maatschappelijke situatie, maar
deze denkbeelden blijken electoraal toch
relevant to zijn.
F. Nieuwenhof

Theologie
Becker, Joachim, Wege der Psalmenexegese (Stuttgarter Bibelstudien 78)
Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 1975,
141 pp., f 18,-

Francke, Joh., De jongste theologie
De Vuurbaak, Groningen 1975, 176 blz.,
f 16,90
Jens, Walter, De zaak Judas
Ten Have. Baarn 1976, 79 blz., f 9,75
Klinger, Elmar (Hrsg), Christentum innerhalb and ausserhalb der Kirche

Verlag Herder, Freiburg/Basel/Wien
1976, 294 pp.
Maier, Gerhard, Das Ende der historischkritischen Methode

Theologischer Verlag R. Brockhaus, Wuppertal 1975, 95 pp.
Meijering, Dr. E. P., Onmodieuze theologie

1976, 108 blz., f 12,50
Scheffzyk, Leo (Hrsg), Grund f ragen der
Christologie heute

Herder, Freiburg 1975, 183 pp., DM 29,80
K. H. Miskotte, De weg der verwachting
Ten Have, Baarn 1975, 92 blz., f 9,75

Nigel Harris, Competition and the corporate Society. British Conservatives, the
State and Industry 1945-1964

Methuen, London 1972, 384 pp., £ 3.75

Een bundel opstellen, aangeboden aan
de predikant en schriftegeleerde, dichter
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en filosoof Miskotte op diens tachtigste
verjaardag. De titel van het geschrift is
het motto van de laatste preek van de
Nederlandse geleerde op 20 februari
1970. Wat in de vier opstellen telkens
weer opvalt, is de grote liefde die deze
grote theoloog heeft weten over te
brengen voor de Schrift en tegelijkertijd
de positie van de Joodse religie, die hij
met de nodige zorg steeds heeft benaderd.
Evenals de vele boeken van Miskotte zijn
de opstellen ook niet eenvoudig, maar
wel degelijk van hoge kwaliteit.
Pane Beentjes

literatuurverwijzingen, wel diensten bewijzen.
Ger Groot

B. Stoeckle (Hrsg.), Worterbuch Christlicher Ethik, in 84 Artikeln mit Literaturangaben
(Herderbiicherei Bd 533) Herder, Freiburg, Basel, Wien 1975, 284 pp., DM 9,90

Bibelleser)

In tegenstelling tot wat de omslag beweert, bevat dit boek niet 84 maar 94 artikelen. De verwijzingstabel achterin vermeldt er maar 93, aangezien daar het
artikel 'Verzeihung' is weggevallen. Onhandig bij het naslaan is dat de trefwoorden niet boven aan de bladzijde herhaald
worden. Bovendien zijn enkele tekstgedeelten dermate klein gedrukt, dat het
de lezer at na enkele regels begint te duizelen. Een lijst van gebruikte afkortingen
ontbreekt.
Over het algemeen zijn de (langere) artikelen handelend over de ethiek zelf het
meest bevredigend en informatief, m.n.
door de gegeven historische overzichten.
De artikelen handelend over kleinere
meer concrete probleemvelden hebben
ofwel de neiging zich te verliezen in weinig zeggende algemeenheden (het artikel
over 'Freizeit' bijvoorbeeld), ofwel zij
geven meer directe richtlijnen of gezichtspunten, maar die blijven vaak (niet altijd)
wat in de lucht hangen, omdat de standpunten tengevolge van de kortheid van
de tekst onvoldoende worden toegelicht.
Een lexicon van deze omvang moet zich
nl.i. noodgedwongen beperken tot het geven van pure informatie (zoals in de
eerstgenoemde artikelen gebeurt). Het
verdedigen van stellingen en standpunten
vereist meer ruimte dan in dit bestek geboden kan worden. Als allereerste handleiding voor verdere studie en meningsvorming kan het boekje, m.n. door de

Godsdienst
Beek, Prof. dr. M. A., W egwijzers en wegbereiders

Bosch & Keuning, Baarn 1975, 109 blz.,
f 8,90
Dannenbaum, Hans, Elia. Ein Mann der
vor Gott stand

Schriftenmissions-Verlag, Gladbeck/
Westfalen 1975, 67 pp., DM 6,80
Gierts, Bo, Gott spricht zu Dir (ABC fur
Aussaat Verlag, Wuppertal 1976, 151 pp.,
DM 10,80
Hebblethwaite, Peter, The Runaway
Church

William Collins, London 1975, 256 pp.,
£ 4,50
Pax, E. E. W. E., In de voetstappen van
Jezus

Amsterdam boek/Aldipress, De Meern
(Utrecht) 1974, 223 blz.
Victor Pearce, E. K., Wer war Adam?
R. Brockhaus Verlag, Wuppertal 1974,
179 pp.
Smitt, J. W., Opdat vervuld zou worden
De Vuurbaak, Groningen 1975, 201 blz.,
f 35,—
In het spanningsveld van theologiestudenten

(Kerkopbouw vandaag en morgen, 7)
De Horstink en Kaski, Amersfoort
Theologiestudenten staan blijkens de titel
van deze documentatie in een spanningsveld. Deze constatering is niet onwaar.
Theologiestudenten Ynoeten dikwijls een
last dragen die zijzelf niet hebben gekozen. Zij worden beschouwd als de rechtmatige opvolgers van de voormalige
groot-seminaristen, als priesterkandidaten. Dat wil een groot gedeelte van hen
niet zijn. Sommigen kunnen dat ook niet
zijn: er zijn ook vrouwelijke theologiestudenten.
Omdat zij toch nog als priesterkandidaten
worden beschouwd, worden aan hen vragen gesteld die dikwijls de schijn hebben
dat op hen wordt afgewenteld wat de
vraagstellers graag op hen willen afwen-
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telen: alle angst en pijn, alle heimwee,
waartoe het huidige kerkelijk leven aanlei^iing geeft.
Maar de lezer, ook van dit bulletin, bedenke: de crisis in het kerkelijk ambt begint niet bij diegenen die het ambt ambieren, maar bij degenen die al in het
ambt zijn.
Of, om het algemener te zeggen: de crisis
van de kerk kan (en mag) niet uitsluitend
worden toegeschreven aan diegenen die —
op een of andere wijze -- kerkelijk werk
willen gaan doen.
Dat de misverstanden rondom de huidige
theologie-opleidingen in Nederland groot
zijn is een onmiskenbaar feit. Dit boekje,
dit bulletin doet er wat aan.
Het is een documentatie van getuigenissen, met een historische inleiding, een
schets van de hand van Abbink (Katholieke Theologische Hogeschool, Utrecht):
`Priesterstudent vroeger — theologiestudent nu'. Zuidberg (pastor voor de theologiestudenten aan de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht) geeft als
uitleiding zijn 'indrukken van een pastor
voor theologiestudenten'. Deze twee bijdragen schragen de persoonlijke getuigenissen aangaande de vragen waarom mensen theologie gaan studeren, aangaande
de theologiestudie en het persoonlijk
leven en aangaande het toekomstbeeld
van theologiestudenten; bovendien is er
nog een bijdrage betreffende het pastoraat (het aparte pastoraat!) voor theologiestudenten.
Deze publikatie is voor een bredere
lezerskring bestemd, zo heet het in een
ten geleide. Dat blijkt uit de serie waarin
zij is opgenomen . Zij behoort, alweer het
ten geleide, tot het beschrijvende genre.
Een terreinverkenning van prae-sociologische aard. (!) Maar deze opmerkingen
zijn ternauwernood een leeshulp bij het
lezen van deze documentatie. Wel maant
het lezen van deze documentatie tot voorzichtigheid. Er is meer verscheidenheid
dan velen wellicht zouden wensen bij
theologiestudenten, maar er is ook meer
kerkelijke betrokkenheid dan veelal wordt
vermoed. Ook bij theologiestudenten
wordt de pijn om de kerk gevoeld, beleefd. De omlijstende artikelen van Abbink en Zuidberg pogen, terecht, tot nadenken te prikkelen.
B. Hemelsoet
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Auke Jelsma, Tussen heilige en helleveeg
Boekencentrum, Den Haag, 1975, 142 blz.
Voor de NCRV heeft de auteur tussen
maart en juni 1975 een twaalftal lezingen
gehouden rond het thema `De vrouw in
het christendom'. De eerste 3 hoofdstukken zijn bijzonder boeiend geschreven,
maar de rest van het boekje valt enigszins
tegen, is ook minder samenhangend geschreven dan het begin. Het verwijlt wat
bij heksen, celibaat, predikantsvrouwen
en de vrouw in het ambt, maar de sprankelende pagina's van het begin zijn wat
weggezakt. Bijzonder goed zijn de literatuurverwijzingen aan het eind van elk
hoofdstuk.
Panc Beentjes
Dr W. H. Gispen, Over Bijbelgebruik

Kok, Kampen 1975, 95 blz., f 8,90
Waarom dit werkje geschreven is, laat
zich niet gemakkelijk omschrijven, ondanks het eerste hoofdstuk dat dit zou
moeten verduidelijken. De auteur heeft
naar mijn mening zijn Gereformeerde
achterban trachten gerust te stellen in
een tijd dat tekst en uitleg van de Schriften niet meer zo eensluidend zijn als
vroeger misschien het geval was. Op mij
kwam deze brochure of als een bemoedigend schouderklopje en als een opgestoken vinger van de oude meester dat het
met nieuwe theorieen wel niet zo'n vaart
zal lopen.
Panc Beentjes
Dr. G. Klagerman, `Het Hoe en waarom'
boek van het Oude Testament

Zuid-Nederlandse Nitgeverij, Antwerpen/
Centrale uitgeverij, Harderwijk 1974, 48
blz., f 8,90
Wie bij het Lager Onderwijs en de eerste klassen van het Middelbaar Onderwijs werkzaam is, kent ongetwijfeld de
serie van de `Hoe-en-waarom-boeken',
over biologie, techniek, geschiedenis en

wat al niet. Als nummer 44 in de serie
vertaalde men een Amerikaans boek uit
1969. Dit boek behoort m.i. in elke
schoolbibliotheek thuis, niet omdat hetgeen behandeld wordt een feilloos produkt is, maar om het kort-en-bondigheid-
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karakter ervan. Een aantal voorbeelden
uit het Engels-Amerikaanse bijbelleven
(Coverdale-Bible, Algonquin-Bible, King
James Version) zullen voor Nederlandstalige leerlingen wellicht weinigzeggend
zijn. Panc Beentjes
Het hoogste lied

Nederlands Bijbelgenootschap, Amsterdam/Haarlem 1974, 42 blz.
Een twijf elaar aan het woord

Nederlands Bijbelgenootschap, Amsterdam,'Haarlem 1974, 52 blz.
Voortgaande op de weg van 'vertalingen
in hedendaags Nederlands', in welke serie
al veel Nieuwtestamentische geschriften
zijn verschenen, heeft het Nederlands
Bijbelgenootschap nu ook twee poetische
boeken uit het Oude Testament in hedendaags Nederlands vertaald, te weten het
Hooglied en het boek Prediker. Wij zullen hier niet stilstaan bij de problemen
van Bijbelvertalen — dat is elders al vaak
genoeg gebeurd — maar slechts enkele
opvallende details overdenken. Allereerst valt op hoeveel verklarende voetnoten er in beide uitgaven zijn opgenomen. Voor het 'Hoogste lied' geldt dat
er op 16 pagina's vertaling uit het Hebreeuws ruim 12 pagina's met verklaringen zijn afgedrukt, een wat merkwaardige verhouding. Voor de vertaling van
Prediker is dat ruim 24 pagina's vertaling
en 12 pagina's noten. De vraag kan dus
gesteld worden of een vertaling in hedendaags Nederlands wel mogelijk is,
wanneer er zoveel commentaar bij moet.
Ook valt het — vooral bij Prediker — op
dat er niet concordant vertaald is, hetgeen reeds in de eerste 5 verzen te merken valt. In 1 : 3 is het Hebreeuws `onder
de zon' vervangen door `op aarde', terwijl
in vers 5 tot tweemaal toe `zon' voorkomt; ook in 4 : 15 is `zon' weggelaten.
Wie het notenapparaat goed leest, kan
zelf nog meer voorbeelden vinden. Ook
het begin van de tekst op de achterkant
vind ik weinig geslaagd: `Jammer dat het
niet mogelijk is, hier een portret van
deze twijfelaar, deze skeptikus, te plaatsen ...', alsof dat de toegankelijkheid
van de tekst zelf ook maar iets had kunnen verhogen. Na lezing van beide boekjes is de lezer voor een ander probleem
geplaatst: wat is hedendaags Nederlands?
Panc Beentjes
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Hans A. Fischer-Barnikol (Hrsg.), Carl
Albrecht, Das Mystische Wort. Erleben
and Sprechen in Versunkenheit
Matthias Grunewald Verlag, Mainz 1974,
278 pp., Ln. DM. 39,—
Mystilek is een woord dat bij de een hoop
en heimwee naar een ver land oproept,
bij de ander een onbehagelijk gevoel van
een ongrijpbare werkelijkheid. Wetenschap heeft er het oog niet voor, tenzij
de psychologie, die niet verd'er komt dan
het systematiseren van haar nieuwsgierigheid. Filosofie wil de mystiek wel kennen, maar kan haar in metafysiek opzicht nauwelijks plaatsen. Ook in de theologie kan een onwetendheid heersen omtrent haar plaats en haar zin. Karl Rahner schetst deze problematiek van het
mystieke kennen vanuit de dogmatische
theologie in een voorwoord op deze
studie over een opmerkelijke persoon,
Carl Albrecht. Geboortig uit Bremen
heeft deze katholieke convertiet heel zijn
leven lang, (1902-1966) als arts, psycholoog en filosoof zich met mystieke
belevingen beziggehouden. Filosofisch
geschoold heeft hij zowel de ervaringen
van zijn patienten als van zichzelf uitgewerkt als de zinnen die uit mystieke verzonkenheid naar boven kwamen, geanalyseerd en op hun betekenis gepeild. In
twee publikaties 'Psychologie des mystischen Bewusstseins' (1951) en `Das
Mystische Erkennen' (1958), die inmiddels niet meer te verkrijgen zijn, heeft hij
wetenschappelijk onder woorden willen
brengen, wat zich als zinnen en woorden uit een diepte-beleving aan kwam
melden. Alleen al om het werk van Albrecht en diens opmerkelijke persoonlijkheid in gedachten te houden is het werk
van Fischer-Barnikol de moeite van het
kennisnemen waard. Vanuit de jarenlange informatieve gesprekken die hij
met Albrecht voerde, weet hij opmerkelijke toelichtingen te geven bij de gegevens en analyses van Albrecht. Ook de
laatste mystieke notities van Albrecht
worden in een bijlage gepubliceerd. Opvallend zijn de twee belangrijkste conclusies uit Albrechts werk: mystiek is een
vorm van normaal menselijk kennen, en:
mystiek is onder woorden te brengen.
Deze belangrijke resultaten kunnen uitgangspunten vormen voor verder interdisciplinair onderzoek. Fischer-Barnikols
zware Duitse stijl, gecombinneerd met de
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wel analyserende, maar niet kritische
evaluerende benadering maken deze studie minder toegankelijk voor een gemakkelijke introductie in Albrechts relevante denkbeelden. Dat mag overigens geen
belemmering vormen om deze interessante en voor de specialisten belangrijke
studie met haar vele aanzetpunten tot
verder vragen en onderzoeken ter hand
te nemen. G. Wilkens

Hermann Volk, Der Christ als geistlicher
Mensch.

Matthias-Grunewald-Verlag, Mainz 1974,
124 pp., kart. DM. 10,80
De behoefte aan geestelijk leven is groter, nu de christen meer dan vroeger ontdaan is van een sociale steun in het geloof en de opgave van een persoonl.ijk
christelijk leven hem in alle ernst wordt
gesteld. Dat geldt zowel voor degenen
die op zoek zijn naar nieuwe vormen en
het wezenlijke nog niet als nieuw hebben
gevonden, als voor degenen die de schat
van het geloof willen bewaren, ook in
tijden die verschillen van die waarin ze
deze schat hebben ontvangen.
De kwaliteiten van de auteur bepalen
het gehalte van deze gebundelde voordrachten. De voormalige dogmatiekprofessor te Munster is verantwoordelijk
voor de heldere, betrouwbare, gelovige
en inzichtelijke betoogtrant. Geestelijk
leven veronderstelt allereerst, dat men
leeft van de Geest van Christus en zich
met die Geest wil inzetten voor de goestelijke werkelijkheid van het Rijk Gods.
Een christen, priester of leek moet als
een geestelijke mens, geestelijke diensten
verrichten. Een bijzonder hoofdstuk over
priesterlijke spiritualiteit, even praktisch
als voor het verstand bevredigend, besluit deze studie. Vooral in dit laatste
hoofdstuk, maar ook in de voorafgaande,
komt de tweede kwaliteit van de auteur
naar voren: kardinaal-bisschop van
Mainz. Deze voordrachten zijn pastorale analyses, die van inzicht getuigen in
de objectiieve nood aan geestelijke leven
en tegelijk voldoende ervaringsinzicht
vertonen om een goede gids te zijn. Een
aan te bevelen geestelijke verhandeling
over geestelijk Leven voor degenen die
zich christen willen blijven noemen.
G. Wilkens
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Jorg Zink, Erfahrung mit Gott; Einubung
in den christlichen Glauben
Kreuz Verlag, Stuttgart 1974, 476 pp., DM
28,—

Het is niet gemakkelijk dit bijzonder rijke boek in een paar regels te beschrijven.
Wat de ondertitel belooft — `Einubung',
niet `Einfuhrung' —, wordt bereikt in een
groot aantal korte beschouwingen —
`meditaties', zegt Zink zelf — over vele
belangrijke momenten in geloofsleer en
geloofsbeleving. Misschien kan men dit
boek nog het beste typeren als een groots
opgezet vervolg van zijn zo geslaagde
gebedenboek `Wie win beten konnen'
(Nederl. bew.: `Het nieuwe woord'; bespr.
in Streven 24/2 (mei 1971), p. 887). De
overwegingen zijn over de volgende
hoofdstukken verdeeld: Probleemstelling,
geloven: Jezus: persoon en zending, meditatie en gebed, luisteren naar Gods
woord, lijden en dood van Jezus, de verrezen Heer als beeld van God en van de
mens, God van de (bevrijdende) wet,
Heer van hemel en aarde, de H. Geest in
de kerk, christelijke ethiek (barmhartige
samaritaan), christelijke ethiek (Bergrede). Steeds weet de auteur in fijnzinnige
gedachten over Bijbelteksten door te
dringen tot ons eigen leven. Men heeft
wel gezegd dat J. Zink tot de belangrijkste geestelijke auteurs van deze tijd behoort en dat hij de gave bezit op onnavolgbare wijze het Evangelic als woord
van leven tot ons mensen van deze tijd
te brengen. Dit gebeurt dan op basis van
een ruime kennis in de methodes van de
hedendaagse bijbelwetenschap. Zink
weet echter de resultaten daarvan in zeer
eenvoudige, voor iedereen toegankelijke
taal door te geven. Zodat men volkomen
terecht heeft kunnen zeggen: `Wie dit
bock leest, ervaart eindelijk wat theologie kan presteren: zij opent mogelijkheden tot verstaan, ze voert de mensen tot
zichzelf; en dit alles alleen om de liefde
Gods voelbaar en kenbaar te maken'.
Een prachtig eigentijds meditatieboek dat
ook de `verkondiger' (in welke sector dan
ook) goede diensten zal kunnen bewijzen.
S. Trooster
Aurelius Augustinus, Dass ich Ruhe finde
in dir, Gedanken fur jeden Tag, ausgewahlt von Marianne Ligendza, 199 pp.
Therese von Lisieux, Auf einem kleinen
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Weg, Gedanken fir j eden Tag, ausgewahlt fur jeden Tag von M. Lucia OCD,
200 pp.
Charles de Foucauld, Er will unser Herz,
Gedanken fur jeden Tag, ausgewahlt
von M. Lucia OCD , 200 pp.
Verlag Butzon & Bercker, Kevelaer 1974,
per deel DM. 12,80
-

Voor elke dag van het j aar worden in
deze drie, op een handige en verzorgde
manner uitgegeven deeltjes gedachten
aangeboden van de noord-afrikaanse
kerkleraar uit de stormachtige periode
van de kerkgeschiedenis der vierde en
vijf de eeuw, vanuit de stille wereld van
de karmel in Lisieux op het einde van de
vorige eeuw, en van de voormalige Franse officier, trappist en woestijnvader in
het begin van deze eeuw. De kracht van
een enkel woord van deze grote christenen kan met de aandachtige lezer een dag
lang meegaan om hem of haar rust te
laten vinden in Hem, Die het hart van de
mens op de kleine weg naar Hem verlangt te winnen. Bijzonder aanbevolen.
G. Wilkens
Metropolit Anthony, Christus begegnen.
Stationen.

Herder Verlag, Freiburg 1975, 142 pp.,
DM. 16,80
De meditaties en geestelijke voordrachten van de bekende russisch-orthodoxe
metropoliet Antony Bloom, die tot zijn
ingediend ontslag de zorg had voor de
orthoxe russen in West-Europa vanuit
zijn standplaats in Londen, genieten een
grote bekendheid. De oorspronkelijke
Engelse uitgave, `Meditations on a
theme', waarvan in 1972 een vierde
druk verscheen, heeft nu ook de Duitse
markt in de vorm van een vertaling bereikt. De geestelijke reis waartoe de metropoliet de aandachtige lezer en vrome
bidder wil uitnodigen om te komen tot
het kruis en de verrijzenis van Christus,
wordt uiterst eenvoudig en meditatief, direct en reeel, diepgaand en getuigend van
de rijke geestelijke schatten van het oosterse christendom, beschreven. Aanbevolen, uiteraard zouden we eraan willen toevoegen, aan hen voor wie de Nederlandse vertaling, in 1974, verschenen (uitgeverij B. Gottmer, Nijmegen) onder de
titel gerichte Meditaties, (zie recensie:

Streven) , niet beschikbaar is.
G. Wilkens
Ladislaus Boros, Geborgene Existenz.
Christliches Leben als Ho f f nung

Herderbiicherei Nr. 512, Freiburg-BaselWien, 1975, 124 pp.
Voor wie nog nooit een publikatie van
Boros gelezen heeft: deze auteur schrijft
graag diepgaande overwegingen over
christen-zijn en christelijk leven vanuit
een min of meer filosofische achtergrond.
Zijn wijze van schrijven doet een beetje
denken aan die van Romano Guardini
(in dit boekj a zelfs sterk op blz. 27) . Dit
deeltje van de Herderbiicherei bundelt
een aantal grotendeels reeds eerder verschenen overwegingen onder de titels:
Kruis, Hoop, Voleinding. Goede lektuur
voor bezinning.
S. Trooster
Literatuur
Bohler, Michael J., Sozialle Rolle and
Asthetische Vermittlung. Studien von A.
G. Baumgarten his F. Schiller

Lang, Bern/Frankfurt 1975, 328 pp.,
sFr. 68,—
Boll, Heinrich, Biljarten om half tien
Davidsfonds, Leuven 1976, 264 pp.,
BF 185 ing., BF 225 geb.
Claes, E. e.a., Sociale Verhalen
Davidsfonds, Leuven 1976, 369 pp.,

BF 260 ing., BF 300 geb.
Frey, Eberhard, Sill and Leser. Theoretische and praktische Ansdtze zur wissenschaf tlichen Stilanalyse (Europaische

Hochschulschriften, Reihe I — Deutscher
Literatur and Germanistik, Bd. 116)
Lang, Bern/Frankfurt 1975, 149 pp.,
sFr. 28,Ingarden, Roman, Gegenstand and Aufgaben der Literaturwissenschaft. Aufsatze
and Diskussionsbeitrage (1937-1964)

(Konzepte der Sprach- and Literaturwissenschaft 19) M. Niemeyer, Tubingen
1976, 215 pp., DM 26,Hasek, Jaroslav, De lotgevallen van de
brave soldaat Svejk III

Pegasus, Amsterdam 1976, 424 blz.,
f 22,50
Kloepfer, Rolf, Poetik and Linguistik.
Semiotische Instrumente (UTB 366)

W. Fink Verlag, Munchen 1975, 194 pp.,
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DM 14,80
Messens, Maria, Sibylle of de radeloosheid

Davidsfonds, Leuven 1976, 151 pp.,
BF 120 ing., BF 160 geb.
Sang, Jurgen, Reflektierte Rollenspiele.
Untersuchungen zur Gegenwartsliteratur

(Europaische Hochschulschriften, Reihe
I — Deutsche Literatur and Germanistik,
Bd. 126)
Lang, Bern/Frankfurt 1975, 163 pp.,
sFr. 29,—
Schmidt, S. J., Literaturwissenscha f t als
argumentierende Wissenscha f t (Kritische
Information 38) W. Fink Verlag, Munchen 1975, 274 pp., DM 28,Striedter, J., Russischer Formalismus
(UTB 40) W. Fink Verlag, Munchen 1969,
583 pp., DM 12,80
Vos-Gevers, Louis & Lieve, Dat yolk
moet herleven. Het studententijdschrif t
De Vlaamsche Vlagge 1875-1933

Davidsfonds, Leuven 1976, 319 pp.,
BF 295
Warning, Rainer, Rezeptionsasthetik.
Theorie and Praxis (UTB 303)
W. Fink Verlag, Munchen 1975, 504 pp.,
DM 19,80
Kees Simhoffer, Vermomd als treurwilg

Manteau, Brussel/Den Haag 1975, 152
blz., BF. 245
Kees Simhoffer heeft zich in zijn literair
oeuvre tot op heden nooit erg optimistisch uitgelaten over het lot en de toekomst van de mens en zijn cultuur. Ook
in zijn laatste verhalenbundel houdt hij
zijn donkere bril op, de titel liegt er niet
om. Simhoffer is somber en triest gest'emd om de zelfmoord van een goede
vriend (het titelverhaal) , om een jeugd
die door de oorlog getekend werd (Tomaten halen) en een toekomst die de
door H. G. Wells en J. Wyndham gefantaseerde catastrofen alle eer zal aandoen
(De kille kreeften), om de marginale gevallen (De brief) en het isolement en de
vereenzaming van de mens (De verjaardagstaart) . Men kan zich dan ook
met de auteur gaan afvragen: hoe en
waarom houden we het vol binnen een
cultuur die ons stervens-moe maakt van
al het hardlopen dat we moeten doen
om in leven to blijven? Cynisch-stoer en
dan toch weer vertederd-kwetsbaar ver-
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zet S. zich tegen de inflatie en de degradatie van de menselijkheid. Soms gaat hij
daarbij aan zichzelf twijfelen zoals in
het surrealistische verhaal De dochter
an moeder de Gans, waar hij de zin
van de taal en van het schrijven niet
meer ziet. Maar ook de onmacht tot
schrijven en de twijfel zelf over de zin
ervan zijn reeds lang een onderwerp van
literatuur. In de romans en ook in deze
verhalen van Simhoffer wordt, naast de
diepe overtuiging dat de mens het op het
gebied van de macro-structuren grondig
verknoeid heeft, ook geregeld op impliciete wijze beklemtoond dat enige vertroosting gezocht en gevonden kan worden in de micro-structuren van gezin en
vriendenkring.
J. Gerits
Wim de Vries, Van 8 tot 5, gedichten
Van Gennep, Amsterdam 1975, 40 blz.,
I 4,90
In een vraaggesprek bij het verschijnen
van zijn eerste bundel gedichten `Mijn
woord een wapen tot verweer' in 1972 zei
De Vries o.a.: 'Alles wat een beetje pijp
is dat maak ik. Op zichzelf niet zo vervelend werk, er zit wel wat creativiteit in,
maar je mist de vrijheid natuurlijk. Van
8 tot 5.'
De gedichten die hij sinds die tijd schreef
zijn nu verzameld onder die titel.
Wat de vorm betreft is deze bundel wat
`poetischer' als de voorgaande, wat bijvoorbeeld blijkt uit de sonnettenreeks:
`Uit het leven van Jan-Maarten', maar wat
inhoud betreft is hij nog steeds hetzelfde:
een felle aanklacht tegen de huidige maatschappij, ofwel behelzend de positie van
de werknemer:
`Ruim vijftig jaar zijn brood verdiend,
de huur en hoogstens nog zijn kleren.
Dat is de wens van hoge heren,
door hun systeem goed uitgekiend.'
ofwel een algemene sociale problematiek:
`Haat om een zwart gelaat.
Wij wentelen onder
hoogtezonnen voor
hetzelfde resultaat.'
Door zijn directheid van uiten en om zijn
onderwerpen een bundel die tot nadenken stemt.
C. Free
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Jaroslav Hasek, De lotgevallen van de
brave soldaat Svejk
Aan het front

Pegasus, Amsterdam 1975, 316 blz.
De titel dekt niet geheel de inhoud. Svejk
die we in het eerste deel in het achterland
zagen, bereikt het front nog niet, maar we
zien hem hier, als Tsjechisch soldaat, op
weg naar het front, door het Duits en
Hongaars sprekende land trekken. Het
Oostenrijks-Hongaarse rijk dat Stephan
Zweig, kort voor zijn dood, in ballingschap, nog zo lyrisch beschreef, staat in
deze periode feitelijk nog op zijn benen.
Maar het staat zwak. De Duitsers zijn ergerlijk voor onze Tsjech en met de Hongaren waarmee hij straks samen aan het
front moet strijden, vecht hij in de straten van de garnizoenssteden. De nationaliteitenkwestie is het hoofdthema van dit
tweede deel. Deze kwestie, die men wel
aanduidt als de naamloosheid van de dubbelmonarchie, is inderdaad wel een van
de hoofdoorzaken van de ondergang van
dit land. Maar ook de andere redenen
voor het verdwijnen van de keizerlijke en
koninklijke monarchie komen in dit verhaal tot uiting. Praktisch het hele maatschappelijk leven was rot; er was niets dan
oneerlijkheid. Men heeft de keizerlijke en
koninklijke monarchie, waarin alles KuK
of KK was, wel een Kak-ania genoemd.
De humor van dit werk is bijzonder belangwekkend, Svejk is eigenlijk een heilige. Hij zal nooit iets doen wat in strij d is
met zijn geweten en neemt steeds iedereen
op zijn woord. Dat kan niet in een maatschappij die zo gestructureerd is als de
zijne. Nu lachen we eigenlijk, soms tot
schateren toe, omdat we die bestaande
maatschappij als een natuurlijk gegeven
nemen en de heilige onnozel schelden.
Daarnaast komen bijzonder levende karikaturen voor van de hoofdrolspelers, de
officieren in het ondergaande rijk, zo geschikt om als karikatuur beschreven te
worden omdat hun bestaan zinloos was.
C. J. Boschheurne

Heinrich Boll, Roos en dynamiet
Elsevier, Amsterdam/Brussel 1975, 144
bl z., BF 195
Dit bock bevat 22 essays van ongelijke
lengte, geschreven in de periode 1958-
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1972. Ze zijn ontleend aan Erzahlungen,
Horspiele, Aufsatze (1961), Aufsatze,
Kritiken, Reden (1967) en Neue politische
and literarische Schriften (1974). In de
gekozen stukken komen de verschillende facetten van Bolls schrijverschap aan
hod. In de eerste plaats is hij de kritische
observator en altijd aandachtige verzamelaar van gedichten, ontmoetingen, situaties en anekdoten, die, opgeslagen in
het geheugen, te gelegener tijd getransformeerd kunnen worden tot een personage, een plot, een verhaal, een roman.
Boll beklemtoont voortdurend dat de
schrijver noodzakelijk een geengageerd
en kritisch beoordelaar moet zijn van de
maatschappij waarin hij leeft en werkt.
Als Duitser draagt hij zijn deel van het
Duitse schuldbewustzijn zonder te vervallen in de extremen van meewarige opde-borst-klopperij of gekoesterd obscurantisme. Boll komt uit deze geschriften
ook naar voren als de redenaar, de veel
gevraagde inleider van culturele en artistieke evenementen. Hij is tenslotte ook dat
wonderlijk mengsel van 'linkse' katholiek en 'rechtse' marxist, een fel protestant tegen de kwalen van het kapitalisme,
de man die met zijn socialistische broeders aan de andere kant van de muur wil
communiceren, maar met hen niet zou
kunnen leven. Men hoeft het met Bolls
opvattingen over literatuur, kunst, politick, christendom niet eens te zijn over
de gehele linie om toch te kunnen erkennen dat de stem van Boll een eigenheid
en authenticiteit bezit, die ze het beluisteren waard maakt.
J. Gerits

Peter Zimmermann, Der Bauernroman.
Anti f eudalismus-Konservatismus-Faschismus
Metzler, Stuttgart 1975, 277 pp., DM 45,—
Michael Kienzle, Der Erfolgsroman. Zur
Kritik seiner poetischen Oekonomie bei
Gustav Freytag and Eugenie Marlitt
140 pp., DM 24,—
Wolfgang Reif, Zivilisationsflucht and
literarische Wunschrdume. Der exotische
Roman im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts

200 pp., DM 30,-Metzler, Stuttgart 1975
In zijn poging om het verschijnsel van de
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boerenroman te classificeren (naar de
ideologische en structurele tendensen tussen 1830 en 1945 en volgens een kwantitatieve analyse van produktiecijfers en
auteursaantallen tussen 1830 en 1970),
gebaseerd op 614 romans van 299 ateurs
(keurig in alfabetische en chronologische
werklijsten opgetekend) negeert Zimmermann het gebruikelijke standpunt; ook
hij is zich bewust van het diskrediet omdat de bloed-en-bodem-mentaliteit in de
industriele maatschappij niet langer populair is. Omdat echter het anachronistische argument de toch actuele functie
binnen economisch-politieke bevolkingsgroepen verwaarloost, gaat S. niet op de
esthetische en evenmin op de historischnatekenende toer, maar wil hij de ideologische ontwikkeling van het genre confronteren met de concrete maatschappelijke evolutie. Dit leidt hem tot 3 differentieringen, die ook intrinsiek een andere zijns- en constructieaard vertegenwoordigen maar toch in eerste instantie
maatschappijrelief hebben: de progressief-liberale aspecten (1830-70), de agrarisch-conservatieve (1871-1918) en het
volkse halo in nationaalsocialistische paradijselijkheid (1919-45).
Voor uitgesproken (klein)burgerlijke 19e
eeuwse kringen daarentegen zijn G. Freytag en E. Marlitt belangrijk. Over hen
stelt Kienzle interessante vragen i.v.m.
hun sociaaltypische produktie- en receptiemodellen, met bijzondere speurzin
voor het ideologische substraat. Vooral
G. Freytag blijkt het literaire realisme
te hanteren als een politiek strijdbegrip
(de-individualisering van de held, bezitsuitbreiding als behoeftebevrediging, sociale typering) terwijl E. Marlitt veeleer
ethische constanten uitschrijft (passiviteit van de heldin, arbeidslust als levenskern, burgerlijke emancipatie, autoriteit van het gezin). De grotere publieksvoorkeur voor E. Marlitt kan dan worden verklaard vanuit haar tendens de
maatschappelijke voorwaarden in amusementsverpakking te reproduceren: een
cultuur-ideologisch staatsapparaat kan de
lectuur als vlucht in de maatschappij presenteren zodat via de (burgerlijke) gemeenschap de literatuur tot identificatie
met de wensdroom (gestaafd door E.
Bloch) leidt.
Reif, die aanvankelijk comparatistisch
wil najgaan hoe het exotische element in
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de Duitse literatuur binnendringt, herformuleert al vlug de terminologische definitie en weet een stilistisch uiteenliggend aantal auteurs binnen een ideele
classificatie op te vangen. Het belang van
zijn studie ligt minder in de definitieve
toewijzing van individuele auteurs tot
een bepaalde binnenstrekking, dan in de
uitputtende inventarisering van de basistendensen in deze literaire richting: de terugkeer tot oersituaties (primitivisme, insularisme, regressief bewustzijn), de
zucht naar het avontuur (libertinisme, antiheroisme, zodat hij hier contradictorische schakeringen organisch op elkaar
afstemt), een vaag spiritualisme (communionisme, vitalisme, de afkeer van de beschaving, besef van politieke machteloosheid), de oerwereld contra de techniek
(jungle en grootstad, racisme), utopisme
(natuurreligiositeit, technocratie, j eugdbeweging, protestactie, imperalisme en
Frankensteinfantasie, science-fiction).
C. Tindemans
Gunther Mahal, Naturalismus
W. Fink, Munchen 1975, 260 pp., (UTB
363), DM 16,80
Manfred Brauneck, Literatur and Oe f f entlichkeit im ausgehenden 19. Jahrhundert. Studien zur Rezeption des naturalistischen Theaters in Deutschland

Metzler, Stuttgart 1974, 330 pp., DM 38,—
Gerhard Schulz, Arno Holz. Dilemma
eines burgerlichen Dichterlebens

Beck, Munchen 1974, 277 pp., DM 48,—
G. Mahal wil in dit nieuwe studieboek de
thematiek, de problemen en enkele analyses onderbrengen van wat literairhistorisch het naturalisme heet. Veel nieuwe
aspecten worden er dan uiteraard ook
niet aangedragen, maar de inventarisering
van de noodzakelijke deelmomenten is
uitermate goed: het begrip, het tijdperk,
de generatie, de centra, de organen, de
theorie, de belnvloeding, de literaire
techniek, de taal, de stof, de maatschappelijke fundering, de evaluatie. Vooral de
kenmerken van de mimesis en van het
pointilisme krijgen frisse aandacht, terwijl de schoolvorming geinterpreteerd
wordt als veeleer reagerend op dan inleidend tot, veeleer scherp tegen dan vaag
voor.
In navolging van H. R. Jauss gaat het M.
Brauneck om de receptiecurve van de lite-
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raire betekenis, de sociale functie, het
maatschappelijk-literaire effect, samen
een ontwerp tot actualisering van het receptiebeeld. Hij onderzoekt de esthetische
theorie en gaat er de positivistische basis
van na; hij maakt het onderscheid tussen
het tijdskritische oppositieontwerp en de
sociaaldemocratische ideologisering en
daarbinnen het verschil tussen de reflex
van burgerlijke cultuurdecadentie en de
reflectie van de zich emanciperende arbeidersbeweging. In detail worden dit geraf f ineerde reconstructies en 'Deutungen'
van de opkomende `cultuurindustrie' (theatercensuur, Volksbuhnenbeweging) met
`Die Weber' als case-study, maar tevens
van het naturalisme als literair anarchisme, als politieke discussiehaard, als wereldbeschouwing, als literaire versie van
het natuurwetenschappelijke wereldbeeld,
als geengageerde literatuur. Verrassend
maar logisch kan de theaterconventie (iilusionisme, 4e muur, miscroscopie, episode, episeringstendens) als ideologisch
substraat worden geinterpreteerd.
Schulz' monografie van A. Holz (18631929) mikt meer op de individualiteit dan
op het pioniersaspect binnen het naturalisme. Zijn oeuvre is meer persoonspsychologisch gedetermineerd dan tijds- of
sociaalpsychologisch en Holz, onbetwist
als taalacrobaat en -alchemist, kan wereldbeschouwelijk geplaatst worden als
een zichzelf wat voorbijhollend burgerventje. Als literaire figuur is hij een gesloten eenheid, binnen de tijdsesthetische
bedoelingen is hij contradictorisch; binnen literaire vakkringen heeft hij een
enorme echo gekend, maar op het lezerspubliek is nauwelijks enige invloed te bespeuren. De discussie over Holz' theorie
van de kunst-wetmatigheid is uitermate
goed geanalyseerd.
C. Tindemans
Reinhold Wolff (Hrsg.), Psychoanalytische Literaturkritik

smeurde en gewantrouwde methode lijkt
recent iets meer aan (markt)waarde te
winnen (wat de 14 pp. bibliografie enigszins rechtvaardig aangeven) maar het actuele denken zit in deze bundeling toch
karig opgenomen (2 teksten uit de jaren
60, 1 ongepubliceerde). De verantwoording gebeurt volgens 2 standpunten: enig
inzicht verschaf f en in niet-Duitse stellingen, en dat is verdienstelijk en stimulerend, en bovendien de invloed op literairwetenschappelijke scholen (motiefonderzoek, themakritiek, psychokritiek, het
Franse structuralisme) documenteren. Dat
levert 4 grote afdelingen op: de psychoanalisten over literatuur, de discussie van
psychoanalytische literaire esthetica en literaire interpretatie, de assimilatie van
psychoanalytische concepten door de literatuurwetenschap en de psychoanalytische interpretatietheorie van de literaire
vorm (vooral methodisch belangrijk).
Hieruit kan blijken dat niet een integrale rechtvaardiging van alle strekkingen binnen deze disciplines is beoogd; met
name C. G. Jung is afwezig (ook de Amerikaanse mythologisten) maar dat is gebeurd omdat diens verzameld werk in
Duitsland beschikbaar is, een oprecht en
te respecteren editiestandpunt dat de discussietotaliteit hier toch nadelig beinvloedt. Gunstig in dezelfde zin is eveneens dat op te nemen teksten werden afgewogen tegen gelijkwaardige readers die
reeds op de markt zijn (W. Beutin; B. Urban).
C. Tindemans

Theater
Hume, Robert D., The Development of
English Drama in the late Seventeenth
Century

Clarendon Press: Oxford University
Press, London 1976, 540 pp., £ 15,—
Klein, Peter-Jurgen, Theater fur den Zuschauer — Theater mit dem Zuschauer

(Kritische Information 27)
W. Fink, Munchen, 1975, 473 pp, DM
36,--

(Studienreihe Humanitas)
Athenaion, Wiesbaden 1975, 300 pp.,
DM 32,Knobloch, Hans-Jorg, Das Ende des Ex-

Deze reader wil een discussie-forum opzetten waarop `klassieke' suggesties een
geheel vormen als documenten van historische samenhang met meer recente
interpretaties. De (niet alleen in de literatuurwetenschap) altijd nog wat be-

pres,sionismus. Von der Tragodie zur Komodie (Regensburger Beitrage zur deut-

schen Sprach- and Literaturwissenschaft,
Bd. 5)
Lang, Bern/Frankfurt 1975, 337 pp.,
sFr. 43,70
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Osborne, John, J. M. R. Lenz: The Renunciation of Heroism (Palaestra Band
262)
Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen
1975, 173 pp., DM 42,Ruppelt, Werner, Eduard Fischer — Kostumplastiken fur das Theater

Henschelverlag, Berlin 1975, 172 pp. +
18 kleurendia's, DM 40,Schulte-Sasse, Jochen, Literarische Struktur and historisch-sozialer Kontext. Zum
Beispiel `Emilia Galotti'

F. Schoningh, Paderborn 1975, 143 pp.,
DM 13,80
Stoll, Karl-Heinz, The New British Drama. A Bibliography with Particular Reference to Arden, Bond, Osborne, Pinter,
Wesker (FAS Publikationen, Reihe A, Bd.

3)
Lang, Bern/Frankfurt 1975, 93 pp., sFr.
21,80

Lise-Lone Marker, David Belasco. Naturalism in the American Theatre
Princeton UP, Princeton 1975, 248 pp,
$ 12.00
Wolfgang Binder, Europaisches Drama
and amerikanische Kritik. Skandinavische, deutschsprachige and russische Dramatiker in der nordamerikanischen Kriilk, 1890-1914

H. Carl, Nurnberg 1974, 490 pp.,
DM 27,—
In dit zorgzame maar toch iets te hagiografische werk wordt D. Belasco (18531931) uit de vergetelheid gehaald waarin
hij door een vooringenomen theater-actualiteit en -geschiedschrijving was terechtgekomen. Opgegroeid in de melodramatisch-spectaculaire traditie ontpopt hij
zich vanaf 1882 te New York tot een veelzijdig acteur en vooral regisseur die volgens zijn monografe de vergelijking met
Antoine of Brahm best doorstaat en die,
zoals blijkt uit enkele documenten, door
Stanislayskij hoog geprezen werd. S.'s
evaluatie is gebaseerd op Belasco's werkmethode en stijl; naar analogie (maar niet
in navolging) van de Meininger-discipline
wordt de scene als illusionistisch waarheidsmilieu detaillistisch en suggererend
opgebouwd, waarbij de dramatische tekst
in kwaliteit tekort mag schieten als de
emotionele trefkracht maar aanwezig is.
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In de technische realisering van deze constanten was Belasco duidelijk een showman die met decorbouw en belichtingsinstrumenten wonderen wist te verrichten.
Terecht heeft hij Kier een bewonderende
beschrijving ontvangen, maar de negatieve aspecten van zijn activiteit hadden
toch ook even belicht mogen worden.
Dit laatste slaat dan o.a. op zijn dramaturgische selectie, waarin geen plaats was
voor de nieuwe, 'naturalistische' literatuur van nagenoeg uitsluitend Europese
herkomst. W. Binder onderzoekt de receptie van deze nieuwlichters in de werkperiode die in Belasco's tijd centraal staat.
Het is wel een boeiende bronnenreconstructie, maar de overstelpende volledigheid verdrukt de essentie. In elk geval
weet hij incidenteel duidelijk te maken
dat het geen theatrale of dramatische motieven zijn geweest die deze Europeanen
op onbegrip lieten stranden, maar strikt
moralistische instellingsmodi van een immobiel mens- en maatschappijbeeld. Methodisch moet toch vastgesteld dat de
automatische aaneenrijging van bronfragmenten nog geen receptiebeeld oplevert;
met name de analyse van het reconstructiemateriaal is te sterk positivistisch-vertrouwend, waardoor de uiteindelijke interpretatie slechts een mozaiek van opinies vertegenwoordigt en geen inzicht in
maatschappelijke mechanismen verschaft.
C. Tindemans
Wolfgang Theile, Die Racine-Kritik bis
1800. Kritikgeschichte als Funktionsgeschichte

W. Fink, Munchen 1974, 260 pp.,
DM 58,—
Racine, als niet helemaal toevallig object maar toch veeleer als exemplarisch
instrument, reduceren tot zijn werkintentie en zijn eerste effect (wat in het licht
van de wat moeilijk liggende Racine-verwerking vandaag graag gedaan wordt in
overigens op zich rechtvaardige reddingspogingen) kan niet het definitieve antwoord zijn op de grillige de- en appreciatie die zijn historische lot is geweest.
Door op voorbeeldig-accurate wijze het
wisselende beeld van de Racine-kritiek interpreterend na te tekenen, achterhaalt
S. de aanleiding en motivering, de omstandigheden en consequenties van de diverse opstellingen van de generaties. Wij-
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ziging, beperking, uitbreiding, inpassing
en dienstbaarmaking zijn de blijkbafar
onontwijkbare perioden in een waarderingsverloop. Tijdens de 17e eeuw zelf
ligt Racine, hoe gewaardeerd ook, niet in
de mentale markt; zijn onthaal wordt gedetermineerd door het vigerende Corneille-beeld dat Romeinse tragiek weerspiegelt. Racines hellenisme en `Franse'
tragiek zullen geleidelijk, in de 18e eeuw
pas voorgoed, een begin van absolutering
inluiden; zo ontstaat, mede door de
Franse Verlichting die de maatschappelijke functie van het kunstwerk accentueert, een ontwerp tot classiciteit. Met
deze ook methodisch baanbrekende studie (waarin zowat de totale Racine-kritiek van vele eeuwen verwerkt is) bereikt
S. twee resultaten: een Racine-analyse
en -interpretatie, in associatie met het
Corneille-concept en de alternerende opvattingen over het begrip tragedie, en een
indringend constructief en zelfs f enomenologisch overzicht van de bestaans- en
functiewijze van de kritiek (relatie tussen
kritiek en oeuvre, manipulatie van het
oeuvre door de kritiek, ontstaan van een
reputatie via de kritiek, rol van het
oeuvre binnen het proces van de functionele receptie). Tegelijk blijven Racine
en zijn werk begin, centrum en eindpunt
van het onderzoek; de auteur blijft autonoom, toch vatbaar voor nieuwe evaluatie, voortdurend kritisch activerend,
object van een historiseringsproces. Een
voortreffelijke studie.
C. Tindemans

Franz H. Mautner, Nestroy
L. Stiehm, Heidelberg 1974, 418 pp.,
DM 76,—
Dat J. N. Nestroy (1802-62) ook vandaag
nog in het Duitse theaterrepertoire stand
houdt (veeleer zich opnieuw opgedrongen heeft), kan • niet uitsluitend worden
verklaard aan de hand van zijn ingenieuze
spelaspecten of zijn tijdkritische ondertoon; S. bepaalt deze tijdeloosheid als de
moderniteit van zijn "innere Form'. In dit
kennelijk als het (voorlopig) definitieve
bock bedoelde monument aan een groot
toneelauteur behandelt S. achtereenvolgens de levensloop, het oeuvre, de receptie, de reputatie en de wetenschappelijke
taxering. Al deze evaluatiefactoren staan
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gericht op het dramatisch-theatrale gehalte, wat maakt dat niet het politieke,
niet het (eventueel) moraliserende, niet
het thematische aandacht krijgt, maar wel
het taalinstrument en de scenische gebeurtenissen. Zo slaagt hij erin de tijdsgebonde posse op te tillen tot een tijdsimmanente groteske waarin de scene, de
taal en de ironic vitaal zijn, tegen de tijdsdramatische conventies in. S. ontwerpt
ook een stijltypologie van Nestroy en
weet zelfs het taalniveau diverse onderschakeringen te geven. Uiteindelijk staat
Nestroy er niet als een revolutionair tijdgenoot maar als een wezenseigen rebel,
die satire bedrijft tegen het verschijnsel
mens zoals zich dat in zijn levensperiode
tracht te redden uit de poespas van het zure maatschappelijke bestel. Hij is een ondogmatische, sceptische zonderling die
met de theatermiddelen als instrumenten
zijn eigen radicalisering van een onhoudbaar wereldbeeld probeert aan te reiken.
Met sterk verscherpte detaillering en met
een spitsere complexiteit dan voordien
het geval was in de altijd wat hagiograf isch-vertederde Nestroy-analyse, weet S.
niet een totaal ander maar een bepalend
correcter Nestroy-beeld te omschrijven.
Het resultaat betekent in wezen de eerste
grondige monografie die ook wetenschappelijk valabel is.
C. Tindemans
Hanspeter Plocher, Der lebendige Schatten. Untersuchungen zu Antonin Artauds
`Theatre de la Cruaute'

H. Lang, Bern - P. Lang, Frankfurt 1974,
189 pp., DM 30,—
Deze Heidelberger dissertatie is de eerste
Duitse (wetenschappelijke) poging om A.
Artaud te benaderen; tussen de vele essayistische benaderingen zoekt S. een
eigen weg om constanten in Artauds theorievorming te ontdekken. Biografisch onderscheidt S., als etappes in de compositie van het cruaute-theater, de Rivierecorrespondentie, het A. Jarry-theater en
het weggroeien van het Breton-surrealisme. De mislukking van zijn eigen theaterervaring leidt hem tot het afzweren van
het psychologische (consumptie)theater;
het theater als 'droom-onder-controle'
voert het mythebegrip terug in dat als religieuze ervaring (ontmoeting van het heilige met het profane) re-presentatie voor-
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taan onmogelijk maakt. Daar voegen zich
geleidelijk magie als tberapeutische kracht
en `cruaute' als idee van een oer-drift bij,
zodat de collectieve psychosepotentie van
het theater tot pathetisering en visuele
metafysica leidt. De a-normaliteit van dit
theater ruimt uiteraard de esthetische
conventionalisering op; het `double' ontwikkelt zich als een verzamelbegrip voor
alle onder het oppervlaktebestaan liggende lagen, als de het theater inherente en
alleen daar zich voltrekkende projectie
van collectieve archetypen. De rest is consequentie: stukgeslagen dialoog, verbrijzeling van logica, fysiek-affectieve kern,
niet-talige semantisering, de regisseur als
Proteus en magier. Uiteindelijk evalueert
S. dit cruaute-concept niet als `theater',
maar als anachronistische poging om het
verval van de archetypische canon van
onze cultuur op te houden om de scheiding tussen bewust en onbewust op te heffen. De uitdagende mateloosheid van dit
onderwerp blijkt in de kern een cultuurkritische instantie te zijn die in wezen
weinig te maken heeft met de praktijk van
het theater (vooral bij de Artaud-parafrasten).
C. Tindemans
Vagn Albeck Borge, Strindberg, Prometheus des Theaters

Oesterreichische Verlagsanstalt and A.
Schroll, Wien 1974, 503 pp., DM 42,—
Na een leven dat grotendeels aan de studie van Strindbergs dramatisch oeuvre
werd gewijd, maakt S. thans een soort
synthese van zijn opvattingen op. Onmiskenbaar is dit een soort canonisering, gepaard met de onvermijdelijke akelige aspecten. Positief is de nergens formuleachtige condensering van wat S. Strindbergs particuliere betekenis acht: het magisch-religieuze aspect waarvan hij de
Shakespeariaanse contouren wat megalomaan aangeeft maar terecht, geloof ik,
de Faustiaanse inslag suggereert. Positief ook is het grote aandeel van het theatrale relief wattrin de grillige expedities
van de theaterlui (Max Reinhardt voorop) functioneel samengevat worden, ofschoon S.'s opine i.v.m. theater te flagrant die is van een plichtsgetrouw dienaar
van de dramatische auteur. Negatief is
daarentegen de terughoudendheid over
de erotisch-psychiatrische aspecten, die
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in Strindbergs oeuvre toch niet uit de weg
kunnen worden gegaan. Bovendien is de
schrijfwijze in korte, asthmatische paragrafes vrij ouderwets en veeleer op geniale intuitie afgestemd dan op controleerbare analyse. Boeiend is vanzelfsprekend dat een belangrijk document uit de
Skandinaafse Strindberg-exegese beschikbaar is gekomen. Dat de nadrukkelijkdramaturgische benadering niet de voile
waarheid hoeft aan te geven, doet niets
of van het wezenlijke belang voor een
integrale discussie.
C. Tindemans
Harold Love, Congreve
Basil Blackwell, Oxford 1974, 131 pp.,
£ 3,—
In deze nieuwe serie (Plays & Playwrights) die zo bevattelijk mogelijk convan zaken, wat uiteraard nogal eens wat
Congreve (1670-1929) als eerste aan de
beurt. Zijn reputatie berust op 5 teksten
(waarvan de opera Semele niet behandeld
wordt) en ieder voor zich worden deze
stukken geparafraseerd en geplaatst in de
theatrale traditie van de ontstaanstijd.
Veel origineels brengt de auteur niet bij,
maar hij maakt op bevredigende wijze
gebruik van de wetenschappelijke stand
van zaken, wat uiteraard nogal eens wat
versimpeling van argumenten geeft. Het
is niet regelrecht een poging tot eerherstel. Tegelijk loopt er evenwel een wat
sentimentele irritatie doorheen de uiteenzetting, wat niet altijd de meest onthechte vorm van geschiedschrijving is.
C. Tindemans
James R. Brandon, Theatre in Southeast
Asia

Harvard UP, Cambridge, Mass. 2 1974,
pb., 370 pp., £ 2.50
In een voorbeeldige mengeling van informatie en interpretatie loopt S. doorheen
het actuele (de in de eerste editie weergegeven stand van 1964 werd in de 2e editie aangevuld) theater in Zuidoost-Azie
(Birma, Cambodja, Indonesia, Laos, Malakka, Filippijnen, Thailand, beide Vietnams, samen zowat 200 miljoen inwoners). Het is geen akelige catalogus van
nationale strekkingen, maar een poging
om zowel het gemeenschappelijke als het
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bijzondere van een ethnisch-gesloten
groep weer te geven. Vier criteria gelden
hier: het historische groeiproces, de artistieke code, de institutionalisering, de
communicatieve betekenis. Met privefoto's als documentenmateriaal, met nagenoeg altijd persoonlijke ervaring, tekent S. tradities en actualiteit op, beschrijft hij de produktievoorwaarden, de
sociale functie, de economische situatie,
het publiek, de politiek-religieuze aansluiting. Het geheel werd rijkelijk voorzien van statistisch materiaal en dus ook
van vele grafieken of kaarten. B ovendien heeft hij de toonaangevende vakliteratuur in zijn overzicht verwerkt, soms
als steun, soms om ze uit eigen inzicht
te weerleggen. Het resultaat is boeiend
voor leek en kenner en raakt nergens een
goedkope conjunctuurnieuwsgierigheid.
Van eminent belang voor ons (maar
uiteraard minder voor de intrinsieke betekenis van het theater op zich) is de
Westerse invloed die zowel positief als
negatief aanwezig is.
C. Tindemans
Lawrence Danson, Tragic Alphabet.
Shakespeare's Drama of Language
Yale UP, New Haven and London 1974,

en tegelijk onmogelijkheid kan tot identificatie van het tragische leiden. De Shakespeariaanse dramatische code kan worden gepuurd uit de inspanning van de
mens om zich een 'taal' te scheppen die
overeenstemt met de identiteit van zijn
(dramatisch) levenslot. S. gnat dit na in
Titus Andronicus (dat hij onder dit oogpunt het meest sprekende voorbeeld acht);
de methodische ontdekkingen tracht hij,
toch wel overtuigend, terug te vinden in
de grote tragedies, van Hamlet tot King
Lear.

Met Todd weet ik niet wat aan te vangen.
Het is in wezen een grote monologue interieur van een studax die, met Hamlet,
zowel als tekst dan als persoon, als aanleiding en voorwendsel, probeert een zin
te vinden in zijn academisch handwerk
van Shakespeare-expert. Voor zich uit
lispelend welke interpretaties allemaal in
aanmerking zouden kunnen komen, betrekt hij zowat alle moderne, althans hedendaagse aspecten van onbehagen in deze dramatische wereld. Het maakt erg
boeiende lectuur uit maar de geconditioneerdheid van 's mans mentale toestand
is te erg bepalend voor het uiteindelijke
resultaat om er voor de dramatische discu.ssie stevig op te kunnen bouwen.
C. Tindemans

200 pp., £ 5.50
D. K. C. Todd, I Am Not Prince Hamlet
University of London Press, London

Eric Johns, ed., British Theatre Review

1974, 199 pp., £ 2.95

1974

Als constante in Shakespeares dramaturgie onderkent S. de talige onbeholpenheid (niet grammaticaal, maar semantisch), waarmee hij inspanning van de
mens bedoelt om in een complexe situatie zichzelf te blijven of te worden:
groeiend meesterschap over of toenemende aftakeling van het taal-instrument om
deze ver- of ont-menselijking van (doorgaans, althans determinerend binnen het
dramatische project) de hoofdfiguur
waarneembaar te maken. Taal als communicatie-instrument wordt dus inefficient om het publiek de adequate zijnswijze van de held bij te brengen. De dramatische intentie verlegt zich in grote mate van de spel-immanente problematiek.
naar die van de polariteit tussen spel en
publiek. Deze inadequaatheid is een beslissend moment in de transductie van
het tragische; zelfexpressie als opdracht
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Karel van der Leeuw, MaoIsme - confucianisme - taoisme
De vraag die schrijver in dit artikel behandelt, is: heeft de invloed van het
marxisme in zijn Chinese vorm geleid tot een radicale breuk in de Chinese
geschiedenis? Men kan bier z.i. het laatste woord niet spreken zonder te
weten `hoe het afloopt'.

Emma Vorlat, Waar houdt de verleider zich schuil? Het taalspel in de reclame
Kritiek op de reclame mondt meestal uit in de vraag naar echt objectieve
informatie. De nauwkeurige analyse van een groot aantal advertenties toont
nu precies aan dat zij in wezen slechts overredingsmechanismen zijn, die
inspelen op wensdromen en rolpatronen en waarvan zelfs de zogenaamde
`verklarende' teksten een pregnant imperatief karakter hebben. Voor de
consument is een inzicht in dit taalspel belangrijker dan zijn `onmogelijke'
eis tot louter objectieve informatie.

L. L. S. Bartalits, Triple Entente tegen de Sovjet-Unie
De recente gebeurtenissen brengen het schaakspel tussen Peking, Tokio,
Washington en Moskou aan het licht: het gaat erom of het lukt drie grote
machten tegen een vierde te bundelen. De Chinese leiders mikken openlijk
op zo'n triple entente. De Verenigde Staten spelen een spel dat ertoe kan
leiden dat ook in Azie een detente tot stand komt die hoofdzakelijk op macht
berust. Japan, dat militair zwak is en politiek en qua mentaliteit pacifistisch,
wil met kracht vermijden dat zijn verdrag met China hem tot een derde
bouwsteen van een anti-Russisch blok maakt.

Raoul Bauer, Levende geschiedenis, een gesprek
met P. J. Bouman
Kan of mag zelfs de geschiedschrijving weer zijn dan een zo getrouw mogelijke weder-samenstelling van het empirisch verifieerbare verloop der gebeurtenissen? De auteur noopt zijn gesprekspartner tot een verhelderend en
genuanceerd antwoord op een vraag die uitermate relevant blijft voor het
verstaan van ooze eigen en eigentijdse (cultuur-historische) situatie.

Dieuwke I. Eringa, Franse romans over bezetting
en bevrijding
Naarmate er minder mensen zijn die zich de historische feiten kunnen herinneren van bezetting en bevrijding, neemt het historisch belang van een
aantal romans toe. Schrijfster heeft er zeven uitgekozen, alle door vrouwen
geschreven en alle bekroond.

Guy Posson, Juan Rulfo, of de wrok om de vader
Minder bekend dan de Columbiaanse succesauteur Marquez, is Juan Rulfo,
nochtans naar het zeggen van Marquez de schepper van het mooiste boek
dat ooit in Latijns-Amerika werd geschreven: Pedro Paramo, zijn enige
roman. Dit boek, dat nu ook in het Nederlands werd vertaald, onthult op
ongemeen expressieve wijze de diepste wortels van de Zuidamerikaanse
wanhoop.
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Karel van der Leeuw

In het hier volgende artikel bespreek ik de vraag, hoe traditioneel het huidige
China is in zijn denken. Heeft de invloed van het marxisme in zijn Chinese
vorm geleid tot een radicale breuk in de Chinese geschiedenis? Of is het maoisme verklaarbaar uit tendensen in de Chinese geschiedenis? Het zal overigens blijken, dat op deze vraag geen bevredigend en definitief antwoord te
geven is. Een van de oorzaken daarvan is het feit dat de diverse antwoorden
die er gegeven zijn, op onontwarbare wijze samenhangen met evenzovele
ideologisch getinte standpunten. De voornaamste oogst zal een aanmaning
tot een zekere voorzichtigheid bij het vellen van oordelen zijn.
Het klassiek confucianisme als erfiater
Tweeduizend jaar lang is het confucianisme de overheersende wereldbeschouwing van China geweest. Ofschoon deze wereldbeschouwing in naam
teruggaat op de filosoof Kong-zi (6de eeuw v. Chr.), is ze in feite geconsolideerd in de 2de eeuw v. Chr. als de politieke ideologie van het pas ontstane
eenheidsrijk. Dit was vooral het werk van keizer Wu-di (141-87 v. Chr.),
die ook het examensysteem invoerde. Om definitief met het feodalisme of
te rekenen, bouwde hij een ambtenarenhierarchie op, die in grondtrekken
tot 1911 is blijven bestaan. De examens gaven toegang tot de ambten en
garandeerden niet zozeer bestuurlijke en technische kennis, alswel zuiverheid in de leer. In tegenstelling tot gangbare misvattingen is het confucianisme beslist geen godsdienst, ofschoon het daarmee enkele kenmerken gemeen heeft. Het is een politieke filosofie, die het bestaan van een bestuursapparaat rechtvaardigt met een beroep op het belang van het yolk. Zolang
een deugdzame keizer regeert, gaat het goed, en dat wordt bewezen door de
loyaliteit van het yolk (de zg. theorie van het 'hemels mandaat': de hemel
spreekt door de mond van het volk). Het falen van een regering wordt bewezen door een geslaagde volksopstand. Tegelijkertijd rechtvaardigt het
confucianisme nadrukkelijk een standenmaatschappij: de regeerders zijn er
weliswaar voor het welzijn van het yolk, maar ter compensatie moet het
yolk hen onderhouden; men kan immers niet regeren en ploegen tegelijk.
Het confucianisme legde sterke nadruk op de ethische vorming van het indi-
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vidu. Het succes van een regering wordt al afhankelijk gesteld van de deugd
van de keizer. De basis van het gehele rijk wordt echter gevormd door de
familie en de zedelijke banden tussen de leden daarvan: de pieteit jegens de
ouders, de gehoorzaamheid van de vrouw aan de man. De loyaliteit aan de
keizer, de sociale deugd, ontstaat door een soort uitbreiding van deze in de
cellen van de samenleving opgebouwde ethische gevoelens.
Het confucianisme lijkt democratischer dan het in feite was. De ambtelijke
examens waren gedurende het grootste deel van het keizerrijk vrijwel ontoegankelijk voor de lagere klassen, alleen al door de hoge kosten verbonden aan het studeren in een stad. En wanneer een regering al door yolksopstanden ten val werd gebracht, dan gebeurde dat toch alleen maar om
plaats te maken voor een nieuwe dynastie, die al spoedig alle kenmerken
van haar voorganger ging vertonen.
Natuurlijk is de confucianistische wereldbeschouwing nooit een monoliet geweest. Gedurende de vele eeuwen van haar bestaan hebben er tal van veranderingen plaatsgegrepen. De belangrijkste daarvan is het overnemen van
bepaalde elementen uit het boeddhisme in het zg. song-confucianisme (neoconfucianisme) sinds de 11de eeuw. Maar ook binnen een tijdsperiode waren
er meningsverschillen over de interpretatie der confucianistische klassieken,
waarin de politieke meningsverschillen tot uitdrukking kwamen. Men kan
dit proces vergelijken met de geschiedenis van het christendom, waarin ook
steeds afwijkende en nieuwe politieke en maatschappelijke ideeen de kop
opstaken in de vorm van een ketterse sekte of hervormingsbeweging.
Kan een traditie die gedurende zo lange tijd in de geesten wortel heeft kunnen schieten, in het tijdsbestek van een halve eeuw zomaar verdwijnen? Men
verbaze zich niet te snel. De olielamp, die nog veel langer in gebruik was, is
ook binnen enige tientallen jaren verdrongen door de elektrische gloeilamp.
In hoeverre doet de confucianistische traditie zich nog gelden in het huidige
China? Wie de vraag stelt naar de mate van continuiteit in de geschiedenis,
stuit al spoedig op vrijwel onoplosbare methodologische problemen. De
causale verbanden die door de geschiedwetenschap worden gelegd, veronderstellen altijd al deze continuiteit, en zijn dus allerminst geschikt om
haar te bewijzen. Reeds de enkelvoudige historische feiten blijken zo vormvast als een amoebe, als men probeert ze aaneen te leggen tot de legpuzzel
der geschiedenis. Wanneer men bij voorbeeld constateert dat het maoisme
duidelijke terminologische overeenkomsten vertoont met het traditionele
confucianisme, betekent dat dan dat het maoisme niets anders is dan een
herleefd confucianisme? Of is het een bewijs dat de betreffende termen volledig van betekenis zijn veranderd? Of een probleem van wijder strekking:
bewij st de radicale desintegratie waaraan de traditionele Chinese samenleving sinds het einde van de vorige eeuw onderhevig is geweest, dat het
zegevierende maoisme wel lets anders moet zijn dan het confucianisme? Of
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heeft het maoisme juist gezegevierd, omdat het minder dan zijn rivalen met
het verleden brak?
De vraag naar de (dis)-continufteit
Waarom stelt men eigenlijk de vraag naar de continulteit? Een van de motieven kan zijn, dat men de waarde van het Chinese denken wil vaststellen.
Men wil bij voorbeeld aantonen dat de Chinese bestuurders nog altijd dezelfde door eigenbelang verblinde bureaucraten zijn gebleven. Of juist, dat
de spirituele waarde van het oude China niet verloren is gegaan. Of daarentegen de vernietiging van het oude China toevoegen aan de lijst van wandaden van het internationale communisme. Misschien wil men het progressieve karakter van het maoisme bewijzen door te laten zien dat het totaal
verschilt van de 'feodale' traditie.
Een ander motief voor het continuiteitsonderzoek kan zijn, dat men wil nagaan in hoeverre de geschiedenis van China parallel loopt aan die van andere
samenlevingen. Is het Chinese voorbeeld een bruikbaar model voor de
modernisering van de landen van de Derde Wereld? Hoeveel Chinese invloed valt er te hopen/vrezen? Hoeveel voorsprong of achterstand heeft
China door elementen uit zijn eigen geschiedenis?
En een andere kardinale vraag: Waarin zoekt men eigenlijk continulteit? In
de praktijk van de politiek, de opvoeding, het burgerschap? In de maatschappelijke normen en waarden? Of in de theorieen waarmee deze gedragswijzen en normen worden gerechtvaardigd? Het is duidelijk dat ik meer
vragen opwerp dan ik kan beantwoorden. Maar vragen stellen heeft zo zijn
eigen informatieve waarde.
Nu China voorop loopt als gids van het wereldproletariaat, vergeet men
licht dat China helemaal geen ontwikkelingsland is in de zin waarin de
meeste landen van de Derde Wereld dat zijn. Deze zijn met enkele uitzonderingen ofwel voormalige Europese wingewesten, waarin een nog steeds
Europese of verwesterste toplaag een inheems proletariaat overheerst, ofwel gebieden die onder invloed van Europa regelrecht vanuit het stenen
tijdperk in de 20ste eeuw terecht zijn gekomen.
Ofschoon China de sporen draagt van het Westerse expansionisme, is het
nooit een echte kolonie geweest. In feite is China, evenals Japan, pas in de
19de eeuw binnen de invloedssfeer van het Westen getrokken. Een duidelijke machtsconfrontatie had voor die tijd niet plaatsgevonden. In de 18de
eeuw fungeerde China voor de Verlichtingsfilosofen zelfs nog als toonbeeld
van een voorbeeldig ingerichte staat, centraal bestuurd, geregeerd door een
integere ambtenarenhierarchie, voorzien van een tolerante wereldbeschouwing. Dit alles contrasteerde zeer gunstig met een Europa dat was opgedeeld in een groot aantal elkaar bestrijdende staten en staatjes, geregeerd
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door een corrupte feodale bovenlaag, die het als Naar roeping beschouwde
andersdenkenden zoveel mogelijk uit te roeien. Men ziet, hoeveel er in de
bewondering voor China gelijk is gebleven, al is China dan veranderd.
Tevens laat deze voorgeschiedenis zien, hoezeer bewondering en onkunde
samen kunnen gaan.
Drie interpretaties

Er bestaan globaal genomen drie opvattingen over de aansluiting van het
maoisme bij de Chinese traditie:
1— Het maoisme is een in wezen moderne vorm van denken, afkomstig uit
het Westen (marxisme), en houdt een radicale breuk met het Chinese verleden in (zoals trouwens ook met het Westers verleden). Gelijkenissen met
traditionele ideologieen berusten op toeval (tussen elke twee gedachtensystemen zijn immers wel overeenkomsten aan te wijzen) of betreffen incidentele verwijzingen naar het verleden die de kern van het marxisme-leninisme niet raken. Overeenkomsten tussen basisideeen van het confucianisme en het maoisme hebben hoogstens de receptie van het marxisme vergemakkelijkt.
Dit is uiteraard het standpunt van de maolsten zelf, maar ook dat van een
Westers historicus als Joseph Levenson (zie verwijzing aan het eind van het
artikel).
2 — Het maoisme is niets anders dan het onder de dekmantel van vernieuwing weer opgeleefde confucianisme. Het is de ideologie van een nieuwe
bureaucratische machtselite, die de praktijken van de oude na een onderbreking van 40 i aar (sinds de revolutie van 1911) weer voortzet. Het patroon
van de Chinese geschiedenis heeft zich zodoende hersteld, hetzij omdat
China altijd hetzelfde blijft (het 'eeuwige China'), hetzij omdat de emancipatie van het Chinese yolk nog steeds moet plaatsvinden.
Dit is het standpunt van velen die de ontwikkelingen in de Volksrepubliek
niet met liefde bezien, Chinezen zowel als Westerlingen.
3 — Het maoisme sluit aan bij de Chinese traditie, maar niet bij het confucianisme. Sommige kwaadaardige commentatoren hebben het maoisme vergeleken met het legalisme, een soort Chinees macchiavellisme. Deze school van
filosofie heeft echter nooit veel officiele invloed gehad in de Chinese geschiedenis zeif, en als men beide al wil vergelijken, dan kan er toch in geen
geval sprake zijn van directe ideologische beinvloeding. Veel voor de hand
liggender is een verwijzing naar het taoisme. Weliswaar is het taoisme een
filosofie met sterk mystische tendensen (wat men van het maoisme niet kan
zeggen), maar het is tegelijkertijd vaak de inspiratiebron geweest van boerenopstanden en andere vormen van verzet tegen het heersende samenlevingssysteem. Het speelt in de Chinese geschiedenis zo'n beetje de rol die
het pantheisme speelt in de Europese geschiedenis. Ook de Chinese corn-
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munisten zelf verwijzen wel naar het taoisme. Zijn populariteit dankt het
mede aan het feit, dat het als een voorloper van de natuurwetenschap kan
worden gezien (op een wijze die vergelijkbaar is met de rol van het platonisme in de natuurwetenschap van de late middeleeuwen en de renaissance).
Ik zal de overeenkomsten en verschillen tussen confucianisme en maoisme
achtereenvolgens kort bespreken en vervolgens ingaan op de relatie tussen
taoisme en maoisme.
Overeenkomst en verschil tussen maoisme en confucianisme

Er bestaat een allesoverheersende en frappante overeenkomst tussen het
maoisme en de hele Chinese traditie: het Chinese denken is a-theoretisch.
De Chinese filosofie beoogt een wereldbeeld te leveren als leidraad voor de
politieke en maatschappelijke praktijk, geen theoretisch, waardevrij inzicht
in de wereld. (Dit is identiek met te zeggen, dat er nooit een zuivere wetenschap van Westers type in China tot ontwikkeling is gekomen.) In het confucianisme werd theoretisch inzicht zonder meer van nul en generlei waarde
geacht. Zelfs wanneer in navolging van het canonische geschrift `De Grote
Leer' (Da-xu**eh) op het belang van het `onderzoek der dingen' wordt gewezen, dan geschiedt dat in het belang van de morele hervorming van de
persoon. Kennis is alleen van waarde als er praktisch jets mee aan te vangen valt en de praktijk bevestigt de waarde van de kennis. Het taoisme werd
in de ogen der confucianen o.a. verdacht geacht, omdat het zich (soms en
in geringe mate) bezig hield met het zoeken naar nutteloze kennis.
Deze instelling heeft de receptie van het marxisme-leninisme op zijn minst
vergemakkelijkt. Er kan over getwist worden in hoeverre in het orthodoxe
marxisme een primaat van de praktijk geldt; vastgesteld moet worden dat
het in elk geval meer dan de meeste Westerse filosofieen de nadruk legt op
de (politieke) praktijk.
Vooral sinds de Culturele Revolutie is dat primaat van de praktijk verscherpt. Voortdurend wordt er gehamerd op het belang van kennis van de
filosofie van Mao voor het behalen van praktische resultaten, niet alleen op
het terrein van de politick, maar ook op dat van de produktie, het wetenschappelijk onderzoek, enz. Vooraanstaand in het maatschappelijk leven is
daarom degene die zich deze filosofie grondig heeft eigen gemaakt, niet in
de eerste plaats degene die over gespecialiseerde kennis beschikt. Dit leidt
soms zelfs tot een absurde overspanning van de aan ideeen niet bijzonder
rijke filosofie van Mao Ze-dong (Thilosophie et conservation des tomates').
Men moet de dingen onderzoeken, zich daarbij laten leiden door de algemene filosofische principes van het maoisme, altijd letten op het praktische
nut, en zich door de praktijk laten corrigeren; dat geldt voor het wetenschappelijk onderzoek en eveneens voor het bepalen van de politieke be-
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leidslijn. Deze hele gedachtengang is bijna gelijk aan die van de grote songconfucianisten.
Parallel met het praktische onderzoek der dingen loopt het kritisch zelfonderzoek. Door zelfonderzoek, oprechtheid en zelfkritiek moet het individu voortdurend trachten zichzelf te verbeteren. Ook deze maoistische opvatting vindt haar voorloper in het neo-confucianisme. Beide gaat het om
een innig samengaan van de verbetering van de samenleving met de morele
verbetering van het individu. 'Oprechtheid' betekent dan ook in dit verband
lets heel anders dan het zich overgeven aan het eigen gevoelsleven. Oprechtheid is het bewust cultiveren van de juiste gevoelens.
Vooral in deze opvatting over zelfkritiek en zelfverbetering vertoont het
maoisme trekjes die het oorspronkelijke marxisme zeker niet heeft. Toch
hoeft dat niet alleen aan het Chinese klimaat geweten te worden: ook het
Russische marxisme is veel moralistischer dan Marx' filosofie. Elke totalitaire staat zal de neiging hebben de geesten van haar onderdanen te willen
beheersen door politiek en moraal aan elkaar te koppelen. Maar de terminologie waarin deze opvatting in China wordt verkondigd, maakt de veronderstelling van een sterke invloed van de traditie zeer voor de hand liggend.
Een van de belangrijkste onderdelen van de traditionele Chinese filosofie is
de leer van de `correctie der namen' (zheng-ming), d.w.z. de juiste afstemming van de woorden en het erdoor aangeduide. Dit in orde brengen van de
namen wordt als een der belangrijkste taken van de overheid, alsook van de
filosofie gezien. Soms, met name bij de legalisten, houdt deze `correctie der
namen' niet meer in dan de dingen bij hun ware naam noemen, niet fraaier
voorstellen dan ze zijn. In het confucianisme betekent het echter, dat de
politieke en sociale werkelijkheid in orde geraken, als de dingen (ambten,
functies) beantwoorden aan wat in de naam als wezenlijk is aangegeven. De
koning moet een `ware koning' zijn, de minister een `ware minister'. Zodoende krijgt de leer van de `correctie der namen' sours bijna platoonse trekken.
Dit belang hechten aan de of stemming van woord en ding en. deze `essentialistische' benadering van woorden, treft men ook in het huidige China
aan. Dit uit zich bij voorbeeld in de stortvloed van nieuwe begrippen en
uitdrukkingen, op monotone wijze steeds herhaald, die het huidige Chinees
vrijwel onleesbaar maken zonder speciaal woordenboekje van het communistisch taalgebruik. Aan de andere kant worden voor de buitenstaander
identieke verschijnselen door middel van het essentialistische taalgebruik
van elkaar onderscheiden, zodat men `links', `rechts' en `schijnbaar links,
maar in werkelijkheid rechts' uit elkaar kan houden. Zo zijn bij voorbeeld
`materiele prikkels' voor de arbeid `rechts', 'rechtvaardige beloningen in
overeenstemming met de geleverde arbeidsprestatie' daarentegen `links'.
Deze gefascineerdheid door terminologie komt natuurlijk ook wel voor in
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elk gesloten wereldbeeld, gedragen door een hierarchische bureaucratie;
maar ook op dit punt kan de traditioneel bestaande, bijna magische belangstelling voor het woord aanzienlijk tot de huidige gebruiken en opvattingen
hebben bijgedragen.
De rol van de leider doet eveneens denken aan het confucianisme. Net als
de keizers, is voorzitter Mao de steunpilaar van het yolk, en ontleent hij zijn
autoriteit aan de steun (liefde) van dat yolk. Tegelijkertijd wordt hij, evenals
Confucius, in de eerste plaats gezien als de `grote leraar'. Het yolk leert van
de meester en de deugd van de meester garandeert een juiste gang van zaken
in het Rijk.
Ten slotte een laatste overeenkomst. In aansluiting bij de lijn van Engels en
Lenin speelt in het maoisme de dialectiek der natuur, de eeuwige wisseling en
verandering, het omslaan der kwaliteiten in elkaar, een grote rol. De wijze
waarop Mao's politieke filosofie aansluit bij deze natuurmetafysica heeft
een sterke overeenkomst met de manier waarop het confucianisme aansluit
bij de Yin-yang metafysica. Maar van beinvloeding kan hier natuurlijk nauwelijks sprake zijn. De natuurmetafysica van het marxisme was al uitgebouwd voor het ooit in China terechtkwam.
Natuurlijk bestaan er tussen confucianisme en maoisme ook frappante verschillen. Minstens sinds Mencius rechtvaardigde de confuciaanse leer uitdrukkelijk een standenmaatschappij, waarin regerenden en geregeerden
duidelijk onderscheiden waren. Men kan twisten over de vraag in hoeverre
klasse- en standsverschillen een rol spelen in het huidige China; er zijn in elk
geval tal van aanwijzingen voor het bestaan van een zeer gedifferentieerde
ambtenarenhierarchie met grote voorrechten. Het is echter duidelijk, dat de
leer van Mao Ze-dong het bestaan van een dergelijke hierarchie op geen
enkele wijze rechtvaardigt. Integendeel, in het huidige China wordt voortdurend benadrukt, dat het onderscheid tussen hoofd- en handarbeiders als
zodanig reactionair is en dient to verdwijnen. De elite moet geen leider van
het yolk, maar het yolk de leraar van de elite zijn. Zelfs al wordt deze opvatting uitsluitend gebruikt als wapen in de interne machtsstrijd, dan nog
blijft het waar dat het maoisme in principe extreem egalitair is: boven de
milj oenenkoppige menigte torent slechts de Grote Leider uit. Nooit kan men
met de ideeen van Mao een klassenmaatschappij rechtvaardigen, ook al beantwoordt de Chinese samenleving niet echt aan dit ideaal.
Een tweede belangrijk punt van verschil is de waardering die het maoisme
ondanks alles heeft voor de verworvenheden van de moderne wetenschap
en techniek. De juiste politieke opvattingen hebben wel het primaat, de
ideeen van Mao Ze-dong zijn de bron zowel van de kernfysica als van de
juiste bemesting van de landbouwgrond, maar de juistheid van de filosofie
wordt niettemin bewezen door de successen van de techniek. En op deze
laatste heeft het maoisme altijd neergezien.
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Overeenkomst en verschil tussen maoisme en taoisme

Wanneer de vraag rees, in hoeverre het huidige China kon aansluiten bij
zijn eigen traditie, werd die traditie gelijkgesteld met confucianisme. Geheel
juist is dat echter niet. De Chinese geschiedenis laat een onderstroom zien
van geheel anders gericht denken. Het confucianisme, zoals dat een rol heeft
gespeeld in de Chinese maatschappij, is in feite een fusie tussen politieke
ideeen van Confucius en enkele volgelingen, samen met een natuurf ilosof ie
die oorspronkelijk uit een geheel andere traditie afkomstig was. Er bestaat
echter nog een tweede ideeencomplex in de Chinese geschiedenis: het taolsme. In oorsprong is het taoisme een mystieke, quietistische, eigenlijk a-politieke filosofie. Voor een deel was het sterk gericht op de natuur, waardoor
het kon bijdragen tot het ontstaan van een natuurwetenschap in China. Ten
dele fungeerde het ook als een soort escapistische filosofie voor diegenen
(meestal een deel van de elite, vooral in tijden van vreemde overheersing) die
zich niet met de maatschappelijke realiteit wensten in to laten.
Vanaf de Han-dynastie (ca. 200 v. Chr. tot ca. 200 na Chr.) treedt het taoisme echter ook op als de filosofie van rebellerende groepen. Het eerste
voorbeeld daarvan is de opstand van de 'Gele Tulbanden' in de 2de eeuw
na Chr. De `Taoistische Kerk', d.w.z. het taoisme als godsdienst in plaats
van als filosofie, en als leer van het yolk in plaats van als ideologie van de
heersenden, is een overblijfsel van deze opstand en vormt het ideeenbestand
waaruit latere bewegingen, ten dele tot en met de Tai-ping-opstand in de
vorige eeuw, steeds weer blijven putten. Er is altijd een zekere afstand blijven
bestaan tussen deze `godsdienst' en het filosofische taolsme van de elite.
De taoistische volksbewegingen zijn volstrekt egalitair. Dit karakter danken
ze misschien aan invloed van het mohisme, een andere politieke filosofie van
het oude China. Mo-di was een soort religieus leider en filosoof uit de 5de
eeuw voor Chr., die een broederschap leidde welke waarschijnlijk voor een
belangrijk gedeelte uit lieden uit het gewone yolk bestond. Kenmerken van
het mohisme waren vooral de fusie van politieke ideeen en religieuze sanctie;
de militaire organisatie; de volkomen ondergeschiktheid aan de leider; het
strikte egalitarisme; de aansluiting bij de radicale sentimenten van het gewone yolk. In combinatie met taoIstische filosofische ideeen treft men deze
kenmerken steeds weer aan bij de opstandige volksbewegingen. Het is duidelijk, dat het maoisme uit deze ideeen heeft kunnen putten.
De idee van een echte hierarchie wordt door deze volksbewegingen verworpen. Ze bestaan in naam uit een massa van volstrekt gelijken, geleid
door een leider van geheel andere orde. Daarmee hangt samen de militaire
discipline: onvoorwaardelijk gehoorzamen, niet vragen naar de redenen van
bevelen, dragen van militaire kentekenen.
Aan het taoisme is ook ontleend de idee van een ingrijpende verandering in
de mens. Voor het confucianisme is de sociale mens alleen de ontplooiing
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van wat in principe aanwezig is. In het taoisme is alles voortdurend in verandering, is er niet zoiets als een vaste natuur. Terwijl het taolsme on-moralistisch wil zijn, is het in feite voortdurend bezig met de morele verandering
van de mens. Deze radicale omvorming van de mens is later overgenomen
door het Zen-boeddhisme.
Een andere sterke overeenkomst is de cultuurvij andigheid van het complex
taoisme-mohisme. Alle cultuur die niet bijdraagt tot de omvorming van
mens en maatschappij, wordt verworpen. Het taoIsme ziet zelfs vaak cultuur an sich als een gevaar: stabiliteit kan in de samenleving slechts bereikt
worden door een einde te maken aan alle `hogere', intellectuele cultuur.
Daarin schuilt een afkeer van alle traditie, verwerping van aangeleerd gedrag en terugkeer tot het impulsieve. Maar ook vij andigheid tegenover de
dragers van die hogere cultuur: de intellectuelen, en dus tegenover alle
hierarchie. Weg met alle boekenwijsheid! Zelfs in de Zhuang-zi, een klassiek
taolstisch werk, worden al vaak handwerkslieden aangehaald als voorbeeld
van hoe men te werk moet gaan: de handwerksman begrijpt de dingen waar
hij dagelijks mee omgaat.
Het is onmogelijk om het laatste woord te spreken over het probleem van
de continulteit in de Chinese geschiedenis, zonder te weten `hoe het afloopt'.
Voor degenen die nader geinteresseerd zijn in het probleem vermeld ik twee
boeken:
J. R. Levenson., Confucian China and its Modern Fate, I: The Problem of Intellectual
Continuity; II: The Problem of Monarchical Decay; III: The Problem of Historical
Significance, Berkeley 1958/65.

Levensons these is vooral, dat er een radicale breuk is in de Chinese geschiedenis, en
dat zelfs de 'traditionalistische' houdingen in het moderne China pas mogelijk werden
door die breuk. Het succes van het maoisme wordt door Levenson vooral toegeschreven aan het feit dat het behalve de Chinese ook de Westerse geschiedenis desavoueert,
en daardoor aanvaardbaar is voor het Oosters zelfbewustzijn.
W. Bauer, China and die Hoffnung auf Gliick. Paradiese; Utopien; Idealvorstellungen,
Munchen 1971.
Deze buitengewoon interessante geschiedenis van sociale idealen in de Chinese geschiedenis verhaalt zeer uitgebreid de intellectuele voorgeschiedenis van het maoisme
in China. Bauer heeft de neiging het maoisme vooral in verband te brengen met de
traditie van taoisme-mohisme.

Waar houdt de verleider zich schuil ?*
Het taalspel in de reclame'

Emma Vorlat

Iedereen weet het allengs wel: advertenties zijn verborgen verleiders; achter
hun rug houdt het bedrog zich schuil. Terecht leveren drukkingsgroepen,
die de macht van de reclame willen inperken, felle kritiek op het beeldmateriaal en eisen zij objectieve informatie.
Nu is de foto ongetwijfeld uiterst belangrijk, en het is herhaaldelijk uitgewezen dat heel wat verbruikers niet verder kijken, laat staan lezen. Ook de
adverteerder weet dit, getuige b.v. de Belga-die-men-nooit-alleen-rookt, een
advertentie die, met een onveranderde slogan, het beeldmateriaal telkens
aanpast aan mode en seizoen. En toch dreigen de drukkingsgroepen hun
pijlen te verschieten op een relatief ondergeschikt jets. Inderdaad, adverteerders zijn niet ongeneigd foto's te veranderen die, o. a. omwille van een
veranderd bewustzijn of een modetrend, aanstoot zouden geven. Beledigde
lui kopen immers niet; en de verleider kan schuil gaan achter om het even
welke foto.
Met de eis tot objectieve informatie, die ongetwijfeld positief zou kunnen
bijdragen tot de volksgezondheid, loopt men een analoog gevaar. Want
wie belet de adverteerder, ook als hij informatie geeft over de (on)veiligheid van een shampoo of lippenstift, de gewillig luisterende vrouw de meest
romantische beloften in het oor te fluisteren? Reclame kan niet zonder deze
belofte, omdat de meeste produkten — ook de zg. duurzame wagen of vaatwasmachine — in wezen weinig van elkaar verschillen, en omdat de verbruiker, door zijn onberedeneerde associaties, met het produkt ook een
droom koopt, de droom van romance, prestige of wat dan ook.
Zo is het, afgezien van de prijs, relatief onbelangrijk of men naar de USA
vliegt met Loftleidir, TWA, Sabena, of noem maar op; in vele gevallen
maakt trouwens de reisagent zelf de keuze. Toch tracht elke luchtvaartmaat* De advertenties zijn overgenomen uit het boek Images of Woman: Advertising in
Women's Magazines van de hand van Trevor Millum, Chatto & Windus, London 1975.
1 Dit artikel is gebaseerd op een analyse van 500 reclameteksten en op een seminarie
over reclametaal in het kader van een college moderne Engelse taalkunde aan de
KUL (Leuven). Ik dank zeer oprecht de studenten voor hun medewerking en hun
papers.

Ik wil de lezer niet met percenten en niassa's materiaal overrompelen. Hij words dan
ook verzocht te aanvaarden dat dit artikel niet op losse impressies is gebaseerd.
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schappij haar eigen imago te scheppen en gaat zij uit van fictieve of eenzijdig
beklemtoonde kwaliteiten van het land van herkomst. Deze worden dan op
de maatschappij zelf overgebracht en vandaar op de passagiers. Met het
ticket koopt men een min of meer kortstondige identiteit. Via een reeks
foto's (kaart van Europa met Frankfurt in het centrum, bezige kapitein,
zakelijke airhostess, kompas en uurwerk) brengt Lufthansa de boodschap
dat zij, evenals de Bondsrepubliek, de lijn van de 21ste eeuw volgt ten bate
van passagiers die eveneens nuchtere, praktische mensen zijn.
Japan is volgens JAL het land van de kimono en de bloeiende kerselaar.
Dus ook het land van traditie en vriendelijkheid. Dezelfde kwaliteiten vindt
men in de luchtvaartmaatschappij terug; en de passagiers zijn lui die deze
kwaliteiten op prijs stellen.
Dergelijke boodschappen worden overgebracht via een foto, maar evenzeer via een heel taalspel, waarin de verleider zich schuil houdt achter zg.
informatie. Dit taalspel is het kernstuk van een overredingsmechanisme.
Kan men ook dit ontmaskeren, dan heeft men m.i. de adverteerder zijn
sterkste troef uit handen gespeeld.
In een eerste deel van dit artikel (Overreding in plaats van informatie) wil
ik aantonen (1) hoe linguistische en niet-linguistische middelen functioneel
op elkaar inspelen om de verbruiker tot kopen aan te zetten, (2) hoe in de
voorstelling van een produkt op wensdromen wordt ingespeeld die rolpatronen en vooroordelen bevestigen en versterken, (3) hoe normerende appèls en retorische vragen de verbruiker om de tuin leiden. In een tweede
deel (de status van adverteerder en consument) wil ik de advertentie voorstellen als een fictief gesprek, waarin de adverteerder zichzelf en de verbruiker een identiteit toeschrijft die bevorderlijk is voor de overreding van
de laatste. 2

Overreding in plaats van informatie
1 De structuur van de advertentie
Tussen de onderdelen van de advertentie -- foto, handelsmerk, opschrift,
eindregel en de tekst zelf — lopen verbindende lijnen van wederkerige verwijzingen, die in hun geheel genomen een inslaande boodschap brengen.
De foto, vooreerst, kan zo sterk overreden om twee redenen: zij idealiseert
de kijker volgens een prototype met bepaalde leeftijds-, geslachts- en sociale
kenmerken; zij richt zich tot kijkers die in de regel niet vertrouwd zijn met
fototaal, en dus niet weten dat ook deze, zoals elk taalspel, verhullend kan
zijn.
De naleve fotomaker gelooft dat er een strikte analogie bestaat tussen de
2 Daarnaast kunnen nog heel wat andere facetten van de reclame worden belicht.
Zo komt het spelelement hier slechts occasionedl ter sprake.
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werkelijkheid en datgene wat hij en anderen vastleggen op de gevoelige
plaat. Een foto echter heeft een eigen 'taal', syntaxis en semantiek. Haar
morfologie is het resultaat van materiaal (b.v. korreligheid van het papier),
invalshoek, diepte en scherpte (optische vervorming), focus (er moet een
centrale selectieve factor zijn, zoals de Gestaltpsychologie leert), kleur, lijn
en intersectie van lijnen. Foto's zijn tweedimensionaal en statisch, maar voor
de toeschouwer worden ze driedimensionaal en dynamisch. Foto's gehoorzamen verder aan syntactische wetten van nabijheid, gelijkheid, continulteit,
enz. Hun semantiek wordt bepaald door de symbolische waarde van voorwerpen en kleuren.
Dit alles ontleden is de taak van de psycholoog. Nu hebben behaviouristen
inderdaad ontdekt dat iemand die een foto bekijkt, zijn blik laat dwalen van
beneden links tot boven rechts en weer terug in diagonaal, en dat hij relatief
meer aandacht besteedt aan wat zich links op de foto bevindt (zoals de fotograaf van de Belga foto's weet).
Een foto wordt dus ge-encodeerd door de fotograaf (in de reclamewereld
een artiest of goedbetaald technicus), gelnterpreteerd door de schrijver(s)
van de tekst en de staf van de afdeling public relations, en gedecodeerd door
een vaak onkritisch publiek. Door opschrift en tekst wordt dit publiek nog
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een handje toegestoken omdat beide de interpretatiemogelijkheden van de
foto nog reduceren en de kijker handig manoeuvreren naar een interpretatie
toe.
Net als de foto is oak het handelsmerk een positieve stimulus, gemakkelijk
te onthouden, en handig inspelend op leeftijds-, geslachts- en statusverschillen of rollen. Er wordt b.v. gealludeerd op het `mannelijk' verlangen om de
sociale ladder te beklimmen (Ambassador, Eminence ...), op de `vrouwelijke' romantische dagdromerij (My Sin, Soir de Paris), op de plicht van de
vrouw om de kinderen flink te doorvoeden 'zolang ze in de groei zijn' en
de man extra te verzorgen `omdat hij er recht op heeft'. Het handelsmerk
moet vele interpretatiemogelijkheden bieden, die echter, in tegenstelling tot
het beeldmateriaal, open blijven.
— Zitten er vitamines in Vitabis? Of worden die door Vitabis vervangen?
Speelt het merk in op het bijgeloof van heel wat moeders dat hun kinderen
extra-vitamines nodig hebben? Is his een afkorting van biscuit? Betekent het
tweemaal? Tweemaal wat?
— Kan tendre murmure (parfum) vergeleken worden met het gefluister van
bomen (wat op zichzelf al een interpretatie is)? Van een man? Fluistert de
vrouw die het parfum gebruikt? En wat wordt er gefluisterd?
Pas in opschriftt en eindregel — die het opschrift vaak herhaalt en zo van de
reclametekst een afgerond geheel maakt — worden de mogelijkheden van
de foto definitief ingeperkt en wordt de band gelegd naar de tekst toe.
Aanwijzende en anaforische woorden, zoals dit, de, iets verwijzen naar de
foto, die geinterpreteerd en van een belofte voorzien wordt. Dit is geen
ondergoed. Het is dynamiet, lezen we naast de foto van een man die enkel
het dynamiet ondergoed in kwestie draagt! Lets om van te snoepen verklaart
de trotse huismoeder bij een wolkig roze dessert. De eerste sexy Europeaan
onder de $ 2.600.— wordt er van de Ford Capri in de V.S. beweerd.
Een sexy wagen, een dynamische belofte ... ze prikkelen de verbruiker tot
het lezen van de tekst. De veelvuldige trucjes die in het opschrift worden
aangewend zijn alle op dit Joel gericht. Ik vermeld klankeffecten (zoals de
allusie op eau in een advertentie voor toiletwater: oh, oh, oh, oh, o!), ritme,
rijm en alliteratie (kit-a-kat voor fitte kat). Maar vooral zijn er de talloze
woordspelingen, al of niet met gewaagde dubbelzinnigheden, en de spreuken en slogans, al of niet uit hun context gehaald (Dew6 zegt het met bloemen, d.i. bedrukte stofjes voor hun BH's).
Een advertentie voor een kleurshampoo beweert: Er zullen altijd andere
mannen in uw leven zijn. Waarom er niet het beste van gemaakt? Strikt genomen kunnen er slechts andere mannen (d.w.z. mannelijke vrienden met
wie men (overspelige) seksuele betrekkingen heeft) zijn in het leven van een
gehuwde vrouw. Maar vermits de tekst verder gaat `Of u nu gehuwd bent of
vrijgezellin ...', kan man op zijn best betekenen vriend van het mannelijk
geslacht, of gewoon menselijk wezen van het mannelijk geslacht. Ander
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heeft geen functie, maar werd er slechts bijgehaald omdat men fluistert over
`een andere man' in het leven van een gehuwde vrouw. Dit is het pikante
sausje dat de lezer prikkelt.
Daarnaast wordt hij ook gevleid, omdat hij allusies begrijpen kan, die vaak
naar de culturele en pragmatische context van een taalgemeenschap of cultuur verwijzen. Wie is niet trots als hij de dubbele allusie, op symfonie en
speelplaat, door heeft in: Schubert is er niet helemaal in geslaagd, maar
Fairport Convention heeft juist zijn negende klaar. Het is een klassieker?
Wie denkt niet aan het Aards Paradijs uit zijn kinderbijbel bij de foto van
een naakt meisje dat onder een citrusboom naar een vrucht reikt en waarbij
de adverteerder vraagt: wie zal beweren dat het een appel is geweest? En
wie zou niet gaan dagdromen over de onbestemde mogelijkheden van weiden in een land dat om zijn 'losse' zeden bekend staat: Je zou verwonderd
zijn over wat er in een Franse weide gebeurt juist voor het ochtendgloren ...
De lezer is ondergedompeld in een atmosfeer waarin hij niet meer vraagt
naar de gevaren van een shampoo of het nut van voorwielaandrijving ...
Zo komen we bij het taalkundig belangrijkste deel, de tekst. Hij kan geacht
worden informatie to verstrekken over een produkt, desgevallend ook over
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de producent, informatie die direct relevant is voor de verbruiker. In werkelijkheid dicht hij het produkt een aantal eigenschappen toe die het wel in
zekere mate bezitten kan, maar die gekozen worden in functie van kunstmatig opgewekte verlangens en behoeften. Kort gezegd komt het overtuigingsmechanisme hierop neer: hoe meer de verbruiker gaat geloven dat het
prestige en de toegedichte kwaliteiten van het produkt op hem toepasselijk
zullen worden, hoe gemakkelijker hij tot kopen wordt gebracht. Daartoe
moeten zowel het produkt als de verbruiker een 'gezicht', een individualiteit
krij gen, die haast onvermij deli] k inspelen op rolpatronen en vooroordelen.
Hoe dit in zijn werk gaat, heb ik ontleed aan de hand van reclameteksten
voor cosmetica, die de tegenstelling man-vrouw uitbuiten.
2 Het inspelen op wensdromen en rolpatronen
Door de betekenissen van de meest voorkomende woorden te ontleden, hun
synoniemen en omschrijvingen op te sporen, kan worden nagegaan hoe
bepaalde eigenschappen worden toegedicht aan produkt en verbruiker.
In de eerste plaats valt de leegheid of nonsens van heel wat beweringen op:
Wella respecteert de natuurlijke gezondheid van uw haar. Wat is (on)natuurIii ke gezondheid? Waarom zou haar `van nature uit' gezond moeten zijn?
In de tweede plaats wordt men getroffen door de macht van rolpatronen.
De drie sleuteiwoorden in de wereld der cosmetica — natuurlijkheid, schoonheid en uniekheid — hebben voor man en vrouw een aparte inhoud.
— Natuurlijkheid wordt in de reclame voor de man niet veel beklemtoond.
Impliciet wordt aanvaard dat het voor hem niet nodig, zelfs niet eens wenselijk is om door veel cosmetica `zijn eigen ik' te vinden.
Voor de vrouw geldt het tegendeel: hoe meer schoonheidsmiddelen zij gebruikt, hoe meer zij haar `natuurlijke ik' zal valoriseren. Wat betekent natuurlijkheid dan? In de gevallen waar het geen redundant cliche is, heeft het
de volgende drie betekenissen, die evenzovele normen zijn:
1— In de natuur te vinden, door of met elementen uit de natuur geproduceerd, niet artificieel vervaardigd. Het produkt is natuurlijk als de lelies in
het veld, het heeft de natuurlijke geur van seringen en rozen na een regenbui.
Synoniemen zijn: het is fris (met de Wilde frisheid van limoenen) of zuiver.
Omschrijvingen: uit de aarde geboren, met de subtiele geur van bossen,
kruiden en bloemen.
Het resultaat is gegarandeerd: na de shampoo zal uw haar natuurlijk zijn, er
eerlijk uit zien. X. geeft u de zuivere, heldere huidtint waarvan de natuur
altijd gewild heeft dat u ze zou hebben.
2 — Eenvoudig zoals de natuur, en zoals het ook ligt in de natuur van de
vrouw. Een synoniem is vriendelijk.
3 — Met kwaliteiten als echtheid, zachtheid, enz. die ook de vrouw zijn aangeboren. Het produkt is echt, brengt je eigenheid naar voren, geeft de indruk
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dat je geen make-up gebruikt. In geen tekst heb ik alle kenmerken van vrouwelijke natuurlijkheid zo welsprekend uitgedrukt gevonden als in: it will
help you feel like your natural, soft, sweet self again.
— Wat betekent schoonheid?
Het woord kan refereren aan volmaakte harmonie; minder sterk wordt het
synoniem van aantrekkelijkheid. Deze betekenis ligt voor in de reclame, die
ook hier voor man en vrouw andere accenten legt.
1-- In de eerste plaats wordt vrouwelijke schoonheid geidentificeerd met
zachtheid en gladheid (zonder rimpels, zonder puistjes, zonder brede porien). Nu heeft het woord zacht zovele betekenissen, toepasselijk als het is
op wat kan worden aangeraakt, geproefd, gehoord en gezien, dat zijn betekenis uiterst vaag wordt. Dat is voor de adverteerder geen bezwaar, wel
integendeel: hoe vollediger de verbruikster beinvloed wordt, hoe gemakkelijker en impulsiever zij kopen zal. De vrouw in de reclame leeft dan ook in
een hele wereld van zachtheid, met produkten van de meest uiteenlopende
aard die onder de gemene noemer `zacht' worden samengebracht: handdoeken, maandverband, intieme deodorants, babies ... En inderdaad,
haast vanzelfsprekend duikt het verband op met de baby-wereld: door
de cosmetica wordt haar huid vertroeteld en verzorgd, zacht gemaakt
als het huidje van een kind (let op de passiva). Badedas doet er geen doekjes
om: `Lig gewoon in het water ... wentel je erin ... terwijl je zachter en
vriendelijker gezuiverd wordt dan je mogelijk zou achten. Maar wat telt is
wat nadien gebeurt, met dat herboren, versterkte Je!'. Allusies op de geboorte en de passief-gelukkige toestand van onschuld voordien ...
De vrouw op het begeleidend fotomateriaal is in zichzelf gekeerd, meer dan
eens in een narcistische of auto-erotische houding.
2 -- In de tweede plaats is schoonheid, vaak in reclame voor lippenstift en
nagellak, identiek met schittering. De vrouw moet uitdagend glanzen, blinken en flikkeren, of, meer bescheiden, glimmen en zacht stralen.
Dat vergt natuurlijk een heel kleurenpalet. De kleurbeschrijvingen maken
dan ook analoge tegenstellingen: de tegenstellingen frosted vs. creamy (lippenstift), iced vs. spiced (idem), a spicy and warm mouth vs. clear and cool
eyes, tangerine ice vs. flamboyant red or torchy pinks, enz. 3 Men opteert
voor gereserveerde of uitdagende sensualiteit. De vergelijkingen met vruchten, bij voorkeur die met een zachte huid of rode en sappige, inspireren
namen voor lippenstift en nagellak: apricotta pink cerise, raspberry wine ...
Bloemennamen vindt men in silvered lilac pink, hyacinth, enz. Weer gaan
schoonheid en natuurlijkheid hand in hand. De symboliek van de natuur
(onschuld? gezondheid?) en van voedsel, eten en gegeten worden (met seksuele connotatie) liggen aan deze vergelijkingen en metaforen ten grond3 Ik vertaal de termen niet omdat ze ook in ons taalgebied onvertaald worden gebezigd voor de kleuren van lippenstift en nagellak.
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slag. Tenslotte zijn er ook referenties naar wijn (Burgundy wine), naar dure
stoffen (pink pongee, brown velvet), en naar juwelen (smoked topaz), die
schoonheid en elegante betovering tot synoniemen maken op een duidelijk
gemarkeerde status-achtergrond.
Op de begeleidende foto's is de vrouw naar de toeschouwer gekeerd, extrovert, stralend en gelukkig.
3 — Vrouwelijke schoonheid wordt verder met gezondheid geidentificeerd:
vitaal, stralend van gezondheid.
4 -- Maar de aantrekkelijkste belofte is de seksuele. De vrouw die het meest
sexy parfum
um gebruikt, die zich een verleidelijke mond aanschildert, die, met
een eigenaardige verenging van de term, vrouwelijk is, heeft goede troeven
in de hand. Van op de foto kijkt zij de wereld in met een zijdelingse, raadselachtige of aanlokkende blik, een oog soms bedekt met haar lang blond
haar ...
Mannelijke schoonheid heeft met dit alles weinig meer dan de betekenis
gezondheid gemeen, en deze wordt relatief sterker beklemtoond dan voor
de vrouw. Maar verder is schoonheid voor de man in de eerste plaats sobere
elegantie, zonder schittering en zonder zachtheid. Zij ligt tussen enge gren
zen, die door de adverteerder blijkbaar worden gerespecteerd. De man moet
ook zuiver en fris zijn. Ook bij de seksuele belofte werpt men het over een
andere boeg: hij is dynamisch, neemt het initiatief. Hij is provocerend, heeft
een `almost criminal effect on women'. Jovan Musk Oil `may not put more
women into your life. But it will probably put more life into your women'.
-- Uniekheid schijnt belangrijker te zijn voor de man dan voor de vrouw.
Voor de laatste vindt men de gewone superlatieven (die door veelvuldig
gebruik versleten zijn) en woorden als super, extra, buitengewoon, die al
even weinig zeggen. Maar de man moet voorkomen als een geindividualigeur,
man. Zijn produkten zijn exclusief..
seerd wezen:

een

een

3 Normerende appels en retorische vragen
Een eenvoudige telling van de zinstypes toont aan dat de reclame overvloedig gebruik maakt van verklarende zinnen (88,5%), tegenover slechts 9%
imperatieven en 2,5% vragen. 4 Daar is een reden toe: verklarende zinnen
geven de indruk (objectief) beschrijvend te zijn. Bij nader toezicht echter
blijkt het hele onderscheid tussen de drie zinstypes grotendeels artificieel,
want vele van de verklarende zinnen zijn beweringen of normerende appels,
die verbazend dicht de functie benaderen van het soort imperatieven dat in
de reclame aan bod komt en dat goede raad verstrekt eerder dan bevelen te
4 Nu is het wel zo dat in haast alle taalspelen de verklarende zinnen de overgrote
meerderheid uitmaken. In de reclame kan men zelfs spreken van een vrij hoog aantal
imperatieven.

782

Emma Vorlat

geven. Wat de vragen betreft, zij zijn zelden op het verwerven van informatie
gericht. Als retorische vragen (7 op 10), zijn zij voorzichtig geponeerde beweringen of suggesties, des to eff icienter omdat zij met een vraagteken worden aangediend. In dit opzicht staan we in de reclame duidelijk voor het
taalspel van een verborgen verleider. Enkele van zijn knepen volgen hier
thans.
1— Het normatieve karakter van vele zg. verklarende zinnen is meer dan
eens expliciet, b.v. in de modale hulpwerkwoorden: An airline should be
big enough to have 747's and small enough to pamper you . .. Dat kan worden verzacht door inleidende zinnen als wij menen, wij geloven ... Zij laten
de lezer weinig ruimte voor opwerpingen.
Maar normerende appels zitten vaak ook helemaal verscholen achter een
beschrijvende facade. Wanneer wij in het dagelijks taalgebruik zeggen: f linke jongens huilen niet, f atsoenlijke mensen vloeken niet, beleefde kinderen
zwijgen aan tafel,
el, dan hebben we het niet over feiten, want flinke jongens huilen wel, f atsoenlijke mensen vloeken wel eens en beleefde kinderen zijn niet
zwijgzaam aan tafel. Het zijn normen, die worden opgelegd op grond van
leeftijd, geslacht en sociaal statuut. Dergelijke uitspraken worden pas feiten,
wanneer flinke jongens, f atsoenlijke mensen en beleefde kinderen zich aan
de regels gaan houden.
Hetzelfde gebeurt in de reclame: Successful people all over the world bank
at 410 Park Avenue. Vrouwen met smaak verkiezen Y. Parfum.
2 — Vele verklarende zinnen identificeren (Jdgermeister, Europa's meest
gedronken kruidenlikeur), of kwalificeren (Martini extra dry: een nieuwe
elite in droogdrinks) een produkt. Opzettelijk worden deze functies in de
reclame door elkaar gehaald, zodat een niet-unieke kwalificatie wordt aangediend als een unieke identificatie. In dit zinstype, dat haast in elke reclametekst voorkomt, is ook de relatieve orde van het geidentificeerde (produkt) en het predikaat van belang. Theoretisch zijn de volgende combinaties
mogelijk:
1— Lip Kiss. Een zoen uit het onbekende;
2 — Een zoen uit het onbekende. Lip Kiss;
3 — Lip Kiss. De zoen uit het onbekende;
4 — De zoen uit het onbekende. Lip Kiss.
Zinnen 1 en 2 zijn kwalificaties, 3 en 4 identificaties. De eerste zin, die een
produkt erkent als een der vele zoenen uit het onbekende, komt niet zeer
vaak voor in de reclame, precies omdat hij het produkt niet uniek noemt.s
De tweede zin heb ik niet aangetroffen,
en, al zou hij wel gehoord kunnen worden, b.v. met een vragende zinsintonatie. De identificaties in 3 en 4 vertrekken vanuit verschillende vooronderstellingen: in 3 wordt het merk Lip Kiss
verondersteld als gekend en nu wordt er beweerd dat dit het enige produkt is
5 Toch is hij in het Nederlands niet zo zeldzaam als in het Engels.
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dat een zoen geeft (als een zoen is?) uit het onbekende, terwijl er in 4 verondersteld wordt dat er slechts een zoen uit het onbekende kan komen, en
die wordt nu als Lip Kiss geidentificeerd. Vooral zinnen van het type 3 zijn
schering en inslag in de reclame.
3 -- Dezelfde functie vervullen ook woorden als enig, uniek, superlatieven
en dies meer: Cinzano, de drink, onder vrienden — Carmen Sunset 121, de
snelste hoogtezon -- Courvoisier, zeer Franse cognac.
4 — Ten slotte worden beweringen betreffende de uniekheid van een produkt ook gemaakt door andere produkten dood te zwijgen. Dit is niet meer
dan logisch. Het verklaart waarom — zoals zo vaak wordt opgemerkt -- de
reclame een louter positieve boodschap kan brengen. Wanneer de concurrerende merken toch vernoemd worden, is het vaak in algemene termen
(Geen andere wagen kan u bieden wat Volvo te bieden heel t). 6
5 --- De meeste vragen in de reclame zijn retorische vragen, die onkritische
instemming vergen van de aangesprokene. Hem wordt gevraagd alle vooronderstellingen van de adverteerder te delen, zodat hij slechts kan instemmen met de redenering die de adverteerder hem voorhoudt. Ook bier is het
weer de uniekheid van het produkt die vaak voorondersteld wordt.
Een voorbeeld ter verduidelijking. Wat is het nut van vooruitgang als u er
geen gebruik van maakt? lazen we vorige lente naast de foto van een wagen,
die werd beschreven als de wagen van het jaar. Indien dit een echte vraag
was, zou de lezer kunnen opwerpen dat b.v. niet elke verandering aan een
wagen vooruitgang betekent, of dat vooruitgang ook nut heeft als niet aanstonds iedereen er gebruik van maakt, enz. In feite wordt hem gevraagd onkritisch te beamen dat een bepaalde verandering aan een bepaalde wagen,
en slechts aan die wagen, vooruitgang betekent en dat hij, als vooruitstrevend consument, natuurlijk van de vooruitgang gebruik wil maken.
Soms antwoordt de adverteerder zelf in naam van de consument: Is dat uw
voorstelling van luxus? Natuurlijk.
In deze normerende appels en retorische vragen ligt de sterkte en de zwakte
van de reclame. Inderdaad, de kritisch gevormde lezer, die retorische vragen ontmaskert naar hun vooroordelen en door heeft dat blijkbaar onschuldige verklarende zinnen zijn gedragingen willen beinvloeden, heeft de betovering van de reclame onherroepelijk verbroken.
De status van adverteerder en consument
Normalerwijze kan men de directeur van de firma waar men is tewerkgesteld niet voor de voeten werpen: hoepel op, kerel! Men deelt die man geen
bevelen uit, spreekt hem niet als kerel aan en kiest minder gemeenzame
6 In de USA is het thans wel mogelijk geworden de beweringen van andere merken,
met vermelding van bet merk, verbatim aan te halen.
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woorden dan ophoepelen. Dit om te zeggen dat elke gesprekssituatie medebepaald wordt door sociale status, leeftijd en geslacht van de spreker en de
geadresseerde, wat zich uit in lexicale en grammaticale keuzen. Men kan de
bestaande relatie erkennen, verstevigen, soms ook afbreken, of, zoals in de
reclame gebeurt, opbouwen. Want ook in de reclametekst ontspint zich een
(weliswaar eenzijdig) gesprek tussen adverteerder en verbruiker. Maar geen
der bestaande verhoudingen (sociaal, qua leeftijd en geslacht) is er zonder
meer op toepasselijk.
In de reclame moet de adverteerder zich dan ook een rol creeren, die, althans in onze samenleving nu, niet te bevoogdend of afstandelijk mag zijn,
want dan kan hij hem geen goede raad meer geven. Het statuut van de
toehoorder is zo mogelijk nog vager, vermits hij eigenlijk iedereen is, al
worden bepaalde keuzen opgelegd door het produkt: status (whisky is niet
voor Jan-met-de-pet), leeftijd (een sportwagen is niet voor grootvader) en
geslacht (een lippenstift is niet voor mannen). Toch moet hij op een bepaalde
wijze worden toegesproken. Hoe gebeurt dit nu?
De rol van de adverteerder
De houding van de adverteerder is ambivalent, en m.i. onvermijdelijk zo.
Er komen neerbuigende trekjes in voor naast pogingen om als goede vrienden, op basis van gelijkheid, met mekaar te praten.
Onder de neerbuigende trekkers versta ik zowel de afwezigheid van bepaalde
fenomenen (hij aarzelt niet, verbetert zichzelf niet, stelt haast geen echte
vragen), als de aanwezigheid van normatieve zinnen en het antwoord op
nog niet gestelde vragen en opwerpingen. De adverteerder argumenteert in
de plaats van, eerder dan met de verbruiker. Om al die redenen moet hij op
de een of andere wijze 'superieur' zijn.
Anderzijds poogt hij de afstand te overbruggen. Het wordt dan een vriendschappelijke, maar niet een intieme relatie. Daartoe aangewende middelen
zijn: (1) emfatische - en uitroepzinnen: Mens nog aan toe, die hele toestand
op je aanrecht — D'r is zoveel te beleven, zoveel te doen. Doe dat ...; (2) Imperatieven die, eerder dan bevelen, goede raadgevingen zijn en soms als
zodanig worden aangediend (Een goede raad ...): Ga het Mdrklin-programma eens bekijken — Laat uw Prisma Juwelier u er alles van vertellen. Vaak
worden deze imperatieven onmiddellijk gevolgd door een belofte, zodat de
hele constructie synoniem wordt met een voorwaardelijke zin: Vul dan de
bon in, en we sturen u gedetailleerde informatie;
ormatie; (3) Spreuken en gezegden
kunnen op zichzelf even goed een autoritaire als een bevoogdende houding
verraden, maar hier worden ze door het gebruik van je of u in plaats van men
direct op de gesprekspartner betrokken: hoe minder je spendeert aan een
wagen, hoe meer je over hebt voor andere taken; (4). Ten slotte zijn ook tot
de omgangstaal behorende woorden, afkortingen en elliptische zinnen een
geeigend middel om de consument naderbij te komen: Da's het geheim van
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voordelig vriesvers eten -- Gek ding ... en toch zo logisch als wat -- Veilig
idee is 't trouwens ook, stoom.
Toch komen erg gemeenzame uitdrukkingen en slang niet voor in de reclametaal; in het Nederlands is ook het meer formele, en zgn. meer beleefde u
(of U) frequenter dan je, al ligt het bij advertenties voor cosmetica wel
anders. De adverteerder zet (sums vrij willekeurige) grenzen aan de gemoedelijkheid. Natuurlijk speelt daar ook in mee dat deze taal geschreven is,
en dus vaak Licht naar het formele overhelt.
De status van de verbruiker
De status van de verbruiker blijft noodzakelijk vaag in de reclame, omdat
de adverteerder op iedereen mikt zonder voorbehoud. Vandaar U, dat
iedereen omvat, algemene woorden als alle, iedereen, enz.
Anderzijds worden toch specifieke, zij het dan zeer brede subgroepen uitgekozen, in functie van sociale rang, leeftijd en geslacht. Dat het allemaal
vaag blijft, moge uit het volgende blijken:
-- De sociale rang wordt lang niet altijd in acht genomen en blijkt soms
meer uit de foto dan uit de tekst. De sociale positie van de vrouw wordt er
afgeleid van die van de man.
-- Ook leeftijdsgroepen worden niet steeds met een verschillend taalspel
benaderd. Gemeenzame woorden, die spaarzaam worden aangewend, treft
men relatief meer aan in teksten voor jongeren dan in andere teksten.
In het algemeen wordt de beoogde lezer qua leeftijd zo vaag mogelijk in een
groep van rond de 30, en zelden boven de 40, geplaatst, of wordt zijn leeftij d naar beneden gedrukt. Zelfs mensen van de derde leeftijd zien er op de
foto's prima en blakend van gezondheid uit. Dat hangt samen met een

taboe van onze samenleving, waar men niet mag spreken over het ouder
worden. Voor vrouwen meer bepaald wordt dit met allerlei modaliteiten en
eufemismen omhuld: het eerste grijze haartje kan er zelfss tussen sluipen —
als de natuur u uw eerste toetsje grijs geeft ...
Een ander taboe, voor mannen en vrouwen, betreft bepaalde lichaamsdelen,
die ofwel niet vernoemd worden ofwel vaag omschreven, zoals in reclame
voor deodorants. Soms is dat een louter preuts spelletje, zoals wanneer `het
meest verwaarloosde deel van uw lichaam' de voeten blijken to zijn.
— Vrouwen worden op een meer neerbuigende manier behandeld dan mannen. Leefregels worden hun expliciet door de adverteerder opgelegd (Cozy
zegt: vrije keuze voor de lippen). De tot hen gerichte taal is soms overemfatisch, met uitroepen en sterk beklemtoonde woorden, zoals sommige mensen gebruiken wanneer ze tot kinderen spreken; ze worden aangesproken
als meisje, honey, cherie, baby, terwijl de man een gentleman of een heer is.
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Conclusie

De reclame vindt haar verdedigers, die ze nodig en nuttig achten in een
vrije markteconomie, zoals ze ook haar verguizers vindt, die ze vervreemdend noemen voor de mens. Deze bezorgdheid om de mens heeft drukkingsgroepen ertoe geleid een aantal ethische eisen te stellen i.v.m. beeldmateriaal en objectieve informatie. Zij vallen de adverteerder aan. Maar tegelijkertijd willen zij de verbruiker opvoeden, door hem de verborgen verleider
aan te wijzen die achter een glanzende foto of een aanlokkelijke verpakking
schuilgaat.
Zij hebben gelijk. Bij de kritische vorming van de verbruiker, die uiteindelijk efficienter is dan de aanvallen op de adverteerder, mag echter niet uit
het oog verloren worden dat de verleider zich ook handig verbergt achter een
funk georganiseerd taalspel.
Om twee redenen acht ik het van fundamenteel belang de verbruiker in dit
taalspel in te wijden: (1) omdat we leven in een cultuur waar het woord ons
elk ogenblik vanuit elke hoek met boodschappen bestormt, terwijl wij er
ons niet van bewust zijn en/of er weerloos tegenover staan; (2) omdat, wat
de reclame betreft, de adverteerder m.i. wel naar andere foto's kan grijpen,
maar niet naar een ander taalspel. Tenzij dan het taalspel van de eerlijke
knaap die het nu eens allemaal openhartig vertellen zal. Het Amerikaanse
voorbeeld heeft bewezen dat dit soort anti-reclame van korte duur is omdat
het voor de adverteerder zeif te gevaarlijk is.

Triple Entente tegen de SovietwUnie
Meesterstuk van Chinese politiek

L. L. S. Bartalits

Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog staat Tokio in het centrum
van een diplomatieke activiteit die voor de toekomst van Oost-Azie van
groot belang kan worden. Aan dit spel achter de schermen nemen de vier
grote mogendheden in het Stille-Oceaangebied deel. Japan speelt er een
actieve en centrale rol in.
Het bezoek van de Russische minister van buitenlandse zaken, Gromyko,
aan Tokio in januari jl. was een mijlpaal in een periode van doorkruiste
onderhandelingen, die in feite het gehele pakket problemen aan de orde
stelden van de relaties tussen de vier machten en het gehele evenwicht in
Azie dat uit die verhoudingen zou kunnen voortvloeien. Merkwaardig ge
noeg kwam minister Gromyko in Tokio om het beleid te bestrij den van premier Tsjoe En-laj, die juist van het toneel verdwenen was.
De Volksrepubliek China had zich in februari 1972 verzoend met de Verenigde Staten, daarna in september 1972 met Japan. Thans worden de dimensies zichtbaar van het einddoel van het beleid van Tsjoe En-laj, dat in
feite het beleid van Mao Tsje-toeng zelf is. Dat einddoel is niets minder dan
het vormen van een drievoudig bondgenootschap tussen de Volksrepubliek
China, de Verenigde Staten en Japan, teneinde de Sovjet-Unie in bedwang
te houden.
Dat stond premier Tsjoe En-laj vanaf het begin voor ogen, zoals nu duidelijk
naar voren komt. Vanaf 1969 had hij, naar het lijkt, het initiatief en de
leiding genomen van dit geheel nieuwe spel. De Chinees-Amerikaanse verzoening was meer zijn werk geweest dan dat van president Nixon. Tsjoe
En-laj had in de jaren 1970 en 1971 de eerste openingszetten gedaan.
Na beeindiging van de culturele revolutie was Tsjoe En-laj met Mao Tsjetoeng stevig aan de macht gebleven en daardoor in staat een gevaarlijke
buitenlandse twee-frontenpolitiek — tegen de Verenigde Staten en tegen de
Sovjet-Unie — te beeindigen. Tsjoe En-laj deed dat omdat hij meende dat
de dodelijke bedreiging uit het noorden, uit Moskou, kwam. Tsjoe En-laj
wist in 1971 Kissinger en in 1972 Nixon in Peking te krij gen en begon met
hen de kaarten opnieuw te schudden. De verzoening met Japan, enkele
maanden later, sprak vanzelf. In feite bestrijdt de Volksrepubliek China de
militaire alliantie tussen de Verenigde Staten en Japan niet meer, maar
;
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vraagt nu de handhaving van een tegenwicht tegen de Russische macht,
welke inhoudt dat strijdkrachten van de Amerikaanse luchtmacht en marine
in zijn nabijheid blijven.
Meesterstuk in de Chinese buiteniandse politiek

Reeds vanaf het begin liet premier Tsjoe En-laj in de door Nixon en Tanaka
ondertekende documenten de zogeheten anti-hegemonieclausule opnemen,
wat toentertijd onopgemerkt bleef. De clausule luidt: `De ondertekenende
partijen verplichten zich elk dat zij niet zullen streven naar het zich verzekeren van de hegemonie in de Aziatische en Stille Oceaan-regio en dat zij zich
zullen verzetten tegen pogingen van elk ander land of van elke groep een
dergelijke hegemonie te vestigen'.
De anti-hegemonieclausule blijkt nu een meesterstuk in de Chinese buitenlandse politiek te zijn.
De clausule verscheen na de invasie van de Warschaupactlanden in Tsjechoslowakije (in augustus 1968) voor het eerst in de Chinese documenten.
Behalve in de akkoorden met de Verenigde Staten en Japan prijkt zij ook in
het programma van het in 1973 gehouden negende congres van de Chinese
Communistische Partij. De clausule werd bij elke mogelijke gelegenheid
aangedragen bij verdragen met Aziatische buurlanden, te weten Birma,
Vietnam, Noord-Korea en Maleisie.
Het is duidelijk dat het gaat om het vormen van een netwerk van landen
die zich tegen Russische expansie in Azie wensen te verzetten, zodat Moskou een voet wordt dwars gezet bij de uitvoering van zijn plan een collectief veiligheidsstelsel in Azie te realiseren. De clausule zou desgewenst of
zo nodig ook tegen Japan of de Verenigde Staten kunnen worden gehanteerd, maar zij is thans primair tegen de Sovjet-Unie gericht.
De Chinezen zijn inderdaad ongerust over de duidelijke winst die de Russische politiek in het Verre Oosten heeft opgeleverd. Volgens de Chinese
leiders profiteert de Sovjet-Unie van de gevolgen van de Amerikaanse nederlaag in Vietnam en gebruikt zij die ter hervatting van het op omsingeling
van China gerichte beleid. De Russische vloot in de Stille Oceaan is aanzienlijk gegroeid en heeft zich voor het eerst in de Indische Oceaan genesteld. Parallel hieraan verloopt het diplomatieke offensief van de SovjetUnie. De Russische aanwezigheid en invloed in Zuidoost-Azie en met name
in Vietnam nemen toe. De voortzetting van de ontspanningspolitiek in
Europa laat de Sovjet-Unie meer de vrije hand in Azie.
Volgens de Chinezen blijkt hieruit hegemonie of wil tot hegemonie. Om aan
de omsingeling te ontsnappen is een verzoening met de Verenigde Staten en
Japan niet voldoende: belangrijk is dat men met deze landen ook tot een
progressieve coordinatie van het beleid kan komen, en wel door die landen
bij te brengen dat verzet tegen de Sovjet-Unie datgene is wat hen verenigt.
-
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Dit discreet te verrichten werk is niet eenvoudig, omdat een eenheid van
beleid ontbreekt en vaak zig-zagsgewijs voortgang wordt gemaakt. Zo waren Tsjoe En-laj en Kissinger in 1971 nog anti-Japans. In 1972 was er sprake
van een toenadering tussen Peking en Tokio, maar lagen Tokio en Washington met elkaar overhoop wegens het lanceren van een nieuwe Amerikaanse
China-politiek zonder voorafgaande raadpleging van Japan. En in 1973 begon Tokio met het oog op de ontwikkeling van Siberie met de Kremlinleiders te onderhandelen.
In 1974 sloegen het Amerikaanse en Japanse beleid weer de door Peking
gewenste koers in. Met name Siberie bleek voor Japan een doorgeprikte
luchtbel en de Volksrepubliek China lokte Tokio naar zich toe met zijn
olierijkdom, waarvan steeds meer naar Japan zal worden uitgevoerd. Japan
ondertekende in 1974 een luchtvaartovereenkomst met China, wat voor de
wederzijdse toenadering van groot belang was. Met de Amerikanen gaat het
ook beter, vooral sinds minister Kissinger Peking liet weten dat het Amerikaanse streven naar een tweede overeenkomst met het Kremlin betreffende
beperking van de strategische bewapening een hard verzet tegen het Russische expansionisme nog niet uitsluit.
Eind 1975 bleek Tsjoe En-laj's beleid aardig te zijn gevorderd in de richting van zijn doelstelling. De betrekkingen tussen de Verenigde Staten en
de Volksrepubliek China waren (en zijn) zeer goed, getuige president Fords
bezoek einde november 1975 aan Peking en zijn toespraak van 4 december
in Honoloeloe, waarin onder meer een nieuwe doctrine voor het StilleOceaangebied werd afgekondigd.
De Japans-Amerikaanse betrekkingen zijn nog nooit zo goed geweest en de
Japanners waren zelden zo gewillig de Amerikanen in hun land militaire

faciliteiten te versch of f en.
Voor wat betreft de Chinees-Japanse relaties is er nog sprake van een vertraging. Het overleg over de totstandkoming van een verdrag van vrede en
vriendschap is tussen beide landen goed geopend. Maar er bleef een obstakel. Japan verzet zich namelijk tegen opname van de anti-hegemonieclausule, of beter gezegd: de regering in Tokio wil bier slechts aan, indien de
clausule op een sterk afgezwakte wijze wordt geinterpreteerd.
Honoloeloedoctrine

Willen de Verenigde Staten dat Japan een verdrag van vrede en vriendschap
sluit met China? Washington bewaarde hierover steeds een voorzichtig stilzwijgen, vermoedelijk ingegeven door overwegingen die te maken hebben
met de Amerikaanse politick ten opzichte van de Sovjet-Unie.
Blijkens een analyse van de Japanse regering overtuigde de diplomatic van
de laatste maanden (Fords bezoek aan Peking en zijn afkondiging van een
nieuwe doctrine voor het Stille-Oceaangebied) de Kremlinleiders ervan dat

790

L. L. S. Bartalits

Washington en Peking samenwerken om de Sovjet-Unie te isoleren en derhalve vobr het snelle totstandkomen van het Japans-Chinese vriendschapsverdrag zijn. Toen minister Gromyko in januari jl. naar Tokio reisde was dat
niet om de Japanse regering ter vervanging van het Chinees-Japans een Russisch-Japans verdrag aan te praten, maar stond dat wel in verband met
Fords Honoloeloe-doctrine, hetgeen een nieuw politiek gegeven was sinds
de Amerikaanse president Peking bezocht.
De door president Ford op 4 december 1975 in Honoloeloe verkondigde
nieuwe doctrine kan worden samengevat als volgt: (1) het handhaven door
de Verenigde Staten van een sterke positie in het Stille-Oceaangebied; (2)
bevoorrechte relaties met een tot partner van de Verenigde Staten verheven
Japan; (3) aanhalen van de banden met de Volksrepubliek China en gemeenschappelijke oppositie tegen elke hegemonie in Azie; (4) de Verenigde
Staten blijven een rol spelen in Zuidoost-Azie; (5) Zuid-Korea wordt door
de Verenigde Staten militair verdedigd; en (6) Amerikaanse economische
samenwerking met de Aziatische landen.
Dat is heel wat anders dan president Nixons nogal defaitistisch gekleurde
Goeam-doctrine, ontsproten uit het Vietnam-debacle, waarin nauwelijks
werd verhuld dat Amerika zich verder van Azie zou gaan losmaken. Fords
Honoloeloe-doctrine erkent weliswaar dat de Amerikanen het Aziatische
spel niet alleen kunnen dirigeren en de hulp van Japan en de Volksrepubliek
China nodig hebben, maar deze leer is in feite veel ambitieuzer dan die van
president Nixon. Het betekent dat de Verenigde Staten opnieuw een machtspositie en een directe rol in Azie opeisen. Vietnam is dan wel verloren, maar
de oude verplichtingen zijn opnieuw bevestigd.
Het belangrijkste verschil is dat de Volksrepubliek China, die in Nixons
Goeam-doctrine buitenspel gehouden werd, in Fords leer een centrale plaats
inneemt. Bovendien bevatte Fords rede in Honoloeloe een volledige en verbazingwekkende wijziging ten aanzien van de Sovjet-Unie, over wier rol in
Azie met geen woord werd gerept.
Voor Moskou, dat zich het vuur uit de sloffen loopt om te worden erkend
als een van de dominerende mogendheden in Azie en het Stille-Oceaangebied, moet dat welhaast beledigend zijn. Meer nog, de Sovjet-Unie wordt impliciet in de doctrine behandeld, maar dan als potentiele tegenstander.
Bij zijn afscheid in Peking herhaalde president Ford dit punt nog eens zorgvuldig aan het banket, waar hij zei dat dit het realisme van de Amerikaanse
buitenlandse politiek vertolkte.
Op een persconferentie in Peking verklaarde minister Kissinger dat het
overleg tussen de Amerikaanse en Chinese staatslieden in essentie gegaan
was over de internationale politiek, teneinde te zien waar het parallel
lopend beleid van de twee mogendheden kan worden voortgezet.
Deze aanduiding van parallellisme, waarbij Kissinger oak wel van convergentie sprak, was veelbetekenend. In 1972 was tussen president Nixon en
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premier Tsjoe En-laj sprake van ontspanning, maar in 1975 tussen Ford en
Mao Tsje-toeng, respectievelijk Teng Hsiao-ping, van samenwerking tussen
beide landen. De kwestie Taiwan was omzeild via een akkoord en de convergentie tussen beide landen bestaat voornamelijk uit verzet tegen elke poging tot hegemonie in Azie, of vrij vertaald: uit verzet tegen de Sovjet-Unie.
Zo antwoordde minister Kissinger op de vraag van een journalist dat de
Verenigde Staten niet, zoals de Volksrepubliek China, meenden dat een oorlog onvermijdelijk is. Kissinger voegde er evenwel aan toe: 'Als er sprake
van een militaire expansie van de Sovjet-Unie zou zijn, dan zouden de
Verenigde Staten het probleem op dezelfde manier zien als de Chinese
Volksrepubliek. De Verenigde Staten zijn tegen militaire expansie en als die
zich zou voordoen, zullen zij zich ertegen verzetten.'
In deze politiek moet de positie van Japan worden geplaatst en dit is een van
de convergentiepunten in het Amerikaanse en Chinese beleid, aldus Kissinger, die tevens opmerkte dat de twee landen hierover een sterk met elkaar
overeenkomende visie hebben.

Amerika en Japan
Betekent dit dat de Verenigde Staten Japan in de armen van de Volksrepubliek China drijven? Dat zonder meer doen zou te opzichtig zijn en de
Kremlinleiders provoceren, terwijl door de Amerikanen naar vermindering
van de spanning in Azie (en ook in Europa) wordt gestreefd. Maar een feit
is dat Washington Japan geen enkel signaal heeft gegeven op te passen met
het sluiten van een akkoord met de Volksrepubliek China, maar dat juist tal
van gevallen bekend zijn van instemming met en zelfs aanmoediging tot
ondertekening van het akkoord.
De plaats die Washington voor Japan inruimt, wordt het duidelijkst uit de
rede van minister Kissinger op 19 juni 1975 voor de Japan Society in New
York, zes maanden voor de afkondiging van de Honoloeloe-doctrine. In
deze zeer omzichtige toespraak zei Kissinger onder meer dat het streven naar
evenwicht in de betrekkingen van Japan met de Volksrepubliek China en de
Sovjet-Unie een mythe is. De minister zei voorts dat men het gevoel voor
prioriteit in de betrekkingen van de Verenigde Staten met andere landen
moest bewaren en een duidelijk onderscheid moest maken tussen bondgenoten en tegenstanders van Amerika. In Tokio en naar mag worden verondersteld ook in het Kremlin verwekten deze uitspraken van Kissinger
enige sensatie. Voor Japan was het een uitnodiging voor Peking te kiezen
en niet te pogen zowel met Peking als Moskou op goede voet te komen,
omdat dit onmogelijk is. Maar uit de directe context kon ook worden gelezen dat Tokio vergeleken met Moskou en Peking het dichtst bij Washington staat.
In het bijzonder moet de aandacht gevestigd worden op het feit dat de
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Amerikanen China's anti-hegemonieclausule hebben overgenomen en zelfs
hebben gepropageerd,. onder meer in het communique van Sjanghai van
1972 en in Fords Honoloeloe-doctrine.
Washington heeft. Japan voorts van de Sovjet-Unie naar China gelaveerd
bij de kwestie Siberie. Toen Tokio in 1972 en 1973 pogingen deed met de
Russen in zee te gaan bij de ontwikkeling van Siberie, was een belangrijke
factor op de achtergrond voor Japan de deelname van Amerikaans kapitaal
in het project. Aanvankelijk leken de Amerikaanse financiers toeschietelijk,
maar tenslotte lieten ze weten niet geInteresseerd te zijn. Het project ging
niet door en China werd aantrekkelijk vanwege zijn olierijkdom.
Ten slotte is duidelijk dat de geregelde gedachtenwisselingen tussen Tokio
en Washington over militaire kwesties de Japanners ertoe brachten eerder in
Moskou dan in Peking een bron van mogelijk gevaar te zien. Sinds Tokio en
Washington op goede voet met Peking staan is het Japans-Amerikaanse
veiligheidsverdrag niet langer in hoofdzaak tegen China gericht. Paradoxaal
genoeg wordt China nu zelfs als een welkome bescherming beschouwd.
Voor de Amerikanen bestaat er geen ontspanning zonder macht en is het
tonen van macht aan Moskou vooral in het presidentiele verkiezingsjaar
noodzakelijk. Een reden te meer om een Japans-Chinees akkoord te verlangen.
Voor Moskou betekent dit dat het benaderen van Japan tevens omvat het
benaderen van de Verenigde Staten en dat de aanvallen van de Sovjet-Unie
op Japan aanvallen op Amerika zijn. Minister Gromyko bracht een bezoek
aan Tokio om via Japan Fords Honoloeloe-doctrine, waarvan een Japans-Chinees akkoord een onderdeel zou zijn, aan te vallen.
Het is zeer opmerkelijk dat de Kremlinleiders alles in stilte hebben geregistreerd zonder een enkele keer te protesteren. Dat was ongetwijfeld niet
alleen omdat de Verenigde Staten met zorg hebben herhaald de ontspanningspolitiek met Moskou te willen handhaven, maar ook omdat de SovjetUnie machtig is.
Een resterende vraag is nu waarom Japan, onder Amerikaanse beschutting,
niet evenals Washington de anti-hegemonieclausule heeft aanvaard en voorzien van voor de Russische leiders geruststellende intentieverklaringen.
Russische represailles

Naar mag worden aangenomen was minister Gromyko's bezoek aan Tokio,
in januari jI., bedoeld als een laatste waarschuwing aan Japan tegen het
sluiten van een vriendschapsverdrag met de Volksrepubliek China. Op zijn
persconferentie van 13 januari j in Tokio liet minister Gromyko de Japanners weten dat het sluiten van zo'n verdrag zou betekenen dat de SovjetUnie haar betrekkingen met Japan opnieuw zou overwegen. Een ernstig
dreigement, dat feitelijk inhield dat aanvaarding van de anti-hegemonie-
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clausule Russische represailles tegen Japan zou uitlokken.
In Tokio wordt aan diverse vergeldingsmaatregelen gedacht. Allereerst dat
Moskou niet meer met de Japanse regering zou willen praten over teruggave van de voormalig Japanse Zuidelijke Koerillen, die na de Tweede
Wereldoorlog in Russische handen bleven. De Sovjet-Unie zou voorts tot
economische represailles kunnen overgaan; met name het zich hinderlijk ophouden in zeegebied waar Japanse vissers opereren, wat al eerder was gebeurd door de machtige en moderne Russische vissersvloot. De Sovjetmarine zou eveneens tot hinderacties kunnen overgaan, de territoriale wateren kunnen schenden of oefeningen houden vlak voor Japan; ook het luchtruim van Japan zou kunnen worden geschonden .Het leven van Japan, dat
klein is en nauwelijks verdedigd wordt, zou vergiftigd kunnen worden door
de Russen, zo meent men in Japan.
De zwaarste vergelding zou evenwel het vasthouden van de Zuidelijke Koerillen zijn. De Japanners zijn zeer gevoelig op dit punt en vooral de extreem
rechtse propaganda heeft voor teruggave van de eilanden geijverd. Het is
een explosieve territoriale kwestie. Het opgeven van de eilanden zou een
Japanse premier het leven kunnen kosten tengevolge van een aanslag van
een of andere terrorist. Als premier Miki al te zeer de zijde van de Volksrepubliek China kiest, zou dat hem kunnen boekstaven als de man die de
eilanden kwijtraakte. In deze context weegt Gromyko's dreigement van
opnieuw overwegen van de betrekkingen zwaar.
Aan de andere kant zou een Japanse politicos die de Koerillen terugwint,
tot nationale held worden verheven. De Kremlinleiders zouden hieraan de
voorwaarde kunnen verbinden dat Japan een vredesverdrag sluit, hetgeen
de Sovjet-Unie en Japan na 1.945 nooit hebben gedaan en wat zij beiden
wensen. Maar paradoxaal genoeg hebben de Russen nooit van dit onfeilbare
instrument, dat Japan van de Volksrepubliek China zou kunnen wegdrijven,
gebruik gemaakt. Minister Gromyko weigerde tijdens zijn bezoek aan Tokio
in januari jl. categorisch de Zuidelijke Koerillen ter discussie te stellen.
Moskou is klaarblijkelijk vastbesloten deze eilanden nooit aan Japan terug
te geven.
De bereidheid werd nog verminderd, toen de Japans-Russische onderhandelingen over de ontwikkeling van Siberie mislukten. Minister Gromyko
zelf schreef in het tijdschrift Kommunist van oktober 1975 dat de Japanse
aanspraken op de Zuidelijke Koerillen ongefundeerd waren en door Moskou eenvoudig werden verworpen. Van een soortgelijke strekking was ook
een krachtige verklaring van de regering van de Sovjet-Unie van 17 juni
1975.
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Russische concurrentie met China

De hardere houding van de Sovjet-Unie bij Naar zogenaamde vredesof f ensief in Azie vanaf 1975 werd ingegeven door het Amerikaanse Vietnamfiasco en het slagen van de Conferentie over Europese Veiligheid en Samenwerking, die de Sovjet-Unie de vrije hand bood in het Verre Oosten. Vanaf
dat ogenblik werd de concurrentie met de Volksrepubliek China om Japan
in te palmen opgevoerd, waarbij het Kremlin het erom te doen was koste
wat kost te voorkomen dat een drievoudig anti-Russisch bondgenootschap
werd gesloten tussen de Volksrepubliek China, Japan en de Verenigde Staten.
De Sovjet-Unie wierp zich merkwaardig genoeg hiertegen niet in de strijd.
Minister Gromyko deed tijdens zijn bezoek in januari il. aan Tokio slechts
twee voorstellen: op korte termijn een verdrag van vriendschap en goede
nabuurschap en op lange termijn de constructie van een collectief veiligheidssysteem, zoals door Leonid Brezjnev was geopperd. Beide aanbiedingen werden in Japanse regeringskringen met cynisme beoordeeld en door
premier Miki en minister van buitenlandse zaken Miyazawa beleefd van de
hand gewezen. De Japanse en Russische onderhandelaars kwamen overeen
dat men het oneens was, zonder stimulansen voor een verbetering in te
bouwen.
Tenslotte liet Gromyko een dreigen met represailles achterwege. Hij was
nog maar net vertrokken of premier Miki verklaarde in de buitenlandsepersclub dat het bezoek van de Russische minister van buitenlandse zaken
geen enkele invloed zou hebben op het aangaan van een Chinees-Japans
verdrag, dat hij nu zo gauw mogelijk zou sluiten, en dat hij het volledig met
minister Kissinger eens was dat het streven naar evenwicht in de betrekkingen van Japan met de Volksrepubliek China en met de Sovjet-Unie een
mythe is. Men kan zich voorstellen wat een schok die verklaring in het
Kremlin veroorzaakte.
Met deze aankondiging van premier Miki zelf werd een zeer belangrijke
wijziging in de Japanse politiek wereldkundig gemaakt, te weten: Japan zou
met de Volksrepubliek China in zee gaan, ondanks Russische dreigementen.
Deze beleidsombuiging was in Japan al geruime tijd voorbereid en niet zonder moeite. In het kabinet Miki was overeenstemming bereikt over ondertekening van het Chinees-Japanse verdrag en ook de andere Japanse politieke leiders waren het erover eens. Hiervoor waren zes maanden van discussies nodig geweest met de Volksrepubliek China en met de Japanse rechtervleugel over de interpretatie van de anti-hegemonieclausule. Men wilde
een anti-Russische uitleg van deze clausule vermijden.
Meer nog dan premier Miki bewerkte minister van buitenlandse zaken Miyazawa zijn partij (de liberaal-democratische partij) en met succes. Miyazawa formuleerde in vier punten de uitleg die Japan aan de anti-hegemonie-
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clausule wenste te geven, kort samengevat: (1) zij mag niet met name, noch
in het bijzonder tegen de Sovjet-Unie gericht zijn; (2) zij mag Japan niet tot
gezamenlijke actie met de Volksrepubliek China verplichten; (3) zij moet
verenigbaar zijn met het Handvest van de Verenigde Naties; (4) zij moet
gelden voor de wereld in het algemeen en niet alleen in Azie.
Premier Miki vatte dit samen in de uitspraak dat verzet tegen elke hegemonie een vredesbeginsel is dat in de internationale politiek algemeen wordt
aanvaard.
Met minister Gromyko was in Tokio uitvoerig over de vier punten gesproken en hem was ook verteld dat de Japanse regering van plan was de antihegemonieclausule te aanvaarden, maar niet volgens de uitleg die Peking
eraan gaf.
De vraag is nu wat de Volksrepubliek China zal doen. Peking heeft een
bijna onfeilbaar middel om Tokio aan zich te binden, namelijk door te
aanvaarden dat Japan een andere uitleg aan de anti-hegemonieclausule
geeft, zodat het akkoord gesloten kan worden. Een andere houding kan
zijn: moeilijk gaan doen over deze eigen Japanse interpretatie en met een
akkoord wachten tot gunstiger tijden. Als de Chinezen Japan echter laten
toehappen, zou dat voor Peking een geweldloos middel tegen de SovjetUnie zijn van groot politiek gewicht, dat gunstig is voor de politiek en propaganda van de Volksrepubliek China.
Het lijkt onjuist te veronderstellen, zoals in de Verenigde Staten en WestEuropa wordt gedaan, dat minister Gromyko Japan door zijn ontoegeeflijkheid in de armen van China heeft gedreven. Japan liet in feite al geruime tijd
het beginsel van een streven naar evenwicht in de relaties van Japan met de
Volksrepubliek China en met de Sovjet-Unie vallen. Gromyko's bezoek was
echter geen mislukking. De vier punten van minister Miyazawa betreffende
de eigen Japanse uitleg aan de anti-hegemonieclausule zijn goeddeels het
resultaat van zijn onderhandelingen geweest en de dreigementen zullen er
zonder twijfel toe leiden dat Japan zonder compromis vasthoudt aan de
eigen interpretatie. Als het Japans-Chinese verdrag nog zou stranden, dan
zal blijken dat minister Gromyko zijn tijd in Tokio niet heeft misbruikt.
De recente gebeurtenissen brengen het gehele schaakspel tussen Peking,
Tokio, Washington en Moskou aan het daglicht; het gaat erom namelijk of
het lukt drie grote machten tegen een vierde te bundelen. De Chinese leiders
mikken openlijk op zo'n triple entente. De Verenigde Staten spelen een spel
dat ertoe kan leiden dat ook in Azie een detente tot stand komt welke in
hoofdzaak op macht berust. Japan, dat militair zwak is en politiek en qua
sentiment pacifistisch, wil met kracht vermijden dat zijn verdrag met China
hem tot een derde bouwsteen van een anti-Russisch blok maakt. Tokio wil
een bijdrage tot ontspanning en geen nieuwe spanning in Azie en geeft de
voorkeur aan de Volksrepubliek China boven de Sovjet-Unie.
De vraag is of van de Japanse politiek geen onmogelijke toeren worden ge-
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vergd, dan wel of binnenlandse complicaties de zaak niet kunnen verstoren.
De moeilijke positie van Japan op dit ogenblik doet denken aan die in de
jaren 1939-1940, toen het eilandenrijk, eveneens in verwarring gebracht,
een weg zocht temidden van de toenmalige allianties. Men behoeft niet ver
to gaan met het zoeken naar historische overeenkomsten. Maar wellicht
heeft er sinds die tijd niet meer zo'n belangrijk en interessant diplomatiek
gevecht plaatsgevonden als nu in de Japanse hoofdstad wordt gevoerd.

'Levende' geschiedenis
Een gesprek met de Nederlandse historicus-socioloog
P. J. Bouman*

Raoul Bauer

In veel van uw werken wordt de lezer geconfronteerd met wat u noemt de
`geschiedbeleving'. 1 Nu is deze term niet zomaar te vatten binnen de wetenschappelijke categorieen waarmee de traditionele historicus graag schijnt te
werken. Vandaar dat dit begrip hem dikwijls als onbruikbaar voorkomt.
Hoe definieert u zel f deze geschiedbeleving en wat is de draagwijdte ervan
voor de geschiedbeoefening?
In de geschiedenis treft men twee zaken aan: vooreerst wat er gebeurd is, het
objectief vast te stellen feit, bijv. de (recente) terechtstellingen in Spanje,
gebeurtenissen dus, en vervolgens het menselijk beleven van deze feiten.
' Vat dit laatste betreft is het nodig een onderscheid te maken tussen een
individuele geschiedbeleving, de indruk die een gebeurtenis op mij maakt (in
mijn boek Voor en na de zondvloed heb ik gewoon een stuk persoonlijke
geschiedbeleving willen weergeveni en de geschiedbeleving van wat men
zou kunnen noemen de publieke opinie. Mijn stelling is dat deze laatste beleving, het collectief reageren op gebeurtenissen, meespeelt in het geschiedenisverloop. De mens maakt geschiedenis en ondergaat haar tegelijkertijd,
een cirkel dus. Dat mensen op een bepaalde manier op een historisch feit 2
reageren, vind ik een historische factor op zichzelf. Hier heb ik het dan niet
over
mens, maar over de reactie in de publieke opinie. In de Amerikaanse literatuur spreekt men van een zichzelf vervullende profetie, in die zin
dat wanneer bijv. een geheel yolk overtuigd is van een naderende oorlog, er
ook werkelijk oorlogsgevaar bestaat!

een

In verband met uw omschrijving van de geschiedbeleving zegt u in uw essay
`In de ban der geschiedenis' jets dat m.i. niet aansluit bij de bovenstaande
* Prof. dr. Pieter Jan Bouman, geboren 1902, promoveerde aan de Economische
Hogeschool te Rotterdam, was van 1946 tot 1967 hoogleraar te Groningen; naast de
in dit artikel geciteerde werken vermelden wij nog o.m. zijn Leerboek voor economische geschiedenis (1938) en zijn Fundamentele sociologie (1966). Het interview vond
plaats in oktober 1975 te Epe (Gelderland).
1 Theoretisch gesteld in: In de ban der geschiedenis, Het Spectrum, AntwerpenUtrecht 1962; praktisch uitgewerkt o.a. in: Een handvol mensen, Van Gorcum, Assen
1969, en vooral in: Voor en na de zondvloed, Arbeiderspers, Amsterdam 1970.
2 Cfr. R. Bauer, Het historisch feit, in: Streven, januari 1975, pp. 304-314.
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definitie. U formuleert het als volgt: `De historicus behoeft echter geenszins
voetstoots toe te geven aan enig verlangen naar actualiteit'. 3 Betekent dit in
de grond niet een of wijzen van de geschiedbeleving bij de historicus?
Ik bedoel dat de historicus zich kan bezighouden met jets wat veraf staat
van de actualiteit. Het hoofdstuk waarin de geciteerde passage staat begint
met een citaat van Huizinga: `De vragen, die de historie stelt, zijn afhankelijk van de geestelijke occupatie, van de cultuurhouding, waarmee een tijd
of een yolk het verleden tegemoet treedt'. Huizinga noemt geschiedenis
ook de manier waarop een cultuur zich rekenschap geeft van haar verleden.
Daar ben ik het wel mee eens maar tegelijk moet toch worden gezegd dat de
historicus niet noodzakelijk moet blijven staan bij zijn eigen cultuur. Ik kan
mij ook voorstellen dat ik mij ernstig zou verdiepen in een stuk Chinese geschiedenis dat voor mij geen actualiteit heeft. Dit laatste is geen vereiste.
In het citaat geef ik een zeer voorzichtige formulering. Vooral het woordje
`voetstoots' is belangrijk. De vraag blijft wel of de historicus zich volledig
kan losmaken van de eigen tijd ...
Ik vraag mij zelfss of of de historicus aan de eigen tijd mag ontsnappen. De
historicus die zich zou bezighouden met een segment uit de Chinese beschaving of die zich zou beperken tot een vrij nauwkeurig gedeelte uit de
middeleeuwse geschiedenis en die zijn taak als afgesloten zou beschouwen
wanneer hij een degelijk uitgewerkt overzicht van de besproken periode kan
geven, schiet m.i. toch in zijn taak als historicus te kort. Of niet?
Het hangt er wel ten dele van af waarin men zich heeft gespecialiseerd. Specialisten in de Aziatische geschiedenis bijv. kunnen zich volgens mij zo in
die wereld inleven dat zij zich volledig verwij deren van onze eigen tijd. Maar
of men dat nu een tekortschieten mag noemen ... ?
Ik vermoed van wel. Stellen we het even zo. Elke wetenschapsbeoefenaar
heeft, denk ik toch, fundamenteel als taak kritisch te zijn. Nu heeft dit kritisch zijn alleen maar zin in de mate dat het betrokken is op de eigen tijd.
De historicus die dit uit de weg gaat, is misschien wel een goede 'technicus'
maar daarmee is wellicht ook alles gezegd.
In de beoefening van de geschiedeniswetenschap blijft men inderdaad steeds
een mens van deze tijd. En als men hierin het kritisch denken inbegrepen
acht, dan lopen er draden uit het verleden naar onze tijd toe.
Een maximale liefdevolle verplaatsing in het verleden vind ik noodzakelijk,
maar hoe dichter het verleden bij ons staat, hoe meer dat element van ons
kritisch, eigentijds bewustzijn meespeelt, hoe duidelijker wellicht de verbindingen met de huidige tijd naar voren komen. Een onderwerp uit een
3 P. J. Bouman, In de ban der geschiedenis, p. 28.
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verder verleden maakt daarentegen een rustiger `objectiviteit' mogelijk.
Zo beschrijf ik in mijn Van Renaissance tot Wereldoorlog 4 het verloop van
vier eeuwen Westeuropese cultuur. Natuurlijk is dit boek terugkijkend geschreven — het verscheen in 1938 — maar tegelijk ook in de verwachting
van de explosie van W.O. II: de twee wereldoorlogen als de cultuurhistorische afsluiting van een tijd. Daar ben ik dus middenin een, zoals u dat ziet,
kritisch doordenken vanuit het heden terechtgekomen. Maar als ik een stuk
Griekse of Chinese geschiedenis zou behandelen, dan kwam ik wel in veel
rustiger vaarwater, al bleef ik daar dan toch ook een man van deze tijd. Dit
laatste is graag toegegeven.
Ik heb er niets op tegen dat men een periode uit een ver verleden beschrijf t,
analyseert enz. Dit is eigenlijk het probleem niet. Wanneer men het werk
echter laat ophouden bij die beschrijving, analyse enz. van de voorbije periode, dan is het werk m.i. onaf gebleven. Een dergelijke prestatie kan een
waardevolle etappe betekenen in de historische bedrijvigheid, dat geef ik
graag toe, maar het blijft onvoltooid.
In uw werk ontmoet men toch ook die voortdurende bekommernis om vanuit het verleden de lijn door te trekken naar het heden om op die manier
het verleden te actualiseren, levend te maken.
Ontzettend veel hangt of van wat men onder geschiedenis verstaat en ook
van de vraag of het nu wetenschap is of niet. Volgens mij is geschiedenis
nog lets meer dan wetenschap, en dat is juist het boeiende. De historici hebben de neiging te vechten voor de erkenning van hun wetenschap. Sommigen
zien het bijna als een degradatie als men zou zeggen: geschiedenis is geen
wetenschap als alle andere.
Dat hoor ik u graag zeggen.
Men spreekt over de muze der geschiedenis. Dat kan nu als een soort beeldspraak worden gezien -- een oud erfgoed uit de Griekse cultuur — maar voor
mij is het toch meer dan dat. De geschiedenis is meer dan pure wetenschap,
ook meer dan de gespecialiseerde menswetenschappen als sociologie, etnologie, antropologie, psychologie ... De geschiedenis houdt zich bezig met
het gehele menselijke verleden.
De grote moeilijkheid ligt in mijn mening — en daarin verschil ik van anderen --- dat men de verklaringen van Marc Bloch: `geschiedenis is altijd geschiedenis van de mens' en van C. Burckhardt: 5 `geschiedenis is geschiedenis van de levende, strevende mens', ernstig moet nemen. Maar als men dat
doet en consequent verder denkt, dan komt men toch in grensgebieden die
niet door de pure, volstrekt logisch-empirische wetenschapsbeoefening be4 P. J. Bouman, Van Renaissance tot Wereldoorlog, H. J. Paris, Amsterdam 1938.
5 Weltgeschichtliche Betrachtungen.
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streken worden. Ik geloof trouwens dat dit de charme van de geschiedenis
is. In de ban der geschiedenis ben ik begonnen met een citaat van H. Pirenne: `Wanneer ik antiquair was, zou ik slechts oog hebben voor oude dingen.
Maar ik ben historicus. Daarom houd ik van het leven'. 6 Huizinga heeft ook
grote indruk op mij gemaakt met zijn uitspraak: `geschiedenis staat het naast
aan het leven'. Als men dat aanvaardt, dan heeft men inderdaad te doen met
iets dat meer is dan wetenschap.
Kan men hier niet nog verder gaan? In die zin dat men zou kunnen stellen
dat de term geschiedeniswetenschap in de grond een contradictio in terminis
is?
Ik dacht dat het wel mogelijk was om deze term te behouden, mits men inziet dat men daarmee een gebied heeft afgebakend waarin een probleem behandeld kan worden volgens de gangbare wetenschappelijke methode: dat
is dus de logische doordenking van verifieerbare kennis. In de geschiedenis zijn er wel grote stukken waarvoor dit absoluut opgaat, waarbij men
gewoon met verifieerbare kennis en met kritische redenering exact kan vaststellen wat er gebeurt. Maar dan beperkt men zich wel tot een `oppervlaktelaag'. Zoals men b.v. kan spreken over een dieptepsychologie, een dieptepsychiatrie, zo heeft men ook in de geschiedenis de mogelijkheid om van
een tweedimensionale naar een multidimensionale benadering over te gaan,
en voor men het beseft, zit men dan met vragen waarvoor het vaste wetenschappelijke denken niet meer volstaat. Men komt dan immers terecht in
een aantal vrij riskante hypothesen, maar er ontstaat ook iets van een intuitief invoelen. Heel wat wetenschapsmensen staan evenwel huiverig tegenover intultie of verwerpen ze zelfs.
Ook geloof ik dat het grensgebied tussen wetenschap en kunst voor de geschiedenis een heel andere betekenis heeft, zelfs in vergelijking met de
andere menswetenschappen. Er kan wel een verband bestaan tussen de
psychologie en bepaalde romans. Zo geven bepaalde psychologen en ook
criminologen toe dat ze ontzettend veel van Dostojevski geleerd hebben. In
de geschiedenis is dat grensgebied nog veel breder en veel wezenlijker.
Daarnet sprak u i.v.m. de geschiedbeoefening over de mogelijkheid binnen
de wetenschappelijke benadering exact te kunnen vaststellen wat er gebeurd is, dit althans voor wat betreft de oppervlaktelaag binnen het historisch gebeuren. Ik voel mij nu verplicht mijn vorige vraag opnieuw te stellen.
Als de geschiedeniswetenschap haar wetenschappelijkheid wil bewaren, gebeurt dit dan niet noodzakelijk ten koste van de levensechtheid van haar
object, de mens? Mag ik in dit verband verwijzen naar een citaat uit uw
werk 'Wetenschap en werkelijkheid': `... immers de onvermijdelijke prijs
die men betaalt voor de ordening, Welke alleen door wetenschappelijke me6 P. J. Bouman, In de ban der geschiedenis, p. 8.
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thodiek kan verkregen worden is voor de mens het verlies aan levens-echtheid. Een en ander neemt niet weg, dat het menselijk leven eigen werkelijkheden vertoont, die buiten wetenschappelijk verantwoorde waarneming
vallen.' Komt men hier nu niet tot de situatie dat de historicus die de wetenschappelijkheid van zijn vak wil veilig stellen, in feite zijn eigen werk voortdurend ondergraaft?
t?
Men zou bij iedere wetenschap eigenlijk moeten vaststellen wat haar elementaire uitgangspunten zijn. Zo heeft de wiskunde bepaalde axioma's,
zoals de filosofie haar categorieen kent. Een categorie is een zo elementaire
gedachte of idee dat een definiering eigenlijk niet meer mogelijk is. Volgens
Kant bijv. kan men 'tijd' niet verder definieren. Een categorie is dus: het
niet verder definieerbare basisbegrip. De geschiedenis zou nu met een aantal van deze dingen, zoals `tijd' bijv., kunnen werken. Maar als men ernst
wil maken van de vragen die het leven stelt, dan wordt men gedwongen nog
een aantal nieuwe begrippen in to voeren, die misschien niet helemaal categorieen kunnen worden genoemd, maar die toch een empirisch elementaire
inhoud hebben die m.i. essentieel is. Neem nu bijv. wat ik het tragische
noem, verwant aan het paradoxale en het absurde. Bekijken we dit even
i.v.m. de geschiedenis van de koude oorlog. We kunnen Amerika en Rusland daarin als protagonisten beschouwen, maar bovendien speelt de hele
geschiedbeleving van beide volkeren mee. Uiteindelijk hebben beide naties
7 P. J. Bouman, Wetenschap en werkelijkheid, Van Gorcum, Assen 1.967, p. 152.
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zich door angst en wantrouwen op een fundamenteel onveilige weg begeven. Hier kom ik terecht in de paradox en ook in de tragiek, want misschien is de tragiek de enige categorie en zijn de paradox en het absurde
slechts een onderdeel ervan. Om nu terug te keren naar mijn voorbeeld. De
vraag die het leven hier stelt is naar mijn oordeel de volgende: hoe kwamen
deze volkeren ertoe terwille van hun veiligheid hun hell te zoeken in het
meest onveilige, niet alleen voor het voortbestaan van het eigen yolk, maar
ook van de mensheid? Dat is voor mij niet alleen paradoxaal, maar ook
tragisch.
Van de andere kant kan ik de geschiedenis van de koude oorlog in drie dikke
delen beschrijven, met data, personen enz. Dan krijg ik een mooi gesloten
empirisch verifieerbare, logische gedachtengang. Stoot ik echter door tot de
levensvragen, dan kom ik tot de constatatie dat de mens blijkbaar zo rationeel en tegelijk zo irrationeel is dat hij onder invloed van de angst — en met
negatie van een reeks rationele overwegingen — een weg is opgegaan die
volgens ingewijden noodlottig is. Als men dat soort vragen gaat stellen,
verwijdert men zich m.i. van het puur verifieerbare ...
Maar moet men zich die vragen niet stellen?
Ja, die moet men zich stellen. Maar ik kan mij gerust twee soorten boeken
over de koude oorlog voorstellen. Vooreerst het wetenschappelijk handboek, dat absoluut voldoet aan alle eisen die de meest streng denkende wetenschappelijke historicus zich stelt. Volgens mij zou dat toch een oppervlakkig stuk geschiedeniswerk blijven. Houdt men echter rekening met
problemen als angst, tragiek enz., dan stoot men op elementen die moeilijker te vatten zijn, die men op een andere dan de wetenschappelijke manier
moet trachten te benaderen.
Maar waar blijft dan de waarde van de eerste soort boeken, die van het
`mooi of gesloten geheel'?
Voor de interpretatie in de diepte is het beschikbaar zijn van dit bewerkte
materiaal toch van grote betekenis! Alleen blijft het de vraag of dit niet
eerder een mooi stuk wetenschappelijke geschiedenis is dan wel de geschiedenis van de koude oorlog!
De geschiedenis omvat altijd iets `meer'. Nu ben ik er altijd op uit geweest
om mij een beetje te bewegen op het randgebied van dat `meer'. Dan ontdenkt men echter dat de gewone schrijftrant niet voldoet. Beschouwen we
die dubbelgreep die een kwestie is van het gebeuren en de reacties daarop.
Misschien dat de romanschrijver daarin toch een andere techniek volgt.
Neem bijv. Les dieux ont soif van Anatole France: de gebeurtenissen rond
iemand in een revolutietijd. Iemand die absoluut te goeder trouw is, takelt
langzamerhand of en gaat denken in schrikbeelden: hij diaboliseert de viiand (het kan ook een binnenlandse vijand zijn). Een figuur als Robespierre:
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het komen tot grote misdaden terwijl men er heilig van overtuigd is daarmee
iets goeds te doen. Wat mij betreft is iemand als Robespierre een sleutelfiguur; er ligt een grote tragiek in. Wel kan ik mij een geschiedenis van de
Franse Revolutie voorstellen waarbij men deze tragiek laat schieten. Men
zou kunnen zeggen dat Robespierre bang was voor de ondermijning van
het revolutionair elan door mensen die hij verraders noemde: en verraders
moest men uitroeien. Men maakt hetzelfde mee in de Russische en in de
Chinese revolutie.
Met welke middelen kan men die tragiek in het geschiedverhaal opnemen?
Men zal toch tot een andere keuze van materiaal moeten komen, wil men
iets 'kunstzinnigs' schrijven. Ik kom altijd terug op de Muze van de geschiedenis. Bepaalde historici willen niets liever dan die Muze uitschakelen
en wensen alleen met exact materiaal te werken, statistieken, correlatieberekening enz. Zo zou men i.v.m. de Franse Revolutie twee curven kunnen uittekenen: een van het opdoemend gevaar van buitenlandse vij anden en daarnaast een van het aantal terechtstellingen in het binnenland. Maar dan heeft
men nog altijd de kwintessens gemist van de beweegredenen waarom op
deze wijze op de gebeurtenissen gereageerd werd ... en hier kom ik opnieuw
in de geschiedbeleving terecht.
Wat bracht Robespierre ertoe zo te handelen? Dat is niet alleen vanuit zijn
karakter verklaarbaar, niet vanuit zijn sadisme of vanuit een zeker genoegen
om bloed te zien vloeien. Neen, men moet hier ook rekening houden met
een oprecht idealisme, met een eigen gedachten- en beleveniswereld.
Neem nu opnieuw Anatole France, Les dieux ont soif.. Dan vraag ik mij toch
af, wanneer ik het boek nu niet als een roman maar als een geschiedenisboek
lees, of daar dan niet nog net iets meer instaat dan in menig strikt wetenschappelijk geschiedenishandboek. Maar ja, men maakt het zichzelf daarmee wet erg moeilijk, en het grote bezwaar blijft dat men de deuren wijd
openzet voor een zeer individuele, noem het subjectieve interpretatie. Volgens mij is de angst voor de subjectieve interpretatie bij de beroepshistorici
zo groot dat deze mensen in hun, ze noemen het dan wetenschappelijke eerlijkheid, zo ver gaan dat ze niets met dat `andere' te maken willen hebben.
Zij willen zich beperken tot het verifieerbare.
Van een niet-historicus is in dit verband een interessant werk verschenen,
W. de 'Metabletica' van J. H. van den Berg. In zijn bespreking van het verleden schrijf t hij o.a.: `Het verleden in zijn gedaante van het verleden, dat
is dus: in zijn echte gedaante, is het verleden zoals het nu tot ons komt, het
gebeurde zoals het thans tot ons spreekt'. 8 In de marge hiervan verwijst hij
ook naar uw werk `De revolutie der eenzamen', meer bepaald naar het
voorbericht waar u verklaart: `... in het weergeven der feiten was ik zo
nauwkeurig mogelijk. De vrijheid die ik mij veroorloofde, betreft vooral
de groepering der f eiten'. 8 Zowel bij Van den Berg als bij u ligt de nadruk
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op het geheel van de 'herinnering' van het verleden en niet op de feiten of zonderlijk, terwijl de traditionele historicus veelal blijf t zweren bij het verif ieerbare f eitenmateriaal.
Huizinga heeft ergens gezegd dat geschiedenis vragen stellen is aan de stof.
Nu kan ik mij zeer goed voorstellen dat mensen met een andere studiegang
een andere soort vragen gaan stellen. Jung was en Van den Berg is een psychiater, Huizinga is begonnen als sanskrietist — dit heeft hem een soepelheid
in vragen gegeven —, Toynbee was een classicus, een arabist en zelf kom ik
uit de economisch-sociologische hoek. Dit stellen van nieuwe vragen zie ik
als iets vruchtbaars, want al zijn de antwoorden op die vragen misschien nog
onvolledig, hypothetisch of onvoorzichtig, het opwerpen zelf van die vragen voegt een nieuwe dimensie toe. De multidimensionele benadering wordt
hierdoor in de hand gewerkt. Ik geloof dat de historicus meer respect zou
moeten hebben voor hen die nieuwe vragen stellen.
Tot dusver heeft de historicus enkel nieuwe vragen gevonden in een horizontale verbreding van zijn onderzoeksdomein. Eerst had men de politieke
geschiedenis, dan werd dit verruimd tot de economisch-sociale geschiedenis, dan de cultuurgeschiedenis ... elke verruiming bracht nieuwe vragen
aan, maar steeds in het horizontale vlak. Daarnaast zijn er toch heel wat
nieuwe vragen ontstaan door diepteboringen. Bij Braudel bijv. onderscheidt
men drie soorten tijd: een verborgen tijd van klimaat, bodem ... verder de
tijd waarin de cultuurpatronen evolueren en tenslotte de tijd van `les evenements' aan de oppervlakte. 9 Met dit laatste werkt de historicus want les
evenements zijn bij uitstek registreerbaar. Van veranderende cultuurpatronen is het al heel wat moeilijker de oorzaken op te sporen. Daar is Van den
Berg mee bezig: nagaan hoe bijv. in oudere cultuurpatronen de kinderen
werden ingeleid in de problemen van levee en dood. Maar als men dan
helemaal naar de diepte streeft, dan komt men wellicht uit bij de archetypen van Jung! Als men daarover gaat spreken is dit volgens sommigen
geen wetenschap meer! Bij deze overgang naar de verticale vragen, heeft
men meer hulpwetenschappen nodig: psychologie, psychiatrie, sociologie.
Men komt terecht bij Braudel en Gurvitch met la sociologie en profondeur,
ondeur,
en gaat men nog verder dan komt men in de buurt van Jung, Freud ...
maar dan heeft men een wereld vol onzekerheid, die niet meer verifieerbaar
is.
U spreekt daar over 't gebruik van hulpwetenschappen als de psychologie,
de sociologie enz. Wat sterk opvalt bij het merendeel van de historici — de
Annales-groep 1 ° ten spijt - is dat zij enorm wantrouwend schijnen te staan
tegen de inbreng van dergelijke wetenschappen.
8 J. H. van den Berg, Metabletica, G. F. Callenbach, Nijkerk 1970, p. 42.
9 Cfr. o.a. F. Braudel, Ecrits sur l'histoire, Flammarion, Paris 1969.
10 Cfr. o.a. Faire de l'histoire, 3 din., Gallimards, s.1., 1974.
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Juist omdat zij zich blijven bewegen in een registratie, in een verklaring van
wat Braudel les evenements noemt. Zodra men dieper gaat, op zoek trekt
naar wat in de antropologie en de sociologie cultuurpatronen zijn, moet men
wel andere wegen bewandelen en nieuwe hulpwetenschappen te hulp roepen.
Historici hebben de neiging om de sociologie eerder te zien als een rivaal en
niet als een hulpwetenschap. Het omgekeerde is wellicht ook het geval. De
Franse historicus Braudel schrij f t in zijn bijdrage tot `Het handboek van de
sociologie' (Gurvitch) dat de tegenstellingen tussen geschiedenis en sociologie in de grond dikwijls tegenstellingen zijn tussen historici en sociologen.
Als beoef enaar van deze twee disciplines zijt u zeer goed geplaatst om de
verhouding geschiedenis-sociologie in het licht te plaatsen.
Braudel verwijt de sociologen dat zij te veel werken met abstracte begrippen die niet voldoende historisch beweeglijk zijn. Hierin kan ik hem bijvallen.
Ik definieer sociologie als een studie van de sociale structuren en van de
menselijke instituties en handelingen, intermenselijke relaties, die zich afspelen binnen die sociale structuren. Deze sociale structuren zijn wel gekenmerkt door vaste vormen die Gurvitch institutions noemt, maar het
hele complex ervan dat binnen een cultuurpatroon bestaat, is naar mijn
mening voortdurend in beweging. Nooit is de sociale structuur in rust. Als
men nu de sociologie ziet zoals ik die opvat, als de studie van de sociale
structuur in beweging, dan heeft men daarmee het tijdselement binnengebracht, en zijn de grenzen tussen sociologie en geschiedenis vaag. Men zou
hoogstens kunnen zeggen dat de sociologie een stuk geschiedenis is, in de
ruime zin dan, van veranderende structuren. De aandacht is gericht op die
structuren, met een begrippenapparaat om ze te onderzoeken. De geschiedenis als zodanig is ruimer, blijft niet staan bij die sociale structuren. Zij
kan ook Shakespeare omvatten of Mozart en dit heeft niets met de sociale
structuren te maken. In zekere zin althans niet.
Volgens uw omschrijving ligt het onderscheid tussen sociologie en geschiedenis f eitelijk vervat in een andere accentuering?
Inderdaad: sociologie als geschiedenis is gericht op veranderende sociale
structuren, maar dan wel met een heel begrippenapparaat dat men nodig
heeft om die sociale structuren vakkundig te onderzoeken, een begrip als
institution b.v. Dergelijke begrippen spelen daarin een rol en zijn een eigen
wetenschappelijke aanpak waard.
Maar waar haalt u dan dat begrippenapparaat zelf?
De sociologie is nu eenmaal gespecialiseerd in begrippen die de intermenselijke relaties weergeven: klassen, standen, stijgingen en dalingen op de
maatschappelijke ladder enz. In de ruimste zin kan men dat allemaal histo-
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risch benaderen maar het zijn dan toch begrippen.
Laten we de dingen even concreter stellen. In uw boek `Van Renaissance
tot Wereldoorlog' handelt u over het verschil tussen een middeleeuwse
Westeuropese stad en een Aziatische stad. Het maken van dit onderscheid
is volgens u mogelijk geworden via de inbreng van een sociologisch begrip.
Zo heb ik dat evenwel niet kunnen aanvoelen. Was de historicus niet tot
hetzelfde
de resultaat gekomen?

Sociologie kan zich met de studie van een stad bezighouden. Zij kan daarin
oog hebben voor bepaalde groepen, machtsconcentraties ... en verder kan
zij de krachten analyseren die een stedelijk conglomeraat van mensen beheersen. Men komt dan tot begrippen als klasse, stand, enz.
In de vergelijkende cultuurgeschiedenis of in de vergelijkende historische
sociologie blijkt dat de Aziatische stad steeds een vorstelijk gezag boven
zich had en grondig verschilde van wat er in Belgie, Frankrijk of in Italie
bestond. In deze landen kende men de typische commune die een eigen
leven leidde, die optrad als een stedelijke autonomie, als een nieuw machtscentrum. Vanuit de vergelijkende cultuurgeschiedenis komt men dus tot het
begrip commune dat kan doorgelicht worden. Maar dit begrip is een sociologisch begrip. De socioloog probeert aan de hand van een aantal criteria
vast te stellen wat dit juist is, of het een vereniging is, een geheime vereniging,
een bende enz. De socioloog probeert een woorden- en begrippenapparaat
te ontwikkelen om de dingen te determineren. Dat kan de historicus ook
wel, maar hij zou dan al dit denkwerk opnieuw moeten doen, terwijl de socioloog voortdurend met die dingen bezig is. Neem b.v. het verschil tussen
standen en klassen: de middenstand is voor een socioloog gekenmerkt door
een zekere trots, door een welbepaalde kledij, door allerlei eigen opvattingen, door haar onafhankelijkheidsgedachte enz. en betekent dan toch iets
anders dan het begrip klasse dat aan economische, aan loonsituaties herinnert. Nu hoort daar een groot stuk denkwerk bij met aan de geschiedenis
ontleend vergelijkend materiaal. Dit kan door de historicus zo overgenomen
worden.
Bij sommige historici bestaat de neiging om de wetenschappelijkheid van
hun bedrijf te redden via het invoeren van wat zij noemen een `wetenschappelijke' terminologie. Ziet u de inbreng van de sociologie in het verlengde
van deze mening of blijf t de sociologische bijdrage voor u een middel om
uw geschiedbeleving adequater te sto f f eren?

Voor mij blijven fictie en werkelijkheid gelijke realiteiten in het historisch
gebeuren. Neem bijv. Die Rauber (1781) van Schiller. De premiere ervan
bracht bij de toeschouwers een ongelooflijke emotie teweeg. Nu waren er in
het Duitsland van toen enorm veel roversbenden. Maar de burgerij zag in
die roversbenden lui die tegen de bestaande orde schopten, zij idealiseerden
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de rovers tot vrijheidshelden. Dit was duidelijk een fictie. Maar toch zaten
in deze fictie elementen van burgerlijke emancipatie. Dit was de wijze waarop de burgerij geschiedenis beleefde! Hetzelfde maakten we mee met het
begrip 'watergeus' uit de Nederlandse geschiedenis. De watergeuzen werden
ook volkomen geidealiseerd als strijders tegen Spanje.
Ik zou niet kunnen leven in een sfeer van puur technische historische kennis
omdat geschiedenis voor mij geen 'beroep' is. Geschiedenis is voor mij — en
nu kom ik terug op het citaat van H.Pirenne — het leven zelf. . De historische
dimensie van het leven betrekken op mijn visie op het leven, is voor mij een
verrijking. Mijn grote bezwaar tegen wetenschappelijke geschiedenis is dat
men daarmee de geschiedenis monopoliseert als een kennisdomein van een
aantal specialisten. Als geschiedenis het dichtst naast het leven staat zoals
Huizinga zegt, dan moet men dat monopolie doorbreken, want dan komen
vragen aan bod die niet meer vakhistorisch zijn.
Ik ben altijd bijzonder geinteresseerd geweest in wat ieder denkend mens
die de dimensie van het verleden niet kwijt kan, eigenlijk bezig hield. Er is
op dit ogenblik in Nederland veel belangstelling voor de studie van de geschiedenis. Hier en daar heeft men een numerus clausus moeten instellen.
Vanwaar die grote belangstelling? Zou er bij die mensen een ontzettende
lief de voor de geschiedenisbeoefening als zodanig zijn? Of proberen zij,
veeleer in de bewogenheid van deze veranderende wereld, in de geschiedenis een antwoord te vinden op vragen die hen bezighouden in de levende
realiteit van nu? Waarom gaan studenten psychologie studeren? Wel, dikwijls omdat ze innerlijk in grote moeilijkheden zitten.
Daarbij aansluitend kan wellicht gewezen worden op het succes van die
schrijvers die een cyclische opvatting of een teleologie van de geschiedenis verdedigen. Een dergelijke conceptie schijnt de mensen van onze chaotisch voorthollende tijd te kunnen helpen om hun eigen periode beter te
begrijpen. In de mate dat deze visies ruimte laten voor de vrije, levende
mens, lijken ze mij waardevol. Ik denk hier bijv. aan het werk van Toynbee. Minder levensecht lijkt mij de marxistische visie op de geschiedenis
die in de grond een extreem conservatisme bevordert: alle vragen zijn reeds
gesteld.

De marxistische geschiedbeoefening houdt het gevaar in tot een dogmatiek
te verstarren die tot een verschraling leidt van het vragen stellen. Het wordt
een vaste gedachtenloop.
Bij heel wat jonge mensen in deze tijd leeft een stuk angst voor — of afwijzing
van -- een wereld die zij onaanvaardbaar achten. Vroeger sloten heel wat
van die mensen zich aan bij de socialisten, omdat zij partij wilden kiezen
voor de arbeiders. Nu zijn die arbeiders zelf kleine bourgeois geworden en
dringen andere problemen zich op: de Derde Wereld, de luchtvervuiling en
het oorlogsgevaar, om er maar enkele to noemen. Neem nu nog alleen de rea-
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liteit van dat oorlogsgevaar, dat inderdaad aanwezig is. in de opeenhoping
van kernwapens. Filosofen die tegelijkertijd kernfysici zijn zoals Carl Friedrich von Weizsacker, zien grote gevaren in het verschiet. Zoals dit reeds met
alle technieken het geval is geweest, zal wat eerst exclusief was, na verloop
van tijd aan iedereen toebehoren. Von Weizsacker ziet dat in de toekomst
zowel Syrie, Egypte, Israel en verder zowat iedereen een eigen kernmacht
zullen hebben. Dat noemt hij das atomare Chaos. Men voorziet zelfs dat
kleine groepen saboteurs over een kernwapen zullen beschikken. Kleine
bommen weliswaar, maar toch al voldoende om een stad als Gent op te
blazen. Dat voorziet men! Dat is een absolute realiteit. En er is niets dat ons
garandeert dat niet een nieuwe Hitler, een nieuwe Stalin, ergens zal opstaan.
Er kan ook een Chinees komen, die door machtswaan bezeten is.
Ik bedoel maar dat kernfysici op zuiver mathematische gronden beweren
dat ons nog maar een kleine marge blijft om al die dingen te regelen of dat
anders opeens de zaak aan elke controle zal ontsnappen.
Nu is er een jongere generatie die in het doordenken van deze dingen meent
steun te moeten zoeken in het verleden. Dit hangt af van hun karakterstructuur. Sommigen interesseren zich voor wereldhistorische perspectieven, anderen werpen zich in de psychiatrie.
In de heersende ongerustheid is er dus een aantal jongeren dat een greep
zoekt op het waarom van het gebeuren. En het marxisme geeft hun wapens
in handen om een aantal schurken te ontmaskeren: de multinationals, de
kapitalisten ... Dat is een terminologie die hun wonderwel te pas komt
maar die bijzonder elementair wordt gesteld en dan nog wel op grond van
analyses van Marx die verouderd zijn, behalve misschien die Entfremdung.
Maar dit laatste komt in het communisme ook voor ... Een onbehagen in
de wereld blijft echter aanwezig. In een oratie gehouden te Leiden, spreekt
Van den Berg over neurotiserende factoren. Ik vraag mij af of een deel van
de onrust bij de jonge generatie, het door dik en dun verdedigen van een
links standpunt, niet eveneens een snort neurose is: de eigen plaats in de
wereld niet meer zien, het gevoel alle grond verloren te hebben. In de Bijbel,
in het Nieuwe Testament vindt men een aantal dingen juister weergegeven
dan waar ook.
In de marge van deze situatie van onrust, van `zijn plaats niet meer zien' in
een wereld die dikwijls als chaotisch overkomt, zou ik u willen vragen wat
de draagwijdte, de rol is van het `absurde' in uw werk?
In In de ban der geschiedenis heb ik gezegd dat ik om de menselijke realiteit
te begrijpen, drie categorieen zou invoeren die voor de wetenschap wat onbruikbaar zijn, gewoon omdat ze uit de toon vallen bij het normale abstraherend logisch wetenschapsbedrijf. Als die drie categorieen heb ik toen genoemd het tragische, het paradoxale en het absurde. Ik ben nu geneigd om
het tragische als hoofdmoment te beschouwen. Ik zou het willen zien als
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primair, met als varianten het paradoxale en het absurde. Het paradoxale is
dan een onverwachte tragiek van het samenvallen van tegenstellingen terwijl
het absurde die elementen van het tragische bevat die zo ver reiken dat wij
met de mond vol tanden staan. Bijv. het vergassen van zes miljoen Joden
maakt iedere verklaring tot een schijnverklaring. Men kan wel zeggen dat
Hitler dit gewild heeft, maar daarmee peilt men deze gebeurtenis niet! Op
de vraag naar een verklaring ervan geeft men altijd een nonsens-antwoord.
Bij het absurde krijgt men een historische problematiek waar het verstand
bij stilstaat. De verklaring is een schijnverklaring, het is Camus' L'etranger.
Iemand doodt een Arabier. De rechter vraagt hem het waarom van zijn
daad. `Vanwege de zon ...' Daar heeft men de typische schijnverklaring van
het absurde.
De inbreng van deze categorieen heeft m.i. ook een sterke invloed gehad op
uw methode van schrijven. Ligt bijv. het bijna 'filmische' gebruik van het
anekdotische in uw werk hier niet in het verlengde van?
Bekijken we even de definities die men gewoonlijk van de geschiedeniswetenschap geeft. Volgens Huizinga is het de wetenschap die het meest na
is aan het leven en volgens Burkhardt gaat het om de levende en strevende
mens. Verder heeft men nog de definities van M. Bloch of van L. Febvre.
Mijn grote bezwaar is nu dat al deze mensen dit wet zeggen en dat veel historici instemmend knikken, maar dat men er in feite niet naar handelt.
Natuurlijk komt men, als men daar ernst mee maakt, in ontzettende moeilijkheden terecht: de eenheid van het verhaal wordt gebroken, de meest
heterogene elementen worden bijeengebracht, een deel verdwijnt in de mist
van de onzekerheid of er komen hulpwetenschappen tekort. En men mag
dan niet ver, ;eten dat ik de mens voortdurend centraal wil stellen. Uit deze
impasse heb ik zelf geen andere uitweg gezien dan andere methoden van
schriiven, met een sterk gebruik van het anekdotische dat voor mij altijd het
symbotksche is. Het anekdotische wordt door de historici geinterpreteerd als
oppervlakkigheid, terwijl voor mij de gefundeerde anekdote een symbolische kracht hee die heel groot is. Hierdoor ben ik natuurlijk aan alle kanten
heel kwetsbaar geworden. Wie zo werkt, verwijdert zich van het `metier',
wordt door de historicus als een outsider bekeken. Terecht, maar ik stel
liever een paar nieuwe vragen dan dat ik altijd in het gareel loop, uit angst
van mij te moeten wagers op onbekend terrein.
Ik scnrijf niet dititend voor vakmensen, wet in hoofdzaak voor mensen
voor wie de c'imen.sie van de verleden tijd nog levend is. Wel ben ik ook gekomen tot een aantal vaktechnische publikaties maar daarnaast heb ik
steeds de behoefte gevoeld door te dringen tot de beleveniswereld van hen
die geen enkele wetenschappelijke pretentie hebben. In die zin heb ik altijd
een dubbel leven geleid en uiteraard is daardoor mijn positie niet duidelijker
geworden.

Franse romans over bezetting en
bevrijding

Dieuwke I. Eringa

De belangstelling voor gebeurtenissen en situaties uit de tweede wereldoorlog is nog steeds niet verdwenen. Het succes van films als Lacombe
Lucien (Louis Malle 1973) en Section Speciale (Costas Gravas 1975) is
daarvoor een graadmeter. De generatie van degenen die de oorlogsjaren
hebben meegemaakt, sterft uit, steeds meer slachtoffers van de vreselijke
gebeurtenissen uit die tijd moeten zich alsnog in klinieken laten behandelen
om de psychische verminkingen te boven te komen. Intussen is een nieuwe
generatie opgegroeid; binnenkort zal, wie over de jaren 1940-1945 wil
publiceren, alles uit documenten moeten halen, omdat hij zich niets meer
zelf van die periode kan herinneren, zoals dat nu al het geval is met een
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film als Cabaret en een roman als De getatoeeerde Lorelei van Jaap Harten, waarin het gaat over de vooroorlogse tijd in tegenstelling tot bijv. verhalen die een sterk autobiografisch karakter dragen van Marga Minco en
Andreas Bumier.
Naarmate er minder mensen zijn die zich de historische feiten kunnen
herinneren, in die mate neemt het historisch belang van een aantal romans
toe, zelfs wanneer zij middelmatig zijn uit artistiek oogpunt.
Wie een roman gaat bekijken als bron voor moderne geschiedenis, zal uiteraard niet vinden wat een historische beschouwing als bijv. die van Aron
hem biedt: Histoire de Vichy (1954) of Histoire de l'Epuration (1967 en
1969), maar hij zal andere dingen aantreffen. Hij zal lezen, doorvoelen en
begrijpen hoe mensen hebben gereageerd op de gebeurtenissen van die
rampzalige jaren, wat ze hebben moeten doormaken, en hoe ze vaak voor
morele conflicten hebben gestaan.
Boeiend is ook te zien hoe verschillend de situatie is geweest van die in
eigen land, naast vele parallellen. Zelf heb je zozeer geleefd met je neus
gedrukt op de problematiek van je eigen land dat je je niet hebt kunnen
realiseren wat er zich elders afspeelde. In dat verband is bijv. interessant
van Monsarrat The Kapillan of Malta, dat veel informatie geeft over de
situatie op dat eiland. In Frankrijk is de toestand o.a. verschillend van
vele andere bezette gebieden doordat het een aantal jaren verdeeld is geweest in een bezet en een onbezet gebied onder Petain, met als residentie
Vichy.
Uit de stroom boeken over oorlog en bevrijding heb ik er zeven uitgekozen.
Het zijn, in volgorde van verschijning:
Elsa Triolet, Le premier Accroc coOte deux cents Francs (1944);
Beatrix Beck, Leon Morin, Pretre (1952);
Simone de Beauvoir, Les Mandarins (1954);
Anne Langfus, Les Bagages de Sable (1962);
Renee Massip, La Bete quaternaire (1963);
Yvonne Baby, Oui, l'Espoir (1967);
Christine de Rivoyre, Le petit Matin (1968).
Bovengenoemde romans hebben twee dingen gemeenschappelijk: ze zijn
alle door vrouwen geschreven en ze zijn alle bekroond, hetzij met de Prix
Goncourt, hetzij met de Prix Interallie. Niet dat aan die laatste omstandigheid zoveel waarde behoeft te worden gehecht, niettemin spreekt er een
zekere officiele waardering uit en maakt het ze meer vergelijkbaar.
Lettend op de behandelde materie zouden we ze anders moeten rangschikken: Triolet spreekt over de oorlogstijd en de periode vlak voor de bevrijding, de Rivoyre eveneens, zij spreekt ook nog over de bevrijding, datzelfde doet Massip. Beck laat haar verhaal nog iets langer doorgaan, de
Beauvoir laat haar gebeurtenissen zich afspelen tussen Kerstmis 1944 en
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1947. De hoofdpersoon van Langfus heeft de concentratiekampen meegemaakt en kan, enkele jaren na de bevrij ding nog steeds niet verder leven
als een 'gewoon' mens; de roman van Baby speelt zich jaren na de bevrijding af, maar door de opbouw van het verhaal, met vele flash-backs, herinneringen en associaties, worden we telkens teruggevoerd naar de oorlogsjaren, Ook in deze roman is sprake van iemand, een man ditmaal, die
zo geleden heeft dat hij na jaren nog niet in staat is normaal menselijk contact te hebben, een relatie op te bouwen. In beide laatstgenoemde verhalen
speelt de Poolse afkomst een rol: de hoofdpersoon uit Langfus is zelf een
Poolse, die uit de roman van Baby heeft een Poolse moeder. Baby komt tot
een positieve oplossing, tot geluk, tot een persoonlijke relatie tussen twee
mensen, de roman van (de inmiddels overleden) Langfus eindigt zoals hij
is begonnen, in droefenis, leed, kommer en kwel.
De romans van Beck, Massip en Rivoyre hebben een vergelijkbaar en gemeenschappelijk aspect: in alle drie de gevallen gaat het om een liefdesrelatie die onmogelijk is, gezien de tijdsomstandigheden. Bij Beck tussen
de weduwe van een joodse man en een priester, bij de Rivoyre tussen een
Frans meisje en een Duits militair, terwijl de vrouwelijke hoofdfiguur van
Massip gekweld wordt door wroeging over haar overspel met een verzetsstrijder, terwijl haar man in een krijgsgevangenenkamp verblijft.
Bij Beck en Massip worden oplossingen gezocht en gevonden in de bekering tot en de kracht uitgaande van het katholieke geloof, de Beauvoir is
duidelijk links, het verhaal van Baby speelt zich af in een milieu van overtuigde communisten, en hoewel het in deze verhalenbundel niet duidelijk
tot uiting komt, we weten dat Elsa Triolet, de in 1969 overleden vrouw
van Aragon, evenals haar man een vooraanstaande positie heeft ingenomen
in de PCF (de Franse communistische partij). Haar politiek geinspireerd
sociaal realisme, een vaak irritante schrijftrant, komt in deze verhalen ook
nog niet tot uiting, een voordeel is, in dit geval, dat zij veel kleine, realistische bijzonderheden geeft, veel couleur locale.
De titel van de verhalenbundel van Elsa Triolet is een bericht — in code —
waardoor Algiers en Londen contact hadden met het verzet in Frankrijk.
`Ga over tot actie', is, volgens de schrijfster, de betekenis. Een deel van
de gebeurtenissen speelt zich af in Lyon. De winter van '40-'41 is afschuwelijk streng. Petain en Laval 'verdedigen' de belangen van Frankrijk
en op Londen valt een regen van bommen. De Russen worden in de oorlog betrokken. Voor het eerst wordt de Gaulle vermeld. In 1942 het zomeroffensief van de Duitsers. Ze gaan in de richting van de Kaukasus. Op
11 november 1942 stromen Duitsers en Italianen over de demarcatielijn.
In de zomer daarna volgt de val van Bizerta en Tunis, de geallieerden
landen op Sicilie. Op 6 juni 1944 kondigt het bericht dat de titel van deze
bundel vormt, de landing in Normandie aan. Gaat het in het laatste van
de vier verhalen over de droppings van wapenen en over represailles van
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de Duitsers vlak voor de landing van de geallieerden, in de eerste drie
verhalen komen veel gegevens voor over het verzet. Langzamerhand organiseren de jongens die aanvankelij k individueel, later in grote hoeveelheden, ontkomen aan de wurggreep van de Duitse overheersing, in de bergen
en in de ontoegankelijke bossen, het verzetsleger.
In Lyon is typisch de functie die de boite aux lettres heeft, speciaal in het
gedeelte van de stad waarin men, eenmaal verdwenen in de `traboules'
verder niet meer kan worden opgespoord. De dagelijkse communicatie van
het verzet -- wachtwoorden, arrestaties, berichten over sabotagedaden, verklikkers, clandestiene literatuur -- loopt via de brievenbussen. De `traboules' zijn gangetjes, tunneltjes, soms met zes zeven uitgangen, doorgangen
die via trappen en binnenplaatsen toegang geven tot andere straten. Het
fijne netwerk van `traboules' strekt zich uit onder de huizen, ingewikkeld
als een systeem van riolen en vrijwel net zo stinkend.
Conscientieus als ze is, geeft juist Elsa Triolet een nauwkeurig beeld van
de dagelijkse situatie. Over de honger, de saccharine, de cacaodoppenthee,
de lege etalages, de zwarthandelprijzen. ledere nacht rijden de goederentreinen naar Duitsland met de voorraden uit de bezette gebieden. Er is
schaarste aan allerlei grondstof f en, er is geen zeep, geen vet, geen boenwas,
een gebroken ruit kan niet worden vervangen, de mensen lopen op houten
zolen, voor de winkels staan lange files.
Soortgelijke details worden eveneens vermeld door de andere auteurs, door
de een wat minutieuzer, door de ander wat minder gespecialiseerd. Ook
Renee Massip geeft vrij veel praktische details. Merkwaardig voor nietFransen blijft die merkwaardige situatie van het begin, toen men blijkbaar
zij het met een pasje, nog terug kon van het zuiden naar Parijs. Velen die
in het begin met de wilde uittocht naar het Zuiden zijn meegegaan, komen
later weer in de hoofdstad terug. Bij Christine de Rivoyre is het moeilijk,
over de demarcatielijn heen te komen. Het lukt het meisje Nina clandestien,
en zo heeft ze de gelegenheid haar vriend terug te zien die, op weg naar
Spanje, in het onbezette Zuiden is blijven steken.
Wat opvalt bij Renee Massip is ook dat de krijgsgevangenen de hele oorlog door hebben kunnen blijven corresponderen met hun vrouw of hun
familie, en pakjes hebben kunnen sturen. Een van de dingen die deze
schrijfster naar aanleiding van deze correspondentie te berde brengt, is de
vervreemding die noodzakelijkerwijs optreedt wanneer je jarenlang zo ver
bij elkaar vandaan bent, maar vooral wanneer je niet open kunt schrijven
wat je voelt en denkt en je toevlucht moet nemen tot een soort geheimtaal.
Naast de beschrijving van de ontberingen is uiteraard een veel voorkomend
gegeven in al deze romans de houding van de bezetter. Wordt er een
felle strijd gevoerd door middel van aanslagen en sabotagedaden tegen het
heersende regiem, de individuele Duitser is niet altijd een ellendeling. In
de roman Le petit Matin komen de conflictsituaties aan de orde die daar-
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van het gevolg kunnen zijn. Wanneer is de kans op 'verleiding' het grootst:
wanneer er in je leven een leegte is ontstaan doordat je eigenlijke man, je
eigenlijke vriend je heeft teleurgesteld. Voor de hoofdfiguur in La Bete
quaternaire houdt dit in dat ze in haar hart niet kan uitstaan dat haar man
niet, zoals vele anderen, uit krijgsgevangenschap heeft weten te ontsnappen. In Le petit matin is het de ontdekking van de lafheid van Jean, van
het feit dat hij zich heeft laten inpakken door Vincent.
Heel goed dat in de beide laatstgenoemde romans en in Leon Morin, pretre
gesproken wordt over de eenzaamheid van al die vrouwen die zoveel jaren
hun man hebben moeten missen, de onbestorven weduwen, maar ook de
werkelijke. Begrijpelijk, dat je lesbische gevoelens krijgt. En ook: `Je me
fais 1'amour avec un bout de bois.'
Merkwaardig hoe bij verschillende personen allerlei tegenstrijdigheden
zich voordoen. Een aanhangster van Petain die een joods kind adopteert.
Hoe je, zelf betrokken bij het verzet, geen last krijgt met een collega die
`Vichyste' is. Hoe een meisje vijf vrienden tegelijk kan hebben, twee uit de
Resistance, een uit de 'milice', een zwarthandelaar en een Duitser. Ze
diende, zegt Beatrix Beck niet ongeestig `a la fois la France combattante,
celle de Vichy, et le Reich.'
Een chapiter op zich vormt het probleem van de joden. Natuurlijk, evenals overal, de deportatie en het verbergen van kinderen en ouderen, maar
daarbij een probleem voor joodse ouders: moeten we ons kind uit veiligheidsoverwegingen laten dopen, en voor katholieke pleegouders: moeten
wij het kind ten doop laten houden. Verbijsterende uitingen van rassenhaat in het algemeen en antisemitisme in het bijzonder vinden we in Le
petit matin. Deze roman speelt zich of in het gebied van Les Landes. In
de buurt is een gevangenkamp van Algerijnen. Vreselijk, als die aan het
eind van de oorlog zichzelf zouden bevrijden! `Die wilden met hun beesteninstincten!' Wat gaat er met de meisjes gebeuren! Zet er maar een stelletje
oud-kolonialen bij, die zullen die drieduizend wilden wel onder de duim
weten te houden! En de joden? Je moet ze haten als de pest! Waarom?
Vanwege Golgotha!
Nauwelijks heb ik nog de lijvige roman van Simone de Beauvoir vermeld.
Ten dele omdat ik deze roman wel als bekend mag veronderstellen. Ook
omdat het moeilijk is, in weinig woorden iets zinnigs te zeggen over dit
m.i. grootse werk. Les mandarins vormt een zeer uitvoerige en knappe
analyse van vrijwel alle aspecten van de Franse problematiek van kort na
de oorlog, een problematiek die niet aleen de Franse is. Haar roman is
nergens droog en dor. De auteur laat ons de maatschappelijke en politieke
situatie van die jaren meebeleven, met alle mogelijkheden tot conflict die
daar in opgesloten liggen. Van een voormalige verzetsgroep wordt tot in
details nagegaan wat er van terecht gekomen is — tragische levens vaak.
Gedesillusioneerde mensen. En welke kant zal het opgaan? Lucide als ze
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is, voorspelt Simone de Beauvoir reeds, hoe de situatie zich zal gaan ontwikkelen. Een situatie die haar en haar vrienden tot diepe, diepe droefheid stemt. Maar ondanks de verschrikkelijke problemen die zich voordoen -- om er een te noemen: hoe moet gereageerd worden wanneer de
berichten loskomen over de Russische concentratiekampen? -- komen de
voornaamste personen tot aanvaarding van het leven zelf, aanvaarding van
de toekomst, hun toekomst, maar niet dan wanneer ze zelf vlak langs de
dood zijn gegaan.
Van de zeven door mij genoemde romans vind ik deze laatste de meest
grootse. Alle in hun soort geven ze echter een duidelijk beeld van wat er
zich afspeelde in de oorlogsjaren en van de nasleep daarvan. Gezien de
opzet van deze beschouwing heb ik me willen onthouden van een artistiek
waarderingsoordeel. Het spreekt van zelf dat de zeven genoemde romans
sterk verschillend zijn in opzet en uitwerking van het onderwerp. Een uitzondering wit ik maken voor Oui, l'Espoir van Yvonne Baby, dat ik een
juweeltje van een kleine roman vind, zeer subtiel. Het is goed te merken
dat de schrijfster ook de filmtaal kent. Knap, de mannelijke hoofdpersoon,
die bijna de gehele roman beheerst, in de ikvorm sprekend te introduceren.

Juan Rulfo, of de wrok om de vader

Guy Posson

Voor velen beperkt de Zuidamerikaanse literatuur zich tot het oeuvre van
Gabriel Garcia Marquez 1 . En het is waar dat de besnorde succesauteur
uit Colombia voor een groat deel verantwoordelijk is voor de roman'boom'
in Zuid-Amerika 2 . Er zijn nog een paar andere, internationaal bekende
namen: Borges, Asturias, Vargas Llosa, Cortazar, Donoso. Hier en daar
heeft men wel gehoord van Carpentier, Scorza, Puig. Maar wie kept Juan
Rulfo? Zelfs recente handleidingen keuren hem geen apart hoofdstuk
waardig 1 . Toch zeggen veel auteurs dat ze hem veel verschuldigd zijn.
Gezien het hoog niveau van de recente romanproduktie in Spaans sprekend Amerika, betekent dat toch wel wat. Wat maakt hem dan zo apart?
Het oeuvre van Rulfo is niet uit het niets ontstaan. Hij is een heimatschrijver, een uit die onafzienbare rij Zuidamerikaanse auteurs voor wie
de eigen nationale, ja regionale werkelijkheid de basis vormt van hun
werk. De ontdekking van die fascinerende wereld gaf de Europese lezer
het gevoel dat hij op een andere planeet was terechtgekomen. Ook binnen
het Ameri.kaanse continent begon men elkaar over de grenzen heen te
waarderen. Zo ontstond de markt voor wat men `el boom de la novela
hispanoamericana' is gaan noemen. Maar de ader die zo succesvol was
aangeboord, hield een gevaar in, nl. de hang naar het pittoreske, de `cou-

1 Voor een introductie in Marquez' oeuvre, cfr. L. Geerts, Marquez: Wanhoop en
geweld in Columbia, Streven, feb. 1974, pp. 489-497.
2 In het literair supplement van Die Zeit, dd. 10 okt. 1975, zegt Dieter E. Zimmer
zelfs: 'Ik'ben waarschijnlijk niet de enige, die heden ten dage voor zichzelf zegt: LatijnsAmerika, dat is die wereld, die de in 1928 geboren Colombiaan GGM op zo intensieve wijze schildert, dat daarmee vergeleken het echte Zuid-Amerika wieweet als een
flauw afkooksel aandoet.' (!)
3 Andre Jansen, La novela hispanoamericana actual y sus antecedentes, Nueva
coleccion Labor, Ed. Labor, Barcelona, 1973. Rulfo wordt driemaal terloops vermeld.
Op p. 72 van deze, overigens onbetrouwbare, inleiding zegt Jansen dat R. tot de auteurs
behoort die het Mexicaanse precolombiaanse verleden in hun oeuvre hebben willen
verwerken. Er is daarvan geen spoor te vinden in gans zijn werk! Over Donoso schreven wij zelf in Streven, aug. 1975, pp. 994-998.
4 In een interview dat Leo Geerts en ikzelf met GGM hadden (De Nieuwe, nr. 572,
14 maart 1975) zei hij dat PP het mooiste bock is dat ooit in Latijns-Amerika geschreven is.
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leur locale'. Vernieuwen is moeilijk. Dat merkt men aan de laatste romans
van Marquez en van Vargas Llosa, die niet met hetzelfde enthousiasme
zijn onthaald als de voorgaande .
Talrijke auteurs hebben de beperkingen van de heimatliteratuur willen
vermijden, door hun werk te situeren in een stedelijk kader. Denken we
maar aan Cortazar, Sabato, Onetti, Puig. Rulfo echter hangt met al zijn
vezels vast aan een dorp in een schroeiend hete, totaal verarmde provincie. Zijn 'helden' zijn arme boeren, die gedomineerd worden door meedogenloze grootgrondbezitters. Voorwaar geen origineel vertrekpunt. Hij
werd zelf geboren in zo'n klein dorpje in de staat Jalisco, vijfhonderd
kilometer westwaarts van Ciudad de Mexico, en wel op 16 mei 1918. In
een interview met Luis Harss s zegt hij dat San Gabriel, het plaatsje waar
hij zijn jeugd doorbracht, eertijds een welvarend handelscentrum was.
Maar de laatste vij f tig jaar heeft de streek niets anders gekend dan verzengende hitte. Doordat alle bossen gerooid zijn heeft ze nu meer weg van
een maanlandschap vol kraters. En wie niet emigreert blijft achter uit verbondenheid met de doden ...
Een paar maanden na zijn geboorte, in voile Cristerosopstand ?, verliest
hij zijn vader. Als hij acht is sterft zijn moeder, en komt hij in een weeshuis terecht. Zijn nochtans talrijke familie ziet niet naar hem om. Het
hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat de verhouding tot de vaderfiguur en tot de substituten ervan een grondgegeven van zijn werk is. Hij
studeert voor boekhouder, verhuist naar Ciudad de Mexico en leidt daar
enige tijd een zeer precair bestaan. In 1935 krijgt hij een baantje bij de
administratie, waar hij tien jaar blijft. Dan is hij achtereenvolgens verkoper voor een Amerikaans bedrijf, lid van een staatscommissie, scenarioschrijver voor connmercie-le films, televisiemedewerker, en tenslotte in 1962
medewerker aan het Instituto Indigenista, een organisme dat de integratie
van de nog overblijvende Indiaanse gemeenschappen in de Mexicaanse
samenleving wil bevorderen.
In 1942 publiceert hij zijn eerste novelle. Een verzamelbundel verschijnt
in 1953, onder de titel El Llano en llamas. 8 In 1955 beeindigt hij zijn

5 Respectievelijk El otono del patriarca en Pantaleon y las visitadoras.
6 Luis Harss, Los Nuestros, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1966, p. 304.
7 `De revolutie van de Cristeros, zegt Rulfo, was een opstand tegen het federaal gezag. De regering had een decreet uitgevaardigd om de geestelijken te verbieden politiek
te bedrijven, de kerken tot openbaar bezit te maken en het aantal priesters per dorp te
beperken, in evenredigheid met het aantal inwoners. Natuurlijk protesteerden de
mensen. Het zijn zeer reactionaire dorpen, met erg conservatieve, fanatieke ideeen'
(Id., ibid., p. 308).

8 Een vertaling is in voorbereiding, onder de titel De vlakte in vlamynen, bij Meulenhoff.
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vooralsnog enige roman, Pedro Paramo. 9 Sindsdien werkt hij aan een
tweede, die La cordillera moet heten, maar hij kan er niet toe besluiten
hem te publiceren. Zijn werk heeft hem niet de welstand gebracht, waarin
zijn tien jaar jongere collega Marquez zich vermeit. Dat is ook te wijten
aan zijn zorgeloos omspringen met contracten. Er zijn wel talrijke studies
aan zijn werk gewijd, maar geen enkele heeft ooit een reactie zijnerzijds
uitgelokt. Hij is daarvoor te schuchter. En toch heeft zijn werk een zeggingskracht, welke die van Marquez ver overtreft. Men begint in te zien
dat deze laatste eigenlijk geen vernieuwer is, zoals Haroldo Conti, een
Argentijns romancier, in een recent interview heeft gezegd 1-°• De wereldvreemde Rulfo is dat wel. Hij heeft zijn literair handwerk bedreven met
een luciditeit, die hem, boven alle getheoretiseer uit, heeft gedreven tot
de uiterste grenzen van zijn schrijverschap.
Wat Rulfo zo apart maakt is dat hij, binnen een totaal en gewild regionalisme, mensen ten tonele voert die in hun eenvoud een universele dimensie
hebben. Ze zijn allemaal geestelijk ontworteld en zoeken koortsachtig naar
de grond van hun existentie. Deze 'queste' neemt bij deze auteur — die zijn
eigen vader nooit heeft gekend -- de vorm aan van een ontdekking van
de vader. Wat de zonen vinden doet echter de grond onder hun voeten
wegzinken. Het ideale beeld dat ze van hem hadden stort in elkaar. Hun
ontgoocheling slaat om in haat. Ze worden vadermoordenaars, maar beseffen nauwelijks dat obk de hoop, die hun vader in zijn zonen gesteld
had, beschaamd wordt, zodat ook de vader geen reden meer heeft om
voort te leven. De zonen zullen dus op hun beurt moeten boeten, omdat
het leven nu eenmaal zo is dat een illusie nooit werkelijkheid kan worden.
Het is een paramo, een woest en onherbergzaam oord.
Als je eenmaal de fatale geste gedaan hebt, geraak je in de infernale kring
van schuld en boete. Maar dat weet je pas als het te laat is. Je voelt dan
een existentiele bitterheid: wrok. Dat is het schrijnende bewustzijn dat het
lot je bedrogen heeft, dat die van hierboven een spelletje met je gespeeld
hebben, wetens en willens. Dan blijft de naakte existentie over, waarin
je zonder illusie verder moet gaan. Maar dat kan een mens niet. Op datzelfde ogenblik sterft hij, feitelijk of symbolisch.
In zijn boek Het Labyrint der Eenzaamheidii zegt Octavio Paz ergens

9 Vertaald door J. Lechner, Meulenhoff, Amsterdam, 160 pp. Eerste druk 1962, tweede, herziene druk 1975. Oorspr. titel: Pedro Paramo, Fondo de Cultura Economica,
Mexico, 1955. Voor deze studie hebben wij ons bediend van de uitgave van de Ed.
Planeta, Barcelona, 1974, die de twee werken in een volume biedt. Het ware beter
geweest dat de Nederlandse uitgever dit voorbeeld gevolgd had. De novelles zijn inderdaad onontbeerlijk voor een juist begrip van Rulfo's kunst.
10 Triunf o, nr. 664, 21 juni 1975, p. 59.
11 Vertaald door R. Lemm, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1975.

820

Guy Posson

dat de Mexicanen ongeneeslijk eenzaam zijn. Zij hebben geen wortels
meer, de Spanjaarden hebben die afgesneden. Zij zijn bastaarden, vruchten van het verraad van een hunner, dona Malinche, de Indiaanse maitresse van Hernan Cortes. Hun precolombiaans verleden is voor hen ongrijpbaar geworden, terwijl de hun opgedrongen koloniale cultuur onleefbaar is. Zij kunnen niet kiezen tussen de illusie en de onwaarachtigheid,
en moeten dus dona Malinche — de Mexicaanse Eva — we! verstoten.
`Daardoor verbreekt de Mexicaan zijn banden met het verleden, verloochent hij zijn afkomst en dringt hij in eenzaamheid het historische leven
binnen.' 12 Dat is dan, volgens Paz, de gelegenheid bij uitstek om een
leven op te bouwen dat universele waarde heeft. Maar hoe bewust de
Mexicaan zijn toekomst ook opeist, Paz geeft toe dat de wrok om het
verleden zijn bestaan blijft vergallen. Ook in Cien anos de soledad staat de
eenzaamheid centraal. Marquez zegt ergens 13 dat `soledad' de afwezigheid
van `solidaridad' is. Daardoor geeft hij aan het eerste begrip een enigszins
politieke, en alleszins geseculariseerde interpretatie. De eenzaamheid van
Rulfo's personages is veel tragischer. Zij is het produkt van het leven zelf,
van een soort onbewuste oerschuld, van de valstrik van het bestaan. El
Llano en llamas staat vol huiveringwekkende variaties op dit stramien.
Wij hopen dit aan te tonen bij het verschijnen van de Nederlandse vertaling.
De roman begint als een variante op de Mexicaanse legende van de jongen
die op zoek gaat naar zijn vader. Hij heeft zijn moeder op haar doodsbed
beloofd terug te gaan naar Comala, zijn geboortedorp, waarover zij zo
gloedvol kon vertellen. Hij moet zijn vader rekenschap vragen, omdat hij
jarenlang niet naar vrouw en zoon heeft omgezien 14 . Hij vergeet zijn
belofte, totdat hij, naar de woorden van Rulfo, korte tijd voor zijn terugkeer, 'begon vervuld te geraken van dromen en zijn illusies de vrije teugel
liet. En zo is zich een wereld gaan vormen rondom de hoop Welke die
meneer was, die Pedro Paramo heette, de man van mijn moeder'. (p. 5)
De illusie zal een valstrik blijken te zijn, en de verwachtingen van Juan
Preciado zullen beschaamd worden. Als het fundament van zijn wereld,
de hoop, geconfronteerd zal worden met de feiten, volgt een totale ontluistering. Zijn vader is een schoft, een moordenaar, een tiran, een uitbuiter, een man die totaal gespeend is van scrupules. Juan zelf is de vrucht
van een cynisch aangegaan huwelijk dat alleen maar tot doel had de
hacienda uit te breiden. Een van zijn vaders talrijke onwettige zonen (`We
zijn allemaal kinderen van Pedro Paramo'), Abundio, een acme ezeldrij-

12 P. 98.
13 Triun f o, nr. 441, 14 nov. 1970, p. 14.

14 Een heel gewoon verschijnsel in Mexico. Hiertoe draagt ook de praktijk van de
casa chica bij, de tweede familie, die naast de officiele onderhouden moet worden.
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ver, kan van hem zelfs geen aalmoes loskrijgen om zijn vrouw behoorlijk
to begraven. Abundio vermoordt zijn vader ...
We zijn gevaarlijk dicht bij de stereotiepe pathetiek van veel Zuidamerikaanse romans. Maar naarmate Juan verder doordringt in het verleden,
ontdekt hij dat zijn vader zeer Jong reeds twee dodelijke wonden heeft
gekregen. De eerste is de gewelddadige dood van zijn vader, die hij later
bloedig zal wreken. De moord op don Lucas Paramo is ook een symbool
voor de teleurstelling die de jonge Pedro voor zijn vader betekent. De
tweede zal nog veel dieper zijn ganse wezen overwoekeren: het is de herinnering aan Susana San Juan, die hij als klein meisje heeft leren kennen,
`toen Comala nog groen was', en die hij pas jaren later opnieuw in handen
krijgt. Ondertussen heeft hij alle mogelijke misdaden begaan, inbegrepen
de moord op Susana's vader en (zo doet Rulfo ons vermoeden) die op
haar man! Wat Pedro niet weet, en ook nooit zal vermoeden, is dat haar
man in het meisje een onverzadigbare, haast kosmische sensualiteit heeft
doen ontwaken. Na zijn dood sluit Susana zich op in een voor Pedro ondoordringbaar autisme. Tot aan zijn dood zal deze zitten uitkijken over de
weg waarlangs ze haar naar het kerkhof gebracht hebben, terwijl hij in
gedachten teruggaat naar hun jeugd, en eindeloze monologen met haar
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voert. Hij zit er nog als Abundio opdaagt. Deze is in zulke uiterste armoede
geraakt, omdat Pedro Paramo door zijn `zieletwisten' (pleitos de alma) zijn
rol als cacique, d.w.z. dorpspotentaat, spil van het economische leven,
niet meer speelt. Comala loopt leeg. Het wordt zoals Pedro zelf : een
schimmenrijk. Alleen herinneringen blijven over. Zij leiden een eigen bestaan, ze zijn `tegen de wanden gesmeerd', zoals de doodskreet van een
van Pedro's slachtoffers. Men hoort ze, ze spreken met mekaar. Ze verschijnen aan Juan, om dan weer op onverklaarbare manier te verdwijnen.
Aanvankelijk lijkt het allemaal wat wanordelijk. Ze zijn immers niet meer
aan tijd en ruimte gebonden. Maar allengs ontstaan symmetrieen, parallellen, contrasten, nuances, echo-effecten. In een contrapuntisch weefsel leggen zij onvermoede dimensies van de werkelijkheid bloot.
Ongeveer in het midden van de roman geven we er ons rekenschap van dat
al wat tot dan toe gezegd is uit de mond van een dode komt. Een soort
`histoires d'outre-tombe' dus. Maar het verbaast de lezer eigenlijk niet.
`De stemmen hebben mij gedood', zegt Juan. Hij kon niet blijven leven
met de wetenschap dat alles tot de wortels toe gecorrumpeerd is. De illusie
is noodzakelijk om door te gaan. Maar leven betekent: de schijn doorbreken. De contradictie kan alleen maar worden overbrugd in een soort
(literair) voorgeborchte, waarin alles ireeel lijkt en toch in een verhevigde
werkelijkheid gevat. Hoe meer Juan Preciado deze leert kennen, hoe minder van hem gesproken wordt. Zijn persoonlijkheid, die een tijdelijke eenheid had gevonden in en door de illusie, (ver-)wordt tot een samenstel van
herinneringsfragmenten. Hij gaat totaal op in zijn (voor-)geschiedenis. De
roman eindigt in de derde persoon, met de beschrijving van de dood van
Pedro Paramo, 'afbrokkelend als een hoop stenen', symbool van de in en
tegen zichzelf verdeelde mens.
Rulfo heeft de structuur van zijn werk geraffineerd aangepast aan de
hierboven geschetste problematiek. Het is verdeeld in 68 paragrafen van
ongelijke lengte 15 • Zij volgen elkaar op met een logica die niet bij de
allereerste lezing te vatten is. De lezer moet vaak op zijn stappen terugkeren, en kan daardoor zef verbanden leggen, perspectieven ontdekken
en conclusies trekken ig. Zo bereikt de schrijver een maximum aan effect
15 Zij worden in de hier voorliggende vertaling gesignaleerd door zwarte blokjes.
Volgens de uitgave van 1974 bij Planeta ontbreken in de vertaling zulke blokjes op
p. 5 (voor `Het was in augustus ...'), p. 104 (voor 'Ik heb dertig jaar gewacht'), p. 124
(voor Vie denk je dat ...').
16 Daarom is het totaal strijdig met de intenties van de schrijver om, zoals in de
Duitse vertaling, voor elke paragraaf de identiteit van de protagonist te verklappen.
Overigens zijn er paragrafen binnen de paragrafen. Bij elke lezing moet men, zoals L.
Geerts terecht heeft opgemerkt (De Nieuwe, 26 sept. 1975), steeds andere, concentrische cirkels door de tekst trekken. De lezer moet zelf de wereld van Pedro Paramo
mee opbouwen.
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met een minimum aan middelen.
Om de lezer niet te doen verdwalen moet het rulfiaanse proza wel een
echt precisiemechanisme zijn. Er is, geloof ik, geen Latijns-Amerikaanse
schrijver die zich zo scherp bewust is van de resonanties die elk woord
heeft binnen het geheel van zijn werk. Ik vind het daarom jammer dat de
vertaler, naar mijn oordeel, wel eens wat te vrij met de tekst is omgesprongen, o.a. waar het belangrijke sleutelwoorden als `ilusion' en `esperanza'
betreft. In de hierboven reeds aangehaalde paragraaf (p. 5) waarin Juan
vertelt waarom hij naar Comala is gekomen (op zoek naar zijn vader),
zegt hij o.a. dat `ik aan mijn illusies de vrije teugel liet' (a darle vuelo a las
ilusiones); wat hier vertaald werd `aan mijn fantasie de vrije teugel liet'.
Dezelfde paragraaf concludeert dat `zich aldus voor mij een wereld begon
te vormen rondom de hoop, welke die meneer was, die Pedro Paramo
heette, de man van mijn moeder' (Y de este modo se me fue formando
un mundo alrededor de la esperanza que era aquel senor llamado Pedro
Paramo, el marido de mi madre). De vertaler heeft hier wel het woord
`hoop' (esperanza) behouden, maar geeft het niet de centrale plaats die
Rulfo het toekent: `Zo begon zich een wereld van hoop te kristalliseren
rond de figuur van de man die Pedro Paramo heette, de man van mijn
moeder'.
Indien ik hier wijs op het belang van het woord `illusie' en op zijn verband
met de `hoop', dan is het omdat het hier gaat om een kerngedachte van
het hele werk. Zij keert ook steevast terug in El llano en llamas. De basis
van Rulfo's wereldvisie is een genadeloos pessimisme, dat des te schrijnender is omdat het totaal ontdaan is van alle retoriek. Een perfecte illustratie hiervan is het wedervaren van Dorotea de Magere. Zij heeft twee
dromen gehad, een 'gezegende' en een 'vervloekte'. De eerste `deed haar
dromen'(!) dat ze een kind had gehad. `En zo lang ik leefde, heb ik geen
moment opgehouden te geloven dat het waar was, omdat ik het in mijn
armen gevoeld heb, zo teer, met een mond en ogen en handen; lange tijd
heb ik in mijn vingers de indruk gevoeld van zijn gesloten oogjes en het
kloppen van zijn hart. Hoe zou ik niet geloofd hebben dat het waar was?'
Maar in een tweede droom maakt een hemelbewoner haar brutaal duidelijk
dat zij geen kind kan gehad hebben. `Illusies worden duur betaald' zegt ze.
`Aan mij hebben zij gekost dat ik langer heb moeten leven dan nodig was.
Daarmee heb ik de schuld betaald voor het vinden van mijn kind, dat
om zo te zeggen alleen maar een illusie meer is geweest, want ik heb nooit
een kind gehad.' Tijdens haar leven gaat Dorotea door voor gek, wat haar
niet belet kwaad te doen. Door haar inlichtingen kan Miguel, een andere
zoon van Pedro Paramo, de meisjes van het dorp onverhoeds aanvallen
en verkrachten. Zo randt hij o.m. het nichtje van de pastoor aan, nadat
hij eerst haar vader heeft vermoord. Als Dorotea dat komt biechten, zegt
Pater Renteria dat hij haar vergeeft, in naam van God, maar dat ze nooit

824

Guy Posson

in de hemel zal komen. Zij aanvaardt haar lot 'maar hij had het mij niet
mogen zeggen.' Want nu heeft zij geen hoop meer, en 'zonder hoop is het
beter niet geboren te zijn' (p. 84).
Ik zei reeds dat de vertaling wat te weinig direct is uitgevallen. De beelden
die Rulfo gebruikt worden vaak afgezwakt door er `als het ware, bijna, haast'
voor te zetten. Anderzijds worden de voor zijn proza zo typische herhalingen van woorden of zinsfragmenten meestal niet gerespecteerd. Er wordt
naar mijn smaak soms wat onnauwkeurig geparafraseerd. Een enkel voorbeeld moge dit duidelijk maken. In een adembenemend raccourci zegt Rulfo:
`La muerte de su padre que arrastro otras muertes. Y otro y otro mas, hasta
que la habia borrado del recuerdo cuando ya no hubo nadie que se la recordara.' Dat Pedro Paramo zich overgegeven heeft aan een orgie van wraakmoorden, blijkt alleen uit `hasta que la habia borrado del recuerdo ...': `tot
hij het beeld (van zijn vermoorde vader) uit zijn ` chugen gewist had, toen
er niemand meer over was die hem eraan kon Coen d1;nken'.
In de vertaling komt de actieve rol van Pedro Paran: o niet zo aan bod: `En
dan kwamen er meer herinneringen, steeds meer, tot z;ij tenslotte in zijn geest
het beeld van de moord onder hun aantal bedolven hadden, en toen was er
niemand meer om hem eraan te herinneren.' (p. 86).
Het meesterschap van Rulfo lijkt mij hierin gelegen, dat hij al deze spanningen situeert in de psyche van een man, wiens gedachten- en gevoelswereld niet zo erg ver verwijderd is van die van de boeren die hem omringen.
Zijn gedachten zijn zoals zijn (en hun) levensstijl: direct, hoekig, stroef ...
Rulfo heeft zich zodanig met zijn personages vereenzelvigd, dat de lezer
soms de indruk krijgt dat hij direct toegang heeft tot het zieleleven van die
knorrige, norse campesinos. Het komt mij voor dat de vertaler wat te weinig
oog heeft gehad voor dit nochtans essentieie aspect van Rulfo's schrijverschap. Zijn manier van schrijven tracht het abrupte, het syncopische van hun
denkprocessen weer te geven: de vertaling legt mij te veel de articulaties ervan bloot, maakt er een te discursief gebeuren van. Ik denk dat de vertaler
dit heeft gedaan om vele inderdaad `moeilijke' en gebalde passages wat toegankelijker te maken voor de doorsnee-lezer, die hem voor die inspanning
wellicht dankbaar zal zijn. Maar wie Mexico en zijn plattelandsbewoners
gezien heeft door de ogen van het grandioze proza van de man uit Jalisco,
moet bekennen dat dit beeld de Nederlandse lezer gedeeltelijk onthouden
blijft. Romanstructuur en literaire still zijn hier onafscheidelijk verbonden
met de inhoud van het werk, in een mate die men wellicht bij geen enkele
auteur uit Zuid-Amerika aantreft.
Rulfo is geen politiek geengageerd schrijver. Hij ondertekent geen manif esten, stuurt geen telegrammen naar Pinochet en zetelt niet in 'tribunalen'.
In zijn werk ligt echter een ondertoon van diep mededogen voor de bedrogen mens. Hij is niet zo kil als Garcia Marquez. Zijn werk is ook niet zo toegankelijk als dat van zijn succesvollere Colombiaanse bewonderaar. Maar
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Comala vroeger, toen het nog groen was
jeugd
zonen
voor de dood
geschiedenis
4- ,

Comala nu: maanlandschap
ouderdom
vaders
na de dood
tijdeloosheid
tijd -

wij geloven dat zijn twee korte boeken van blijvender waarde zullen zijn.
Wie tot de kern van de Zuidamerikaanse realiteit wit doordringen mag niet
nalaten ze ter hand te nemen. Ze lonen echt de moeite. 17

ca'^^'^G^iie^

binnen Comala
pure hitte
stilte
stemmen
SSel^s Comala
binnen
binnen Comala
schimmenrijk
pure
pure hitte
e hitte
1'qe^
stilte
stilte
heel .
ro o4
stemmen
stemmen
schimmenrijk
schimmenrijk
ie Comala
binnen
^1^^Sae
pure
hitte
stilte
stemmen
set' le a
schimmenrijk

buiten Comala
wind, lucht
geluiden
lichamen
mensengemeenschap

Seel

binnen Comala
pure hitte
stilte
stemmen
schimmenrijk

17 Om in deze complexiteit enigszins wegwijs te rakers zou men volgend leesrooster
kunnen opstellen, waaruit duidelijk wordt dat men de veelvoudige dynamiek van
Rulfo's werk kan interpreteren als een anti-odyssee. Zelfs God blijkt een verraderlijke
illusie, een Niet-Vader te zijn.
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Christendom in Oost en West
Gelovigen die de communistische landen
in Oost-Europa bezoeken, komen vaak
in de verleiding met afgunst te zien naar
de voile kerken en het rijke geestelijk leven aldaar. Kardinaal Konig schreef dat,
indien de grenzen tussen Oost en West
nog eens geopend worden, de missionarissen vermoedelijk nit het Oosten zullen
komen. Volgens anderen weer wordt de
geschiedenis van de kerk nu in Oost-Europa en Latijns-Amerika geschreven.
De omstandigheden voor de gelovigen in
de Sovjet-Unie en Oost-Europa verschillen sterk van land tot land en zitten vol
met tegenstrijdigheden. Bijna nergens
hebben de claims van communistische of
anti-communistische kruisvaarders iets

met de werkelijkheid te maken. Er is onvermijdelijk een fundamentele doctrinaire confrontatie tussen het marxistisch
materialisme en welk theologisch systeem dan ook. Er is ook een politieke
confrontatie, waar de Kerk beschouwd
wordt als concurrerend centrum van
macht en moreel gezag. Meermalen is gepoogd bruggen naar elkaar te slaan door
in te zien dat beide geloofsstelsels gemeenschappelijke wortels hebben in het
menselijk streven naar vrede en sociale
gerechtigheid, en dat beide moeten toegeven ter zake fouten te hebben gemaakt.
Het reele probleem is thans hoe men
in vrede naast elkaar kan bestaan, nu
geen van beide elkaar binnen afzienbare
tijd kan vernietigen.
Beide zijden zijn realistischer geworden.

Enkele opmerkingen naar aanleiding van de publikaties:
Hansjakob Stehle, Die Ostpolitik des Vatikans 1917-1975. R. Piper and Co. Verlag,
Munchen, 1975, DM. 39, 487 pp. Fritz Raddatz, Karl Marx. Eine politische Biographie. Hoffmann and Campe Verlag, Hamburg, 1975, DM. 38, 540 pp. Dr. J. A.
Hebly, Kerken in Oost-Europa. De problemen van de kerken in een kommunistische
samenleving. Uitgeverij Ten Have, Baarn, 1975, f 16,50, 145 pp. Johannes Hemleben,
Jenseits. Ideen der Menschheit uber Leben nach dem Tod vom Agyptischen Totenbuch bis zur Anthroposophie Rudolf Steiners, Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, 1975, 287 pp. Ivar Lissner, So lebten die romische!n Kaiser. Macht and Wahn
der Casaren. Walter-Verlag, Olten, 1969, DM. 36, 455 pp. Ivar Lissner, Die Rdtsel
der grossen Kulturen. Walter-Verlag, Olten, 1974 3 , DM. 36, 381 pp. Ivar Lissner,
So habt ihr gelebt. Die grossen Kulturen der Menschheit. Walter-Verlag, Olten,
1973 11 , DM. 36, 470 pp. Ivar Lissner, So lebten die Volker der Urzeit. Walter-Verlag, Olten 1975 3 , DM. 39,50, 304 pp. Georg Ostrogorsky, Byzanz and die Welt der
Slawen. Beitrage zur Geschichte der Byzantinisch-Slawischen Beziehungen. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1974, DM. 61, 193 pp. Das Byzantinische
Herrscherbild. Herausgegeben von Herbert Hunger. Wissenschaftlische Buchgesellschaft, Darmstadt, 1975, DM. 74, 448 pp. Hannsferdinand Dobler, Die Germanen.
Legende and Wirklichkeit von A—Z. Ein Lexikon zur europaischen Fri hgeschichte,
Giitersloh, 1975, DM. 36, 320 pp. Reinhard Raffalt, Wohin steuert der Vatikan? Papst
zwischen Religion and Politik, R. Piper & Co. Verlag, Munchen, 1973, pp. 299, DM.
28. Johannes Lehmann, Die Hethiter. Volk der 1000 Gotter, C. Bertelsmann Verlag,
Munchen, 1975, 340 pp., DM. 29,80.
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In sommige landen, Polen en Roemenie
bijvoorbeeld, is de Hoofdkerk nauw
geIdentificeerd met nationale tradities en
wordt haar om die reden om steun gevraagd, zij het niet onvoorwaardelij k. In
andere landen, de DDR bijvoorbeeld bestaat een ongemakkelijk evenwicht tussen
dogmatisme en realisme, hetgeen een
bloeiend religieus leven mogelijk maakt.
Alleen in Albanie wordt de religie zonder pardon onderdrukt, elders zijn het
minderheidskerken die het meest te lijden
hebben (Zie bijvoorbeeld `Bi rokratische
Schikanen gegen die Kirchen Rumaniens' in Neue Zurcher Zeitung, 1/2 februari 1975, p. 5).
Maar overal moet de praktiserend gelovige een prijs betalen, al was het maar
dat hij zijn carriere-mogelijkheden beperkt ziet of, erger, zijn kinderen geen
hoger onderwijs kunnen krijgen. En ook
staan de kerkelijke leiders steeds voor het
dilemma om de juiste weg te vinden tussen algehele collaboratie met de staat en
rechtstreekse oppositie.
De enige algemene conclusie is wel, dat
de religieuze praktijk en het geloof op-

merkelijk duurzaam zijn gebleken. In
menig Oosteuropees land is de kerkgang
veel groter dan in het Westen, en in de
Sovjet-Unie ziet men met name onder de
intellectuelen meer kerkgangers komen.
Dat kan ten dele hierdoor verklaard worden dat de industrialisatie en secularisatie in die landen later hebben plaatsgevonden dan in westelijk Europa. Maar
ook is waar dat geestelijke waarden een
grotere betekenis krijgen als men onder
politieke druk staat. En misschien is het
ook zo, dat een monolistische machtsstructuur het zoeken naar andere gezagsbronnen stimuleert.
De moraal voor het Westen is niet, dat
de Kerken communistische partijen moeten steunen, ten einde zo een genezende
onderdrukking uit te lokken, maar wel
dat de ontspanning tussen Oost en West
moet worden nagestreefd, opdat onder
andere contacten kunnen worden gesmeed met Oosteuropese en Russische
kerken in een geest van elkaar willen
helpen en van elkaar leren.
L. Bartalits

Boeken rond de Bijbel

genomen. Zo blijkt uit een onderzoek, ingesteld door de Wycliff-bijbelvertalers en
de Wereldbond van Bijbelgenootschappen, dat in het jaar 1974 elke zestien dagen een bijbelboek of bijbelgedeelte gepubliceerd werd dat daarvoor nooit eerder in die taal verschenen was. Tegen het
einde van 1974 was er in 1549 talen ten
minste een Bijbelboek gepubliceerd, 23
talen meer dan in 1973. Ongeveer 90 procent van de wereldbevolking kan op dit
moment althans een Bijbelboek lezen in
een van de talen die men beheerst. Volgens hetzelfde onderzoek zijn er nog ca.
4.000 talen en dialecten op de wereld
waarin nog geen enkel bijbelgedeelte is
gedrukt; de meeste van deze 4.000 talen
worden gesproken door slechts enkele
honderden mensen. Volledige Bijbelvertalingen zijn nu verschenen in 257 talen,
het Nieuwe Testament bovendien in 625
talen.
Als voorbeeld noemen wij Polen, waar
onlangs een nieuwe vertaling van de Bijbel verscheen; theologen en taalkundigen
van 8 verschillende kerken hebben 25 jaar
lang aan deze vertaling gewerkt, o.a. be-

Bijbelvertalen

Onlangs stuurde het Nederlands Bijbelgenootschap zoals gebruikelijk weer een
persbericht rond over de diverse activiteiten die door haar ondernomen worden.
Een aantal feiten lichten we er hier uit.
Omdat in de laatste tien jaar het bijbelwerk flink gegroeid is heeft het N.B.G.
meer kantoor- en opslagruimte nodig; om
dit te kunnen financieren zal het hoofdbestuur een obligatielening van anderhalf
miljoen gulden uitschrijven. Maar vooraf
gaat het hoofdbestuur eerst advies vragen
aan enige duizenden leden om te weten
te komen in welke vorm en tegen welke
rente de lening moet worden uitgeschreven. Het is voor het eerst dat het N.B.G.
zijn leden — die in de afgelopen tien jaar
zijn toegenomen van nauwelijks 200.000
tot ruim 280.000 — op deze wijze inspraak
verleent.
In dit verband is het wellicht goed eens
de geweldige activiteiten te benadrukken
die het Bijbelvertalen in Nederland, maar
vooral over de gehele wereld heeft aan-
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horend tot de Hervormde Kerk, de Lutherse Kerk, de oud-katholieke Kerk en de
Orthodoxe Kerk van Polen. De vertaling
die tot nu toe gebruikt werd stamde uit
1632 (ongeveer de tijd dat de Statenvertaling gemaakt werd). De nieuwe Poolse
vertaling is te vergelijken met de vertaling
van 1951 in Nederland, vroeger de 'Nieuwe Vertaling' genoemd. Sedert 1972 wordt
er in Polen ook gewerkt aan een vertaling
van het Nieuwe Testament in de Poolse
omgangstaal, te vergelijken met de Nederlandse uitgave 'Groot Nieuws voor u'
(1972).
Om van heel nabij de moeilijkheden en
mogelijkheden van het (bijbel)vertalen
mee te maken wijs ik op een onlangs verschenen gemeenschappelijke uitgave van
K.B.S. en N.B.G.i. In de meest linkse kolom is de Griekse tekst van Nestle-Aland
afgedrukt en vervolgens van links naar
rechts: de Statenvertaling (1637), de Nieuwe Vertaling (1951), de Willibrordvertaling (1961) en Groot Nieuws voor U
(1972). Met het vergelijken en bestuderen
van meerdere vertalingen naast elkaar kan
men al heel ver komen; het is met name
een goed exegetisch hulpmiddel voor degenen die de grondtalen van de Bijbel
(Hebreeuws, Aramees, Grieks) niet machtig zijn. Wie een naast elkaar geplaatst
aantal vertalingen leest en herleest kan
veelal vrij nauwkeurig achterhalen waar
de problemen liggen. De handboeken en
commentaren zullen dit, wanneer men ze
raadpleegt — vaak bevestigen. Het is derhalve een uitstekend initiatief om dergelijke uitgaven op de markt te brengen,
allereerst omdat het alleen de bijbeltekst
zelf afdrukt, zonder verder commentaar,
vervolgens omdat de leidinggevende uitgave van 1950 2 al heel lang is uitverkocht
en ten slotte omdat de weergave van vertalingen naast elkaar gewoonweg uitno-

digt, dwingt tot studie. Behalve het Matteiisevangelie is ook van het evangelie
volgens Marcus een soortgelijke uitgave
verschenen 3 , echter zonder Grieks, waardoor er ruimte overbleef om ook de Brief
aan de Efeziers op te nemen. In beide uitgaven vindt men een kaartje waarop
wordt gevraagd te zeggen welk van beide
soorten (met of zonder Grieks) men prefereert. Ik vermoed dat men aan de hand
van de wensen die men binnenkrijgt soortgelijke toekomstige uitgaven met of zonder de grondtekst gaat maken. Het is maar
te hopen dat het merendeel der kopers zal
opteren voor uitgaven met Grieks.
Katechese en liturgie

De studie van de Schrift vindt zijn meest
concrete neerslag in de katechese en de
prediking, zoals bijvoorbeeld moet blijken uit de serie die de Katholieke Bijbelstichting uitgeeft onder de titel 'Van exegese tot verkondiging', waarin nu voorlopig het 7e en laatste deeltje is verschenen van 'Schriftt o p to el' 4 , een handreiking bij de driejarige perikopencyclus van
de Romeinse liturgie. Met dit 7e deeltje is
de serie nu compleet en aangevuld met
teksten voor rouwdiensten, trouwdiensten
en zondagsfeesten, d.w.z. feesten die op
zondag gevierd kunnen worden (Maria
Lichtmis, Geboorte van Johannes de Doper (24 juni), het feest van Petrus en Paulus (29 juni), de Gedaanteverandering (6
augustus) en Kruisverheffing (14 september). In dit deeltje vindt men — aldus de
inleiding — een algemeen register van besproken bijbelplaatsen in alle 7 deeltjes,
maar dit register is nergens te kijk, hetgeen wel een blunder genoemd mag worden. De reactie op de deeltjes 'Schrift op
tafel' is erg wisselend; ik behoor tot degenen die ze geen succes vinden. Daarvoor
is het uitgangspunt -- men leze het voor-

1 Het evangelie van Matteus in het Grieks en vier vertalingen. Katholieke Bijbelstichting, Boxtel/Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam 1975, 195 blz.
2 Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen, ingeleid door prof. F. W.
Grosheide, Brandt en Zn., Amsterdam 1950.
de zeggen. Het Marcus-evangelie en de Brief van Paulus aan de
3 Als vij/ hetzel/de
Efeziers in vijf (nederlandse) vertalingen. Katholieke Bijbelstichting, Boxtel/Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam 1975.
4 Jan Klein, Schriftt op to/el. Aantekeningen bij perikopen voor rouwdiensten, trouwdiensten, zondagsfeesten. In de serie: Van exegese tot verkondiging, nr. 24, Katholieke
Bijbelstichting, Boxtel 1975, 104 blz., f 11,90. Voor een bespreking van de uitgangspunten van deze serie: Streven, januari 1974, blz. 413-414.
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woord op de deeltjes 9 en 10 — te simpel
en te stuitend: 'De predikant, drukker dan
ooit, heeft steeds minder tijd zijn preek
voor te bereiden'. Een ongehoorde uitlating over mensen voor wie prediking en
alles wat erbij hoort een zeer voorname
taak moet zijn.
Voor bijbelonderricht aan jonge kinderen
verscheen een Nederlandse vertaling 5 van
een Duitse uitgave die wij reeds eerder in
Streven hebben gerecenseerd 6 ; aangezien
deze Nederlandse uitgave identiek is, lijkt
er geen enkele reden aanwezig die mening
te herzien of aan te vullen. Dat is wel het
geval met de Toelichting bij het eerste
deeltje dat ook in het Nederlands werd
vertaald 7 . De tekst ervan is een getrouwe
weergave van het Duitse origineel, maar
de voetnoten en verwijzingen naar handboeken, commentaren e.d. zijn in de Nederlandse editie weggelaten. Een volstrekt
onbegrijpelijke zaak, een ontzettende verarming, wanneer men bedenkt dat er verwezen werd naar boeken van Gerhard von
Rad, Claus Westermann, Walter Zimmerli
en Martin Buber; zelfs het boek van Manfred Lurker, dat in de Duitse Toelichting
veelvuldig wordt geciteerd, ontbreekt in
de Nederlandse Toelichting, hetgeen zeer
vreemd is, aangezien dit woordenboek
ook door de K.B.S. is uitgegeven 8
Zeer hoopgevend daarentegen is een Duitse uitgave over hoe men vertelling en tekening bij het Bijbelonderwijs kan gebruiken 9 . Het boek, dat geschreven is voor
leerkrachten die met kinderen vanaf ongeveer 8 jaar te maken hebben, is erg goed.
In Duitsland is men wat dit soort (bijbel)
katechetische uitgaven betreft toch wel
wat verder dan Nederland. Dit boek is
een antwoord op het sinds 1965 in Duitsland op gang gekomen overleg tussen bis.

schoppen en vakgeleerden, waarvan o.a.
het 'Zielfelderplan' een concreet uitvloeisel is. Annelore Riedl en Gunther Stachel
hebben een excellent werkje, met goede
voetnoten en gedegen uitwerkingsmogelijkheden aangeboden. Uitgaande dat het
huidige kind een 'televisiekind' is hebben
zij een geheel eigen tekenmethode ontwikkeld, zo eenvoudig dat het direct aanslaat; met enkele lijnen kan men het
'basisf iguurtj e' alle elementaire standen
laten aannemen die in het bijbelonderwijs
vaker voorkomen (lopen, bidden, dragen,
spreken).
Een werkschrift dat goede mogelijkheden
tot verwerking en verdieping biedt is dat
van Johannes Vrbecky 10 , waarbij het naar
mijn mening aankomt op de presentatie en
begeleiding van de docent. Een werkboek
of werkschrift kan nog zo goed en uitgewogen zijn opgebouwd, wanneer de docent het niet op de juiste wijze weet te
brengen en blijvend zijn leerling weet te
motiveren, wordt de methode (invullen,
kaartjes tekenen, de strekking van een
perikope samenvatten) niet alleen een
sleur, maar ook een walgelijk gebeuren.
Het boek lijkt mij dan ook meer geschikt
voor docenten en inleiders die eens wat
ideeen willen opdoen over de wijze waarop zij inhoud en wereld van het Nieuwe
Testament aan de man kunnen brengen.
Veeleer dus een aanzet, een bron voor
nieuwe ideeen dan een klakkeloos afwerken van alle 45 uitvoerige opdrachten.
Wie slechts een uur katechese per kias per
week heeft komt trouwens niet eens klaar
in een cursusjaar. Een combinatie met
deel II van Wit de boeken van de Bijbel'
lijkt mij uitermate vruchtbaar en intrigerend. De quizvragen die het antwoordenboekje afsluiten zijn niet zo bruikbaar; het

5 Ik lees in de Bijbel; verhalen over Mozes en Jozua. Katholieke Bijbelstichting, Boxtel 1975, 79 blz., f 8,90.
6 Streven, juni 1975, p. 850. Inmiddels is ook deel 3 verschenen: Geschichten von
Konigen in Israel, Lahr/Munchen 1975, 88 pp.
7 Ik lees in de Bijbel; verhalen over Abraham, Isaak en Jakob. Toelichting, Maimberg, Den Bosch 1975. 48 blz., f 8,90.
8 Manfred Lurker, Woordenboek van bijbelse bee/den en symbolen, Katholieke Bijbelstichting, Boxtel 1975, 367 biz.
9 Annelore Riedl, Gunter Stachel, Erz, hlen and Sprechzeichnen im Bibelunterricht.
Band 1: Von Abraham bis Salomo. Religionspadagogik -- Theorie and Praxis, 30. Benziger/Calwer, Zurich, Einsiedeln, Köln 1975, 104 pp. + 18 pp. foto's.
10 Johannes Vrbecky, 45 Arbeitsbldtter zurn Neuen Testament, Herder, Wien 1975,
152 pp. + Losungsheft, 60 pp., DM 19,80 + DM 6,—.
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Nieuwe Testament aldus aan de man
brengen werkt in ieder geval averechts.
Kerk en Israel

Tenslotte aandacht voor een aantal publikaties die zich hetzij in ruime, hetzij in
engere zin bezighouden met de onderwerpen `joden en christenen, Kerk en Israel'.
Vooreerst een bijdrage van David Flusser,
hoogleraar in het jodendom tijdens de
periode van de Tweede Tempel en het
vroege christendom aan de Hebreeuwse
Universiteit te Jeruzalem, onder de titel
`Het Verleden' 11 • In 58 stellingen vat hij
een half leven onderzoek samen t.a.v. het
ontstaan van het christendom uit het j odendom 12 . Flusser is in Nederland zeer
bekend; samen met dr. Safrai geeft hij of
en toe gastcolleges, terwijl beiden ook
baanbrekend werk verrichten voor het
monumentale standaardwerk `Compendia
Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum', waarvan thans deel I,1 verschenen

is 13 . De 58 stellingen van David Flusser
lenen zich bij uitstek voor discussie en
studie, m.n. door hun indringend karakter.
Men kan er werkelijk niet omheen; een
tweetal voorbeelden: `De houding van het
christendom tot zijn joodse erfgoed is altijd ambivalent: enerzijds is er de wens
het ware Israel te zijn, anderzijds weigert
men zich met het jodendom te vereenzelvigen, laat staan met joden' (stelling 9)
en: 'Zelfs voor de meeste christenen van
vandaag is het jodendom hoogstens object van geloof, niet subject' (stelling 49).
Wie zich werkelijk op het belangrijke
vraagstuk 'jodendom-christendom' wil
orienteren zou heel goed met de 58 stellingen kunnen beginnen.
Van ds. J. Dijk, predikant bij de Gereformeerde Kerk van Amsterdam met een bijzondere opdracht t.a.v. de verhouding
Kerk-Israel is onlangs een aardig boekje
verschenen, een neerslag van de Israel-
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cursussen die hij sedert enkele j aren verzorgt 14 . Het is een prettig leesbaar werkje
en aan de stijl en de benadering van het
vraagstuk kan men duidelijk zien dat de
auteur ook de gewone lezer, de niet-theologisch geschoolde leek, in dit uitermate
centrale en delicate probleem wil betrekken. Moeilijke kwesties worden niet uit
de weg gegaan, getuige o.a. de diepdoordachte uitleg van Romeinen 9-11. En menigeen kan de woorden van de auteur ter
harte nemen die hij aan het slot van
hoofdstuk 4 neerschrijft: 'Voor de onderlinge verhouding tussen Israel en de kerk
valt het te betreuren, dat de christelijke
theologie, in het algemeen gesproken, de
hoofdstukken 9-11 uit Paulus' brief aan
de Romeinen, meer als een interessant
aanhangsel van deze brief heeft beschouwd, dan als een integrerend bestanddeel ervan. Dat heeft, onder andere factoren, mede geleid tot een proces van onderlinge vervreemding, die Paulus juist
met het schrijven van deze brief aan de
gemeente van Rome toen had willen
voorkomen' 15 .Ook over het joodse leven,
de feesten, de vestiging van de staat Israel
en haar problemen, de activiteiten die in
Nederland werden en worden ondernomen, dat alles kan men lezen en overdenken in dit aardige boekje.
Een boekje waarbij men de achtergrond
moet kennen tegen welke het geschreven
is — en bij zeer weinig publikaties ben ik
daar van overtuigd — is dat van Karlheinz
Muller en zijn vier collega's 16 . Wij gaan
even terug naar 1970, toen in een dertiental radio-uitzendingen van de Si ddeutsche Rundfunk een zekere Johannes
Lehmann onder de titel 'Das Geheimnis
des Rabbi J.' een schokeffect bereikte bij
vele gewone gelovigen. Naar zijn zeggen
was Jezus een aanhanger geweest van de
sekte van Qumran en was alles wat hij
gepredikt had terug te voeren tot die sekte:

11 Ter Herkenning, Tijdschrift voor christenen en joden 3 (1975), nr. 5, november,
blz. 134-143.
12 Eerder verscheen over hetzelfde onderwerp van zijn hand: De joodse oorsprong
van het christendom, Amsterdam 1964, 116 blz.
13 Bespreking in Streven 27 (1974), p. 1040.
14 Ds. J. Dijk, Uw volk is mijn yolk. Kerk en Israel samen onderweg. Zomer en
Keuning, Wageningen 1975, 95 blz., f 10,90.
15 Ds. J. Dijk, a.w., blz. 58.
16 Karlheinz Muller e.a., Jezus en de Kerk: Actie en re-actie. Jezus van Nazareth en
het begin van de Kerk. Katholieke Bijbelstichting, Boxtel 1975, 144 blz., f 15,90.
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`Wat wij 2000 jaar voor de leer van rabbi
J. hebben gehouden, was al opgeschreven
voor zijn geboorte' i7 . Van de zijde van
gerenommeerde theologen volgde er een
vernietigende kritiek op zijn beweringen,
in Duitsland verschenen onder de titel
`Rabbi J.' 18 , waarin o.a. de bekende
Nieuwtestamenticus Rudolf Schnackenburg fel van leer trok. Dezelfde auteurs
van dit boekje hebben met hun boekje
`Jezus en de Kerk' een aanvulling willen
geven op hun aanvankelijke reactie en tevens hun bezorgdheid uitgesproken dat bij
de huidige opleving van de literatuur over
Jezus, de vraag naar het begin van de kerk
bijna geheel buiten beschouwing blijft (p.
9). In zeer gedetailleerde bijdragen wordt

Forum

over alle belangrijke problemen (bijvoorbeeld de verwachting van de nabije eindtijd, Jezus en Israel, de kring van Jezus'
leerlingen, de kerk in de moderne maatschappij) gesproken, in een taal die mijns
inziens slechts voor theologen toegankelijk is, mede omdat er zoveel dingen bekend verondersteld worden op het gebied
van de exegese. Typisch weer een van de
boeken die men zeer geconcentreerd en
mediterend moet verwerken. Rest ons nog
to melden dat wij wel degelijk verschil
constateren in de titel van de Duitse en
de Nederlandse uitgave, hoewel er bijna
met dezelfde woorden is gewerkt 19.
Panc Beentjes

17 Johannes Lehmann, Jezus rapport. Opheldering van een misvatting. N. Kluwer,
Deventer 1971, 170 blz. Uitvoerige recensie in Streven 24 (1971), april, blz. 763-764.
18 Rabbi J. Eine Auseinandersetzung met Johannes Lehmanns Jesus Report, von
Rudolf Schnackenburg, Karlheinz Muller, Gerhard Dautzemberg. Echter Verlag,
Wiirzburg 1970, 102 pp.
19 Duitse titel: Die Aktion Jesu and die Re-Aktion der Kirche, Echter Verlag, WUrzburg.
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Sociale wetenschappen
De Gaay Fortmann, Bas, en Henk Thomas, De winst van een democratische
economie

(Aula) Spectrum, Utrecht/Antwerpen
1976, 144 blz.
Dumon, W. A. e.a., Vrouw en gezin. Relevantie van enkele gezinssociologische
onderzoeken voor de vrouwenproblematiek

(SSD-5) Sociologisch Onderzoekinstituut,
K.U.L., Leuven 1975, 157 pp.
Heertje, F. e.a., De magische vijfhoek
(Aula) Spectrum, Utrecht/Antwerpen
1976
Milanesi, Giancarlo, Religionssoziologie
Benziger Verlag, Einsiedln 1976, 202 pp.
Moggeridge, D. E., Keynes
(Fontana Modern Masters) Van Ditmar,
Amsterdam 1976, 189 blz., f 8,65
Ross Macdonald, Malcolm, De mens van
nul tot nu

Zomer & Keuning, Wageningen 1976, 96
blz., ill., f 12,50, na 1 juni f 17,50
Pen, Jan, Dat stomme economenvolk met
zijn heilige koeien

Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1976, 254
blz., f 19,50
Wat voor stad wordt dat ...

Katernen 2000, Tjeenk Willink, Groningen, I/2 1976, 44 blz,

pie, zonder daarom minder waardevol to
zijn. Overigens zijn niet alle essays even
belangwekkend. Bijzonder waardevol zijn
de bijdragen van M. Crolla-Baggen over
samenwerking tussen huisartsen en gezinstherapeuten en van Jos van Dijk over
supervisie in de training tot gezinstherapeut. Wil men het boek met vrucht lezen dan moet men wel al enige kennis
hebben van gezinsgericht observeren.
G. Boeve
A. M. A. Houtman, Machtsaspecten binnen de hulpverlening. Machtige hulp, helpende macht?

(Werken en Wegen) Dekker & van de
Vegt, Nijmegen 1976, 68 blz. f 9,90
Dit werkje is een bundeling van een aantal uitspraken van agogen en psychologen zoals Mulder, Miller, Lewin en
Festinger over machtsaspecten in intermenselijke relaties. Het werd geschreven
als studieboek voor de voortgezette opleiding van het Hoger Sociaal Pedagogisch Onderwijs, waaronder de Sociale
Academies vallen. Een van de onbewezen uitgangspunten van het werkje vormt
de gedachte dat `macht' gedelegeerd kan
worden. Om deze stelling wordt getheoretiseerd over de machtssituatie in de
hulpverleningsrelatie.
F. Nieuwenhof

Mieke Crolla-Baggen, e.a., Interventie in
interaktie. Aspecten van gezinstherapie
Dekker & van de Vegt, Nijmegen 1975,
197 blz.

Dit boek bevat negen essays, waarvan er
vijf ervaringen meedelen van een Nijmeegs team. De andere bieden historische
of theoretische overzichten. Een paar behandelen geen aspecten van gezinsthera-

Catherine Lamour en Michel R. Lamberti, Opiumzwendel; economische en politieke achtergronden van de handel in verdovende middelen

In den Toren, Baarn 1975, 225 blz.,
f 24,50
Deze oorspronkelijke Franse publikatie
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geeft een vrij goed overzicht van een aantal aspecten van de opium- en heroinehandel in de wereld. Naast een beschrijving van de smokkelroutes en de produktiegebieden bevat het boek zeer interessante info^matie over eenheden van Nationalistisch China die in Thailand samen
met de overheid en met steun van de
Amerikaanse contra-inlichtingendienst de
papavergebieden beheersen en heroinelaboratoria controleren.
F. Nieuwenhof

Parijse opstand en toenemende solidarisering met de werkende klasse. Niets van
dit alles komt in samenhang met de democratiseringsproblemen aan de orde,
evenmin worden verbanden gelegd met
de landelijke situatie, zoals de Maagdenhuisbezetting, die tegelijkertijd plaatsvond
met de bezetting van de academie.
Het boek biedt daardoor een beperkt
beeld van de ontwikkelingen aan de Leidse universiteit en is bovendien saai en in
stadhuistrant geschreven.
Boudewijn Bekkers

H. F. Cohen, De strijd om de akademie;
de Leidse universiteit op zoek near een
bestuursstruktuur (1967-1971)

Melvin M. Tumin, Schichtung and Mobi-

Boom, Meppel 1975, 224 blz., f 24,50

(Grundfragen der Soziologie, Band 5)
Juventa Verlag, Munchen 1970, 173 pp.,
DM 16,— er. DM 12,—

Het boek van H. F. Cohen handelt over de
democratiseringsperikelen aan (m.n.) de
Leidse universiteit. Hoofdmoot van zijn
beschrijving vormen de meidagen van
1969, waarin de academie werd bezet. Cohen legt een relatie tussen de discussies
op landelijk niveau over de Wet Universitaire Bestuurshervorming (WUB) en een
eerder gelanceerd voorstel (het plan Maris) dat de minister introk na felle kritiek
op het ondemocratisch karakter ervan.
Het boek werd geschreven in opdracht
van het universiteitsbestuur van de universiteit van Leiden en werpt (misschien
wel daardoor) een specifiek Licht op de democratiseringsbeweging van de jaren '60.

Vooral de rol van de bestuurders wordt
hoog geprezen: de acties van studenten
waren feitelijk onnodig, omdat, volgens
de schrijver, bij het universiteitsbestuur
al lang de behoefte aan radicale hervormingen bestond. Het boek is vrij technisch geschreven, waardoor achtergronden van bepaalde democratiseringswensen niet worden weergegeven.
Zo wordt bijv. het gevoel van onvrede bij
grote groepen studenten, docenten, technisch en administratief personeel, met de
zeggenschap aan de universiteit niet benadrukt en geen aandacht besteed aan de
kritiek op de inhoud en de maatschappelijke betrokkenheid van de wetenschap.
Juist de gelsoleerde positie van de universiteit binnen de samenleving en daarmee
de vervreemding van de wetenschap was
de kern van hun onvrede. Dit alles gestimuleerd door maatschappelijke ontwikkelingen als de oorlog in Vietnam, de

litat

Social Stratification van Tumin geldt als

belangrijk Amerikaans werk over het verschijnsel van de maatschappelijke ongelijkheid. De indeling in klassen, standen
of kasten schijnt een welhaast universeel
maatschappelijk verschijnsel dat als belangrijke determinant heeft de plaats die
men inneemt in het produktieproces met
het daarmee verbonden onderscheid in
beloning. Vooral in de geindustrialiseerde staten neemt de kritiek op deze ongelijkheid toe. Tumin stelt vast dat sommige onderzoekers nog steeds menen dat deze ongelijkheid gehandhaafd moet blijven, omdat de maatschappelijke ongelijkheid niet alleen onvermijdelijk is, maar
tevens maatschappelijk waardevol. De samenleving kan volgens deze opvatting niet
voortbestaan zonder enige vorm van geinstitutionaliseerde ongelijkheid in beloning. Deze mening wordt ondersteund op
grond van (1) de noodzakelijkheid van
ongelijke machtsverdeling voor het instandhouden van organisatievormen, (2)
de aantoonbare verschillen in motivatie
en opleiding binnen een samenleving die
het maatschappelijk `natuurlijker' maken
om materiele beloningen ongelijk te verdelen, (3) de constatering dat het voor de
machthebbers binnen een samenleving,
onder gelijkblijvende omstandigheden,
eenvoudiger is (en dus voor hun positie
veiliger) de ongelijke beloningen te handhaven en tenslotte (4) de vaststelling dat
het eveneens zinvoller geacht moet worden de historische continuIteit te handha-
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ven dan te streven naar gelijke beloningen.
Tumin meent dat deze bewijsvoering in
laatste instantie berust op de premisse dat
zonder extra stimulans de mens onvoldoende gemotiveerd wordt om moeilijke
taken op zich te nemen. Hoewel hij zich
tegen deze opvatting ogenschijnlijk verzet,
onderschrijft hij toch dit uitgangspunt en
introduceert een `immateriele beloning'
in de vorm van maatschappelijk aanzien.
Maatschappelijke erkenning door het verrichten van hooggeschoolde arbeid leidt
ook naar het inzicht van Tumin tot de
vorming van een nieuwe elite, nl. de aristocratie der begaafden, maar vis a vis de
huidige situatie is dat voor hem 'das kleinere Ubel'. Tumins opvattingen hebben
nog steeds politieke relevantie, vooral
wanneer we de huidige politieke discussies bezien rond 'winst aan maatschappelijke gelijkheid' door 'nivellering van inkomens'. Het is echter de vraag of introductie van immateriele stimuli en af schaffing van de ongelijkheid in inkomens binnen een kapitalistisch stelsel reeel zullen
blij ken.
F. Nieuwenhof
Rainer Kirsch, Kopien nach Originalen:
4 Portraits aus der DDR

(Quarto Heft, 70) Klaus Wagenbach, Berlin 1974, 95 pp., DM 7,80
De portretten van Kirsch zijn fragmen
tarisch, maar indringend en goed getroffen. De D.D.R.-elite blijkt geworteld in de
aloude en bekende Duitse tradities en
zich goed aan te passen aan de nieuwe
levensomstandigheden onder ret socialistische bewind.
F. Nieuwenhof
-

Claus Kaltenbrunner (Hrsg.), Spracne
and Herrschaft; Die um f unktionierten
Worter

Herderbi cherei, Freiburg 1975, 189 pp.,
DM 8,90, abb. DM 6,90
Een bundel opstellen waarin men laat
zien dat manipulatie door de taal mogelijk is. Dat was allang bekend. Het verschil met andere bundels van dit soort
is, dat hier vooral wordt aangetoond dat
links zich ook aan dit euvel te buiten

gaat, terwijl oudere bundels het vooral
over rechts hebben. Een aardig stuk behandelt de politieke redevoering juist bij
de grootste sprekers van Cato of tot Roosevelt toe.
C. J. Boschheurne
Wijsbegeerte
Willy Deckers, De Opstanding van het
Lichaam

De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam 1975, 205 pp., BF 375
Georges Lambrechts, Je Lichaam als
Kans

De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam 1975, 272 pp., BF 375
`Goede bedoelingen moeten worden gewaardeerd', wordt wel eens beweerd!
Daarvan ben ik echter helemaal niet
overtuigd, zeker niet wanneer die goede
bedoelingen in deze beide boeken gezocht moeten worden. Op een bijna identieke manier behandelen zij de 'lichamelijke expressie of creativiteit', maar de
idealistische kreten die eruit opklinken
zijn niet eens mooi en groeien zeker niet
hit tot elegante gedachtenontwikkelingen.
Zij strompelen gebrekkig voort van het
ene cliche in het andere, zonder diepgang
noch gevoel en het schrale pragmatisme
dat deze prekerige-filosofie vergezelt,
maakt het m.i. ook niet kernachtiger, concreter of 'tastbaarder'. Je moet wel degelijk een dichter-denker zijn (zoals Bachelard of Bloch) om deze lichaamsthematiek
bevrijdende aspecten, een existentiele dimensie te verlenen. In dit dorre geschrijf
is daar geen sprake van. Geen toeval dat
ik bij de lectuur ervan (met een beklemmend en akelig gevoel) dacht aan schoolboekjes van weleer: dezelfde — gewilde
of ongewilde — manipulatie gaat ervan
uit. Schoolse kreten, mislukte vruchten
van de jaren zestig ... waar we wellicht
nog een paar decennia mee geplaagd zullen zijn. Angstaanjagend vooruitzicht!
Eric De Kuyper
Hans Achterhuis, Filoso f en van de Derde
Wereld

Ambo, Bilthoven 1975, 127 blz., f 12,50
Behandeld worden in dit boekje Fanon,
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Guevara, Freide, Illich en Mao. Het zij n
belangwekkende denkers, maar nauwelijks filosofen in de zin die wij tot nu toe
aan dat woord gaven. De schrijver meent
in een inleidend hoofdstuk dat die zin
die wij er nu aan geven alleen maar een
staaltje van Europese hoogmoed is. Dat
is best mogelijk, maar dan heeft die Europese hoogmoed wel een bepaalde betekenis gegeven aan de woorden filosofie en
filosoof. Die betekenis kan men niet
klakkeloos gaan veranderen en nu plotseling de woorden gaan vertalen met actuele
politiek en theoreticus van de praktische
politiek. Dat is des te meer onjuist, omdat aan de theorieen van de Kier besproken denkers wel degelijk Europese, ontologische en kentheoretische opvattingen
ten grondslag liggen. De taak van de filosoof is het, onder meer, om die grondslagen te erkennen, te verdiepen en soms
zelfs tot bewustzijn te brengen.
C. J. Boschheurne
Moritz Geiger, Beitrage zur Phanomenologie des asthetischen Genusses
Aurel Kolnai, Der Eke!

Niemeyer, Tubingen 1974 2 , 173 pp.,
DM 46,—
Dat dergelijke teksten (Geiger 1913 1 , Kolnai 1929 1 ) herdrukt worden, heeft een bijzondere reden; in het terug opgenomen
gesprek over het wezen van de esthetica
(vaak fenomenologisch gevoerd) blijven
beide auteurs met deze teksten terugkeren
en ze fungeren herhaaldelijk zowel als afzet- dan als refertepunt. De historische
verdienste van Geiger (eigenlijk slechts en
dan nog enkel gedeeltelijk door Th. Lipps
voorafgegaan) is dat hij het inductieve
proces van fenomeenanalyse afwijst en de
fenomenologie (hier gehanteerd als een
niet-deductief maar sterk theoretiserend
heuristisch systeem) inzet om tot het wezen van het genot resp. het esthetische genot door te dringen. Methodologisch valt
er op Kolnai wel wat aan te merken, maar
hij komt voor de `walg' toch wel tot methodisch verantwoorde wetenschappelijke
categorieen die met recht bruikbaar zijn.
C. Tindemans
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Dostojevskaja, A. G., Herinneringen
De Arbeiderspers, Amsterdam 1975, 407
blz., f 36,50
Hall, mr. G. van, Ervaringen van een Amsterdammer

Elsevier, Amsterdam/Brussel 1976, 247
blz., foto's, f 22,50

Geschie-denis
Boxer, C. R., Mary and Misogyny
Duckworth, London 1975, 142 pp., £ 4.95
Mann, Golo & A. Nitschke (red.), Universele Wereldgeschiedenis. Dee! 5: De Islam
— Het ontsatan van Europa

Heideland-Orbis, Hasselt 1975, 705 pp.,
BF 1.445

Gilles Perrault, De dag van de invasie
Torenboeken, In den Toren, Baarn 1975,
245 blz., f 24,50
De schrijver is bekend van een aantal
boeken over spionage tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Het boek vormt een goed
gedocumenteerd relaas over een van de
belangrijkste oorlogshandelingen in de
ogen van het Westeuropese publiek. Abs
steeds wordt weinig aandacht besteed
aan de rob van het Sovjet-leger, dat tot
aan de dag van de invasie in Normandie
bet leeuwedeel in de strijd tegen NaziDuitsland droeg.

F. Nieuwenhof

Gerhard Herm, Die Phonizier. Das Purpurreich der Antike
Econ Verlag, Dusseldorf 1973, 420 pp.,
DM 24,—
Volgens de auteur moesten Rome en
Carthago toen de Griekse steden in ZuidItalie eenmaal binnen de Romeinse invloedsfeer getrokken waren, wel met elkaar in conflict komen. De Carthagers
bedreigden de Griekse steden in het
oosten van Sicilie en de Siciliaanse Grieken deden een beroep op Rome om bescherming. De Romeinen beantwoordden
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de expansieve politiek van Carthago met
cen aantal oorlogen. In de derde Punische
oorlog werd tenslotte Carthago door de
Romeinen verwoest.
L. L. S. Bartalits
V.-L. Tapie, Die Volker unter dem Doppeladler

Hunnen op de Oostgermaanse stammen
uitoefenden, was volgens de autoren de
onmiddellijke oorzaak van de Germaanse invasies tegen het Westromeinse Rijk.
Nadat de Hunnen Germanen en Slaven
opzij gedrukt hadden, stichtten zij in de
5e eeuw een kortstondig rij k in de Hongaarse laagvlakte.
L. L. S. Bartalits

Verlag Styria, Graz-Wien-Köln 1975,
414 pp., DM 69,—
George R. Marek, De val van de Adelaars. De ondergang van het Huis Habsburg

Elsevier, Amsterdam/Brussel 1975, 302
pp., f 32,50
Hermann Wiesflecker, Kaiser Maximilian
I. Das Reich, Osterreich and Europa an

der Wende zur Neuzeit. Band II Reichsref orm and Kaiserpolitik 1493-1500. Entmachtung des Konigs im Reich and in
Europa

R. Oldenbourg Verlag, Munchen 1975,
575 pp., DM 65,Na eeuwenlange heersende positie in
Europa werd de politieke macht van de
Habsburgers eerst tijdens de Napoleontische oorlogen en vervolgens in 1848
door de revoluties ernstig aangetast. In
1848 werd Frans Josef tot keizer gekroond. In 1916 stierf hij. En met hem
ging ook het Huis Habsburg ten onder,
dat vele eeuwen Europa, resp. CentraalEuropa had beheerst. Marek en Tapie
beschrijven op boeiende wijze de ondergang van het Habsburgse Rijk aan de
hand van de persoonlijke belevenissen
van Frans Josef en zijn vrouw Elisabeth.
Hun temperament, smaak en karaktereigenschappen beinvloedden de val van
het keizerrijk in belangrijke mate.
L. L. S. Bartalits
Hermann Schreiber, Die Hunnen. Attila
probt den Weltuntergang

Econ Verlag, Dusseldorf 1976, 352 pp.,
DM 28,—
S. Fischer-Fabian, Die ersten Deutschen
Droemer Knaur Verlag, 1975 385 pp.,
DM 28,—
Nog opzienbarender, maar tegelijk kortstondiger dan het optreden van de Germanen, was de wilde jacht dwars door
Europa van de Hunnen. De druk die de

Rabin Lane Fox, Alexander der Grosse
Claassen Verlag, Dusseldorf 1974, 755
pp., DM 38,—
Een paar jaar lang deed Alexander de
Grote de mensheid duizelen van verbazing vanwege zijn snelle verovering van
een groot gedeelte van de toenmalige beschaafde wereld. Volgens de auteur was
het, met het oog op zijn latere faam en
reputatie, misschien niet eens zo erg, dat
hij in 323 v.C. plotseling, nog maar 33
jaar oud, te Babylon stierf. Want nu behoefde hij de onverinijdelijke ineenstorting van dit kunstmatige wereldrijk niet
meer te beleven.
L. L. S. Bartalits
Valentine Rothe, Die russische Revolution

(Geschichte im Unterricht, EntwUrfe and
Materialien)
Kosel-Verlag, Munchen 1974, 106 pp.,
Paperback DM 16,—
Het geschiedenisboekje van deze schrijfster vormt een uitzondering qua inhoud
en didactische aanpak op de gangbare
geschiedenisboekies voor het middelbaar
onderwijs. Toetsing van vooraf geformuleerde thesen vindt plaats aan de hand
van historische bronnen en overzichtsinformatie. Daarnaast worden een aantal
interessante vaardigheden voor het geschiedenisonderwijs geformuleerd.
F. Nieuwenhof

Politiek
W. J. B. Bartels, G. A. M. Beekelaar, J. R.
T. M. Peters (red.), Het beloofde land?
Rol van de religies in het Midden-Oostenconflict
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Ambo, Bilthoven 1976, 98 blz., f 9,75
Naar aanleiding van de discussie, die in
april 1974 gevoerd is tijdens een Internationale bijeenkomst van Pax Christi in
Noordwijkerhout, is dit boekje ontstaan.
Zoals wellicht bekend heeft Pax Christi
zich al geruime tijd niet onbetuigd gelaten
in het uitgeven van verklaringen over de
toestand in het Midden-Oosten, o.a. bij
gelegenheid van het drama op de Olympische spelen te Munchen. Over al deze
Pax Christi-verklaringen geeft W. J. B.
Bartels achtergrondinformatie en een kritische evaluatie. In het tweede hoofdstuk
staat een paneldiscussie afgedrukt tussen
een zestal deelnemers, alien op een of
andere wijze -- maar steeds verschillend —
betrokken bij het conflict. Wanneer men
deze getuigenissen leest, valt op hoe ieder
van de 6 eigenlijk gelijk heeft met de argumenten die hij of zij aanvoert. Dat
maakt dit probleem waarschijnlijk ook zo
moeilijk toegankelijk, omdat iedereen
(Arabieren, Palestijnen, Joden en christenen) vanuit de aangevoerdee argumenten
het gelijk aan hun kant hebben.
De korte theologische bezinning op het
conflict van E. Schillebeeckx (pp. 77-84)
moet door iedereen goed gelezen worden,
omdat daarin bijzonder beha.rtenswaardige zaken staan. En over de rol die Rome heeft gespeeld en nog speelt aangaande de joodse zaak, kan worden toegevoegd
dat op 23 januari 1976 tot dan toe geheim
materiaal is gepubliceerd, waaruit blijkt
dat het Vaticaan zich in de laatste jaren
van de Tweede Wereldoorlog heeft verzet tegen de stichting van een joodse staat
in Israel. Kortom, het conflict is nog lang
niet beeindigd, getuige ook de resolutie
in de Veiligheidsraad van 27 januari 1976,
waarin Amerika zijn veto heeft uitgesproken over het plan de Palestijnen recht te
geven op een eigen staat in het MiddenOosten en waarin tevens Israel wordt verzocht zich terug te trekken uit alle bezette
Arabische gebieden. Het laatste boek over
de kwestie is in ieder geval nog niet geschreven.
Pane Beentjes

Uit het Russisch vertaald. Het boekje
bedoelt duidelijk te zeggen dat er geen
marxisme is zonder atheisme. Dat moet
nu opnieuw worden verdedigd, ondanks
de waardering die men heeft voor moderne christelijke sociale principes. De
idealen van het communisme en de religieuze principes zijn echter niet te verenigen. Feitelijk wordt dat op volkomen
dogmatische gronden verkondigd.
C. J. Boschheurne

Godsdienst
Blank, Josef, Geloof en taal. Woorden
veranderen, de Boodschap blijftt

Katholieke Bijbelstichting, Boxtel 1976,
157 biz., f 13,90
Deissler, Alfons, God bevrijdt. De tier
geboden; poging tot nieuw verstaan

(Van exegese tot verkondiging 27) Katholieke Bijbelstichting, Boxtel 1976, 80 biz.,
f 9,90

Ik zal er zijn voor u

(Evangelie vandaag 8) Katholieke Bijbelstichting, Boxtel 1976, 36 biz., f 4,50
Ik zal er zijn voor u

(Geloven 9) Katholieke Bijbelstichting,
Boxtel 1976, 79 biz., f 7,90
Klink, J. L., Het huis in de wereld. Woorden, beelden en verhalen uit de Bijbel 1

De Toorts, Haarlem 1976, 79 biz., f 12,50
Klink, J. L., Het geheim van de wereld.
Woorden, beelden en verhalen uit de Bijbel 11

De Toorts, Haarlem 1976, 95 biz., f 12,50
Kung, Hans and Pinchas Lapide, Jesus
im Widerstreit. Ein judisch-christlicher
Dialog

Kosel Verlag, MUnchen 1976, 51 pp.,
DM 6,80
Lapide, Pinchas, 1st das nicht Josephs
Sohn? Jesus im heutigen Judentum

Kosel Verlag, MUnchen 1976, 167 pp.,
DM 19,80
Lohfink, Gerhard, De Hemelvaart van
Jezus

Vlaamse Bijbelstichting, Leuven/K.B.S.,
Boxtel z.j., 56 biz.
Steinmetz, Franz-Josef, Oproep tot vrijheid, Jezus en de moraal

Wiktor Timofejew, Kommunismus and
Religion. Uber die sozialen Prinzipien

Verlag Neues Leben, Berlin 1975, 216 pp.,
Mark 4.—

Katholieke Bijbelstichting, Boxtel 1976,
80 biz., f 10,Teilhard de Chardin, Pierre, Worte des
Glaubens
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Herder, Freiburg/Basel/Wien 1976, 127
pp., DM 10,80

Manfried Lurker, Woordenboek van
belse beelden en symbolen

Katholieke Bijbelstichting, Boxtel 1975,
367 blz., f 32,25
In de toelichting op dit woordenboek
heeft de bewerker — Herman Divendal
— een aantal verschillen opgesomd in
vergelijking met de oorspronkelijke Duitse uitgave. Allereerst heeft hij waar mogelijk het materiaal aangevuld met gegevens uit de andere grote wereldgodsdiensten, terwijl het origineel zich alleen
richtte tot het betreffende beeld of symbool uit de culturen die onmiddellijk met
Israel in verband stonden (Egypte, Babylon, Assyrie, Athene en Rome). De Nederlandse uitgave kent dus ook 'parallellen' uit hindoeisme, boeddhisme en confucianisme. Voordeel daarvan is dat er
klaarblijkelijk een 'universele achtergrond' aanwezig is. Anderzijds mag men
zich dan afvragen of de titel van het boek
in dat geval gehandhaafd mag worden
(bijbelse beelden en symbolen).
Positief te waarderen is de bewerking
van wat het vierde onderdeel bij elk trefwoord is (de traditie), in het origineel
uiteraard volkomen op de Duitse taal,
cultuur en beleving gericht. In dit opzi: ht moeten de verdiensten van de bewerker geprezen worden. Dat hij zich
bovendien aan een bijbelvertaling (de
medio 1975 verschenen K.B.S.-vertaling)
heeft gehouden is te waarderen, aangezien er anders gauw willekeur ontstaat
om bij elk trefwoord de meest passende
vertaling te kiezen.
Wie dit woordenboek gaat gebruiken —
het is zeker geen leesboek — maar een
werkinstrument -- doet er goed aan ook
een concordance op tafel te leggen. Het
is te hopen dat de Katholieke Bijbelstichting binnenkort een concordance op de
eigen vertaling zal laten verschijnen.
Mijns inziens zeer terecht heeft men in
de Nederlandse uitgave de talloze voetnoten van Lurker weggelaten; wie echt
geInteresseerd is kan gemakkelijk de
Duitse uitgave opslaan, terwijl de vakexegeet wel over wegen beschikt om de
detailliteratuur te achterhalen.
Panc Beentjes
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D. Scheltens, De tijd van God
De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen/
Utrecht 1972, 205 blz., f 17,50
In het voorwoord van dit boekje zet de
auteur zijn bedoeling uiteen: `Het gaat
(...) om een filosofische reflectie die zeer
bewust aan een christelijk-gelovige levenshouding ontspringt en van daaruit
vragen stelt en antwoord zoekt' (7). De
gelovige moet van zijn geloof filosofisch
verantwoording afleggen; deze filosofie
`duidt de plaats waar God woont aan en
houdt deze plaats ten minste vrij' (79).
Via enerzijds het absoluutheidsmoment
in de menselijke kennis en anderzijds het
absolute van de ethische eis, denkt de
auteur in de richting van de alomtegenwoordige achtergrond van het absolute
als zodanig. En aan deze lichtende, bevrijdende oorsprong kan zonder bezwaar
de naam God gegeven worden. Met deze
naam wordt het 'persoonlijk' karakter
van de oorsprong aangeduid.
Dit boek heeft alle trekken van een apologie, het is `geengageerde' filosofie die
naar een al van tevoren vaststaande conclusie toewerkt. Het meest duidelijk blijkt
dat op blz. 124: 'Maar zouden we (...)
toch niet moeten erkennen dat een natuurlijke godsleer hopeloos tot het verleden behoort? Deze laatste vraag mag
niet positief beantwoord worden.' (cursief van mij, G.G.)
De auteur geeft wat hij in zijn voorwoord belooft: een betoog dat vertrekt
vanuit de geloofshouding en daar weer in
terugkeert, maar dat dermate door deze
polen wordt beheerst dat het aan nietgelovigen nergens een aanknopingspunt
biedt. Het is voor eigen markt geschreven, hoewel men zich ook daar kan afvragen of de lezers zich nog erg in deze
scholastieke denktrant zullen herkennen.
Mij dunkt dat een bezinning op het
eigene van de mythische en metafysische
taal (zoals Luypen die heeft geschreven)
geschikter is om het geloof filosofisch te
verantwoorden.
Ger Groot
Evangelisch leven: illusie of uitdaging?
Zin in het leven

Diepgangcentrum, Hazerswoude-Rijndijk
f 6,50
Een tweetal cursussen (elk van 5 lessen)
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voor religieuzen in het bisdom Rotterdam, resp. in 1973 en 1974 begonnen, de
laatste ook `voor belangstellenden'. Elke
les is opgebouwd uit Informatie (A),
Verwezenlijking (B) en Gesprekssuggesties (C) met literatuuropgave. Weinig geboeid heb ik de lezingen van al die 10
inleiders proberen te verwerken. De
enige uitzondering hierop was de les van
Toon Bos over `hens op leven en dood',
een echte goede uitschieter.
Pane Beentjes

L. A. Koevoets (samensteller), Katholiek
wetenschappelijk theologisch onderwijs
in Nederland 1964-1974; Ontwikkelingen
en huidige situatie
Dossier 1 bij `Archief van de Kerken', De
Horstink, Amersfoort, 1975, 132 blz.,
f 15,90
De laatste maanden komen er in Nederland opvallend veel boeken uit die een
overzicht — soms ook een analyse —
bieden van het rooms-katholieke leven
uit het recente verleden. De onderhavige
publikatie houdt zich, grotendeels samengesteld uit documenten van het `Archief
van de Kerken' (het vroegere Katholiek
Archief) bezig met de razendsnelle ontwikkelingen binnen de katholieke theologische opleidingen. In 1964 werden de
32 philosophica en 30 theologica samengevoegd tot 6 centra voor katholiek wetenschappelijk theologisch onderwijs:
Heerlen, Tilburg, Amsterdam, Nijmegen,
Utrecht en Eindhoven, dat in 1969/1970
werd opgeheven. Aangezien Nijmegen een
katholieke universiteit had, werd de nieuwe opleiding daar gevestigd; in Utrecht
ging men een `Gentleman's Agreement
aan met de Rijksuniversiteit. Op 9 september werden Tilburg, Heerlen en Amsterdam erkend als katholieke theologische hogescholen. En juist in die maand
begon in Amsterdam de kwestie rondom
prof. Van Luyk te spelen, terwijl de bisschop van Roermond een eigen priesteropleiding startte in Rolduc. Naar verluidt zal ook de samenwerkingsformule
tussen de Rijksuniversiteit van Utrecht
en de K.T.H.U. verbroken warden. Kortom, er valt in het geheel geen feest te
vieren na 10 jaar theologie-opleiding los
van het seminarie. Misschien is het document van De Horstink teveel gemaakt

Boekbespreking

voor insiders; in ieder geval zullen buitenstaanders nauwelijks kunnen geloven
wat er tussen 1964 en 1974 allemaal aan
de hand is geweest met de theologische
opleidingen.
Pane Beentjes

Wolfgang Sch®pping, Kind en Bijbel
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel 1975,
118 blz., f 12,25
Uit het Voorwoord citeren wij de eerste
zin: `Met dit boek wil ik vooral een helpende hand bieden aan ouders — maar
ook aan catecheten -- zodat zij op typische vragen van kinderen — en niet alleen
van kinderen! — een duidelijk en wetenschappelijk gefundeerd antwoord kunnen geven' (p. 5). Zo bestaat dit boekje
uit 22 hoofdstukjes, een vraag- en antwoordspelletje tussen een kind van 8 a
12 jaar en de auteur. Het is wel een verdraaid intelligent kind geweest dat de
schrijver aan een bock geholpen heeft,
bijv. waar het gaat over het verbond
`Haar dan vind ik de eucharistie met het
heilig brood een veel mooier verbondsteken van Gods vriendschap met ons
mensen, door Jezus' (p. 87). Van mij had
dit boekje niet gehoeven; ik vraag mij af
voor wie wel.
Pane Beentjes
Dr. C. Rijnsdorp, Gefascineerd door het
laatste bijbelboek

Bosch & Keuning, Baarn 1975, 109 blz.,
f 8,90

Van de oudheid af tot op vandaag hebben velen voor de Apocalyps weinig of
geen bewondering kunnen opbrengen.
Het Oosten heeft lang afwijzend gestaan
tegenover de Openbaring. Luther liep er
zeker niet mee weg; Zwingli zei o.a. `Uit
de Openbaring van Johannes leren wij
niets want het is geen bijbels boek, hoewel alles wat de tegenstanders erin willen zoeken ons steunt en niet hen'. Calvijn heeft nooit een commentaar op de
Apocalyps geschreven. En zo kan men
doorgaan. Zelfs de inleiding op Groot
nieuws voor U oordeelt: `voor de moderne
lezer moeilijk toegankelijk'. Men ziet —
aldus nog steeds de auteur — hoe nodig
het is dat aan die moeilijke toegankelijk-
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heid iets worth gedaan en dat de moderne lezer zijn moderniteit herziet. Misschien kan een poging tot benadering
langs muzische weg hiertoe iets bijdragen (p. 95).
De auteur, die Been exegeet is — ziet de
Openbaring van Johannes als een muzisch boek, waarin beeldende kunst ('ik
zag'), literatuur en muziek ('ik hoorde'),
het visuele en auditieve elkaar volkomen
doordringen. Het laatste bijbelboek is
daarom zo fascinerend omdat het dwingt
tot aandachtig luisteren, tot een akoestische benadering. Proberen uit te leggen
wat dr Rijnsdorp daarmee precies bedoelt, wat hij in dit wonderbaarlijk bijbelboek beluistert, zou zijn intrigerend
werk kapot maken. Men leze het zelf en
zal beleven dat er `muziek' in zit, zeker
wanneer men gewend is aan de wetenschappelijke commentaren.
Panc Beentjes
J. F. Lescrauwaet, Oecumenische ervaring
van het Book of Common Prayer

Emmaus, Brugge/Katholieke Bijbelstichting, Boxtel 1975, 178 blz., f 19,25
Op uitnodiging van bet Liturgisch Instituut van de Katholieke Universiteit te
Leuven heeft de Tilburgse hoogleraar in
de ecclesiologie een serie gastcolleges gegeven over het ene liturgische boek van
de Kerk van Engeland. Het is een uiterst
interessante studie geworden waarbij
steeds in het oog springt dat ondanks alle
verschillen die er binnen de Anglicaanse
Kerk aanwezig zijn er niettemin sprake
is van een degelijke eenheid. Het boek
van Lescrauwaet telt drie hoofdstukken:
Een typering van de Kerk van Engeland,
met zowel historische als theologische
gegevens; De eredienst van de Kerk van
Engeland en de geschiedeins van het
Book of Common Prayer; tenslotte iets
over de vernieuwingen die er zich, vooral sedert 1928, hebben afgespeeld. In de
laatste acht pagina's gaat het om de
`oecumenische ervaring', de vraag of de
Kerk van Engeland rlip is (en zin heeft)
voor een eenheid met de Kerk van Rome, die niet haar eigen identiteit inzake
geloof en liturgie zal aantasten. De studie is het lezen ten voile waard, hoewel
men zich niet op de titel moet blindstaren. De oecumenische aspecten van het
Book of Common Prayer komen als van-

zelf aan de orde, wanneer de intentie en
de inhoud ervan worden besproken.
Panc Beentjes
Mechtildis van het Heilig Sacrament, De
Ware Geest

Ingeleid en vertaald door Dr. P. Penning de Vries SJ. Uitgegeven door Priori]
Nazaret, Oude Munt, Tegelen, 1975, 296
biz., f 18,50.
Een van de sterren van het door Bremond lang en breed verkende firmament
van de zeventiende-eeuwse Franse spiritualiteit beet Mechtildis van het Heilig
Sacrament, of, met haar eigen naam,
Catherine de Bar (1614-1698). Geboren
en opgegroeid in Lotharingen is zij na
jarenlange omzwervingen door het in
godsdienstoorlogen verscheurde Frankrij k de stichteres geworden van de congregatie van de Benedictinessen van de
Altijddurende Aanbidding. Het charisma
van haar stichting heeft zij neergelegd
in een nu opnieuw uitgegeven geschrift
`De Ware Geest'. De Nederlandstalige
tak van deze congregatie met haar ene
Vlaamse en vijf Nederlandse priorijen
heeft bij gelegenheid van het eeuwfeest
van de priori] Nazaret in Tegelen de
sterk verouderde vertaling vervangen
door een weer aangepaste, tegelijk aangevuld met een vertaling van een geschrift van Epiphane Louis, norbertijner
abt van Estival en nauw betrokken bij
de aanvang van de stichting van moeder
Mechtildis. De vertaling is nogal letterlijk en stelt zo de lezer in staat zonder
al te fraaie zinsbouw door te stoten naar
de zeer substantiele kern en inhoud van
het Franse origineel. De confrontatie
met dit geschrift, door Bremond terloops
een meesterwerk genoemd, is een uitdading voor degenen, die de spirituele verwerking van een leven in Gods werkelijke Tegenwoordigheid nader willen onderzoeken. Het is een spiritualiteit, waarin de eucharistische aanbidding tot een
wezensverandering in de aanbidder zelf
wil Leiden, terwijl het leven en lijden met
Christus in een levensvorm van boete en
eerherstel de zonde en zondaar in eigen
bestaan reeel nabij weet. Dat kenners
van deze zeventiende-eeuwse Franse spiritualiteit als Orcibal en Rayez reeds te
kennen gaven levendig geinteresseerd te
zijn in verdere uitgaven van Catherine
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de Bar moge nog eens het belang van dit
vertaald meesterwerk onderstrepen.
G. Wilkens

Alfred Beckmann, Orientierung am Beten
Jesu

(Thesen u. Argumente 8) Verlag Butzon
& Bercker, Kevelaer 1975, 112 pp.,
DM 14,80
Bidden is heden ten dage allesbehalve
vanzelfsprekend. In een `wereldse wereld', `wereld van de mens' lijkt God de
grote Afwezige. Wat kan `spreken met
God' dan nog betekenen? Zo stelt het
eerste inleidende hoofdstukje het probleem. Een volgend wil het antwoord
vinden in een `orientering' op het gebed
van Jezus zelf. Dit bidden begint met
luisteren naar Gods woord (hfdst. 3); het
is vooral verder antwoord van `gehoorzaamheid', van volkomen overgave van
zichzelf aan dit woord van God (hfdst.
4); maar dan zeker niet probleemloos:
de meest bekende gebeden van Jezus vertonen duidelijk een 'worstelen' met God,
zijn Vader, om de zin van het mensenleven in lijden en flood (hfdst. 5). Jezus
heeft ons vooral het smeekgebed geleerd;
maar dan wel: vragen dat Gods wil moge geschieden in de vestiging en bevestiging van zijn Rijk in deze wereld (hfdst.
6). Het boekje eindigt met een beschouwing over de wijze waarop Jezus God

aanspreekt en ook ons leert tot Hem te
spreken: 'Abba, Vader'. De inleidende
hoofdstukjes zijn nogal zwaar van gewicht en wekken een enkele keer wat irritatie en tegenspraak. Maar naargelang
schr. het bidden van Jezus zelf op basis
van de bijbelse gegevens analyseert, worden zijn beschouwingen steeds boeiender
en ook in toepassing op ons bidden overtuigender. Daar neemt schr. ook (onbewust?) het een en ander terug van wat
eerder irriteerde. Wie dan ook bereid is
zich de inspanning te getroosten de eerste hoofdstukjes geduldig te lezen, houdt
verder een uitstekende verhandeling over
bidden in onze tijd over; bidden naar het
voorbeeld van Jezus zelf. Hij zal er niet
weinig getroost en bemoedigd worden.
Wij mogen de auteur dankbaar zijn voor
zijn zo zorgvuldig geformuleerde beschouwingen.
S. Trooster
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J. Wunderli, Schritte nach innen. Ostliche
Meditation and westliche Mystik.
Herder, Freiburg im Breisgau 1975, 184
pp.
De schrijver is een arts uit Zurich die,
op geleide van uit Oost en West bijeenvergaarde elementen van wijsheid, in het
naar-binnen-treden een recept heeft tot
genezing van het Westerse onbehagen.
De uiteenzetting van even verheven als
vaak abstracte denkbeelden verloopt hier
en daar wel wat vlotjes. Maar het is toch
een helder en kundig recept, waarin de
diverse vormen van Yoga tegen de achtergrond van de Boeddhistische geesteswereld relief krijgen. Nieuw is hier een kritische houding: niet alles is goud wat er
blinkt in Yoga. Een gezond genade-begrip versterkt bij S. het gezond verstand
dat hij bier aan de dag legt. Zoals S. aangeeft, is de weg tot westerse meditatie en
mystiek goeddeels dichtgeslibt voor de
huidige mens. Ook in dit boek komen
ze er wat bekaaid vanaf, maar het object
van de westerse mystiek blijft toch het
doel.
J. de Wit
Walter Repges, Jesus: Christus, Gottessohn. Gebete zu dem, den Markus verkundete

Patmos-Verlag, Dusseldorf 1975, 168 pp.,
DM 13.80
Gebeden die het Markusevangelie tekst na
tekst volgen op basis van hedendaagse
commentaren op dit evangelie. Op zich
daarom een goed boekje voor bezinning
en overweging. Persoonlijk echter heb ik
nogal moeite met de vorm: de overwegingen zijn in de vorm gegoten van rechtstreeks gebed tot onze Heer. Het gehele
Markusevangelie wordt biddend verklaard; of omgekeerd: de verklaring
wordt in gebedsvorm gegeven. Dat lijkt
wel wat veel voor geregeld gebruik. Misschien hindert dit nadeel van de vorm
minder, wanneer men deze gebeden gebruikt ter voorbereiding op of in het volgen van de zondagsmis.
S. Trooster
John Richards, But Deliver Us From Evil.
An introduction to the demonic dimension in pastoral care
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Darton, Longman & Todd, London 1974,
244 pp., £ 2.85
De schrijver, anglicaans geestelijke,
neernt als uitgangspunt de opvallende
aandacht sinds het begin van de zestiger
jaren voor het occulte tegen een achtergrond van een toenemende rationalistische verdringing van de macht van het
kwaad en de duivel. De talrijke aanwijzingen, meer dan bewijzen, die de schrijver aanhaalt, zijn bij al de veelsoortigheid en soms veelzinnigheid, bestand tegen psychologische argumentaties, en
getuigen van een onverklaarbare macht,
die mensen bezet houdt en van antigoddelijke oorsprong is. Vanuit het evangelie en in haar constante leer en praxis
door de eeuwen heeft de christelijke Kerk
geweten van de helende en bevrijdende
macht die uitgaat van Jezus als verlosser
uit de macht van de duivel. De ruime documentatie van het bestaan van duivelse
bezetenheid en de helende kracht van Jezus' verlossing brengt verrassend nieuw
— of is het opnieuw? — licht op fundamentele gegevens van bezetenheid, bevrijding en duiveluitdrijving als een christelijke dienst aan de gekwelde medemens.
De schrijver, die secretaris is geweest
van een officiele commissie binnen de
anglicaanse kerk m.b.t. een studie van
het occulte, laat vanuit een pastorale aandacht een verdrongen en daarom onoverwonnen vijand oplichten, die niet te bestuderen valt tenzij om te verdrijven.
Niet alleen voor zielzorgers en pastoraaltheologen, die ook ambtshalve van duivelse machten dienen weet te hebben,
maar ook voor degenen die vanuit de
menswetenschappen en maatschappelijke
zorg in dienst van de medemens staan,
roepen de eenvoudige beschrijvingen en
sobere verwerking van bestaande literatuur talloze, belangrijke en niet te verdringen vragen op, die de actualiteit van
de in de titel genoemde bede van het
Onze Vader nog eens onderstrepen.
G. Wilkens
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encyclopedie heeft dezelfde kwaliteiten
als zijn voorganger (cf. Streven, april 1975
p. 669): grondige documentatie, uitvoerige behandeling en kenrige afwerking.
In dit deel komen enkele zeer belangrijke
orden ter sprake: de Karmelieten (Carmelitani), de Kartuizers (Certosini), de Cisterciensers (Cistercensi) en de Iezuieten
(Compagnia di Gesu). Vakkundig worden
vele aspecten toegelicht: algemene geschiedkundige evolutie, spiritualiteit, architectuur, werkzaamheden en realisaties.
De verschillende bijdragen beslaan een
lange reeks kolommen waarvan de overzichtelijke indeling bijdraagt tot het vinden van de gewenste inlichtingen. Minder
uitvoerig, maar niet minder degelijk, zijn
de artikelen gewijd aan de verschillende
orden van reguliere clerici (Chierici regolari): Theatijnen, Barnabieten, Samasken,
Camillianen, Piaristen, etc.
Een enkel tekort viel ons op: de artikelen
ziin niet opgebouwd volgens een zelfde
plan. Dit brengt mee dat een onderlinge
vergelijking van het verwerkte materiaal
praktisch onmogelijk wordt. Voor de Cisterciensers en de Kartuizers wordt uitgebreid statistisch materiaal aangebracht en
uitgewerkt. Geen enkel spoor daarvan
voor de Karmelieten en de Jezuieten.
Voor een naslagwerk brengt dit Been grote hinder mee, maar het is wel een gemis
bij een aanzet tot vergelijkende studie.
Toch blijft deze uitgave, gezien haar degelijkheid, een onmisbaar naslagwerk voor
het snel opzoeken van betrouwbare gegevens.
Raymond Hostie

Literatuur-Literatuurwetenschap
Ape!, Karl-Otto (Hrsg.), Sprachpragmatik
and Philosophie (Theorie-Diskussion)
Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1976, 487
pp., DM 32,Eliade, Mircae, De Mantuleasastraat, Roman

Carlo Rocca (red.), Dizionario degli Instituti di perfezione

Edizione Paoline, Roma 1975, 2e deel
(Cambiago-Conventualesimo), 1726 col.
Het tweede deel van deze monumentale

Meulenhoff, Amsterdam 1975, 158 blz.,
f 18,50
Gautier, Achilles, Retrospektief:: Mezel f
Yang Poezie Reeks, s.l., 1975, 53 pp.
Gloy, Klaus, Sprachnorme, 1.
(Problemata 46) Frommann/Holzboog,
Stuttgart (Bad Canstatt) 1975, 169 pp.
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Meysing, Doeschka, Robinson
Em. Querido, Amsterdam 1976, 116 blz.
f 16,90
Nef, Frederic (dir.), Structures elementaires de la signification ('Creusets')
Editions Complexe, Paris 1976, 172 pp.
Porzig, Walter, Das Wunder der Sprache
(UTB 32) Francke Verlag, Bern/Munchen
1971, 431 pp., DM 18,80
Schifko, Peter, Bedeutungstheorie. Ein;

f uhrung in die linguistische Semantik

(Problemata 45) Frommann/Holzboog,
Stuttgart (Bad Canstatt) 1975, 176 pp.
Schneider, Hans Julius, Pragmatik als
Basis von Semantik and Syntax

Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1975, 137
pp., DM 14,Schiutze, Peter F., Zur Kritik des literarischen Gebrauchswerts

(Ph T 4) H. Luchterhand, Neuwied 1975,
281 pp., DM 44,—

Walter van den Broeck, Groenten uit Balen

Manteau, Brussel/Den Haag 1975, 84 b1z.,
BF 110
De tekstuitgave van dit toneelstuk verscheen in de serie Cursorisch lezen van de
uitgeverij Manteau en is bestemd voor
de hoogste klassen van het middelbaar,
technisch en vernieuwd secundair onderwijs. Ze wordt gevolgd door een werkschrift van Jef van Meensel, die de keuze
van dit werkmansstuk' in zijn toelichting
als volgt verantwoordt: 'Nergens wordt
de vertaling van de sociale versie geweld
aangedaan zodat ik geloof dat een
schooluitgave van dit werk meer dan
vanzelfsprekend is. Te meer daar zelden
de literaire vormgeving en het taalgebruik zo innig met de tot levee gebrachte
wereldbeschouwing overeenkomen als
hier het geval is'. Hoewel Van Meensel
overschot van gelijk heeft wanneer hij
stelt dat leerlingen niet alleen met de
psychologische of existentiele kwellingen van moderne toneelauteurs, maar
ook met een brede sociale en maatschappelijke problematiek geconfronteerd
moeten worden, kan zijn keuze van dit
stuk toch niet toegejuicht worden.
`Groenten uit Balen' is een gelegenheidsstuk dat zijn kracht gehaald heeft uit zijn
onmiddellijke aansluiting bij de actuali-

teit: de staking van 9 weken in de Vieille
Montagne-fabrieken van Balen-Wezel op
8 januari 1971 begonnen. Het succes bij
de opvoeringen sluit niet uit dat het als
toneelstuk een paar erg zwakke kanten
vertoont zoals het gebrek aan substantie
in het subplot (de verhouding tussen de
onbenullige student Luc en de werkmansdochter Germaine) en het onwaarschijnlijk karakter van de vader, Jan, die
naieve brieven aan de koning schrijft en
tezelfdertijd als militant stakingspamfletten uideelt. Maar aangezien het toneelstuk in deze schooluitgave als leesstuk gepresenteerd wordt, is vooral het
taalgebruik bezwaarlijk. De dialogen die
men als lezer voorgeschoteld krijgt zijn
in een stuntelig gekuist dialect geschreven, dat elke leraar Nederlands voor problemen moet plaatsen. Er is evident niets
op tegen dat een regionaal stuk in een
regionale taal gesproken en gespeeld
wordt. Maar er is hoegenaamd niets voor
om de geschreven weergave van dat taaltja als studiemateriaal aan leerlingen aan
te bieden.
J. Gerits

Mensje van Keulen, Van Lieverlede.
Roman
De Arbeiderspers, Amsterdam 1975, 156
blz., f 15,—
Een moeilijk geconstrueerd boek, dat ik
in een ruk uitlas. Mensje van Keulen beschrijft de ondergang van een nude moeder, die alleen woont met haar negentienjarige dochter. Een laatste poging van
die dochter om tot aansluiting met de
wereld buitenshuis te komen mislukt.
Feitelijk sterft de moeder dan omdat de
dochter haar onderwiji langzamerhand
verwaarloost. Verwaarlozing is dan ook
feitelijk het hoofdmotief van het hele
werk. Soms heel even de verwaarlozing
in de sensationele zin (kind wordt verwaarloosd; krijgt iedere dag alleen maar
een pak Liga in bed geworpen) in nauwelijks een halve bladzijde. Maar het
hele boek door zien we ook de verwaarloosde buurt. Een buurt overigens die, ondanks een enkele suggestie dat het boek
elders speelt, duidelijk weer dezelfde is
die we uit andere werken van de schrijfster kennen, de Haagse buurt bij Beeklaan en Valkenboslaan.
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Je kunt niet zeggen dat de figuren uit dit
werkje, of trouwens die in de eerdere
boeken, slechte mensen zijn. Ze zullen
niemand Teed aan doen dan uit volkomen
onverschilligheid. Ook de dochter, Hanna, verwaarloost haar moeder uit onverschilligheid: die onverschilligheid beschrijft zij Kier als een normale menselijke instelling.
C. J. Boschheurne
Louis Paul Boon, Memoires van de Heer
Daegeman

Arbeiderspers/Em. Querido, Amsterdam,
1975, 149 pp, f 14,50
In zijn laatste bock vertelt L. P. Boon
het sombere levensverhaal van Heer
Daegeman, die `op de wereld was gekomen om zonder liefde, zonder vriendschap, alleen maar besef te hebben van
wat waarde had, geldwaarde, en verder
niets'. (p. 67) Het verhaal verloopt rechtlijnig en vlot met de nodige hoogtepunten en verrassingen en getuigt van een
onbeschroomde vrijzinnigheid zowel als
van een jongensachtige zin voor avontuur. Een hoop toevalligheden maakt
van de jonge Heer Daegeman een schatrijk man, een even grote reeks van gruwelen maakt van hem een stoicijn, die
zichzelf voortdurend voorhoudt onbewogen te leven, zonder liefde en zonder
haat, teneinde al het Teed te kunnen door'staan. L. F. Boon schuwt de cliches niet
over `de' pastoors, `de' opvoeders, `de'
concentratiekampen enz. Ook aan een
anachronisme zoals de allusie op de verspilling van miljarden voor vliegtuigen,
geuit door het hoofdpersonage in de jaren twintig, neemt de lezer best geen aanstoot. In zijn typische verteltrant, zonder evenwel ooit het niveau van zijn
Kapellekensbaan bv. te bereiken, heeft
Boon een leven van 60 jaar in een ijltempo op 140 pagina's verdicht. Al wordt
in deze memoires veel geweld gebruikt
en geleden, toch kunnen ze niet geweldig worden genoemd.
J. Gerits
Rainer Warning, Hrsg., Rezeptionsdsthetik. Theorie and Praxis

W. Fink, Munchen 1975 (UTB 303), 504
pp., DM 16,80
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Gunter Grimm, Hrsg., Literatur and - Leser. Theorien and Modelle zur Rezeption
literarischer Werke
Ph. Reclam, Stuttgart 1975, 444 pp.,
DM 38,80
Warnings reader bevat een aantal onmisbare documenten, theoretische ontwerpen
binnen een literairwetenschappelijke onderzoeksrichting die de voorwaarden, de
modaliteiten en de resultaten onderzoekt
van de ontmoeting tussen het werk en de
bestemming. Deze verzameling tracht aan
te tonen hoe zich een uitgesproken functionalistisch standpunt geleidelijk heeft
op- en uitgebouwd; het enigszins historiserende gehalte schuwt de internationale
representativiteit niet en geeft met integrale opstellen van R. Ingarden, F. Vodicka, H. G. Gadamer, H. R. Jauss, M.
Riffaterre, S. Fish en W. Iser (vaak onderling nog of reeds op elkaar reagerend)
de wijzigingen in het literaire proces-denken rechtvaardig aan. Als welgekomen
illustratie wordt wat Duitse toepassingsvlijt meegeleverd die met H. R. Jauss, W.
Iser en R. Warning zelf de theorie-stellingen verlaat, maar binnen de pragmatische
analyse toch ook nog herhaaldelijk theoretische suggesties ontwikkelt.
In Grimms bundel, uitdrukkelijk aangekondigd als een geheel van theorie en
modelontwerpen (de stand tot einde 1973),
staat de fundamentele introductie voorop
die met de Duitse applicanten G. Grimm,
W. Barner, J. Schulte-Sasse en G. Wunberg stevige en belangrijke formules uitwerkt (methodologisch, evaluatietheoretisch, terminologisch). De demonstratie
(het ruimste deel) bekijkt vele tijden en
domeinen, van de late middeleeuwen (M.
G. Scholz) over Lessing (G. Grimm),
Goethe (G. Mahal), Eichendorff (P. Mog),
G. Buchner (H. Turk) en O. Ludwig (H.
Steinmetz) tot actuele literairsociologische aspecten als een H. Boll-demoscopie
(Arbeitsgruppe), het literatuuronderwij s
(H. Eggert, H. C. Berg, M. Rutschky), de
triviaalliteratuur (R. Keller, K. F. Geiger).
Ook een zo volledig mogelijke (Duitse)
bibliografie is aanwezig. Het wordt duidelijk dat deze werktak het mode-emplooi
kwijt is geraakt en een stevige discipline
betekent, waarin zowel de 'betere' litera-.
tuur als de 'goedkope' analyseerbaar
wordt volgens gelijke methodes, waarin
psychologische analyse en sociologische
meetbaarheid, esthetische code en maat-
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schappelijk relief, tijdeloosheid en actualiteit, historische situatie en lezersperspectief, ideeengeschiedenis en dagconsumptie wezenlijke opdrachten uitmaken. Deze bundel bewijst vooral dat een verstrekkende theorie werd omgezet in controleerbare praktijk. Onmisbaar.
C. Tindemans
William Beckford, Die Geschichte des
en Vathek. Ein Schauerroman aus
Kali fen
dem britschen Empire
Kommentare von Gisela Dischner
Klaus Wagenbach Verlag Berlin 1975,
s. 190 pp, DM 7.50
Een vertaling van de tot de Gothic romance behorende roman Vathek. Oorspronkelijk in bet Frans verschenen. De ondertitel is van de bewerkster die in de
roman vooral een sociaal protest ziet
tegen de ontwikkelingen onder het regiem van Pitt de oudere. Zij meent ook
dat Vathek niet alleen autobiografische
trekken vertoont, maar behalve de vader van de schrijver ook deze oudere
Pitt weergeeft. Zij geeft overigens toe dat
Beckford-kenners het daarmee niet eens
zijn. De, op zich zelf wel vermakelijke
tekst wordt voortdurend door politieke
commentaren onderbroken. Merkwaardig is dat de meeste illustraties van
Aubrey Beardsly zijn, een illustrator en
schilder uit de tijd van Oscar Wilde die
duidelijk tot de Jugendstil behoort. Zeker is er tussen deze stijl en de Gothic
romance een zekere lijn, maar het aanbrengen van een rechtstreeks verband
werkt toch anachronistisch. Tussen beide zal men steeds de prae-raphaelieten
in moeten plaatsen. Toch is het wel grappig een bock als dit weer eens uit te geven.
C. J. Boschheurne
Thomas Cramer, Horst Wenzel, Hrsg.,
Literaturwissenschaftt and Literaturgeschichte. Ein Lesebuch zur Fachgeschichte der Germanistik

W. Fink, Munchen 1975, 510 pp., (KI 26),
DM 28,—
Gerhard Pasternack, Theoriebildung in
der Literaturwissenschaft. Einf uhrung in
Grundfragen des Interpretationspluralismus
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W. Fink, Munchen 1975, 303 pp., (UTB
426), DM 16,80
Sedert de Duitse germanisten in 1966
(n.a.v. de fascisme-discussie in de literatuurgeschiedenis) hun vak poneerden als
een fundamentele optic op de maatschappelijke determinering van de literatuur,
op het literaire fenomeen als een aspect
van menselijk-sociale evolutie, hebben ze
de werkimmanente interpretatie verworpen en de historiciteit van het literaire
object geproclameerd. Cramer en Wenzel
leggen een reader samen die deze probleemstelling historisch documenteert,
deels met daterende, vooruitlopende stellingen (van G. Gervinus en W. Scherer
over W. Dilthey, L. Schiicking tot K.
Vietor), deels met recente (van W. Benjamin, L. Lowenthal, W. Muschg, G. Lukacs tot F. Sengle, L. Goldmann, H. R.
Jauss en R. Weimann). Als tijdsbeeld een
onberispelijke bundel.
Vanuit deze grondhouding tracht G. Pasternack door te gaan; hij legt niet langer
de nadruk op de historiciteit maar rangschikt naast mekaar de zich ontwikkelende methodes die onmisbaar zijn als premissen voor de bepaalbaarheid van deze
historiciteit. Wetenschapstheorie en methodologie staan voorop en van daaruit
vertrekt zijn behoefte aan sterkere theoretisering van de literatuurwetenschap, niet
als abstract ideaal maar als pragmatische
categoric van een empirische discipline
die vooraf verheldering van competentieen comptabiliteitsproblemen vereist. Zo
kan hij tegelijk afscheid nemen van zowel
de geesteswetenschappelijke hermeneutick en de methodologische autonomieambitie als van een historisch-materialistische theoriedoctrine. Al valt momenteel
de theoretische modelbouw nog wat hulpeloos uit en is de formalisering in strikte
zin nog niet ideaal, dan wordt de formeeltenderende expeditie toch erg waardevol,
waarbij als voorbeeld van hoe het zou
kunnen het interpretatiepluralisme uitvoerig geanalyseerd staat. Dat houdt in
dat S. nadruk legt op het onvoltooide en
het ongedetermineerde van een literaire
tekst, op de polyinterpretabiliteit, op de
actualisering, waarin receptietheoretische,
sociohistorische, structuralistische, communicatie- en handelingstheoretische funderingen betrokken worden. Het bock
wordt nergens polemisch of gelijkhebberig; het is echter, als aanbod van wat van-
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daag in het denkgebied valt aan te treffen, een zorgvuldig-rechtvaardige condensering van de voornaamste denkbeelden (o.a. J. Lotman, J. Kristeva, E. Leibfried) en bijgevolg een noodzakelijke aanvulling van de historische verkenning.
C. Tindemans
Hans Pfeiffer, Thomas Muntzer. Ein biographischer Roman
Verlag Neues Leben, Berlin 1975, 575 pp,
DM 10,20
Thomas Muntzer en andere leiders van
de mislukte Duitse boerenopstanden uit
de eerste helft van de zestiende eeuw hebben steeds een sterke aantrekkingskracht
op schrijvers uitgeoefend. Zelfs Goethe
en Sartre hebben stof aan hen ontleend.
Dit nu is een roman uit de DDR over
wel de belangrijkste van deze leiders. Zoals bekend hebben ook de klassieken van
het socialisme zich steeds sterk tot deze
stof aangetrokken gevoeld. De belangrijkste bijdrage er over is van de hand van
Engels.
Aan deze roman ligt duidelijk een gedegen historisch onderzoek ten gronde.
Het is een geschiedenisverhaal waarin de
hoofdpersonen sprekend, etend, drinkend
en liefhebbend worden vertoond. Toch
mag men zeggen dat het een vlot, misschien wat ouderwets aandoend, leesbaar
verhaal geworden is. Over de hoofdpersoon en een enkele bijfiguur wordt afwisselend in eerste en derde persoon geschreven. Thomas MUntzer wordt niet voorgesteld als een voorloper van het socialisme. Duidelijk wordt gesteld dat hij zijn
ideaal zocht in het verleden. Het gaat om
een herstel van de oude gelijkheid. Hij is
een Christen, die zijn kracht vindt in een
mystieke Christus-beleving. Hij wil het
yolk gelijkvormig maken aan Christus de
gekruisigde, waarbij hij het lijden van het
yolk wil opheffen tot het lijden van Christus. Wat hij verwerpt is de leer van het heil
uit de genade. Het boek stroomt dan ook
als het ware over van vijandschap tegen
Luther. Deze wordt zelfs lichamelijk als
een walgelijke figuur voorgesteld.
Men moet zich afvragen of men de rol
van deze leiders van de boerenopstanden
niet overschat. In feite heeft men waarschijnlijk te maken gehad met jacgerieen,
wanhoopsopstanden, waaraan deze leiders toch enige richting hebben proberen
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te geven. Deze schrijver probeert de indruk te wekken dat de opstand feitelijk
door bonden van handwerkslieden en
boeren goed was voorbereid. Dat is een
veronderstelling die natuurlijk nooit meer
te bewijzen zal zijn, maar die onwaarschijnlijk wordt indien men het verwarde
verloop van de krijgsverrichtingen bestudeert.
C. J. Boschheurne
Max Bucher, Werner Hahl, Georg Jager,
Reinhard Wittmann, Hrsg., Realismus
and Grunderzeit. Mani f este and Dokumente zur deutschen Literatur 1848-1880.
Band 2

Metzler, Stuttgart 1975, 683 pp., DM 80,—
Nog voor de publikatie van het eerste
deel, dat rekenschap wil afleggen van de
inhoud, de zin en het perspectief binnen
deze periode tussen mislukte revolutie en
geslaagde (staatkundige) eenheid in, presenteert dit dikke tweede deel de ronduit
vitale documenten zoals de literatuur
(creatief, speculatief en interpretatiefbinnen-de-eigen-tijd) die ter beschikking
heeft gesteld. Zoals in deze reeks materiaalverzamelingen gebruikelijk is, beperkt zich de zorgvuldige selectie niet tot
de bekende blikvangers of hoofdletterauteurs, maar probeert ze de veelheid
van betrokkenen en betrekkingen en de
uniciteit van de particuliere opinies zo
geschakeerd en veeltallig mogelijk weer
te geven. Centraal staan de begrippen
`realisme' en `Grunderzeit'. Voor het
realisme vertrekt de documentatie van
de kunst in het algemeen en legt ze meer
speciaal in de literatuur de aspecten
bloot die met ethisch programma, revolutiedoctrine, het dorpsverhaal als
ethisch-ideologisch politicum, roman
resp. novelle als integratiefactoren, het
historische drama als actualiseringsinstrument omschreven worden, terwijl ook
de `Grunderzeit' (met nationalisme, idealisme, pessimisme en aristocratisme als
parallelle tegenstellingen) zeer gedetailleerd maar opvallend sociologisch wordt
aangegeven in de literaire integratierelaties van de maatschappij. Zo is deze bundeling, vergeleken bij vorige materiaalbundels, minder strikt-literair uitgevallen maar verhevigd tot literair-ideele en
-maatschappelijke impulsen. In deze selectie weerspiegelt zich bijgevolg ook de
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methodisch-ideologische behoefte van de
huidige literatuurgeschiedenis.
C. Tindemans

ber (DDR) en L. Kampf (USA).
C. Tindemans
Luis J. Prieto, Etudes de linguistique et de

Richard Brutting, Bernhard Zimmermann, Hrsg., Theorie - Literatur - Praxis.

semiologie generates

Droz, Geneve 1975, 196 pp., sF 30,—

Arbeitsbuch zur Literaturtheorie seit 1970

Athenaion, Frankfurt 1975, 275 pp.,
DM 19,80
Twee jonge wetenschapslui (Univ. Saarbri cken) proberen uit de verwarrende
veelheid van ideologische en wetenschapstheoretische invalshoeken een zinnige reader te componeren naar het bedrijf van
de literatuurwetenschap toe; zonder de
verontrustende maatstafloosheid (als sleutel althans) als criterium van selectie te
nemen, brengen ze in elk geval samen
wat zich als nieuwe gerichtheid sedert
1970 (zij het in de originele taal wet eens
vroeger) gemanifesteerd heeft als consistent en beloftevol. Het resultaat blijft bijgevolg niet een conjunctureel hapje, maar
bezit een eigen stem en gezag, althans
voor wie kennis wenst te nemen van wat
op internationaal vlak gebeurt. Het hoofdaccent ligt op de semiotische literatuuranalyse, die na het afscheid aan het structuralisme (omdat de polyvalentie van een
tekst meerwaarde heeft gekregen zodat
een ondialectische harmonisering als eenheidsstructuur afgewezen want uitgesloten wordt), in de tekstgrammatica (T. van
Dijk), in de constituentenstructuur (M.
Cervenka) gestalte zoekt. Kritiek op de
`teken-hierarchie (M. Arrive, P. Raffa)
wordt meteen meegeleverd, waardoor enige psychologisering van het semiotische
handwerk opkomt.
Greimas' isotopiebegrip brengt uitkomst
en J. Kristeva's vermaatschappelijking
(materialisering) van de `tekst' wint in het
licht van J. Lacans neo-Freudianisering
steeds meer veld, zodat de materialistische
kritiek op het semiotische beschrijvingssysteem (waartegenover een produktiesysteem van tekens wordt geplaatst) bij J.
Derrida ('difference') en H. Meschonnic
(`ecriture') relief verdient. Deze voorkeur
voor het semantisch materialisme wordt
parallel geplaatst aan de nieuwere receptiesystematisering die Jauss' subjectieve
associatiemechanismen vervangt door de
interactie van werk en recipient als maatschappelijke (collectieve) relatie, geparadigmatiseerd in bijdragen van R. Scho-

Wilhelm Koller, Semiotik and Metapher.
Untersuchungen zur grammatischen
Struktur and kommunikativen Funktion
von Metaphern

Metzler, Stuttgart 1975, 388 pp.,
DM 55,—
Ingrid Hantsch, Semiotik des Erzahlens.
Studien zum satirischen Roman des 20.
Jahrhunderts

w. Fink, Munchen 1975, 402 pp.,
DM 44,—
Op semiotisch gebied is de tegenwoordige
bedrijvigheid erg complex. Deze drie publikaties echter vertegenwoordigen elk
een ander moment in het uitgebreide objectsveld en sluiten prachtig bij elkaar
aan. Prieto brengt hier opstellen samen
uit een periode van 20 jaar (keurig aangevuld met een nota die zijn huidige positie t.o.v. de uitgezette opvattingen aangeeft). Microstructurele elementen en
problemen vormen de samenhang; zijn
domein omvat de kleinste eenheden van
het teken-gegeven, al breidt hij dit (zowel
i.v.m. natuurlijke als geformaliseerde talen) hierarchisch uit tot signaal, denotatie, connotatie en alle verdere instrumentswaarden. Zonder principiele discussie van
deze Prieto is verdere semiotische activiteit wel uitgesloten. Koller aanvaardt (heterogene) kleinste eenheden, bouwt ze
zorgvuldig uit en verenigt ze tot een medio-structureel functionalisme waarbij sigmatische, semantische en syntactische categorieen geleidelijk in dienst worden geplaatst van een pragmatisch bestaansgeheel; tegelijk wordt de metafoor, als resultaat van deze kruisbindingen van tekenpotenties, ook een schakel met macrostructurele lagen in de integrale literaire
context. Bij Hantsch domineert dan de
macrostructuur die, met de (Britse) satirische roman als legger, ontwikkeld wordt
tot een 'tekst'-semiotiek die andermaal
functionalistisch en pragmatisch behandeld wordt en tot erg fijnzinnig-geschakeerde subcategoriseringen leidt. Ieder
van de op zich zo uiteenlopende semiotische procedures gaat nit van een contra-
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intuitieve wetenschapsbehoefte en wil
(na-)meetbare methoden uitwerken; bij de
metafoor levert dit nog steeds ambigue
oordelen op, maar wat `satire' (binnen een
literaire categoric uiteraard) precies betekent, wordt hier (voor het eerst, lijkt me)
exact aantoonbaar gemaakt.
C. Tindemans

Theater
Chadwick, W. R., The Four Plays of William Wycherley

Mouton, Den Haag/Paris 1975, 208 blz.,
f 48,Halbritter, Rudolf, Konzeptionsf ormen
des moderne angloamerikanischen Kurzdramas

(Palaestra 263) Vandenhoeck & Ruprecht,
Gottingen 1975, 250 pp., DM 48,-Long, Michael, The Unnatural Scene. A
Study in Shakespearean Tragedy

(UP 592) Methuen, London 1976, 274 pp.,
£ 2.95
Quigley, Austin E., The Pinter Problem
Princeton University Press, New Jersey
1975, 262 pp., $17.
Schumacher, Ernst, Brecht — Theater and
--

Gesellschaft im 20. Jahrhundert
Henschelverlag, Berlin 1975, 368 pp.,
DM 12,-

Thieltges, Gerd, Burgerlicher Klassizismus and romantisches Theater. Untersuchungen zu den f ruhen Dramen Prosper
Merimees (1803-1870)

(Kolner romanistische Arbeiten, Neue
Folge, Heft 44) Droz, Geneve 1975, 433
PP.
Waele, E. De (vert.), Aeschylus. Tragedien

(Klassieke Galerij nr. 168) De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam
1975, 334 pp., BF 395
Winkgens, Meinhard, Das Zeitproblem in
Samuel Becketts Dramen

(Neue Studien zur Anglistik and Amerikanistik Bd. 2) H. Lang, Bern/Frankfurt
1975, 268 pp., sFr. 41,40
Jurgen Koepsel, Der amerikanische Suden
and seine Funktionen im dramatischen
Werk von Tennessee Williams

(Mainzer Studien zur Amerikanistik 5)
Lang, Bern/Frankfurt 1974, 263 pp.,
sFr. 38,—

Deze dissertatie (Mainz) gaat bij de nog
vrijwel onbestudeerde Amerikaanse
auteur T. Williams de functie van de aanwezigheid van het Zuiden-element na.
Vrij schools en overvloedig met losgerukte citaten goochelend, worden de verwijzingen gerubriceerd; ze bewijzen uiteindelijk dat de sociaal-economische toestanden, het geografische milieu, het cultureel-religieus-ethische affectgebied druk
gebruikt werden. Vervolgens onderzoekt
S. de specifieke functie van deze factoren (na een beschrijving van het typerendtalige aspect van het Zuiden) in Williams'
dramaturgie: tijd en ruimte, personages,
taal, handeling, probleemgehalte. Beide
resultaten worden samengebracht in een
confrontatie tussen empirische werkelijkheid en interpretatieve poetica waardoor
Williams' ervaring (al dan niet traumatisch verworven) als verklaring van zijn
dramatische beeldcompositie geevalueerd
wordt.
C. Tindemans
Heinz Mathias Meltzer, Der Monolog in
der Tragodie der f ruhen Stuart-Zeit

(Angelsaksische Sprache and Literatur
18), Lang, Bern/Frankfurt 1974, 197 pp.,
sFr 38,40
In deze bijdrage tot de dramaturgische
theorie staat de vraag voorop van het
waarschijnlijkheidsgehalte van de alleenspraak in het drama; waar doorgaans geargumenteerd wordt met natuurlijkheid
of met stijlconventies, kiest S. voor een
taalpsychologische fundering die hem in
staat stelt monoloogklassen te ontwerpen
volgens het criterium van uiterlijke/innerlijke spreeksituatie, met opsplitsing in affectieve, cognitieve en vollitieve motiveringen. Voortdurend de bifunctionaliteit
van talige instrumentalisering en structurele inpassing waarnemend en onderscheidend, bouwt S. deze klassen in zowat
40 tragedian (1600-42) in waardoor pragmatisch ook de dramaturgische betekenisfunctie van de monoloog aangetoond
ect ontstaat het inwordt. Als neveneffect
zicht dat deze vele auteurs, meestal tot de
tweede garde gerekend, uitstekend gebruik van de monoloog wisten te maken
en knap vakmanschap bewijzen, zodat
vanuit dit aspect alleen al enige reevaluatie wenselijk wordt.
C. Tindemans

849

Monika Doring-Klussmann, Theater der
Verganglichkeit. Ionescos `Le Roi se
meurt' and `Jeux de Massacre' auf dem
Hintergrund des mittelalterlichen religiosen Theaters

(Heidelberger Beitrage zu Romanistik)
Lang, Bern/Frankfurt 1974, 178 pp.,
sFr 33,60
Uit een gedetailleerde lectuur van IonesCo's theatertheoretische opstellen haalt
S. het inzicht dat deze auteur bewust historische theatervormen met eigentijdse en
onmiskenbaar-eigen thematiek heeft gevuld. In een voorzichtig-uitvoerige analyse suggereert S. dat Le Roi se meurt de
moraliteit en Jeux de Massacre de dodendans als model heeft; dat slaat uiteraard
enkel op de algemene tendens en op de
concrete compositietechniek (wat reeds
enorm veel is en in elk geval verrassend),
maar niet op de moreel-religieuze grondslag. Door Ionesco's uitzichtloze agnosticisme ontstaan immers tegengestelde resultaten; ondertussen echter is zijn rechtstreekse inspiratie degelijk gedemonstreerd. S. bezit overigens een grote kennis van Ionesco's totale oeuvre zodat
voortdurend verwijzingen naar andere
drama's veeleer op een ethische constante (het thema van de vergankelijkheid des
levens, de preoccupatie met de dood) dan
op een thematische bijzonderheid lijken
te wijzen.
C. Tindemans
Peter Ruhmkorf, Die Handwerker kommen, Familiendrama

(Quarto Heft, 69) Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 1974, 69 pp., DM 6,80
R umkopfs verzet tegen het burgerlijke
Westduitse samenlevingspatroon in dit
toneelstuk is weinig overtuigend, zijn absurdismen zijn weinig invoelbaar. Het
`gezinsdrama', de ellende van de familie
Pape overtuigt niet.
F. Nieuwenhof
Alfred Weber, Siegfried Neuweiler, Hrsg.,
Amerikanisches Drama and Theater im
20. Jahrhundert

Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen
1975, 363 pp., DM 42,—
Deze reeks seminarielezingen van de sectie amerikanistiek te Tubbingen wil geen
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systematische verkenning zijn van alles
wat dramatisch of theatraal boeiend is geweest in de USA tijdens de 20e eeuw;
wordt het accuraat natekenen van de geschiedenis opgegeven, dan ligt de klemtoon op het opengooien van nieuwe benaderingsaspecten en in deze dimensie is
het resultaat zonder meer belangrijk. Tussen het debuut van O'Neill en bepaalde
kenmerken van Off Off-Broadway in
worden twee velden bestreken, dat van
de ook in Europa gevestigde waarden
(O'Neill, A. Miller, T. Williams, Th. Wilder, E. Albee) en dat van de hier nauwelijks bekende (R. Lowell, Le-Roi Jones,
L. Hansberry, M. Anderson, J. C. van
Itallie); coherentie tussen de themata is
nergens bewust aanwezig en de analyse
gebeurt vaak vanuit een totaal verschillende invaishoek zodat ook hier het pluralisme van de methodiek bevestigd wordt.
Daarom is de innerlijke samenhang van
deze disparate opstellen zo verrassend
want, of het nu gaat om de beginnende
invloed van het Europese expressionisme
bij de jonge O'Neill, de corporalisering
van het theater in de jongste spelintenties,
de afrekening door het Black Nationalism, de weeige zelfvertering van het Zuiden, dramaturgische theorie of lyrisering
van de scene, de adaptatie van Macbeth
bij E. E. Cumming, O. Welles, B. Garson
of The Performance Group, of de maatschappijkritiek bij A. Miller, M. Anderson of J. C. van Itallie, de ondergrond van
alle inspanning blijkt de afrekening met
de American Dream te zijn. Evolutie van
het tragische, mythisering van het verleden, integratie als mentaal syndroom, politisering van de dramaturgische techniek,
het loopt telkens vanuit totaal verschillende temperamenten, behoeften en perspectieven samen tot een oordeelszitting over
een wijze van leven binnen een maatschappij, van nostalgia over resignatie of
opstandigheid naar perversie en revolutie. Deze rode draad, op verschillende
wijzen tot stand gekomen, maakt de analytische zin uit van deze vakkundige dissecties.
C. Tindemans
Ingeborg Pietzsch, Werkstatt Theater.
Gesprache mit Regisseuren

Henschel, Berlin 1975, 162 pp., DM 7,50
In dit schijnbaar onooglijke boekje zit,
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verdeeld over diverse temperamenten en
theateropvattingen, de code van het huidige DDR-theater geregistreerd. Met geduldige, altijd op het centrum van het
weten en het bewustzijn mikkende vraagjes heeft S. de oudere en de jonge garde
van regisseurs, zowel van de officiele
theaters als van de provinciale debuuttroepen, gevraagd naar hun manier van
werken, de verantwoording van hun vak
en hun kunst, de perspectieven waarmee
en waarnaartoe ze werken, de omstandigheden (artistieke, wereldbeschouwelijke)
die doctrine, uitgangspunt en bestemming
determineren. De grenzen lopen andermaal tussen de Brecht-aanhang en de Stanislawskij-getrouwen, maar precies daardoor wordt een opstellingsgebied omcirkeld dat zonder polemiek maar met inzicht en hardnekkigheid geformuleerd
wordt. Belangrijke regisseurs als b.v. Besson komen niet aan het woord omdat, zo
heet het, zij zich in een permanent evolutieproces bevinden en bijgevolg geen
concretiserende uitspraken wensen te maken; het lijkt een zinnig argument ook al
verminkt het enigszins het totale beeld.
Maar de toch aanwezige vaklui leveren
een geheel of dat in de ernstige discussie
van het hoe en waarom van het DDRtheater (en niet alleen dat) zonder meer
fundamenteel kan worden genoemd.
C. Tindemans
Konrad Heldmann, Untersuchungen zu
den Tragodien Senecas
(Hermes Einzelschriften, Heft 31)
F. Steiner, Wiesbaden 1974, 194 pp.,
DM 36,—
Wolf-Luder Liebermann, Studien zu Senecas Tragodien

(Beitrage zur klassischen Philologie, Heft
39) A. Hain, Meisenheim am Glan 1974,
263 pp., DM 75,—
Dc vragen omtrent Seneca houden kennelijk niet op; hier vatten andermaal 2 experts de problematiek van zijn tragedie op
en komen via totaal andere wegen tot
overwegend gelijklopende conclusies.
Heldmann wil het probleem opruimen dat
Seneca altijd weer vergeleken wordt met
de prestaties van de grote Grieken; hij
maakt dan ook uit in welke mate de tragische traditie bij Seneca een punt van

herkenning uitmaakt. Daartoe hanteert hij
de beruchte prologen en hij analyseert het
goden-beeld, de relatie tot de hoofdhandeling, het aantal bedrijven, de monoloogtechniek, de functie; daartegenover projecteert hij de specifiek-eigen bouwvormen in Seneca's drama, om uiteindelijk
de vraag aan te pakken of het nu oorspronkelijk om tragiek dan wel om didactiek gaat. Zijn bevindingen leiden tot het
afwijzen van de conventionele vraagstelling. Seneca eist eigen categorieen op; het
zou onrechtvaardig zijn de als modellen
opgevatte Griekse voorgangers zonder
meer op hem toe te passen. Daarbij omzeilt S. de Grieken niet omdat contra- en/
of juxtapositie pas nu functioneel kunnen
worden, vooral als gelijke thematiek aanwezig is. De conclusie luidt toch dat de
moralistische idealen niet in die mate aan
te wijzen zijn dat ze als intentie zouden
fungeren. Liebermann ziet de inderdaad
sterk heterogene stijl van Seneca als een
ontwerp tot een `innerlijke vorm' en daartoe gaat hij alle stilistische factoren (gemodelleerd als bodenbericht, comparatio,
tropen) na die elkaar voortdurend in de
weg lopen; Seneca isoleert en schematiseert, hanteert gemeenplaats en begrip,
vingerwijst ondramatisch en dramatiseert
ondidactische affecten, terwijl het allemaal samenloopt in een tragische grondidee. Is Seneca meteen ontraadseld? Nauwelijks. De discussie gebeurt sterk binnenskamers en de filologen twisten verder. Met echter alvast een frisse zekerheid: de dramatische identiteit (en sterkte)
van Seneca is opgebouwd uit vele volstrekt eigen middelen waarvan de actieradius, de effectiviteit en de instrumentalisering nog steeds onvoldoende bekend
zijn. Omdat beide auteurs door doze kwaliteit Seneca een overgangsauteur tussen
het oud-Griekse en het nieuw-Europese
drama achten, kan de analyse van zijn intenties en resultaten voorlopig nog lang
niet opgegeven worden.
C. Tindemans
Rolf Kieser, Max Frisch. Das Literarische
Tagebuch

Huber, Frauenfeld/Stuttgart 1975, 166
pp., sFr 28,—
Annemarie Schnetzler-Suter, Max Frisch;
Dramaturgische Fragen
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(Europaische Hochschulschriften I/100)
Lang, Bern/Frankfurt 1974, 153 pp.,
sFr 28,—
Hans Banziger, Zwischen Protest and
Traditionsbewusstsein. Arbeiten zum
Werk and zur gesellschaftlichen Stellung
Max Frischs
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tenslotte is een expert in de parafrase;
geen enkel nieuw interpretatiegegeven
komt er uit te voorschijn, maar ondertussen omschrijft hij de ingewikkelde en vaak
ondoorzichtige constellatie van Frisch'
figuren en complexen in te moeizame zinnen en ijdel narcissisme.
C. Tindemans

Francke, Bern/Miinchen 1975, 123 pp.,
sFr. 17,80
Markus Werner, Bilder des EndgiiltigenEntwurf e des Moglichen; zum Werk Max
Frischs

(Europaische Hochschulschriften I/111)
Lang, Bern/Frankfurt 1975, 90 pp.,
sFr 20,—
Van deze 4 publikaties is zonder twijfel
deze van R. Kieser de belangrijkste; hij
heeft ontdekt dat de schrijfmethodiek van
het dagboek in M. Frisch' oeuvre determinerend is geworden voor alle andere
werk, zowel de romans als de drama's.
Fenomenologisch beschrijvend spelt hij
voorzichtig de constanten en de projecties uit die als vormcode blijven terugkeren: het voorlopige, het terugkerende,
het inconstante, de mogelijkheid om het
onaffe als vormideaal te hanteren, de introspectie die intermediair blijft, de zelfanalyse die geen narratieve doorstroming
toestaat, de afspiegeling die nergens weerspiegeling hoeft te zijn. Het blijft een thesis, maar zo adembenemend waaghalzig
(en tegelijk gedemonstreerd aan het totale oeuvre) dat Frisch er onverwacht allures door verwerft en zijn tot nog toe meest
geslaagde resultaten (b.v. Andorra) enkel
als methodische mislukkingen kunnen
worden geinterpreteerd. In geen geval kan
deze duiding uit de Frisch-exegese wegvallen. Mw. Schnetzler is zorgvuldigschools bezig met het stellen van academische vragen die ze voorbeeldig ont•
werpt, aftast en instemmend beantwoordt;
enige verrassing zit er wel niet in, maar
teleurstellen doet het geschrift evenmin.
Banziger annoteert Frisch met enkele wezenlijke (relatie H. Hesse-M. Frisch, Andorra-receptie, dagboek 2-kritiek) en onwezenlijke (relatie M. Mell-M. Frisch,
zijn filosofische scepsis) teksten, maar hij
staat veel te hautain tegenover zijn auteur
en hij geeft de nutteloze indruk belangrijke opmerkingen te maken die gehalte en
wereld van Frisch nergens raken. Werner

Hans-Gunther Schwarz, Das stumme
Zeichen. Der symbolische Gebrauch von
Requisiten
Bouvier, Bonn 1974, 160 pp, DM 29,—
Eeuwenlang concentreerde de dramatische analyse zich op de verbaal-textuele
aspecten van het drama; uit theaterconsideraties groeit geleidelijk ook de
aandacht voor de niet-verbale componenten. Wel werd reeds vroeger de cultuurhistorische functie van levenloze
voorwerpen in het drama nagegaan,
maar de dramatische functie bleef toch
vrij vaak buiten spel. Deze verwaarlozing probeert S. in een eerste (en daarom toch te globale) verkenning ongedaan te maken in een combinatie van
literairwetenschappelijke objectverwerving, theaterwetenschappelijke methodiek en communicatietheoretische interpretatie; het zijn te vele (en te ongelijke)
instrumenten om thans reeds een afdoend resultaat te garanderen. Daaroiln
beperkt S. zich tot een chronologische
categorisering van de vormelementen en
de functietoewijzingen, wat tot diverse
`stijltypen' leidt. De theoretische verantwoording is daarbij fenomenologisch
knap volgehouden en ze mondt uit in
een boeiende hierarchie; de demonstratie tijdens de historische expeditie (baroktragedie, Marlowe, Shakespeare.
Duitse klassiek, Kleist, Hebbel, Ibsen,
Wagner, Brecht) blijft echter te heterogeen, te vlug en te vaag, alhoewel het
ook niet zonder meer bladvulling is.
Het is waarschijnlijk toch een fundamenteel methodeprobleem; kan de autonome functie van een rekwisiet in een
tekst-laag worden ontdekt m.a.w. dient
men niet principieel te beginnen met de
theater-analyse? Dat echter vraagt een
objectbepaling en een analysetechnick
die de tekst niet die waarde kunnen toekennen die S. thans geneigd blijft te
suggereren.
C. Tindemans
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Gunnar Brandell, Strindberg in Inferno
Harvard UP, Cambridge 1974, 336 pp,
£ 7.50
Deze Zweedse monografie (1950 1 ) behandelt de kernperiode uit Strindbergs
levee, een onvoorstelbaar moeilijke en
complexe tijd, die echter ook beslissend
was voor de verdere evolutie van zijn
schrijversidee en -vorm. Het oorspronkelijke werk was in de vakliteratuur
reeds lang bekend. Door deze vertalirg
wordt het nu ook voor ons toegankelijk.
S. wijst op de componenten van de geestelijke crisis, die in het Europese theater
een weerklank vond. In de toenmalige
chaos (± 1890) verschijnt de door paranoia getekende Strindberg als een
geest die nieuwe grenzen verkent, wat
tenslotte resulteert in symbolistisch en
expressionistische werk.
`Inferno', zijn in het Frans geschreven
dagboek uit die tijd, toont hoe hij in 5
psychotische fasen van een opzettelijk
atheisme over occultisme en (bij na )
katholicisme evolueert naar een wat
troebel de1sme. Aan de hand van psychoanalytische categorieen tracht S. het
ingewikkelde, maar tevens opvallende
proces van bewuste irrationalisering uit
te filteren en te evalueren. De ultieme
verstaanbaarheid van Strindberg (als
mens en als auteur) is er m.i. niet veel
groter door geworden; wel zijn er een
aantal gegevens aan het Licht gekomen,
waardoor de ontwrichte natuur van deze
aartsmoeilijke man rechtvaardiger wordt
uitgetekend. Verder gaat ons inzicht
voorlopig echter nog niet.
C. Tindemans
Donald Stone, Jr., French Humanist
Tragedy. A Reassessment
Manchester UP, Manchester 1974, 231
pp, £ 4.50
Deze belangrijke studie is niet zomaar
een opsomming van wat aan tragedie in
de 16e en 17e eeuw in Frankrijk werd
geproduceerd; zij vormt integendeel een
poging tot historisering van symptomen
en kenmerken en een speuren naar de
basisconcepten, om aldus te komen tot
begrip en inzicht. Daarvoor moet men
blijkbaar blindelings kunnen geloven dat
de tragedie zich als vormcode (als es-
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thetisch derivaat van het ethische substraat dat als het tragische continu
wordt gezien) van generatie tot generatie
heeft geperfectioneerd, terwijl nochtans
in deze beide eeuwen (met hun autonome controle van het bestaan en de
hierarchische organisatie van de samenleving) het tragische levensbesef uit het
onmiddellijke bewustzijn verdrongen
wordt. Als erudiet weet S. dat ook,
maar hij verkiest de tijdsbenaming
`tragedie' te verabsoluteren, terwijl zijn
diepere interpretatie nochtans op deze
basis moet steunen. Wil hij de evidentretorische herkomst van de vormcode
niet negeren, dan moet hij herhaaldelijk
abstractie maken van de a-dramatische
essentie; bijgevolg bereikt hij vaak niet
meer dan een herformulering van het
raadsel. Het belang van de synthese
blijft echter onbetwist door het ontstellend-volledige bronnenonderzoek, enkel
ontsierd door enige bedilzucht die per
se alle vorige beoordelingen ongeldig
wil verklaren, terwijl hij toch de eigentijdse expertenschool niet kan weerleggen of wezenlijk aanvullen.
C. Tindemans
David J. Lake, The Canon of Thomas
Middleton's Plays. Internal Evidence for
the Major Problems of Authorship
Cambridge UP, London 1975, 302 pp.,
£ 6.50
Reeds lang buigen de geschiedschrijvers
van het Britse drama zich over het probleem van het auteurschap van Th. Middleton (1580-1627) in verband met een
aantal stukken. S. van deze ruime studie
komt tot de conclusie, die hij op grond
van de gehanteerde methode redelijk definitief en onweerlegbaar acht, dat Middleton kan worden beschouwd als auteur
van 16 stukken, als medewerker aan de
tekst van nog eens 10 stukken, terwijl 3
teksten, die of en toe als waarschijnlijk
van zijn hand werden opgevat, helemaal
niets met zijn naam van doen blijken te
hebben. Dit soort koppensnellerij is
uiteraard verdienstelijk, maar de waarde
van de studie ligt minder in de toewijzing
aan Middleton dan in de daartoe gebruikte methode. Resoluut werkt S. met statistische identificatiemethodes, waarbij de
externe argumentering niet onbelangrijk
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blijft maar waarbij alles zich toespitst op
een interne exegese die met intuitie,
stilistische interpretatie of thematische
vergelijking niets te maken wil hebben en
zich uitsluitend verlaat op kwantificeerbaarheid van volstrekt geobjectiveerde
gegevens. Daarom is deze tekst voor het
grootste deel gevuld met verantwoording
van criteria en met afdruk van resultaatstabellen en het zijn deze meetbare conclusies die hem het argument van onweerlegbaarheid bezorgen. Om deze
prineipieel-methodische fundering zal
het werk dan ook een ruimere toepassing
kunnen vinden dan op het oeuvre van
Middleton alleen dat hier enkel als testveld bewerkt wordt.
C. Tindemans
Oliver Fiala, Action on Stage!
David & Charles, Newton Abbot 1975,
162 pp., £ 3.95
Dit is een no-nonsense-introductie tot drama en theater, vaag bestemd voor ieder
die iets meer wil weten van de opvoeringsmodaliteiten van een toneelstuk, directer afgestemd op wie in het onderwijs
gebruik wil maken van dramatische techniek. Alle onderdelen van het conventionele voorbereidingsproces komen schematisch aan de beurt; overbodige eruditie of historische kennis worden keurig
vermeden, de zakelijk-technische knowhow primeert. Het al te kookboekachtige
krijgt net geen kans de geestdrift te verdringen; het magische geheim van het
theater staat niet in de weg van het nuchtere kunnen. Bibliografische snuffelpraktijken worden principieel mogelijk gemaakt; de illustratiedelen zijn niet op demonstratie gericht maar op registratie van
mogelijkheden.
C. Tindemans

Film
Alexander Kluge, Gelegenheitsarbeit
einer Sklavin

(Edition Suhrkamp 733) Suhrkamp,
Frankfurt a.M. 1975, 250 pp., DM 8,-Alhoewel mijn bewondering voor de
filmmaker Kluge groot is en mijn sympathie voor deze woordvoerder van de
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Duitse film oprecht, vind ik zijn essayistische werken toch minder geslaagd.
Wat Kluge in onderhavig geval heeft willen doen is wel erg interessant: het politiek-intellectuele ontstaansverhaal van
een film weergeven, de ideeenontwikkeling er omheen en achteraf als documentair materiaal 'darstellen'. Kluge is een intellectuele koorddanser; wanneer hij met
film bezig is houdt hij ervan fictie te mengen met documenten. In de beste gevallen heeft dat tot magistrale werken geleid (Die Artisten in der Zirkuskuppel:
ratios; In Gefahr and grosster Not). Gelegenheitsarbeit (de film), groeide niet tot

een geslaagd evenwicht. Ook in dit boek
probeert Kluge te mengen: feitenmateriaal met beschouwingen; theorie met
praxis. Dat hij daar ditmaal niet in slaagt,
komt voornamelijk, dacht ik, doordat het
noodzakelijke schaafwerk (de montage
zou men in filmtaal kunnen zeggen) niet
grondig genoeg gebeurde. Los door elkaar treft de lezer boeiende ideeen, flitsende theorie-schetsen; maar het feit dat
zij zo slordig opgestapeld werden, werkt
niet alleen irriterend (de lectuur van dit
boek is ontzettend moeilijk, en vergt een
meer dan doorsnee-kennis van de auteur
en zijn background), maar schaadt de opzet.
Eric De Kuyper
Andrew Tudor, Theories of Film
(Cinema One no. 23) Secker & Warburg,
London 1974, 168 pp., £ 1,30, geill.
Helder en bondig analyseert S. enkele fundamentele filmtheorieen: van Eisenstein,
John Grierson, Bazin en Kracauer. Vanuit de meer recente bekommernissen omtrent de 'auteur' en de `genres' ontwikkelt
hij een perspectief waarin een hedendaagse filmtheorie zou kunnen gedijen. Vaak
komen de accenten m.i. verkeerd te liggen, en is zijn onderliggende thesis (ter
verdediging van een filmtheorie) al te
voorzichtig geformuleerd. Ook zijn ontwikkelingen vallen nogal 'kortademig' uit.
Kortom, Tudor zoekt blijkbaar een evenwicht te vinden tussen twee strekkingen,
die in Groot-Brittannie eerder antithetisch
tegen elkaar opgesteld staan: die van de
empirische filmkritiek en die van de
`formalisten'. Toch kan zijn boekje aanbevolen worden omdat het een degelijke
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situering in de evolutie van de filmtheorie geeft en de huidige stand ter zake aanduidt (al is dit laatste punt wel het zwakst
uitgevallen).
Eric De Kuyper

Kunst
Avermaete, Roger, lanchelevici
Editions Arcade, Bruxelles 1976, 109 pp..
(ill.), BF 1.400
Avermaete, Roger, Masereel
Mercatorfonds, Antwerpen 1976, 320 pp.,
BF 2.900
Bacou, Roseline, Piranesi
Rembrandt Verlag, Berlin 1975, 199 pp.,
DM 38,80
Baynes, Ken, Kunst en Maatschappij
De Arbeiderspers, Amsterdam 1975, 288
blz., f 68,50
Eizykman, Claudine, La jouissance-cinema (Collection 10/18, 1016)
Union Generale d'Editions, Paris 1976,
312 pp.
Flickinger, Hans Georg, Reflexion and
Darstellung. Ein Beitrag zur Kunsttheorie der Moderne (Europaische Hochschul-

schriften, Reihe XX, Philosophie, Bd. 8)
Lang, Bern/Frankfurt 1975, 152 pp.,
sFr. 27,60
Jahnig, Dieter, Welt-Geschichte: KunstGeschichte. Zum Verhdltnis von Vergangenheitserkenntnis and Verdnderung

(DuMont Dokumente: Reihe Kunstgeschichte/Wissenschaft) Verlag DuMont
Schauberg, Köln 1975, 239 pp., DM 24,80
Karshan, Donald H., Archipenko
Ernst Wasmuth Verlag, Tubingen 1974,
164 pp., DM 48,Keller, Horst, Die Kunst der f ranzosi-
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1 & 2 (Bibliogr.)

(Studien zur deutschen Exilliteratur)
Francke Verlag, Bern/Miinchen 1976, 868
+ 225 pp.
Volta, Ornella (red.), Erik Salle. Teksten
Querido, Amsterdam 1976, 343 blz.,
Walterskirchen, Katalin von, Paul Klee
Rembrandt Verlag, Berlin 1975, 72 pp.,
DM 38,80
Rene Smeets, Laat Jezus Jezus zijn
Gottmer, Haarlem 1975, 94 blz., f 10,-,
BF 166
Pastor Rene Smeets heeft zich bij wijze
van spreken door de omstandigheden gedwongen gevoeld dit boekje uit te geven,
36 houten beelden die spreken over Jezus. Wanneer hij soms wekenlang liep to
worstelen met een bepaald onderwerp
voor een preek, maakte hij een houten
beeldje dat die thematiek naar zijn mening vertolkte. Toevallig ontdekt door de
Duitse televisie ging het publiciteitsproces steeds verder: tentoonstellingen en nu
een boekje dat ten zeerste wordt aanbevolen, niet alleen vanwege de werkelijk
fantastische kunstzinnigheid die ik erin
ontdek, maar tevens voor de mooie teksten die ze vergezellen. Een cadeautip.
Panc Beentjes

Miscellanea
Cashman, Greer Fray, ill. Alona Frankel,
Joodse dagen en feestdagen

Gooi en Sticht, Hilversum 1975, 64 blz.,
ill., f 14,50
Cordier, Stephane, La seduction du merveilleux

Sander, Hans-Dietrich, Marxistische Ide-

Diffusion Nouveau Quartier Latin, Paris
1975, 62 pp.
Curjel, Hans, Experiment Krolloper 1927-

ologie and allgemeine Kunsttheorie

1931

(Veroffentlichungen der List Gesellschaft
Band 67) Kyklos-Verlag, Basel/J. C. B.
Mohr (Paul Siebeck) Tubingen 1975, 408
pp., DM 74,Herder Verlag, Freiburg 1975, 271 pp.
Skreb, Zdenko, Grillparzer. Eine Ein f iih-

(Studien zur Kunst des neunzehnten Jahrhunderts, Bd. 7) Prestel Verlag, Munchen

schen Impressionisten

rung in das dramatische Werk

Scriptor Verlag, Kronberg/Ts. 1976, 285
pp., DM 68,Spalek, John M. u.a. (Hrsg.), Deutsche
Exilliteratur seit 1933.1. Kalifornien. Teil

1975, 504 pp., DM 125,-

D'Hertefelt-Bruynooghe, R. M., Gezinsverplegingspatronen te Geel

Universitaire Pers, Leuven 1976, 194 pp.,
BF 370
ten. Bd. 8: OfKracauer, Siegfried, Schriften.
fenbach and das Paris seiner Zeit

Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1976, 382
pp., DM 28,-
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Lhote, Henri, Vers d'autres Tassilis. Nouvelles découvertes au Sahara

(Collection Clefs du savoir) Arthaud, Paris 1976, 257 pp. (iii.)
Stichting Ons Erfdeel, De Franse Nederlanden/Les Pays-Bas Francais

Ons Erfdeel, Rekkem 1976, 256 pp.,
BF 500
Walda, Dick, Buurman woont 170 km
verder

1976, 200 blz., foto's, f 28,50
Al Chung-Liang Huang, Omhels de tger,
keer terug naar de berg; de essentie van

t'ai tsji

Boom, Meppel 1975, 216 blz., f
T'ai tsji is een Chinese bewegingsmethode,
afkomstig nit het TaoIsme, die erop uit is
het 'natuurlijke' in de mens te herontdek
ken; het verschilt in deze zin van de gebruikelijke ochtendgymnastiek dat het
met psychische motorismen te werk gaat
en zich van het lichaam enkel bedient om
geestelijke opdrachten mogelijk te maken.
Ballet- en theaterschooltraining maakt er
(vooral in de U.S.A.) veelvuldig gebruik
van als een wat vreemde combinatie van
relaxing, meditatie, bloedcirculatie en
hamsteren van psychische energie. Met
een cirkelvormig adempatroon als basis,
de ademhaling en de bloedsomloop als
externe, evenwicht en coördinatie als interne beginselen, groeit t'ai tsji uit tot een
reinigingsritueel van regelmatige oefeningen (codificatie) met de nadruk op gratie en inertie, die on-Westerse deugden.
Met poëtische vaktaal goochelend, reist
de auteur, zeif een meester in dit yak (dat
overigens ook met judo en karate verwant
is maar andere intenties koestert), traag
doorheen de geheimen van deze harmoniediscipline, de lieve naampjes van 'Water', 'vuur' of 'wind' koesterend in de
ble
ij verwachting daaruit een nieuw le
vensgevoel te zien groeien.
C. Tindemans
De Kibboets

met tekst van dr. H. Rosenfeld, Y. Hanegbi en M. Segal
Zomer & Keuning, Wageningen 1974, 31
blz. + 150 foto's, I 22,90
Dc eerste kibboets (letterlijk: bundeling,
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verzameling, gemeenschap) in Israel dateert uit 1909, thans zijn er 230, waar ca.
90.000 mensen wonen, werken, leven.
ledere buitenstaander weet onderhand
wel dat iedereen in de kibboets gelijk is,
dat hoge functies niet met een beter sala
ris worden beloond, dat er zelfs geen
loon bestaat en dat alle beslissingen gemeenschappelijk worden genomen. Wat
onbekender is de benadering van het ge
zinsleven en de opvoeding: kinderen, in
de kibboets de 'bevoorrechte klasse' genaamd, worden in groepen opgevoed,
slapen ook vaak buiten het ouderlijk huis,
waar zij alleen verblijven wanneer de
ouders zich na het werk relaxen. Deze
en meer interessante feiten - een dagin
deling, de festiviteiten in een kibboets staan beschreven in het eerste dee!, dat
zeer de moeite waard is. De rest van het
boek wil in 150 foto's de buitenstaander
een beeld geven van alle facetten van de
gemeenschap; dit is m.i. niet erg goed ge
lukt, mede door de soms verkeerd geplaatste onderschriften bij de foto's die
af en toe wat ouderwets en oubollig aan
doen.
Panc Beentjes
K. H. Ruppel, Grosse Stunden der Musik
List, München 1975, 231 pp., DM 26,Wie de Sllddeutsche Zeitung leest kent de
opera-, ballet- en muziekrecensies van K.
H. Ruppel. Het voorliggende boek is een
keuze uit besprekingen die tussen 1960 en
1975 in deze krant verschenen en grotendeels betrekking hebben op het Münchner
muziekleven. Ruppel is een klassiek-uitgebalanceerde criticus, die journalistieke
viotheid paart aan degelijkheid. Soms
lijkt deze 'degelijkheid' zelf een vorm van
formalisme. Kortom, hoe graag ik zijn
besprekingen ook lees (al ben ik het 'in
concreto' vaak oneens met hem: toevallig
zag ik verscheidene van de besproken opvoeringen), toch blijft bij de lectuur ervan
altijd een zekere argwaan bestaan, die het
best geformuleerd kan worden door de
vraag: wie wil K. H. Ruppel nu eigenlijk
behagen? Helemaal anders is het gesteld
met zijn dagblad-collega-recensent Joachim Kaiser, van wie het doorgedreven
artistiek engagement soms weerbarstige
allures aanneemt, maar vaak veel authentieker overkomt. Maar wat het werk van
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Ruppel betreft: kwaliteit, als een soort
van formalisme ...
Eric De Kuyper
Rolf Recknagel, Leben and Werk eines
Rebellen. Jack London

Verlag Neues Leben, Berlin 1975, 300 pp.,
Mark 10.40
Jack London blijft voor de DDR-ers
blijkbaar een belangrijke figuur. Hij
wordt vooral voorgesteld als een rebel
tegen de Amerikaanse samenleving. Dit
meer dan een slachtoffer
er er van. Toch
geeft dit werk een goed overzicht van het
leven van de schrijver. Het is rijkelijk geillustreerd. Het belang er van ligt vooral
in het feit van de volharding van deze
Oostduitse bewondering, die nu al jarenlang duurt. Vrijwel al het werk van de
schrijver is nu vertaald. Ook bier weer
een merkwaardig soort conservatisme.
C. J. Boschheurne
Margot Fonteyn, Autobiography

W. H. Allen, London 1975, 284 pp., geill.,
£ 3.95

Marilyn Monroe, My Story

W. H. Allen, London 1975,143 pp., £ 2.95
Met een soort van kille afstand schrijft
Fonteyn over haar debuut als ballerina.
Ook haar roemrijke carriere behandelt zij
met een zekere distantie. Het technischzakelijke van dit beroep komt daardoor
des te sterker tot uiting; de romantiek en
het idealisme werden weggesneden (behorende tot de privacy?). Enkel in het
tweede deel, wanneer mw. Fonteyn de
echtgenote geworden is van een Puertoricaanse diplomaat en politicus wordt de
feitelijke verhaaltrant vervangen door een
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carnet mondain, dat door een opeenstapeling van feiten en feitjes veel schijnt te
moeten verdoezelen.
Bij M. Monroe daartentegen lijkt alles direct en uit het hart geschreven (in aandoenlijke korte zinnetjes en gebalde beelden): zo sterk zelfs dat de authenticiteit
ervan weleens twijfelachtig wordt ...
Maar dit laatste schijnt wel tot M.M.'s
noodlot te behoren.
Voor wie autobiografische geschriften
kan lezen met een interpretatieve bril zijn
dit boeiende documenten!
Eric De Kuyper
Mary M. Lago and Karl Beckson, Max
& Will. Max Beerbohm and William Rothenstein their friendship and letters 1893
to 1945

Harvard University Press, Cambridge,
Massachusetts 1975, 193 pp., £ 7.50
Engelser kan het niet. De verfijnde correspondentie van twee produkten van de
naugty nineties. Twee dandies, waarvan
Max Beerbohm ook buiten Engeland als
karikaturist wel enige bekendheid kreeg,
terwijl de bekendheid van de schilder Rothenstein uiterst beperkt bleef. Praktisch
iedereen die in de loop van hun leven
ergens een rol speelde in het Engelse culturele leven komt in hun brieven wel ergens ter sprake, maar ondanks het feit
dat Beerbohm het grootste deel van zijn
leven in Rapallo woonde, komt het continentale vrijwel niet ter sprake. Vrijwel
de enige uitzondering daarop zijn Gerhart Hauptmann en Rabindranath Tagore, aan welke laatste trouwens veel angelsaksische trekjes aan te wijzen zijn.
Het boekje is bijzonder mooi verzorgd,
wat zeker in de geest is van de twee mannen die men er mee wil eren.
C. J. Boschheurne
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Raymond Wi I lems, Modern toerisme, collectieve
waanzin of nieuwe kans?
Het na de Tweede Wereldoorlog tot een reusachtig bedrijf uitgegroeide
toerisme is het voorwerp geworden van een vaak heftige kritiek, die zowel
de producenten als de consumenten van dit soort vrijetijdsbesteding op de
korrel neemt. De auteur peilt naar de sociaal-economische en 'humanistische' motieven van dit onbehagen met een activiteit, die wel van de mens
is, maar die ook of althans in grotere mate een menselijke activiteit zou
kunnen/moeten worden.

Frans Nieuwenhof, Democratie o.ntregeld door
schaalvergroting
Het (Griekse) ideaal van de democratie, dat in de nog overzichtelijke stadstaat al moeilijk te verwezenlijken was, is door de schaalvergroting in de
moderne staat nog meer in verdrukking geraakt. Zowel de yolks- als de
westerse democratieen bleven tenslotte alle heil verwachten van een ver
doorgedreven centralisme. Er moeten dus dringend wegen worden gevonden om het politiek bedrijf opnieuw in de periferie en op lokaal niveau
werkzaam te maken.

D. Scheltens, Het beginsel van het recht
Tot voor kort gold het natuurrecht vrij algemeen als eeuwig en onveranderIijk, in tegenstelling tot het uiteraard historisch bepaalde en voor verbetering
vatbare positieve recht. Het inzicht in de historiciteit van dit natuurrecht
voerde ten onrechte tot een volslagen relativisme van het recht. Interessant,
maar onbevredigend waren de pogingen van een Hobbes en een Rawis om
buiten elke ethische evidentie om, het recht opnieuw te funderen. De concrete werkzaamheid van deze ethische evidentie zal evenwel bepaald (en
beperkt) worden door de dialoog en de consensus binnen de mensengemeenschap.

L. Beheydt, De schoolbel heeft weer geluid
De Belgische minister van onderwijs wil de kleuters nog voor hun tweede
jaar voor instructie naar school sturen om zo de vurig gewenste, democratische kansengelijkheid voor alle kinderen te realiseren. De auteur zet een
aantal vraagtekens achter de inspiratie, de sociale en psychologische implicaties en de wetenschappelijke fundering van dit plan. Hij brengt ook het in
deze context zo belangrijke probleem van de culturele meertaligheid (dialect en standaardtaal) ter sprake.

L. Bartalits, Mislukte pax Syriana in Libanon
Voor een buitenstaander is Libanon een toneel van eindeloze en uitzichtloze gevechten. In dit artikel geeft de auteur aan welke problemen er liggen
en welke machten er aan deelnemen. Assad van Syrie meende door interventie een beslissende rol te kunnen spelen, maar hij blijkt zich in een
wespennest te hebben gestoken. Is wat hier gebeurt een voorbeeld van
Internationale politiek'?

P. Uitermark, John Kenneth Galbraith
Het laatste boek van Galbraith geeft de auteur aanleiding om zijn manier van
schrijven — zich richten tot de 'algemene lezer' — te analyseren. Er worden
toepassingen gemaakt op de huidige Nederlandse situatie.

J. F. Du Bois S.J., Panamarenko of de droom van een
self-made ingenieur
Zoals Leonardo da Vinci raakte ook deze Belgische kunstenaar-technicus
geboeid door de aloude droom van Ikaros: vliegen op eigen kracht. Werden
al deze stoute projecten echter niet afgelost (en gebanaliseerd) door onze
moderne vliegtechniek, die massaal vreemde energie verslindt? In de hardnekkigheid waarmee Panamarenko de antieke droom blijft najagen, ziet de
auteur veeleer een artistiek-culturele dan een strikt wetenschappelijke prestatie en pretentie.

Eric De Kuyper, De onmondige alledaagsheid
De `alledaagsheid' komt hier ter sprake op twee manieren: in een belangrijk speciaal nummer van 'Kursbuch' en in een film `Jeanne Dielman, 23
Quai du Commerce, 1080 Brussel' van de 25-jarige Belgische cineaste Chantal Akerman. De film was op alle belangrijke festivals van vorig jaar te zien:
Cannes, Berlijn, Locarno, Edinburgh, Venetie en het London Film Festival;
ook op Film International (Rotterdam) en loopt al geruime tijd in Parijse
bioscopen. De auteur probeert de film aan de hand van het tijdschrift en
dit weer aan de hand van de film te lezen. Knooppunt: de anti-alledaagsheid
uit zich in het verhalende.

Modern toerisme: collectieve waanzin
of nieuwe kans?

R. Willems

Ieder jaar stort zich zo'n vijftig procent van de Westeuropese burgers in
wat men het `toeristisch fenomeen' noemt. Dit verschijnsel ontlokt aan vele
waarnemers ervan een felle kritiek (eerste punt van ons onderzoek), die
naar onze mening niet volledig gerechtvaardigd is, al wijst zij volkomen
terecht op een situatie van fundamentele onvrede (ons tweede punt). Misschien kan een juister begrip van wat toerisme is, toch de waardevolle aspecten ervan releveren en ze werkzaam maken (conclusie van ons betoog).
Dit zijn dan de drie punten die wij hier achtereenvolgens kort ter sprake zullen brengen.
Wij zijn niet zo naief nog de vraag te durven stellen, of er inderdaad zoiets
als terughoudendheid en zelfs tegenstand ten opzichte van het toerisme
bestaat. De laatste jaren zijn die ook in de courante pers doorgedrongen, in
`voorname' kranten als La Libre Belgique, de Frankfurter A llgemeine, in
weekbladen als Knack, in tijdschriften als Stimmen der Zeit. Velen hebben
waarschijnlij-k wel een of andere van de honderden interessante studies gelezen, welke aan de kritiek op het toeristisch reizen werden gewijd. Bijzondere bekendheid verwierf de studie van H. M. Enzensberger, die over het
toerisme schreef: `In onze beschaving komen weinig fenomenen voor, die
zo overvloedig met boon beladen, zo vlijtig bekritiseerd worden'. 1
Kritiek op consument en producent van het toeristisch bedrijf

Houdt massieve kritiek op het toerisme wel voldoende rekening met alle of
de echte gegevens ervan? Wij durven dit te betwijfelen.
Vooreerst schrijft men de toerist zel f allerlei gebreken toe. Hij zou, om er
maar enkele te noemen, passief zijn, verburgerlijkt, egocentrisch, sensueel,
lichtgelovig, onsportief, onbekwaam tot aanpassing, belust op sensatie,
oppervlakkig, dom, slechts een meeloper met de toeristische modes ... Al
wat meer begrip tonen zij, die hem een innerlijk rusteloze noemen, iemand
die op zoek is naar een nieuwe persoonlijkheid of ten minste een andere
1 H. M. Enzensberger, Einzelheiten I — Eine Theorie des Tourismus, Frankfurt am
Main 1973, p. 182.
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levensstijl, iemand die overspannen verwachtingen van zijn reis koestert, die
geen harmonische verhouding tussen arbeid en ontspanning weet te vinden ... Er zijn tenslotte ook nog de waarnemers die in de toerist de ontwortelde zien, de centrumloze, de door stress en maatschappelijke organisatie verpletterde, de massaal in de steden samengedreven mens ... Bij
deze 'ongelukkige' kiemt dan het verlangen naar bevrijding, naar `evasion'
(een grondthema trouwens in de publicitaire literatuur van de reisindustrie)
— en hij geeft zich over aan irreel,e dromen, die hij in de verte gaat naj agen. 2
De vraag is nu of dit portret wel helemaal overeenstemt met de realiteit?
Men zou immers gaan denken dat er hoegenaamd geen intelligente mensen
meer op reis gaan, geen humanisten, geen sportieven, geen amateur-exploratoren, geen alpinisten, geen kampeerders, geen trekkers ... Daninos heeft
wel heel geestige teksten over de (imbeciele) toerist geschreven, maar naar
ons gevoelen zijn zij toch ook een karikatuur.
De zo veel gebruikte term 'massatoerist' lijkt ons voor een deel een fictie
weer te geven. Er zijn natuurlijk groepsprogramma's, die een uiterlijk groepsgedrag met zich brengen, dat weinig ruimte laat aan enig persoonlijk initiatief. Maar er zijn ook heel wat zogenaamde massatoeristen die om sociaaleconomische redenen van massaal aangeboden voorzieningen gebruik maken en daarbinnen nog een behoorlijke speelruimte voor eigen creativiteit
op prijs stellen en uitdrukkelijk wens-en te bewaren. Wanneer men ten slotte
bij de 'massa-toerist' naar zijn reismotieven peilt, blijken die een zeer persoonlijk cachet te behouden.
Een Duitse enquete hieromtrent 3 somde niet minder dan 22 verschillende
verwachtingen op, waarmee reizigers op vakantie gaan. Daarbij vergete
men niet dat heel wat van deze verwachtingen bij de onderscheiden individuen in verschillende combinaties (kunnen) voorkomen, en 'naargelang van
de situatie en de psychologische toestand van het individu tot een complex
geheel van motivatie gestructureerd worden'. 4 De invloed van de reclame
kunnen wij onmogelijk negeren, maar niettemin blijft het toch de kandidaattoerist zelf die beslist of hij op reis zal gaan en waarheen.
Er zijn bovendien een aantal reisvormen die duidelijk een vrij objectieve
bedoeling hebben: b.v. wanneer ouders hun zoon (aan het werk in de tabaksoogst) in Canada gaan bezoeken en daar dan wat gaan rondtoeren, schoolreizen voor leerlingen ingericht, uitstapjes van werknemers met collega's van
2 Cfr. het belangrijke boek van F. A. Wagner, Die Urlaubswelt von Morgen, Dussel
dorf/Köln 1970, pp. 34-66, waar de verschillende theorieen worden uiteengezet.
3 Deze Rei.se-Analyse is van 1972; zij is de laatste in de reeks van onderzoekingen
die voor iedereen toegankelijk zijn. De enquetes van 1973 en 1974 blijven nog uitsluitend eigendor van de opdrachtgevers. Zij worden telkens uitgevoerd door de Studienkreis fur Tourismus, Munchen.
4 R. Schmitz-Scherer & G. Rudinger, Motive-Erwartungen, in: Motive-MeinungenVerhaltensweisen. Rapport van een congres (21-23 jan. 1969 te Frankfurt am Main)
georganiseerd door de Studienkreis fur Tourismus.
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hun firma, studiereizen van academici, bedevaarten ... De hoger vermelde
kritieken zijn op deze vormen niet zonder meer of massief toepasselijk. Ook
de diepere en meer verborgen psychologische motiveringen, waarin de
reiziger vaak zelf geen inzicht heeft, maken het toerisme dat eruit voortvloeit of erdoor beinvloed wordt nog niet ipso facto tot een hoogst verwerpelijke activiteit, al wordt dit wel vaker zo voorgesteld. Bijna onbetamelijk is alleszins de kritiek die stoelt op de ongelukkige woon- en leefsituatie
van de mens in onze moderne samenleving, en uitsluitend hem verwijt dat
hij daaraan, wellicht op een even ongelukkige manier, probeert te ontsnappen.
Naast de toerist zijn alien die meewerken in het organisatorisch apparaat van
het toerisme, het geliefde mikpunt van afbrekende commentaar: bijzonder
de touroperators of reisproducenten en de bemiddelaars of agentschappen
moeten het ontgelden.
De objecties die tegen hen naar voren worden gebracht zijn meer eensluidend. Aan de organisatoren wordt verweten: een mateloze dorst naar winst
en een het-doel-heiligt-de-middelen werkwijze.
Dit voert dan onvermijd,elijk tot misbruiken als: misleidende propaganda, te
ver doorgedreven commercialisering en standaardisering van het 'produkt',
het mikken op een 'populair', minder veeleisend publiek om een zo ruim
mogelijk succes te oogsten, de reductie van het onthalende land tot enkele
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zg. `toeristische hoogtepunten', de corruptie en de uitbuiting van de ontwikkelingslanden, de landschapsverwoesting door onverantwoorde hotelhoogbouw ...
Al deze kwalen zijn grotendeels echt, en wij zouden moeiteloos de lijst nog
kunnen aanvullen. Maar hier is dan toch een diagnose van de oorzaken
ervan op haar plaats.
Het — en ons — toerisme is immers `het kind van de industriele revolutie, opgegroeid in de periode van het spontane en liberale kapitalisme, en van de
nagenoeg onbeperkte vrijheid van de internationale uitwisselingen'. 5 Ook
het toerisme is een industrie geworden, gegroeid uit de vraag van de geinteresseerden, onderworpen aan de wetten van onze economische groei: kapitaalinmenging, publiciteit, standaardisering of vereenvoudiging van het aangeboden artikel. 6
De commercialisering ten behoeve van een ruimer publiek is op zichzelf nog
niet noodzakelijk een kwaad: er zijn toch ook heel wat organisatoren die er
uitdrukkelijk naar streven waardevolle diensten voor rechtvaardige prijzen
aan te bieden. Vele toeristische organisaties zijn trouwens verbonden aan
ziekenfondsen, syndicaten, professionele groeperingen, bedevaartcomites ... Er bestaan zelfs verscheidene VZW's (Verenigingen zonder winstgevend doe!) in het toerisme.
De toeristische ondernemingen zelf zijn vanzelfsprekend niet ongevoelig
gebleven voor de overvloedige kritiek. Tij dens het tiende congres van de
Belgische Beroepsvereniging voor Reisbureaus (BBR), raakte de voorzitter
dit onderwerp aan: `Niet alleen de bloei maar ook de overlevingskans van
het toerisme hangt of van het behoud van eerlijke verbintenissen en diensten (...). De kritiek is alsmaar scherper geworden; men mag ze niet weg-

5 K. Krapf, Tourisme et Finances publiques, p. 20 in het rapport van het congres
dat dezelfde titel droeg en dat gehouden werd van 9 tot 14 oktober 1963 te Amalfi
en Ischia, gepubl. in 1964 te Bern. Dat het toerisme, in deze context, een bijzonder brede rug heeft, moge blijken uit de legalisering van de casinospelen, die nu ook in
Nederland doorgang vond, tegen 'puriteinse overwegingen' in. Burgemeester Nawijn
van Zandvoort, waar het eerste casino op 1 oktober start: `We zien in dat het casino een
attractiemogelijkheid van niveau is ... wanneer het weer wat minder goed is, is het
een verantwoorde manier van vrijetijdsbesteding ... het feit van een casino geeft een
ambiance om gewoon alleen al maar naar te kijken. In zo'n casinocentrum kun je dan
direct een brok cultuur meenemen'. (sic.)
Ook de KLM werd al in de arm genomen en 'gaat een enorme propaganda in de Verenigde Staten maken voor het casino' (hotelexploitant Bouwes). De laatste weerstand
wordt gebroken door de verwachting `dat bij een goed lopende exploitatie werkgelegenheid voor zeker duizend mensen zal geschapen worden' waarbij `die voor jeugdigen sterk bevoordeeld kan worden' (Yo. A. Wagener van de Adviesraad voor de
regering). Ook Valkenburg en Scheveningen — wellicht het casino met de meeste allure
van West-Europa — staan op het verlanglijstje. (Alle gegevens ontleend aan De Volkskrant, 8 mei 1976, p. 17.)
6 Cfr. H. M. Enzensberger, o.c., p. 196-199.
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wuiven, maar men dient ervoor te zorgen dat wat er aanleiding toe gaf gecorrigeerd wordt'. 7
Opvallend is toch dat een uitdrukkelijk motief voor de oprichting van de
Academie internationale du Tourisme (Monaco, 1950), volgens haar statuten is: het humanistisch karakter van het toerisme te beschermen. Ook de
Studienkreis fur Tourismus werd in 1961 opgericht na gesprekken tussen
reisorganisatoren, economisten en zielzorgers, die zich verontrust vragen
stelden over de weerslag op de mens van het massale reizen na de Tweede
Wereldoorlog.
Wat men tenslotte toch evenmin uit het oog mag verliezen is dat de touroperators wezenlijk hebben bijgedragen tot de 'democratisering' van het
reizen, dat zij het 'sociaal toerisme' mogelijk hebben gemaakt, en dat, mede
door hun bedrijvigheid, een nieuwe industrie kon ontstaan, die zowel in de
westerse landen als in de ontwikkelingslanden aan vele mensen werk en
inkomen bezorgde.

Naar de kern van het onbehagen
In de aanvallen op het huidig toeristisch bedrijf wordt echter ook het fenomeen in zijn geheel aan de orde gesteld: het toerisme wordt beladen met
velerlei afschuwelijke zonden. Men heeft het een massa-verdwazing genoemd, een geestelijke vervuiling, een ontluistering van de menselijke persoon, een culturele prostitutie, waaraan nog gave landen zich overgeven om
buitenlandse deviezen binnen te rijven, en dergelijke dingen meer.
Er gebeuren inderdaad, in naam van het toerisme, dingen die ik 'misdaden
tegen de mensheid' durf noemen, zoals het bewust achterlijk houden van
zogenaamde 'primitieve' volksgroepen, opdat zij toeristisch interessant zouden blijven. Het toerisme als refs- industrie is problematisch geworden. Daar
heeft deze industrie voor een deel zelf schuld aan, maar voor een deel is dit
ook te wijten aan de nog niet overwonnen kinderziekten van dit jonge bedrijf. Men kan het toerisme, dat in zijn huidige omvang pas na 1945 tot
stand kwam, moeilijk verwijten dat het met zijn onervarenheid nog niet
klaar kwam. En dan zijn het toch niet alleen de organisatoren maar ook de
toeristen zelf en de onthalende landen die uit onbegrip of incompetentie
fouten hebben gemaakt — en dit nog steeds doen. Zo moeten wij ons tenslotte toch afvragen: waren alle aangehaalde objecties misschien toch nog
te oppervlakkig, te zeer toegespitst op de symptomen van een diepere en
fundamentele onvrede? Als wij kunnen doorstoten tot deze kern van het
onbehagen, dan hoeven wij hier niet systematisch op alle opwerpingen
tegen het moderne toerisme in te gaan. Tot nog toe hebben wij alleen gepoogd een ietwat realistischer kijk te krijgen op deze inderdaad veel bespro7 Maandblad van de BBR, 11/75, p. 13-14.
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ken en graag verguisde activiteit.
Wanneer wij niet langer stilstaan bij de afzonderlijke objecties, maar peilen
naar hun diepere samenhang, dan menen wij in de kritiek een globaal inzicht
te onderkennen: de bezorgdheid om de mens als mens binnen dit bedrijf. In
naam van deze bezorgdheid wordt in de praktijk van het toerisme het industrieel aspect ervan afgewezen en zonder meer verworpen. Men is niet bereid te aanvaarden dat een dergelijke menselijk belangrijke activiteit gewoon voor winst wordt uitgebaat. Het reizen wordt dan immers verlaagd tot
een (handels)produkt, de 'Vermassung' wordt in de hand gewerkt, wat dan
een bedreiging vormt voor de mens. M.a.w. het is verkeerd en ontoelaatbaar het toerisme te beschouwen en te verhandelen als ware het een produkt zoals waspoeder, handtassen, auto's: het gaat immers om een activiteit
die de mens raakt in een periode waarin hij het meest zichzelf wil zijn, in
zijn vrije- of vakantietijd.
In de massa kritische opmerkingen komt evenwel nog een tweede belangrijk punt aan de orde: de sociale spanning. In het toerisme zijn er inderdaad
krachtige democratiserende tendensen aan het werk: men wil uit het toerisme alle discriminatie weren en verzet zich tegen standen-onderscheid en
al wat naar verburgerlijkte reiscultuur zweemt. De tegenstroming is weliswaar minder opvallend, maar toch zeer uitgesproken: zij uit zich in een
protest tegen te verregaande nivellering. Het toerisme zou niet voor iedereen gelijkelijk toegankelijk mogen zijn, want precies de doorgedreven popularisering dreigt het uit te hollen.
Een man als R. Bleistein ziet in deze laatste stroming de reactie van intellectuele kringen die zich als hoger gecultiveerd aanstellen en op grond daarvan menen dat zij waardiger beoefenaars van het toerisme (moeten) zijn. 8
H. M. Enzensberger van zijn kant interpreteert deze tendens als een typische uiting van de sociaal bevoordeelde (hogere) klassen, die niet dulden
dat hun privilege verloren gaat: 'impliciet verlangen zij dat het reizen exclusief zou blijven, aan hen en huns gelijken zou voorbehouden blijven' (o.c.,
p. 84). Of de motivering van deze groep(en) nu eerder van culturele dan
van sociale aard is laten wij in het midden: voor deze mensen zou er in elk
geval slechts een menswaardig toerisme bestaan, datgene namelijk waartoe
zij zelf in staat zijn -- en dat een verre naklank is van het vroegere aristocratische reizen, gekenmerkt door society-relaties en culturele belangstelling.
Duidelijk is alleszins dat deze kritiek op het toerisme niet zozeer de producenten dan wel de consumenten ervan verdeelt.
Dezelfde bezorgdheid om de mens inspireert tenslotte ook de vele verwijten
aan het adres van de onthaallanden: dat zij hun eigen identiteit op het spel
zetten, hun cultuur in gevaar brengen, hun woon- en leefmilieu laten aan8 R. Bleistein, Der Mensch im Zeitalter des Reisens, in: Stimmen der Zeit, 193e Bd.,
Heft 8, August 1975, pp. 534-535, en in persoonlijke correspondentie.

tasten. Hier duikt ongetwijfeld een nieuw gevoel op: een begin van verantwoordelijkheidsbesef voor de vreemde mens, de autochtone inwoner,
vooral de meest kwetsbare. Wij constateren dan ook de groeiende aandacht
voor de toeristische betrekkingen met de ontwikkelingslanden (cfr. de resoluties van het Congres over de Geestelijke Waarden van het Toerisme,
Rome, april 1967). Het Duitse Bundesministerium fur wirtschaftliche Zusammenarbeit hoopte zelfs dat door dit reisverkeer naar de ontwikkelingslanden de onsympathieke en weinig populaire ontwikkelingshulp gaandeweg beter aanvaard zou worden. 9 Als voorlopige conclusie menen wij dus
te mogen stellen dat de kritiek op het toerisme in feite de mens -- zowel de
reiziger als de bezochte — wil beschermen en verdedigen.

Op weg naar een algemene en humanistische reiscultuur?
Schematiserend willen wij nog even herhalen dat wij thans aan het voorlopige eindpunt staan van een versnelde historische ontwikkeling: het toerisme dat lange tijd een adellijk privilege was, ging tegen het einde van de
19de eeuw 'verburgerlijken': de bourgeoisie greep ook op dit gebied de
mogelijkheid aan om de aristocratie te evenaren. Pas na de Tweede Wereldoorlog groeide het toerisme dan uit tot het bekende massaf enomeen: ook de
`mindere' klassen van onze samenleving wilden en konden op reis gaan en
9 Cfr. het mededelingenbiad Materialien nr. 40 — Entwicklungspolitik, August 1973:
Urlaub in der dritten Welt.
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van dezelfde (voor)rechten genieten als de gegoede burgerij.
Tezelfdertijd echter werd de kritiek op het toerisme alsmaar nadrukkelijker: en men stelt thans de vraag naar de eigenlijke waarde, het nut of de
schadelijkheid van deze activiteit voor de mens. Wel schijnt men niet zozeer
aan de fundamentele positieve betekenis van deze evolutie te twijfelen, dan
wel aan het verkeerd gebruik of zelfs de massale ontsporing ervan.
Met J. Fourastie moet men inderdaad betreuren dat deze nieuwe mogelijkheid ons veelal aangeboden werd zonder `gebruiksaanwijzing' en `dat niemand ons precies wist aan te geven welke weldaden deze activiteit met zich
kan brengen, als men ze goed weet te gebruiken'. 10
Min of meer groots opgezette pogingen en aanbevelingen in deze zin gingen
reeds uit van de UNO die van het toerisme een belangrijke bijdrage verwachtte voor een beter begrip van de vreemde culturen en voor een betere
verstandhouding tussen de volkeren (Resolutie van de Algemene Vergadering, 4 november 1966); van vele staatshoofden en religieuze lenders ter
gelegenheid van het wereldjaar voor toerisme in 1967; en voornamelijk van
het hoger reeds vermelde Congres over de Geestelijke Waarden van het
Toerisme, waar men de voornoemde stelling van de UNO met kracht bijtrad
en omstandig uitwerkte.
De sociologische en filosofische studies en beschouwingen hebben zich tot
nog toe veelal geconcentreerd op de functie van het toerisme in het Leven
van de individuele mens. Dit verklaart mede waarom het toerisme, ofschoon
het zo massaal wordt beoefend, toch nog steeds een grote onbekende is.
Typisch is echter wel dat men heel in het algemeen de noodzaak van `humanisering' ging aanvoelen. Dit vage begrip werpt meteen een aantal problemen
op. Wat behelst de 'definitie' van A. Haulot `dat men in het toerisme de
primauteit van het menselijke dient te waarborgen'? Het toeristisch reizen
op een hoger menselijk niveau brengen lijkt ons toch te impliceren dat men
voor alles — dus ook voor louter economische overwegingen — het welzijn
van de mens plaatst: door de toerist erop te wijzen dat een reisvakantie meer
betekent dan de vrij elementaire of primitieve genoegens die men ermee
kan verbinden. Humanisering van deze activiteit zou dan betekenen dat ze
in een ruimere levensvisie geintegreerd wordt, in plaats van alleen maar en
marge van de (dagellikse) werkelijkheid beleefd of ondergaan te worden. In
deze context moeten wij de wensen en aanbevelingen begrijpen van A. Haulotii en van instanties als het Congres over de Geestelijke Waarden van het
Toerisme: dat er een voorlichtingscampagne zou worden gevoerd en dat het
toerisme op alle niveaus van het onderwijs zou worden behandeld.
Wel zouden wij hieraan willen toevoegen dat de reisorganisatoren zelf aan
10 J. Fourastie, Des Loisirs: pour quoi faire? Tournai 1970, p. 48 en volgende.
toepassing van deze tekst over de algemene vrijetijdsbesteding op het toerisme.
11 A. Haulot, Tourisme et Environment, Verviers 1974, pp. 201, 207 en 209.
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deze taak moeten meewerken. Zo niet, dan dreigt toch het gevaar dat deze
inspanning op Touter theoretisch vlak blijft hangen en niet tot de concrete
praktijk doordringt. Wij vrezen bovendien dat de technici van het toerisme
het vorsingswerk niet zullen begrijpen en de resultaten ervan als literair gebazel naast zich gaan neerleggen (zoals zij nu nog veelal doen).
De hier zo algemeen omschreven wenselijke humanisering van het toeristisch bedrijf roept echter dadelijk het andere probleem op, dat boven al werd
aangeraakt: zal deze humanisering toch niet uiteindelijk en feitelijk, zelfs
zonder het te bedoelen, leiden tot de discriminatie die Bleistein en Enzensberger aan de kaak hebben gesteld? Een gehumaniseerd toerisme dat tenslotte toch weer in eenzelfde elitaire exclusiviteit uitmondt, maakt o.i. weinig kans geaccepteerd te worden. De tegenstroom is immers veel te sterk,
ja massaal vertegenwoordigd -- en de handelaars in de reisindustrie speculeren juist op de massa. Misschien geraken wij slechts uit dit slop, wanneer
we bereid zijn `humanistisch' niet te zien als het tegenovergestelde van
`populair' of 'sociaal', maar wel van 'triviaal' of onbenullig. Dan wordt het
mogelijk het humanistisch toerisme niet discriminerend op te vatten, alsof
het noodzakelijk ver- en gebonden was aan een stand of een paar 'betere'
categorieen van mensen. In feite wachten we reeds lang en nog steeds op een
algemene theorie, of liever een praktische filosofie van het toerisme. Van
Peursen vestigde er de aandacht op dat 'de vragen hier nog grotendeels onbeantwoord zijn'. O.a. `hoe moet men de relatie leggen tussen vakantie en
werk, tussen recreatie en ontwikkeling? Hoe kan men de educatieve func-
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tie van het toerisme bewerkstelligen zonder elke vakantie tot een soort volkshogeschoolperiode to maken? Hoe kan men bovendien normale relaties leggen met bevolking, gebruiken, sociale achtergronden van het land waarin
men vertoeft?' 12
Behelst dit nu dat wij de 'mindere' vakantievormen en -genoegens (het toerisme van het zonnebaden, het lang uitslapen, het lekker-eten-en-drink-en
...) moeten negeren en radicaal uit de programma's schrappen? Dat lijkt
o.i. niet doenbaar. De realisten beweren dat er altijd wel een indrukwekkend
percentage vakantiegangers zal bestaan, dat slechts dit soort toerisme zal
apprecieren ... en dat er, althans bij tijd en wijl, ook werkelijk behoefte
aan beef t. Wij kunnen evenmin het commercieel-industrieel aspect van
deze beweging zomaar verwaarlozen: het blijft fundamenteel, al moet het
bewust overschreden worden. Wij menen dan ook dat de organisatoren
(voorlopig?) niets anders kunnen doen dan de technische schemata leveren
zowel voor een uitgesproken humanistisch als voor een lager-bij-de-gronds
en inderdaad trivialer toerisme.
Maar het is o.i. hun dringende plicht, een duidelijke belangstelling, zorg en
voorkeur te laten blijken voor het 'betere' reizen — dus eerlijk een discriminatie door te voeren tussen de verschillende categorieen van reizen. De
reizigers-in-spe kunnen dan zelf kiezen, welke vorm hun het best past,
volgens hun persoonlijke smaak en de gegeven omstandigheden.
De bezorgdheid om de mens die nu ook in de kritiek op het toerisme is
doorgedrongen, mogen wij in geen geval nog ooit prij sgeven, want `het
menselijke is een eis, een stelling die voortdurend bedreigd blijft'. 13 Dit fundamenteel bewustzijn van de prioriteit van het menselijke ook in deze vorm
van vrijetijdsbesteding, wordt sinds 1950 in de Westeuropese en sinds 1960
ook in de Oostbloklanden sterk benadrukt. In zijn boek met de welsprekende en onheilspellende titel De landschapvreters omschrijft Jost Krippendorf
deze onvrede met het toerisme als `een toenemend milieubewustzijn dat het
belang relativeert van materiele en industriele ten opzichte van niet-materiele waarden'. 14 Dit is een goed gebeuren.

12 Van Peursen, Relax Rieleks, Meppel 1974, blz. 17.
13 Hans Freyer, Les Fondements du Monde Moderne, Paris 1965, p. 218.
14 Jost Krippendorf, Die Landscha f tsf resser, Bern/Stuttgart 1975, p. 9.
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De democratie als staatsvorm en als politiek ideaal wordt vanuit verschillende gezichtshoeken bekritiseerd. 1 Veelal blijkt dat deze kritiek betrekking
heeft op het functioneren van de burger en op zijn capaciteiten om zijn taak
als staatsburger naar behoren te vervullen. In dergelijke discussies heeft
men meestal weinig oog voor het aparte probleem van de omvang van de
democratische gemeenschap. In dit artikel wordt aan de hand van een kort
overzicht vanuit de geschiedenis van het politieke denken getracht dit aspect
van de democratie te belichten.
Van overzichtelijke stadstaat naar ondoorzichtig staatsapparaat
De veel geroemde democratie in de stadstaat Athene was een levensstijl voor
een elitegroep. Wel was de regering in handen van velen, maar zij behoorden
in feite tot de leisure class: slaven en barbaren hadden geen invloed op het
bestuur. Maar zelfs deze milde vorm van politieke participatie door de
leden van de Grieks-Atheense stammen in het bestuur van de stadstaten
werd door de tijdgenoten heftig bekritiseerd. Zo richtte Plato zich tegen de
incompetentie van de politici en verzette hij zich tegen de felle en geborneerde partijtwisten. Hij constateerde dat de politieke harmonie, de aanpassing
van de individuele aan de gemeenschapsbelangen, waar Pericles zich zo op
voorstond, een droom was gebleven. 2 Harmonie en participatie bleken niet
opgewassen tegen onkunde en partijstrijd.
In de visie van Plato dienen juiste beslissingen zich te baseren op kennis
van zaken en moeten deze beslissingen a.h.w. gestuurd worden door een
begrip van de laatste morele fundamenten van het politieke bedrijf.
Aristoteles voegt daar nog aan toe, dat de bestuurderen zich tevens dienen
te houden aan wetten, omdat deze wetten beschouwd kunnen worden als
`rede die niet door begeerte wordt aangetast'. 3

1 H. Hermans, Valkuilen voor de deinocratie, in: Streven, februari 1976, blz. 403-413.
2 George H. Sabine, A history of political theory, 3d edition, London 1961; Plato,
The Republic, pp. 35-45 en The Twilight of the city-state, pp. 123-128.
3 Sabine, o.c., p. 94.
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Nicolo Macchiavelli rationaliseert het bestuursbedrijf nog verder: hij ontkoppelt in zekere zin het bestuur van de samenleving en maakt van besturen de wetenschap van het heersen. Hoe krijg ik de macht en hoe kan ik
mij verzekeren van een stabiele machtspositie in een inferno van conflicten,
is zijn centrale thema. 4
Het is J.J. Rousseau, die zich aan de vooravond van de Franse Revolutie
afvraagt of de aanvaarding van de ongelijkheid tussen mensen in de samenleving, veelal verdedigd met `natuurlijke orde', niet beschouwd moet worden als een hersenspinsel van de aristocratie. Zij zijn het immers die het
grootste belang hebben bij de handhaving van die ongelijkheid. Rousseau
streeft naar een radicale gelijkheidsdoctrine, waarbij hij onderstreept dat de
morele deugden niet langer gezocht moeten worden bij de aristocratie, doch
en worden.
in hun meest ongeschonden vorm bij het gewone yolk aangetroffen
`Het zijn de gewone mensen die het menselijke ras uitmaken; wat niet tot het
yolk behoort, telt nauwelijks mee. De mens is gelijk in alle rangen en omdat
dat zo is, verdienen de rangen die het talrijkst zijn, de hoogste achting'.S De
ongelijkheid werd voor Rousseau steeds gefundeerd in de morele superioriteit van de heersende klasse, terwijl nu niet alleen deze aanspraak ontkend
wordt, maar bovendien een moreel gelijk wordt toegedicht aan de tot die
tijd traditioneel onderworpenen.
Rousseau was een enthousiast voorstander van de Griekse stadstaat, waarin
hij zijn gelijkheidsideaal projecteerde: in feite geen onderscheid, geen weging
van deugden, doch de vaststelling dat een meerderheid de deugden kan vaststellen. Rousseau stelde tevens vast dat de effectuering van de deugden van
de meerderheid in de samenleving belemmerd wordt door haar grootte. Het
feit dat samenlevingen de omvang bezitten van een nationale staat, vereist
een centraal bestuur, dat onverenigbaar geacht moet worden met het realiseren van het gelijkheidsconcept.
In de jaren twintig van onze eeuw zal de socioloog Robert Michels" dit
probleem wederom aan een kritische studie onderwerpen. Op grond van
allerlei onderzoek formuleert hij de 'ijzeren wet van de oligarchie' die er
kort samengevat op neer komt dat iedere vorm van organisatie van menselijke activiteit noodzakelijk leidt tot verschillen in macht en invloed tussen de
mensen.
Tot deze conclusie waren trouwens reeds eerder anarchisten als M. Bakunin en P. Kropotkin gekomen. Zij grepen deels terug op de aloude Russische
dorpsgemeenschap en constateerden dat de overheid steeds het min of meer
natuurlijk verlopend organisatieproces van een kleine samenleving verstoorde. De op zichzelf goede mens wordt in de anarchistische visie geperverteerd
4 Sabine, o.c., p. 331 e.v.
5 Geciteerd bij Sabine, o.c., p. 579.
6 Robert Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens, 1911. Voor een overzicht van
elitetheorieen: Helmut Klages, Geschichte der Soziologie, Munchen 1972.
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door het bestaan van machtsstructuren die het `natuurlijke lokale beslissingsproces' van de kleine gemeenschap doorkruisen.'
Voor het yolk ... ook door het yolk?

Na 1917, na de Oktoberrevolutie in Rusland, kreeg de discussie over vorm
en inhoud van de democratische staatsvorm nieuwe impulsen. Het marxisme-leninisme baseerde zich in de eerste maanden van het grote sociale experiment op de radengedachte 8 waarbij de maatschappelijke ordening via
raden, waarin spontaan vertegenwoordigers uit allerlei groeperingen van de
samenleving verenigd schenen, gerealiseerd werd. Deze ordeningsstructuur
scheen, al was het maar even, nieuwe wegen to openen naar een directe be7 Gabor Kiss, Einfuhrung in die soziologischen Theorien I, Opladen 1972.
8 Het historische voorbeeld was de Commune van Parijs 1871, waarin de burgers,
na de verloren oorlog tegen de Pruisische alliantie onder Bismarck spontaan raden
per wijk organiseerden met voorbijgaan aan de delegatieprincipe middels verkiezingen.
Tijdens de Russische Revolutie vormden zich veelal spontaan raden van soldaten, boeren en arbeiders, Sowjets genaamd, die zelfbestuur uitoefenden.
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trokkenheid van de burgers bij het bestuur. Maar de burgeroorlog in de
USSR, de partijstrijd, de bureaucratisering en de noodzaak tot ideologische
eenheid, maakten aan deze vorm van directe invloed snel een einde. De verdediging van het socialistisch politieke experiment tegen haar vij anden, die
in de woorden van Winston Churchill° daarin slechts een 'naamloos beest'
konden zien, eiste terugtocht naar de gebaande paden van het centralisme
en de ordening onder dwang. Toch hield men, zij het veelal in naam, vast aan
het bestuur voor en door het yolk in de zin zoals Rousseau dit begrip gebruikte. Hiermee was de volksdemocratie geboren.
Zo ontstonden na de Eerste Wereldoorlog globaal gesproken twee hoofdtypen `democratie': de een verdedigd door de Sovjet-Unie, de ander, in diverse schakeringen, in West-Europa en de Verenigde Staten. Beide zijn van
Europese, 19e-eeuwse afkomst en ontwikkelden zich uit de spanning tussen
aanvaarding en verwerping van de liberale staat ten tijde van de industrialisatie van West-Europa. Beide typen democratie vonden hun `vervolmaking' na de Eerste Wereldoorlog: in Rusland door de identificatie van het
proletariaat met de partij, 10 in West-Europa door de invoering van het algemene kiesrecht in een samenleving die nog tal van structurele ongelijkheden bezat, waardoor naar de schijn de formele gelijkheid tussen de burgers
gerealiseerd werd.
De periode tussen de twee wereldoorlogen biedt ondertussen een treurig
beeld voor de ontwikkeling van de beide democratieopvattingen: in de Sovjet-Unie ontstaat een dictatoriale staat, centralistisch en repressief, in Italic,
Duitsland en Spanje eveneens dictatuur. Maar ook binnen de overige democratische staten neemt men het met de realisering van de democratie steeds
minder serieus. Het is de tijd van de sterke mannen, van massale werkloosheid en politieke onrust. Fascisme en nationaal-socialisme keren zich tegen
de uitgangspunten van de Franse Revolutie, tegen gelijkheid, tegen vrijheid
en broederschap, zowel nationaal als internationaal. Racisme en de nadruk
op gezag en macht en het geloof in `natuurlijke ordening' maken de redelijkheid en menselijke solidariteit belachelijk.
Hobbes' `Leviathan' 11 krijgt vanuit twee werkelijkheden gestalte: in de
Sovjet-Unie eist de dictatuur van het proletariaat haar tol als rationalisatie
voor de machtsgrillen van dictator Stalin, terwijl in West-Europa het antirationalisme en het anti-humanisme, gevoed door de economische crisis,
9 Winston Churchill, The World's Crisis, dl. VI.
10 Hierbij speelt de voorhoedetheorie een belangrijke rol. De partij wordt in deze
opvatting beschouwd als de elite van de arbeidersklasse, die leiding dient to geven aan
de sociale, culturele en politieke ontwikkeling van de socialistische samenleving.
11 Thomas Hobbes, Leviathan, 1650, in diverse recente herdrukken. Voor een beschouwing van de theorieen van Hobbes: Howard Warrender, The political Philosophy
of Hobbes, Oxford 1957. De staat wordt beschouwd als een allesoverheersend monster
dat a.h.w. mechanisch ontstaat vanuit een sociale oersituatie waarin de mens zich in
een oorlog van allen tegen alien bevindt.
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zich ontladen in de barbarij van f ascisme en nationaal-socialisme.
De Tweede Wereldoorlog weet de twee kampen toch onder de hoed
van de democratie to vatten: volksdemocratie en burgerlijke democratie, socialisme en kapitalisme strijden dan broederlijk tegen fascisme en
nationaal-socialisme.
Maar dit ongemakkelijke bondgenootschap hield slechts stand door bedreiging van buitenaf. Spoedig, na de overwinningen van 1945, werd zij gescheiden in de Koude Oorlog. Beide partijen verhardden hun standpunt: de
staten binnen het machtsbereik van de USSR insisteerden op de noodzaak
van nationalisatie der produktiemiddelen en beinvloeding van de maatschappelijke processen onder leiding van de voorhoede van het proletariaat,
terwijl onder leiding van de USA de bescherming van het kapitalisme, met
vrije concurrentie op politiek en sociaal terrein centraal stond.
In beide gevallen wees men zeer beslist decentralisatie, zelfbestuur in kleine
gemeenschappen en directe invloed van de burger op het staatsbestuur, van
de hand. Voor het Sovjet-model van democratie kwam daar nog bij, dat het
democratisch centralisme 12 binnen de communistische partij zelf iedere
vorm van discussie en meningsverschil onmogelijk maakte. Tot het 20ste
partijcongres van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie overheersten de directieven vanuit de partijtop de politieke en sociale activiteiten van
de burgers. Maar ook in de burgerlijk liberale democratieen ontstonden
spoedig problemen doordat vooral in de Verenigde Staten vrij snel duidelijk werd dat zelfs het formele democratische model bedreigd werd wanneer
men de positie van de grote ondernemingen ongemoeid zou laten, ondernemingen die zich daarenboven steeds hechter verstrengelden met de overheidsinstanties.
Zo wees Dwight D. Eisenhower in zijn afscheidsrede als president van de
Verenigde Staten reeds op de ondermijnende invloed van wat hij noemde
het `militair-industriele complex', en toonden Amerikaanse sociologen de
invloed aan van de kapitaalverschaffers op het politieke proces.
Naar participatiee door centralisatie?
De recente Nederlandse politicologische publikatie Graven naar machos
toont het bestaan aan van een stabiel netwerk van bedrijfsleven, banken en
overheidsinstanties, dat een grote invloed uitoefent op het beslissingsproces
ten aanzien van investeringen en daardoor een tot nu toe vrijwel oncontro12 Het democratisch centralisme, ontstaan tijdens de burgeroorlog in de Sowjet-Unie,
vereist van de partijleden gehoorzaamheid aan de door de partijtop uitgestippelde partijpolitiek. Wel zijn discussies toegestaan, oppositie wordt echter als verraad beschouwd.
13 H. M. Helmers, R. J. Mokken, R. C. Plijter, F. N. Stokman, Graven naar macht.
Op zoek naar de kern van de Nederlandse economie. Van Gennep, Amsterdam 1975.
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leerbare invloed uitoefent op de maatschappelijke doelstellingen waardoor
de samenleving verregaand beinvloed wordt. De liberale democratie vereist
dat de burger zich een oordeel kan vormen over de te formuleren maatschappelijke uitgangspunten en dat hij daarop via vrijwillig gekozen politieke organisatievormen invloed kan uitoefenen. De onderzoekers constateren daarom dat: 'Elke vorm van maatschappelijke controle op machtscentra als deze vereist openbaarheid van essentiele gegevens. Herhaaldelijk
hebben wij erop gewezen dat zelfs ten aanzien van het gerealiseerde beleid
de openbaarheid van gegevens uiterst beperkt is'. 14 Openbaarheid vereist
tevens een goed communicatiesysteem, dat eveneens georganiseerd is volgens de criteria van bereikbaarheid en beinvloedbaarheid door de burger.
Maar ook op dit punt bestaan grote twijfels; 15 wie heeft toegang tot de informatiebronnen, wie vertaalt de informatie naar de burgers en wordt er bovendien niet gemanipuleerd via de massacommunicatiemedia? Men kan zich
afvragen of de welhaast overstelpende hoeveelheid feitenmateriaal naast
een zich steeds wisselend en in omvang toenemend interpretatiekader het
de gemiddelde burger eigenlijk wel mogelijk maakt om deel te nemen aan
het politieke gebeuren in zijn rationale samenleving. Radio, televisie, pers
en een onoverzienbare hoeveelheid geschriften bombarderen de burger in
onze vorm van democratie dagelijks, waarbij het democratische ideaal ook
nog eens eist dat deze burger daar regelmatig kennis van neemt. Het is
daarom niet toevallig dat onvrede met het politieke systeem toeneemt, zeker
in een tijd van economische en sociale spanningen.
Deze onvrede wordt nogmaals versterkt omdat het nodig blijkt de steeds
wassende stroom van overheidstaken kritisch te bezien. Het actieve overheidsingrijpen in allerlei vormen van individueel en groepsgedrag wordt
niet langer positief gewaardeerd. Een der oorzaken is ongetwijfeld te vinden
in het steeds 'technischer' worden van het overheidshandelen, vandaar dat
de Franse politicoloog Maurice Duverger onze westerse burgerlijke democratieen typeert met de term `techno-democratie'. 16
Het spreekt wel haast vanzelf dat deze omvangrijke problematiek niet eenvoudig oplosbaar is, ook niet vanuit een toekomstperspectief dat afgeleid is
van de huidige volksdemocratieen. Want ook bier blijkt dat veel van de
bezwaren die betrekking hebben op centralisme en technocratie duidelijk
a anwij sbaar zij n.
De revolte van studenten en intellectuelen in de jaren zestig toonde duidelijk aan dat van werkelijke invloed op het bestuur steeds minder sprake
is, naarmate dit bestuur geografisch en emotioneel verder afstaat van de
14 Graven naar macht, p. 407.
15 Die Macht der Meinungsmacher: Die Freiheit zu informieren
ormieren and in f ormiert zu
werden. Herderbucherei, Band 9511, Munchen 1976.
16 Maurice Duverger, Janus: Les deux faces de 1'Occident, Fayard, Paris 1972.
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daaraan onderworpen burgers.
En daarmee keren we terug naar een van de kernstukken van het aloude democratische concept van Athene: de participatie door de burgers strekt zich
uit tot de eigen woon- en leefgemeenschap.
De Amerikaanse politicoloog R. A. Dah1 17 trekt uit de democratiseringsgolf
in eigen land de conclusie, dat de invloed van de burger op zijn bestuur
slechts dan werkelijkheid kan worden, wanneer de taak van de centrale
overheid drastisch beperkt wordt en tegelijkertijd kleinere politieke eenheden gevormd worden waarin deze burger zijn politieke activiteiten kan
ontplooien. De realisering van dergelijke opvattingen wordt echter gedwarsboomd door de historische traditie waarin mythische grootheden als staat,
staatshoofd en nationale grootheid een overheersende rol spelen.

17 Robert A. Dahl, After the revolution? Yale University Press, New Haven 1971.

Het beginsel van het recht

D. Scheltens

De titel van deze studie roept enkele vragen op: wat wordt hier verstaan
onder `recht' en waarom wordt er over `het' beginsel van het recht gesproken
en niet — zoals meestal gebeurt — over de rechtsbeginselen? Het is mij niet
mogelijk deze vragen onmiddellijk te beantwoorden, maar aan het einde
van deze studie zullen ze niet meer hoeven gesteld te worden, omdat het
antwoord dan vanzelf zal zijn gegeven.
Twee soorten recht

De term `recht' wordt klaarblijkelijk in twee verschillende betekenissen gebruikt. Recht betekent het heersende recht, het — hoe dan ook -- gepositiveerde recht waarvan wel eens werd gezegd dat het het enige recht zou zijn:
`quod non est in lege, non est in iure'. Hiertegen moet worden opgemerkt dat
de gewone spreektaal het woord recht ook gebruikt om 'jets' aan te duiden
dat niet tot het reeds gepositiveerde recht behoort. Er is geen staking, geen
actie, geen betoging, waarin niet een recht wordt geeist tegen het op dat
moment geldende recht in. Dit tweede recht is datgene wat eigenlijk recht
zou moeten zijn, maar wat het nog niet is in de zin van gepositiveerd recht.
Het is een recht waarmee het gepositiveerd recht niet in conflict mag komen
op gevaar of zijn legitimiteit te verliezen en te worden gecontesteerd. Het
zou anders geen zin hebben dat er bij alle grote en kleine reacties tegen het
heersende recht op dit diepere recht een beroep zou worden gedaan. De
machthebbers van om het even welk heersend regime zullen niet nalaten
om hun macht met een beroep op dit diepere recht te verdedigen.
Het fundamentele recht en zijn realisatie

Die twee betekenissen van de term `recht' staan natuurlijk niet eenvoudig
naast elkaar alsof er geen verband tussen bestond. Het gepositiveerde recht
is maar ten volle recht wanneer het op dat dieper gelegen recht berust. Dit
betekent natuurlijk niet dat een positief recht niet in conflict zou kunnen
komen met dit diepere recht. Het kan door geweld of retoriek worden gehandhaafd en de eisen van het diepere recht kunnen worden vervalst of
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onderdrukt. Het laat echter niet af, en vroeg of laat moet het heersende
recht zich plooien naar de eisen van het diepere recht. Dit laatste is natuurlijk nog geen gepositiveerd recht. Het is veeleer een eis die aan het gepositiveerde recht wordt gesteld. Het gepositiveerde recht is anderzijds slechts
ten voile recht wanneer het zich aan de eisen van dat diepere recht confor
meert.
-

Het eeuwige natuurrecht

Het onderscheid tussen deze twee 'rechten' werd dikwijls weergegeven door
de tegenstelling tussen het zogenaamde natuurrecht en het positieve recht.
Dit onderscheid kent een zeer respectabel verleden. Het vond zijn oorsprong
bij de sofisten en handhaafde zich doorheen een tweeduizendjarige traditie
tot in onze tijd. Toch is er op dit punt sedert de jaren 1900 een belangrijke
wijziging ingetreden. Vroeger werd het zogenaamde natuurrecht vrij algemeen voorgesteld als een eeuwig en onveranderlijk recht tegenover het
uiteraard historisch bepaalde positieve recht. Die eeuwigheid en onveranderlijkheid van het natuurrecht vindt thans niet veel verdedigers meer. Wat
Heidegger het epochaal karakter van de waarheid of het Seinsgeschick heeft
genoemd, is wellicht nergens zo duidelijk zichtbaar als op het gebied van
het zogenaamde natuurrecht. Het is niet nodig terug te keren tot de oudheid
of de middeleeuwen om op overtuigende wijze de relativiteit van de eisen
van het natuurrecht te illustreren. Ons meest recente verleden en zelf s de discussies van onze eigen tijd kunnen dit voldoende aantonen. Locke durfde het
nog aan om de slavernij in de koloniale gebieden met een beroep op het
natuurrecht te rechtvaardigen. Kant beschouwde het vrouwenstemrecht nog
als jets totaal ondenkbaars. De argumenten van de 19de en 20ste eeuw ten
voordele van het privebezit tegen de eisen van het marxisme laten duidelijk
zien dat het natuurrecht niet een vaststaande en eeuwige wet is, maar veeleer een terrein van permanente discussie. Die discussie zal wel niet ophouden. We zien onder onze ogen hoe ze op verschillende terreinen wordt voortgezet: discussies over euthanasie, abortus, de doodstraf, de zin van de straf
in het algemeen, de macht van de ouders t.o.v. hun kinderen, inkomensverdeling, de kapitalistische of communistische maatschappijstructuur, gelijk loon voor gelijk werk voor man en vrouw, de verhouding tussen arme en
rijke landen, de relatie tussen yolk en staat, de dominantie van de internationals t.a.v. het economisch leven enz.
Relativisme?

Moeten we uit de onbetwistbare historiciteit van het zogenaamde natuurrecht dan niet besluiten dat het diepere recht waarop het positieve recht berust al even relatief is als het positieve recht zelf?
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Deze vraag lijkt me niet zo gelukkig geformuleerd. Is het diepere recht niet
zonder meer eeuwig en onveranderlijk, dan is het positieve recht ook niet
zonder meer relatief. Het staat nooit zonder meer naast het diepere recht.
Het heeft dit altijd al voor een .deel geincorporeerd. In de mate dat het de
incorporatie van dit diepere recht is, vertoont het ook de innerlijke noodzakelijkheid die daaraan eigen is. Het is allesbehalve een stelsel van wetten
die even goed anders hadden kunnen zijn. Het is weliswaar de vrucht van
een large traditie, maar dan van een traditie die op onomkeerbare wijze tot
bepaalde resultaten heeft geleid die thans door niemand meer in discussie
kunnen worden gesteld. Wie zou het in zijn hoofd kunnen halen om het
vrouwenstemrecht of de elementairste bepalingen van het arbeidsrecht in
discussie te stellen? In een positieve rechtsorde kunnen er natuurlijk heel
wat bepalingen voorkomen die volstrekt niet noodzakelijk precies geregeld
werden op de manier waarop ze in feite geregeld zijn. Hun enige noodzakelijkheid ligt daarin dat ze op een of andere manier geregeld moesten worden.
Voor de grondstructuren van het positieve recht is dat allerminst het geval.
Ze delen in de innerlijke noodzakelijkheid van het diepere recht of ze ondergaan de weerslag van de discussie die daarover ontstaat.
Het blijvend-veranderende grondrecht

Hoezeer ze ook de sporen dragen van de historiciteit, hoezeer ook het ontstaan van bepaalde natuurrechtelijke eisen en hun incorporatie in het positieve recht dateerbaar zijn, van een volkomen rechtsrelativisme kan er geen
sprake zijn. Dit zou onvermijdelijk neerkomen op de willekeur van de macht,
waarbij het weinig verschil zou maken of deze arbitraire macht wordt uitgeoefend door een dictator of door de wil van de meerderheid. Dat de willekeur van de macht geen basis van recht is wordt door iedereen erkend,
zelfs door hen die een dergelijke willekeurige macht uitoefenen. Er is geen
enkele tiran die zijn heerschappij of onderdrukking niet zal trachten te legitimeren door een beroep op het recht. Hij kan dat wellicht te kwader trouw
doen, maar daarin legt hij dan toch nog getuigenis of voor de onaantastbare
verhevenheid van dat recht.
Wat geldt voor een tiran, kan ook worden gezegd van een meerderheid en
zelfs van het rechtsgevoelen van het hele yolk. Sommige rechtstheoretici
zoeken de laatste grondslag van het recht bij de 'publieke opinie', de sociale
verwachtingen of het rechtsgevoelen van de meerderheid. Deze opvatting
komt me nogal begrijpelijk voor en ze kan niet zonder meer worden afgewezen. Toch lijkt ze me niet helemaal juist en ik meen dat ze door de publieke opinie — die bier als laatste criterium wordt aangewezen -- wordt
tegengesproken. Wanneer een meerderheid van de bevolking de straat opgaat om haar rechten te eisen, dan eist ze niet dat de wil van de meerderheid
zou worden gehonoreerd, maar dan eist ze haar recht. Dat recht is er niet
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door het feit dat de eisers met velen zijn. Het recht kan wel met meer aandrang worden geeist door het grote aantal, maar tegelijk zijn alien zich bewust dat het aantal van de contestanten of de eisers geen recht schept, maar
voor een geldige of gepretendeerd geldige rechtseis opkomt. Zelfs het zogezegde rechtsgevoelen van een yolk of een tijd is als pure feitelijkheid nog
geen rechtsgrond en pretendeert dit ook niet te zijn. Het maakt slechts een
aanspraak op de titel van rechtsgrond omdat het precies geen loutere feitelijkheid is, maar de vertolking van het recht zonder meer, een vertolking
die zich steeds probeert waar te maken via argumenten.
Fundering van het recht buiten de ethiek om

Wanneer het diepere recht dat het feitelljk heersende recht schraagt — of het
soms ondergraaft — niet gecreeerd wordt door de f eitelij ke opvattingen of
het feitelijk heersende rechtsgevoel, waarop berust het dan wel? Met deze
vraag kom ik bij het centrale punt van mijn betoog. Ik meen dat er op dit
punt een vrij grote eensgezindheid bestaat in de traditie van de rechtsfilosofie. Het recht vindt zijn oorsprong in het ethische 'behoren' of 'moeten' en
ontleent daaraan zijn verplichtend karakter. Het positieve recht vraagt
weliswaar van zijn onderhorigen geen innerlijke ethische gezindheid, het
stelt zich tevreden met de uiterlijke naleving, met de legaliteit. Maar dit belet niet dat die eis tot legaliteit in een gemeenschap ontstaat vanuit een
ethische gezindheid. Het scheppen van een rechtsorde is voor een yolk een
`erste and unbedingte Pflicht' zoals Kant zei. Ik meen ook dat elke poging
om het recht te funderen buiten de ethische verplichting om, tekort schiet en
niet in staat is zijn eigenlijke zin voldoende aan te geven. Ik wil dit met twee
voorbeelden illustreren. Een klassiek voorbeeld is de rechtsfilosofie van
Hobbes, die zoals bij gewoonlijk wordt geinterpreteerd — een interpretatie
waartoe Hobbes zelf tenminste ruimschoots aanleiding gegeven heeft — het
recht eenvoudig laat berusten op een beredeneerde drang naar zelfbehoud
in veiligheid. Wanneer het recht echter geen ander doel heeft dan het leven
van de burgers tegen agressie van medeburgers te beveiligen, dan is elk
systeem van `Law and Order' zonder meer als de voile realisatie van het
recht te beschouwen. Er is echter niet veel argumentatie nodig om te zien
dat de levensveiligheid niet de enige rechtmatige eis is waaraan een rechtssysteem moet voldoen. Locke beef t niet zonder reden beweerd dat de rechtstoestand die Hobbes aan het positieve recht ten doel stelt nog helemaal niet
in aanmerking komt om als `rechtsstaat' of een civiele toestand te worden
betiteld.
Een ander voorbeeld van een poging om het recht te funderen buiten alle
ethiek om, zie ik in het intussen beroemd geworden werk van John Rawls.
De lezer die het boek A Theory of Justice heeft gelezen, zal zich wellicht
ergeren over het feit dat ik Rawls naast Hobbes durf plaatsen. Daar is inder-
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daad ook reden toe. Heel het werk van Rawls ademt immers een diepe ethische gezindheid die bij Hobbes niet te vinden is. Toch meen ik mijn stelling
te moeten handhaven. Iedereen kent de sterk appellerende rechtvaardigheidsbeginselen die Rawls heeft geformuleerd. In verband met die beginselen zelf zou er heel wat te zeggen zijn. Ik zou wel niet bereid zijn om ze als
waardeloos of te wijzen. Dit belet niet dat ze heel wat problemen oproepen,
waarop Rawls geen voldoende antwoord biedt. Maar over dit alles wens ik
het niet te hebben. Het is mij op dit ogenblik alleen te doen om de manier
waarop Rawls die rechtvaardigheidsbeginselen tracht te funderen. Wanneer
Rawls zijn rechtvaardigheidsbeginselen bewijst of afleidt vertrekt hij vanuit
de zogenaamde `original position'. In die fictieve toestand wordt er over de
grondbeginselen van de maatschappij beslist op een onpartijdige manier,
aangezien de mensen in die toestand in volkomen onwetendheid zijn t.a.v.
alles wat hun individuele persoon betreft en dus ook t.a.v. hun plaats in de
maatschappij waarvan ze de grondbeginselen moeten vastleggen. Van hun
morele opvattingen moeten de mensen in die `original position' volledig
abstractie maken. Hun keuze wordt bepaald door drie dingen: hun volslagen
onwetendheid t.a.v. hun toekomstige positie in de maatschappij, hun `sense
of justice', d.w.z. hun bereidheid om aan de eenmaal aangegane verbintenissen getrouw te blijven, en tenslotte hun eigenbelang. De `original position' is dus een standpunt waarin nog geen ethiek wordt erkend, maar van
waaruit veeleer de fundamentele rechtvaardigheidsbeginselen worden afgeleid. Wat nu echter bij nader toezien duidelijk blijkt uit Rawls' betoog, is
dat hij zijn verheven beginselen vanuit die `original position' niet kan waarmaken. Vanuit een voor-ethisch standpunt kun je geen ethische normen of
beginselen afleiden, of, volgens de geijkte formule: uit 'Sein' kun je geen
`Sollen' afleiden.
,

Is de grondslag van de ethiek bewijsbaar?
Wanneer nu de ethiek het enig mogelijke fundament is van een rechtsorde
wier doel verder reikt dan een bedwingen van de strijd, en wanneer anderzijds die ethiek — tenminste wat Naar grondslag betreft — niet kan worden
bewezen, dan schiet er alleen over dat men die grondslag van de ethiek als
een postulaat of een hypothese aanvaardt, ofwel dat men ze evident noemt.
De keuze tussen dit dilemma is m.i. niet moeilijk, omdat het duidelijk is dat
de grondslag van de ethiek een zekere evidentie bezit. Die evidentie kan
men uiteraard niet `bewijzen', maar men kan er wel op wijzen en men kan
wegen aantonen via dewelke men zich duidelijker bewust kan worden dat
het hier inderdaad om een evidentie gaat.
Om te beginnen kunnen we ons even trachten in te denken wat een volledig
waardenneutrale of ethisch-neutrale wereld zou zijn. Het zou een wereld
zijn waaruit de woorden 'goed' en 'kwaad' in de ethische zin zouden ver-
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dwijnen. In die wereld zou een mens nog wel dom of sluw kunnen te werk
gaan, maar het woord ethisch zou daarin geen betekenis hebben. Er zou
geen morele appreciatie meer mogelijk zijn waardoor men de gemeenste egoist die enkel zijn eigen voordeel, nut of macht zoekt en daaraan meedogenloos alles opoffert, kan onderkennen. De brutaalste onmenselijkheid zou
je nog wel dom of onverstandig kunnen noemen, maar van goedheid zou er
niet gesproken kunnen worden. Er zou geen mogelijkheid meer zijn om wat
dan ook `slecht' to noemen. Mensen of keien op de weg zijn even onverschillig en kunnen evenzeer voor eigen voordeel worden geexploiteerd.
Ik meen dat men zich zulk een wereld ternauwernood kan indenken en dat
de fictie van een ethisch neutrale wereld volstrekt in strijd is met onze
levenservaring. Vanuit een dergelijke wereld kan men via geen enkele bewij svoering tot een ethisch moeten komen. Elke bewij svoering zou een
`latius hos' zijn waarin de conclusie onvermijdelijk iets uitspreekt dat op
generlei wijze in de premissen is vervat. Wanneer er toch steeds mensen zijn
die de ethische verplichting uit een voorethisch stadium willen afleiden, dan
is dit alleen toe te schrijven aan de moeilijkheid om zich een voorethisch
stadium in te denken. Wie dit werkelijk probeert, gaat echter duidelijk inzien dat er inderdaad uit `Sein' geen `Sollen' volgt. Wanneer sommige
auteurs beweren dat een ethiek nooit bewezen kan worden omdat uit `Sein'
geen `Sollen' kan worden afgeleid, dan kan men dit volmondig toegeven.
Daarbij kan men slechts opmerken dat het ontbreken van een bewijsvoering
niet betekent dat elke ethiek niets anders dan een louter subjectieve optie
zou zijn. Een louter subjectieve optie als pure feitelijkheid kan nooit de
oorsprong zijn van een `moeten'.
Kortom, ware er geen oorspronkelijke ethische ervaring, dan zou het feit dat
mensen nu eenmaal spreken over goed en kwaad in de ethische betekenis,
even onbegrijpelijk worden als het feit dat er in de wereld van de blinden
gesproken zou worden over kleuren.
Wie verplicht?

Spreken over ethisch goed en kwaad, over verplichting of plicht, blijft echter abstract en onduidelijk zolang we niet beseffen wat ons eigenlijk verplicht. Spreken over plicht of over het ethisch goede betekent dat men het
heeft over een doel van de mens, en dan geen willekeurig gekozen doel,
maar iets dat uiteraard doel is. Zoals Kant schrijft in zijn Grundlegung zur
Metaphysik der Sitten: de categorische imperatief van de plicht is slechts
mogelijk wanneer er ergens iets is dat zich aan ons voordoet als 'Zweck an
sich'. Is er zoiets dat als doel op zich geldt? Wanneer we op die vraag hebben geantwoord, zullen we tegelijk het ethische hebben gepreciseerd omdat
we tegelijk datgene wat ons verplicht en waartoe we verplicht zijn, nader
bepaald zullen hebben.
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De gestelde vraag is niet moeilijk te beantwoorden. Alles ter wereld — de
natuur, de planten, de dieren - kunnen we gebruiken tot eigen nut, maar
met de mens kunnen we dat niet. Hier wordt elke vorm van 'gebruik' een
`misbruik'. De mens en alleen de mens stelt ons een onvoorwaardelijke wet.
In de Mens vallen Sein en Sollen tesamen. Zeggen Tit is een mens' of Tit
wezen zul je eerbiedigen en niet herleiden tot een gebruiksartikel' zijn als
uitdrukkingen synoniem. De evidentie van het ethische is niets anders dan
de gebiedende waardigheid waarmee elke individuele persoon aan ons verschijnt. Wie deze evidentie ontkent, ontneemt zichzelf elke mogelijkheid om
aan de term `ethiek' ooit nog enige zin te kunnen geven. Daarmee hebben
we dan zowel de grondslag als de fundamentele inhoud van de ethiek aangegeven: respecteer de mens.

Speciale aard van ethische evidentie
Wanneer we nu dit verplichte respect voor de mens aanduiden als een evident-gegeven eis die ons wordt gesteld, dan is daarmee over die eis toch
niet alles gezegd. We kunnen hier weliswaar spreken over een evidentie,
maar we moeten tegelijk erkennen dat deze evidentie er een is van een speciale soort.
Om dit te verduidelijken zou ik eerst een ander punt willen toelichten, nl.
de relatie die er bij een ethische of juridische gedragsnorm bestaat tussen
de betekenis daarvan en zijn toepassingen of zijn toepassingsveld. Is het begrijpen van een gedragsnorm niet hetzelfde als te weten waar die norm wel
en waar hij niet van toepassing is, ligt het niet daarin dat we het toepassingsveld van die norm kennen? We zouden moeilijk kunnen beweren dat iemand
een gedragsnorm (zedelijke of juridische norm) goed begrijpt, als hij tegelijk niet weet waar die norm van toepassing is. Wie meent een norm te begrijpen en niet een zeker overzicht heeft van het toepassingsveld, begrijpt
slechts woorden, maar niet de zin van die norm. In 1919 veranderde de
betekenis van de wet over de onrechtmatige daad en het toepassingsveld
werd daarmee enigszins ongrijpbaar, zodat de betekenis van die norm `open'
blijft, d.w.z. in concreto door de rechter ingevuld en toegepast moet worden. De open betekenis die de wet op de onrechtmatige daad heeft gekregen
ligt in de onpreciesheid, de ongrijpbaarheid van het toepassingsveld, dat wel
niet helemaal onbekend is, maar ook niet meer precies afgebakend kan worden. Hiermee raken we het waarheidselement dat besloten ligt in het f ameuze woord van Holmes: de wet is de voorspelling over datgene wat de rechters zullen zeggen. Een dergelijke uitspraak is natuurlijk zeer eenzijdig,
maar men kan moeilijk zonder meer beweren dat ze kant noch wal raakt.
In wat ik zei over de relatie tussen de betekenis van een gedragsnorm en zijn
toepassingsveld, ligt een aanknopingspunt om verder in te gaan op de aard
van de evidentie van de ethische imperatief die voorschrijft de mens te res-
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pecteren. Kant scheen van mening dat `der gemeinste Verstand ohne Unterweisung' de concrete toepassingen van de algemene ethische norm kon achterhalen. Hierin heeft hij zich m.i. eenvoudig vergist. De mening van Kant
zou impliceren dat de evidentie van de ethische grondnorm in alle concrete
toepassingen die Kant zelf maakt in zijn Metaphysik der Sitten zou blijven
doorwerken en dat ten slotte alles door diezelfde evidentie zou worden gedragen. Dit is allerminst het geval. Als Kant ons vertelt dat het ethisch niet
volledig onberispelijk is wanneer iemand zijn lange haren laat afsnijden om
ze te verkopen aan een pruikenmaker, als hij het vanzelfsprekend vindt dat
vrouwen geen stemrecht hebben, als hij het census-stemrecht verdedigt en
elk verzet afwijst tegen Welke onrechtvaardige politieke machten dan ook,
dan zijn dergelijke uitspraken allerminst evident, om niet te zeggen dat ze
klaarblijkelijk vals zijn.
De evidentie van de plicht om de mens te eerbiedigen leidt niet alleen bij
Kant tot twijf elachtige toepassingen of tot instemming met toestanden die
toch naar het gevoelen van anderen niet met dit respect te verzoenen zijn.
Heel de menselijke geschiedenis is daarvan een illustratie en tot in onze
dagen kan men vaststellen hoe mensen zich op hetzelfde ethische grondbeginsel — terecht of ten onrechte — beroepen om daaruit tegengestelde conclusies of te leiden. Wanneer we dan het ethische gebod 'respecteer de mens'
een evident gegeven noemen en daarvan anderzijds met zo weinig duidelijkheid en zelfs met twijfel de toepassing erkennen, is die eerste evidentie
er dan niet een van een heel speciaal soort? Kan men beweren dat een vrij
onmiddellijke toepassing van de eerbied voor het menselijk leven evident en
tegelijk duidelijk is, wanneer er over abortus en euthanasie wordt gediscussieerd, waardoor precies over de draagwijdte van het gebod om het leven
te eerbiedigen verschillend wordt geoordeeld? Als antwoord op deze vragen zou ik twee punten naar voren willen brengen. Vooreerst wil ik erop
wijzen dat hetgeen evident is, daarom nog niet duidelijk hoeft te zijn en zelfs
verkeerd kan worden geinterpreteerd. Het `Je suis' van Descartes was volstrekt onbetwijfelbaar in die zin dat niemand het terecht kon tegenspreken
en tegelijk werd het door Descartes zelf uitgelegd op een manier die door
een dualistische visie op de mens werd vervalst. Verder kan een gedragsnorm in sommige van zijn toepassingen volstrekt onbetwijfelbaar zijn, terwijl
eventueel andere toepassingen voor twijfel vatbaar zijn. Wanneer een zware steen in een stille vijver wordt gegooid, ontstaan er kringgolven op het
water die rond het punt waar de steen viel zeer duidelijk zichtbaar zijn,
maar die haast op een onzichtbare manier uitdeinen in de bredere kringen.
Zoiets lijkt me het geval te zijn met de ethische imperatief. Zes miljoen onschuldige Joden vermoorden, of een onschuldige zonder enig ernstig motief
ombrengen, mensen bejegenen als dingen en over de lonen van de arbeiders
spreken als over de prijs van bloemkolen, dat alles lijken me dingen uit de
eerste zichtbare kringen rond het middelpunt. Wanneer we op basis van de
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ethische imperatief de beginselen van Rawls willen afleiden, dan dringt dit
zich m.i. al niet meer met dezelfde evidentie op.

Concrete realisatie van de ethische imperatief
Zijn de toepassingen van de ethische imperatief dan ook niet tot het einde
toe duidelijk, toch is het zeker dat geen enkel domein van de menselijke
activiteit aan de test van dit beginsel mag ontsnappen. De eerbied voor de
mens wordt niet verwezenlijkt door edele intenties, maar door een of f ectieve
inzet om alle domeinen van het leven en het samenleven naar de eisen van
die eerbied te doordringen. Het is volstrekt onvoldoende om de concretisering van de ethische imperatief te beperken tot de microstructuren van
het leven — de interpersoonlijke relatie en het familiaal leven —, ook de
macrostructuren van de menselijke samenleving — de sociaal-economische
structuren, de verhouding tussen de volkeren en de staat waarin ze zijn ingelijfd, de politieke instellingen van een natie en de internationale gemeenschap der naties en volkeren — moeten een menselijk gelaat vertonen, en
dat zullen ze pas doen wanneer en in de mate dat ook daarin jets van het
respect voor de mens zichtbaar wordt. Dit betekent dat op alle niveaus van
de menselijke samenleving de bestaande situaties aan het criterium van de
wederkerige relaties tussen mensen worden getoetst. Wanneer Rawls de
rechtvaardigheidsbeginselen tracht te bepalen vanuit zijn `original position',
dan roept hij daarmee een uitstekend hermeneutisch trucje op om bestaande
situaties aan de test van een ethisch principe te onderwerpen. Hij verwerpt
daarmee elk recht van de verworven situatie op elk historisch gegroeid
recht om zonder meer het recht van de ethiek tot het hoogste criterium te
verheffen — ook al laat hij dan — ten onrechte — de partners van de originele
situatie hun keuze doen op basis van hun eigenbelang, nadat hij hen eerst
heeft uitgenodigd om een standpunt in te nemen waaruit elke vorm van
eigenbelang wordt verbannen. Waar Rawls echter die `original position'
als een soort historisch nulpunt, op een tijdloze onhistorische situatie voorstelt, kan ik hem moeilijk volgen. Over rechtvaardigheidsbeginselen spreekt
men nooit in het ijle. We doen dit steeds en onvermijdelijk ten opzichte van
onze eigentijdse situatie. Ook Rawls duet dat, al wekt hij de indruk te
spreken vanuit een boventijdelijk standpunt.
De concrete realisatie van de ethische imperatief op alle vlakken van het
menselijk leven veronderstelt een `doen': het komt erop aan de wereld tot
een ethische wereld te transformeren. Maar aan elk doen gaat een denken
vooraf. Om de wereld te transformeren, moeten we eerst weten waar we
naartoe willen, wat ethisch verplicht of wenselijk en wat in feite mogelijk is.
Hierbij stoten we op zeer concrete en moeilijke problemen. Met dwingende
redenen uitmaken wat ethisch verplicht is t.a.v. concrete problemen is vaak
zeer moeilijk. De manier waarop Rawls, of — in Nederland — Roscam Ab-
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bing hun beginselen van een rechtvaardige bezitsverdeling bepleiten, zijn
misschien toch niet zo evident als ze dat schijnen te veronderstellen. De
redenering van Rawls is helemaal ontoereikend. Roscam Abbing e.a. menen te gemakkelijk dat ze met overtuigende argumenten beginselen kunnen
verwerpen als: elkeen wordt beloond naar zijn prestatie; elkeen mag de
vruchten plukken van zijn talent. Ik voel me niet bereid om me achter diegenen te stellen die dergelijke principes verdedigen, maar ik vraag me of of
we bij dergelijke problemen ten slotte niet eerder gaan redeneren vanuit een
eigen(tijds) rechtsgevoel, dan vanuit door argumenten verkregen inzicht.
Dit rechtsgevoel is daarom niet blind en het kan door argumenten worden
gestut, maar daarom nog niet op een duidelijke manier worden bewezen.
Een tweede moeilijkheid om richtlijnen te geven voor een ethische transformatie van de maatschappij, is de harde realiteit en de beperktheid van
de mogelijkheden. De zeer idealistische beginselen voor de sociaal-economische orde van Rawls vinden bij economen weinig ingang omdat ze er
geen raad mee weten. Wellicht is dit voor een deel te wijten aan het feit dat
ze niet zo erg gewoon zijn om de economie als een menswetenschap te beschouwen en het economische bestel op de eerste plaats te zien als een
poging om zoiets als het ideaal van Rawls te verwezenlijken. Maar anderzijds lijkt het me wel noodzakelijk dat de beginselverklaringen nauw contact
houden met het rijk van de mogelijkheden.
De consensus
Het beginsel van het recht zoals we dit tot nog toe hebben bepaald is de
ethische imperatief. Deze ethische imperatief hebben we echter al omringd
met enkele preciseringen. Hij moet concreet met het oog op de concrete
situaties waarin we leven worden uitgewerkt. Daarbij zal dikwijls een eigentijds rechtsgevoel de laatste preciseringen aanbrengen. Bovendien moeten
de eisen van deze geconcretiseerde ethische imperatief worden getoetst aan
de reele mogelijkheden. Die ethische imperatief moet echter nog een belangrijke aanvulling krijgen eer hij als beginsel van het recht kan fungeren. Hij
moet nl. een zekere instemming vinden bij minstens een aanzienlijk deel
van de bevolking dat voldoende overtuigingskracht bezit om de eisen van
de ethische imperatief te doen opnemen in het recht.
De rechtsf ilosof en uit de moderne tij d — Althusius, Grotius, Hobbes, Locke,
Rousseau, Kant e.a. die het recht fundeerden in een maatschappelijk verdrag — hebben het belang van die consensus begrepen. De consensus is bij
hen niet de uiteindelijke grondslag van het recht, want ook het natuurrecht
— nog eeuwig en onveranderlijk gedacht — speelde bij hen een rol. Dit natuurrecht kan echter slechts werkzaam worden en tot rechtsvorming aanleiding geven via de consensus. Wat ik als de wet van mijn geweten erken is
voor mij verplicht. Het is daarom nog geen plicht voor de maatschappij.
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De plicht van de maatschappij wordt bepaald door een soort gemeenschappelijk geweten: het gemeenschappelijke bewustzijn over datgene wat in en
door een gemeenschap moet worden tot stand gebracht.
De rol die de feitelijke consensus zal spelen zal natuurlijk zeer sterk afhankelijk zijn van de mondigheid van een yolk. Een yolk dat in staat is zijn eigen
lot te bepalen kan en mag daarin niet worden verhinderd. Deze eis lijkt me
op redelijke en inzichtelijke argumenten afleidbaar uit de ethische imperatief. Dit sluit natuurlijk in dat zowel de politieke als de economische structuren van een land in handen worden gegeven van de wil der meerderheid.
De dialoog
De laatste grondslag van alle rechtsstructuren ligt in de ethische eis zoals
deze wordt geinterpreteerd door het inzicht en het rechtsgevoel van de meerderheid van de bevolking. Waar het recht zijn oorsprong heeft, daar ligt
ook de oorsprong van het onrecht. De wil van de meerderheid kan het spoor
bijster raken en afdwalen in onrecht, hetzij dat hij wordt verblind of door
belangengroepen wordt misleid. De eigenlijke basis van het recht ligt in een
open dialoog waarin de concrete maatschappelijke en politieke structuren
worden getoetst aan het criterium van de menselijkheid. Het gesprek tussen
de rechtsgenoten heeft echter gespreksleiders nodig, die de ogen van hun
tijdgenoten openen en hen doen zien. Waar die gespreksleiders — de elite
onder het yolk -- hun taak in onbaatzuchtigheid en waarachtigheid vervullen, zal het resultaat goed zijn. De taak van die gespreksleiders zal erin bestaan de rechtsgenoten attent te maken op de wereldwijde eisen van de
ethische imperatief. Ze bestaat er vervolgens in ervoor te zorgen dat de
mensen niet worden misleid. Dit gesprek is de ware grondslag van het recht,
maar het kan ontsporen, het kan blijven steken in uitkomstloze discussies,
het kan door egoistische propaganda worden vervalst. Dit alles is mogelijk,
maar niettemin is er geen ander fundament voor het recht dan de eisen van
de ethische imperatief waarover via deze dialoog een voldoende consensus
ontstaat onder de rechtsgenoten opdat ze door de wetgever zouden kunnen
opgenomen worden in het recht. Het recht zal daardoor, wil het recht blijven, steeds beperkt blijven tot het haalbare minimum. Niet alles wat een
persoon voor de gemeenschap zou wensen is haalbaar. Het gemeenschappelijke zal noodzakelijk beperkt blijven tot een soort grootste gemene deler
van de wil van allen.

De schoolbel heeft weer geluid

...

Ludo Beheydt

De Belgische minister van Nationale opvoeding Herman De Croo heeft zijn
plan voor de vernieuwing van het vroegste onderwijs doorgedrukt. In een
weliswaar beperkt experiment mag hij een aantal tweejarigen de school insturen: onze tweejarige peuters 'mogen' voorlopig op de schoolbank en
zullen echte instructie krijgen.
Geinspireerd door zijn Amerikaanse studiereis en wat buitenlandse publikaties wil De Croo zo vroeg mogelijk na de geboorte pedagogisch tussenkomen om aldus, wat hij noemt, 'kansarme kinderen onder de druk van hun
milieu' vandaan te halen en ze aan het 'vaak onverstandige matriarchaat' te
onttrekken. 1 De liberale slogan `gelijke kansen voor iedereen' die hier de
lading moet dekken is echter niet gelukkig gekozen.
De Croo, de man met visie, heeft zich hier wellicht te zeer laten leiden door
de onze intellectualistische maatschappij typerende verering voor de `brains'.
Zo te zien is er te weinig reflectie en te weinig studie gegaan in de hele vernieuwing.
Te weinig reflectie, omdat het duidelijk niet doorgedrongen is, dat die `gelijke kansen' eigenlijk een waanbeeld zijn. Wat men met vroege intellectuele
drainage bereikt, is niet een verhoogde kansengelijkheid maar alleen een
vroegere privilegiering van de meestbegaafden. Wat aan de basis ligt, is een
cultus van het intellectuele ras, een racisme dat in onze intellectualistische
meritocratische maatschappij jammer genoeg willige bodem vindt. De maatstaf van de mens is zijn IQ. Dat die cultus van het verstand regelrecht indruist tegen het adagium van de hooggeprezen kansengelijkheid schijnt men
niet te besef f en. Nochtans impliceert de vernieuwing minder kansen voor de
intellectueel minder begaafden, minder kansen zelfs voor de intellectueel
`late bloeiers'. De vroege klassering in niveaugroepen die door de minister
wordt voorgestaan bevordert de kansenongelijkheid: de intellectueel sterkeren komen vroeger in de bevoorrechte betere niveaugroep en krijgen dus
meer kansen. Zelfs wie verlaat tot intellectuele ontplooiing komt, wordt door
vroege deklassering in een lagere niveaugroep onmeedogend gefnuikt.
Het is o.i. symptomatisch voor onze maatschappij dat het parlement zo'n
1 Knack-interviews 11-9-1974 en 28-1-1976.
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visie gesteund heeft, dat het niet gemeend heeft die eenzijdige verabsolutering van het intellect te moeten kelderen. Zijn de parlementaire vertegenwoordigers die over het plan beslist hebben wellicht in hetzelfde bedje ziek
als de onderwijsminister? Zijn zij er, als representatieve intellectuelen van
onze maatschappij — misschien onbewust — evenzeer van overtuigd dat de
hersenen alleen zaligmakend zijn? Vinden zij wellicht ook dat op 2,5-3 jaar
kunnen lezen, indien al niet als voorwaarde dan toch als streefdoel moet
gelden voor onze kinderen? Eigenlijk is de steun aan dit soort vernieuwing
een erg conservatieve reactie. En ook de onderwijsminister, die zich zo graag
als de zwierige progressist, de verlichte vernieuwer laat gelden, is in dit opzicht erg conservatief. Nu de vernieuwde pedagogie eindelijk de wegen van
de vrije expressie en de spontane creativiteit opgaat wil hij de klok terugzetten. Het intellectualisme, het geloof in de verstandelijke vermogens is al
van oudsher de enige leidraad van ons stoffige eenzijdige hersengymnastiekonderwijs. Alleen is het nooit zo uitgesproken in functie van de prestatiemaatschappij gesteld als thans het geval is.

(Nog vroegere) instructie als panacee van de vernieuwing
Echte vernieuwing bestaat er volgens ons in dat men eindelijk eens afstapt
van de verabsolutering van het verstand, dat men zich bewust wordt dat de
homo ludens, de creatieve spelende unieke mens, aan bod moet kunnen
komen. Trouwens, onze indruk is dat men te zeer onbevraagd aanneemt dat
alleen instructie, cognitieve opleiding tot intellectuele ontplooiing kan Leiden. Veel psychologisch onderzoek wijst uit dat de geestelijke ontplooiing
van het kind vooral motorisch verloopt, dat het kind vooral in de handelende omgang met zijn omgeving geestelijk ontwikkelt. Onder meer de
Zwitserse psycholoog Piaget en zijn school en recentelijk de Britse ontwikkelingspsycholoog Bruner hebben in dit verband aardig wat aanwijzingen
verzameld. Het is dan ook zeer de vraag of wij er goed aan doen zo vroeg
de omgeving van het kind te uniformiseren. Men gaat er al te gemakkelijk
van uit dat de omgeving (in dit geval: het didactische speelgoed, de instructie, de hersenprikkeling) door volwassenen voor de kinderen uitgedacht, de
ideale is, en dat die dus moet gestandaardiseerd worden. Maar misschien
wordt die geestelijke ontwikkeling daardoor juist te vroeg in bepaalde banen
geleid, te vroeg gekanaliseerd in traditionele denkpatronen, zodat mogelijkheden die door een creatieve geest totaal anders uitgebuit zouden zijn, nu
onbenut blijven. Misschien ontnemen wij door te vroege interventie de ruimte voor alternatieve creatieve ontwikkelingen. Niet alle heil is te verwachten
van een opleiding via platgelopen wegen. Misschien hebben wij juist aan de
alternatieve denkwijzen van anders georienteerde geesten veel van onze
vooruitgang te danken. Is het niet de totaal anders denkende Galilei die ons
getoond heeft dat de aarde toch draait; is het niet een in de traditionele wis-
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kunde weinig briljante student als Einstein die met zijn alternatief wiskundig
denken tot de relativiteitstheorie gekomen is; is het niet de dissidents pedagoog Illich die nieuwe trajecten voor de schoolvernieuwing trekt?
Een ander aspect dat evenmin veel reflectie gekregen heeft is dat van de
aanpassing in de opleiding van de kleuterjuffen. Het is allemaal erg mooi
om een onderwijssysteem op te zetten voor tweejarigen, maar daarmee beschik je nog niet over bekwame mensen om die peuters op te vangen. De
eigen didactiek die een vroegtijdig onderwijs vraagt kan o.i. niet bestaan uit
een summiere reeks pedagogische tips in een ministerieel schrijven. 2 Eigenlijk moet een wetenschappelijk gefundeerde opleiding van de kleuterleidster
aan de vernieuwing zelf voorafgaan. En het kan beslist niet volstaan een
elders, in andere culturen of taalgemeenschappen ontwikkelde didactiek
zomaar op onze situatie toe te passen, zoals wij verder willen proberen aan
te duiden.
Men heeft zich evenmin afgevraagd of men de intieme omgang met de
moeder, die zo belangrijk is in de eerste levensjaren (ondanks alles wat men
tegen het exclusief karakter ervan kan inbrengen), niet te bruusk doorbreekt
door daar zo vroeg brutaal de schoolwig in te drijven. De enkelvoudige
relatie tussen moeder en kind blijft o.i. erg belangrijk voor de aanvankelijke
evenwichtige emotionele ontwikkeling van het kind. Er is beslist nog niet
aangetoond dat men die ongestraft, d.w.z. zonder het kind psychologisch te
schaden, zo vroeg kan verstoren. En het staat in geen geval vast dat elk kind
daar bovenop nog eens de last van een leerinspanning aan kan. Sommige
kinderen kunnen dat allicht, maar er is te weinig studie gedaan over de
fysiologische, fysieke, psychologische verschillen in de klasse van de tweejarigen om daarover een oordeel te kunnen vormen. Die vele lacunes in de
ondertimmering van de vernieuwing verzwakken op zijn minst de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van het hele vernieuwingsplan.
Ook wetenschappelijk gefundeerde bezwaren

Verwijten wij de vernieuwing een gebrek aan doordachtheid, wij moeten ze
nog veel meer een gebrek aan wetenschappelijke fundering verwijten. Nochtans is het precies diezelfde minister De Croo die in zijn Ideeen over onderwijsvernieuwing stelt dat elke hervorming moet steunen op een wetenschappelijke basis. Wij vragen ons dan toch of waarom hij per se het fiasco van
Amerika en Groot-Brittannie wat betreft de vroege instructie nog eens wil
overdoen in Belgie. Wie aandachtig de trends in de onderwijsvernieuwing
voor de vroegste leeftijd gevolgd heeft moet toch gemerkt hebben dat al in
1969 een eminente sociolinguist als W. Labov 3 aangetoond heeft dat vroege
2 Ministerieel schrijven 26-02-1976.
3 W. Labov, The Logic of Non Standard English.
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interventieprogramma's falen; dat twee jaar later, ook de door De Croo
herhaaldelijk als gezagsargument ingeroepen Bernstein 4 , voor Groot-Brittannie zijn kritiek op dergelijke programma's onverbloemd geformuleerd
heeft.
Zeer sterk valt Labov de visie aan dat er `jammer genoeg geen geletterdheidstest is voor moeders' en dat 'daarom de kinderen tussen 18 maanden en
3 jaar maar beter in educatief gerichte dagverzorgingscentra ondergebracht
worden om de vertraging in de ontwikkeling te vermijden die kinderen uit
gedepriveerde milieus tussen 2 en 3 jaar vaak lijden' (Caldwell). Labov wijst
erop hoe funest zo'n visie is voor de evenwichtige ontplooiing van de persoonlijkheid van het kind. Hij wijst er ook op dat die kinderen eigenlijk niet
gedepriveerd zijn maar alleen anders, dat ze even logisch en helder denken
als de andere kinderen en dat daar dus hens geen interventie nodig is. Bovendien toont hij aan hoe zelfs de meeste prestigieuze mammoetinterventieprogramma's als head start in Amerika over de hele lijn falen, niet alleen omdat ze weinig effect sorteren, maar vooral omdat de resultaten niet beklijven:
de kinderen 'vallen terug' op hun vroeger niveau, d.w.z. ze nemen weer hun
eigen denkpatroon aan.
Labov doet nog meer: hij gaat na wat de oorzaken zijn van die mislukking.
Daarbij distantieert hij zicht in de eerste plaats van de onderzoekers van de
interventieprogramma's die stellen dat de interventie vroeger had moeten
gebeuren, dat de kinderen vroeger bij hun moeder weggehaald moeten worden. Het is op zijn minst onvoorzichtig te stellen dat het weghalen uit het
eigen vertrouwde milieu gecompenseerd kan worden door instructie. Men
stelt daardoor, zonder verder onderzoek, de opgedreven intellectuele stimulering boven de evenwichtige emotionele en affectieve ontplooiing.
Bovendien impliceert men dat mindere prestaties van kinderen uit lagere
milieus aan de thuisomgeving geweten moeten worden. Die implicatie kadert in de erg jammerllike traditie om het falen van het kind aan het milieu
en aan het kind te wijten in plaats van aan de school. Men spreekt blijkbaar
liever over leerzwakke kinderen dan over kindzwak onderwijs.
De vraag wordt te weinig gesteld of de school zich wel kan aanpassen aan
het kind. Akkoord, in de Ideeen van De Croo wordt gesteld dat de school
soepel genoeg moet zijn om zich aan te passen aan de evoluerende maatschappij. Maar dit adagium wordt verder niet waargemaakt. Slechts van een
middel wordt heil verwacht, nl. van de voorschoolse opleiding, en aldus
wordt de aandacht afgeleid van het reele probleem, i.c. dat van de onaangepaste scholen. Wij bieden de kinderen scholen met te weinig personeel, te
hoge leerlingenaantallen per klas, derhalve overspannen personeel en pedagogisch onvoldoende opvangmogelijkheden.
Wat in de eerste plaats de aandacht moet krijgen zijn de klassenormen voor
4 B. Bernstein, A Critique of the Concept of `Compensatory Education'.
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de leerlingenaantallen. Het is zelfs voor de beste kleuterjuf onmogelijk met
25 kleuters tegelijkertijd bezig te zijn, laat staan ze individueel, inspelend op
hun specifieke noden, te begeleiden. Ze persoonlijk, d.w.z. als individu met
een eigen sociale achtergrond, eigen verlangens, eigen mogelijkheden benaderen, kan slechts in heel kleine groepjes en geruggesteund door pedagogische hulpteams. Het is dan ook niet verwonderlijk dat met de huidige
normen voor het aantal leerlingen per klas heel wat kleuterleidsters die het
goed menen, ofwel kapot gaan aan hun werk, overspannen geraken, zenuw-
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inzinkingen krijgen, ofwel — om toch jets te doen — zich beperken tot een
soort drill waarbij elke kleuter naar het 'ideale' voorbeeld van de juf hetzelfde knutselwerkje, tekeningetje, enzovoorts maakt. De juf mag dan nog
zo hard werken, het nog zo goed menen, de overlast krijgt er haar tenslotte
toch onder. Een redelijker voorstel derhalve om meer kleuterleidsters werk
te geven, is het verlagen van de klassenormen, het uitbreiden van de individuele begeleiding door inschakeling van meer kleuterleidsters en het oprichten van pedagogische begeleidingsteams waarin kleuterleidsters, naast didactici, pedagogen en linguisten een plaats krijgen; zowel mensen van de
vloer als mensen van de theorie dus.
Tegen het vroege interventieplan zijn trouwens nog wel meer, fundamenteel
sociale bezwaren aan te voeren. In een interviews verklaarde De Croo: `Al
zou ik maar een talent, een jongetje dat anders geen kans zou krij gen om er
te komen, kunnen opvissen door mijn beleid, dan zou ik me al beloond
voelen'. Pover loon als u het ons vraagt! Maar misschien vermoedt De Croo
niet de ellende die die individuele opklimmogelijkheid, voor dat jongetje
meebrengt of de sociale immoraliteit van dit soort opvispraktijk. Nochtans
lijken die ons erg voor de hand liggend en zijn ze zelfs al voor ons taalgebied vrij duidelijk geformuleerd door b.v. drs. Extra. Het is duidelijk dat de
solidariteit van de groep waaruit zo'n jongetje komt doorbroken moet worden. Als dat ene jongetje er wil komen dan moet het zo Aug mogelijk het
`verstikkende' sociale milieu waaruit het komt verloochenen. Ter ere van
zijn 'heldere hoofd' zal het zich de geborgenheid en veiligheid van zijn eigen
milieu moeten ontzeggen. Omdat het nu eenmaal veel intellectuele capaciteiten heeft moet het zo vlug mogelijk zijn 'achterlijk' milieu afzweren. Het
gevolg voor dat jongetje zal waarschijnlijk een boel ellende zijn. Het zal
zich nergens meer thuis voelen: het hoort van huize uit niet tot de intellectuele elite, maar omwille van zijn uitverkoren zijn moet het uit zijn eigen
milieu weg. Dit gevoel van anomie, het gevoel nergens bij te horen, verloren
te zijn, moet enorm frustrerend werken en staat de ontwikkeling van een
evenwichtige persoonlijkheid in de weg. Bovendien, dit systeem van de individuele opklimmogelijkheden werkt de competitiedrang, en dus de kansenongelijkheid, enorm in de hand. Het persoonlijk succes wordt afhankelijk gesteld van de individuele intellectuele capaciteiten en op die manier
wordt de groepssolidariteit artificieel doorbroken: divida et impera. De
vraag is of dat moreel aanvaardbaar is?
Het probleem dat zich na al die kritiek met meer klem opnieuw stelt, is:
`Hoe kan de vernieuwing van het vroegste onderwijs dan wel aangepakt
worden?' Het zal al duidelijk zijn dat vervroegde intellectuele stimulering
niet de oplossing is. Maar verder zouden wij willen waarschuwen voor het
bij de buurman over het muurtje kijken hoe die zijn tuin vernieuwt, want
5 Knack-interview, 11 sept. 1974.
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wellicht heeft zijn tuin meer of minder zon., betere of slechtere grond, enz.
Men kan nog zo veel bewondering hebben voor het Amerikaanse experimentele statuut van het onderwijs en de brain-trust die er het produkt van is,
men kan toch niet loochenen dat 1 op 6 Engelssprekende Amerikanen analfabeet is en dat de brain-trust voor een groot deel te danken is aan hun
jarenlange brain-drain-politiek waardoor ze het beste van ons intellect
naar zich toehalen.

Aandacht voor de culturele meer-talighetid binnen een taalgebied
Een werkelijk kindgerichte onderwijsvernieuwing mag niet klakkeloos overgenomen worden uit een andere cultuur, een sociaal anders gestructureerde maatschappij of een andere taalgemeenschap. Ze moet integendeel gebaseerd worden op een grondige sociologische en in ons geval ook sociolinguistische ontleding van de maatschappij. Als inderdaad op basis van
stevig cijfermateriaal blijkt dat slechts een relatief klein procent uit de
lagere sociale klassen doorstroomt naar het hoger onderwijs, dan moeten
daarvan vooralsnog de oorzaken worden nagegaan. Een van de oorzaken
schijnt het verschil in spreekstijl te zijn bij -de socialisering van het kind in de
verschillende sociale klassen. Kinderen uit lagere sociale milieus zouden
vooral taal aangeboden krijgen die hen orienteert op het onmiddellijk in de
situatie gegevene, het zeer concrete. Kinderen uit ,de middenklasse zouden
veeleer georienteerd worden op het abstracte, op redeneringen via generalisering en abstractie. Zo zal een kind uit een lager sociaal milieu dat op een
pas gewassen tafellaken morst veeleer te horen krijgen 'kijk nu, vuile trien',
waar een kind uit de middenklasse misschien iets te horen zal krijgen als
`Je mag niet morsen hoor. Het zijn alleen de vuile kindjes die morsen (generaliserend) en als je het tafellaken vuil maakt dan moet moeke het
weer wassen en dat is niet plezierig (redenering: wijzend op de gevolgen van
de daad)'. De spreekstijl op school sluit veel meer aan bij deze laatste stijl,
daar het onderwijs typisch redenerend, generaliserend en abstraherend te
werk gaat. Derhalve zal het middenklasse-kind al van huis uit beter voorbereid zijn op de school.
Een tweede aspect dat bij de vernieuwing niet uit het oog mag worden verloren, is dat van de verhouding cultuurtaal-dialect. Vooral in de Vlaamse
cultuurgemeenschap waarin de bevolking tweetalig is, d.w.z. waar ze dialect en cultuurtaal naast elkaar gebruikt, moet ook het onderwijs op die
moeilijkheid afgestemd zijn. Vooral ook omdat die verhouding tussen de
varianten onstabiel is moet eerst een grondige studie van de taalgemeenschap
gebeuren vooraleer aan onderwijsvernieuwing kan worden gedacht.
Enkele suggesties en aanzetten voor een vernieuwing kunnen we zeker al
maken, maar grondige research moet nog voor bevestiging zorgen. Misschien is die research wel een belangrijke taak voor een officiele commissie
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in de schoot van de Nederlandse cultuur.
Met betrekking tot de spreekstijlverschillen kan men stellen dat het sociaal
belangrijk is dat men alle kinderen vertrouwd maakt met de abstraherende
generaliserende spreekstijl. Het is belangrijk dat alle kinderen getraind worden en in staat gesteld worden om expliciet abstraherend en redenerend taal
te gebruiken. Naarmate ze daar beter toe in staat zijn, zullen ze beter als
zelfbewuste evenwaardige partners hun zegje kunnen doen, kunnen meepraten. Daartoe moet er in de eerste plaats voor worden gezorgd dat de
kleuterjuf het kind voortreffelijk vertrouwd kan maken met de rijke mogelijkheden die de taal biedt om het concrete, het direct gegevene te buiten te
gaan. Dit houdt natuurlijk meteen in dat er dringend onderzoek gedaan
wordt naar de spreekstijlverschillen, zodanig dat op basis van de reele situatie een didactisch model kan ontworpen worden waarmee we onze toekomstige kleuterleidsters van een bruikbare methode voorzien om die ruimere
spreekstijl aan te leren. Het lijkt ons dat men op die manier in plaats van
individuele opstijgmogelijkheden te creeren, waardoor men ontwortelde
omhooggevallen enkelingen privilegieert, probeert mondigheid voor alien
te stimuleren, wat o.i. voor kansengelijkheid veel belangrijker is.
In hetzelfde verband van de mondigheid voor alien moet de problematiek
van de verhouding dialect-cultuurtaal behandeld worden. Het is bij voorbeeld duidelijk dat kinderen die thuis alleen maar dialect hebben leren spreken, met een sociale handicap opgescheept zitten. Een kind dat alleen maar
dialect kent is gedoemd om alleen maar mondig te zijn binnen de heel kleine
gemeenschap waarin dit bepaalde dialect gesproken wordt. Als we het een
sociaal ruimere mondigheid willen meegeven dan moet de kleuterschool in
de eerste plaats het instrument voor die wijdruimige communicatie verschaff en, nl. de standaardtaal. De kleuterschool moet er derhalve voor zorgen
dat alle kinderen in het Nederlands alles zouden kunnen zeggen. Pas als we
erin slagen alle kinderen tot mondigheid in de standaardtaal te brengen,
hebben we een echte bijdrage geleverd tot de kansengelijkheid. Maar nogmaals, dit mag niet gebeuren ten koste van de solidariteit met het eigen
milieu van het kind! Dat wil bij voorbeeld zeggen dat je het dialect niet
moet gaan bestrijden: het heeft zijn eigen bestaansreden en bestaansrecht.
Laat de kinderen zich thuis of op straat rustig in het dialect uitleven als ze
dat gewoon zijn. Wat bier nodig is, is een omzichtig en wetenschappelijk
gefundeerd taalpolitiek beleid. Het is zaak dit taalpolitiek beleid nu al aan
te vatten als een dringende sociale dienst aan de taalgemeenschap en vooral
aan de kinderen van die gemeenschap.
De taken die aan zo'n taalpolitiek beleid voorbehouden zijn, zijn moeilijk
en delicaat.
Vooreerst moet er worden gezorgd voor een grondige studie van de tweetalige situatie (dialect-cultuurtaal) in Vlaanderen, d.w.z. dat we inzicht moeten krijgen in het vigerend patroon van de sociale verdeling standaardtaal-
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dialect. We moeten ernaar streven een zo helder mogelijk distributieprofiel
van de twee varianten te verkrijgen. Op basis daarvan kan een begeleiding
worden uitgestippeld voor de slachtoffers van de tweetaligheid, de kinderen,
die voortdurend met die moeilijke keus zitten tussen hun moedertaal (het
dialect) en de schooltaal (de standaardvariant). Een gezonde taalpolitiek
bestrijdt het dialect niet maar wijst het de plaats die het toekomt. We moeten
m.a.w. niet proberen de kinderen hun dialect te ontnemen of ze te frustreren door hun dialect of te wijzen, maar hen vertrouwd maken met de
vele schakeringen van de standaardtaal en hun leren welke situaties de
dialectvariant en welke situaties de standaardvariant vragen. Op basis van
ons inzicht in de tweetaligheidssituatie moeten wij hen uit hun verlegenheid
omtrent de juiste keuze helpen. Het gaat niet op dat we proberen in een keer
met alle geweld het dialect te wippen. Dat roept alleen verzet op, breekt de
eenheid met het milieu, schept frustratie en leidt tot apathie omdat de eisen
die gesteld worden te groot zijn. Net zoals het hardste vasten de grootste bekoringen oplevert en het strengste dieet de scherpste snoepneiging, schept
de verboden-vrucht-mentaliteit rond het dialect de grootste verleiding om
het toch maar te gebruiken en leidt het onwillekeurig tot een romantisch
overwaarderen van het dialect.
Derhalve moeten de kleuterleidsters die de kinderen opvangen ten eerste
zelf de standaardtaal volkomen beheersen, die variant — in dit geval het
Nederlands — soepel kunnen hanteren. Dat veronderstelt natuurlijk dat
men het erover eens is wat de standaardtaal is. In Vlaanderen is men nog
altijd niet zo ver. Nog altijd wordt erover getwist welke taalvariant er nu
eigenlijk als norm moet gelden. Dat betekent meteen dat zowel de officiele
instanties als de taalgebruiker `met een acuut normconflict opgezadeld zitten'. Ook hier ligt een taak weggelegd voor een officieel taalinstituut. Die
taak zou er niet zozeer in bestaan nog maar eens aan taalzuivering te gaan
doen, maar veeleer uit te zoeken welke overwegingen moeten meespelen bij
de afbakening van wat de standaardtaal wordt genoemd. De specifieke didactiek voor de kleuterleidster zou er dan in de eerste plaats op gericht moeten zijn haar perfect de standaardtaal te leren en haar meteen ook het nodige
inzicht in de functies van dialect en standaardtaal mee te geven zodat ze met
voldoende trefzekerheid elk kind individueel kan opvangen en over voldoende boeiende oefeningen beschikt om de tekorten in de standaardtaalvaardigheden van de kinderen aan te vullen.
Natuurlijk, dat is een heel programma en dat is niet zomaar een opdracht
die met een paar Wilde invallen tot een goed einde kan worden gebracht.
Maar wij geloven dat het, als alternatief voor de intellectuele wonderkindprogramma's, zeker de tijd, het geld en het werk waard is.

Mislukte Pax Syriana in Libanon

L. L. S. Bartalits

`Libanon maakte vroeger deel uit van Syrie en wij zullen het terugnemen bij
de eerste ernstige poging tot verdeling.' Deze waarschuwing liet de Syrische
minister van buitenlandse zaken, Abdel Halim Khaddam, op 7 januari van
dit jaar horen toen in Libanon zelf steeds openlijker werd gesproken over
de mogelijkheid van opdeling van het land in een christelijke en een moslimstaat.
Khaddams waarschuwing kreeg extra gewicht toen in januari jl. het strijdbeeld in Beiroet en elders in het land steeds meer de indruk wekte dat de
christelijke Falangisten er op uit waren uit het Libanese grondgebied een
aparte christelijke staat te snijden. De kans op internationale complicaties
nam toe naar aanleiding van een dreiging met een Syrische interventie, die
vanzelf het risico van een Israelische interventie opriep, met het directe gevaar van een regionale oorlog, althans tussen Israel en Syrie. In Tel Aviv
hadden de politieke en militaire leiders bij herhaling gezegd dat men Libanon zou binnenvallen, indien zich daar het Syrische leger zou vertonen.

Syrie werpt of ie op het vutur
Tot 1864 maakte Libanon deel uit van de Syrische provincie van het Turkse
Rijk, evenals trouwens Palestina. Libanon was toen reeds lang een erkende
administratieve eenheid binnen Syrie. In 1860 zond Frankrijk een expeditieleger naar Beiroet om de Libanese christenen te beschermen tegen de Druzen. Op aandrang van de grote mogendheden werd Libanon toen van de
rest van Syrie afgescheiden en als autonoom gebied geplaatst onder een
christelijk gouverneur.
Dit overwegend christelijke Libanon was echter veel kleiner dan de huidige
staat van die naam. De tegenwoordige grenzen werden in 1920 vastgesteld
door Frankrijk, na de Eerste Wereldoorlog mandataris van de Volkenbond
voor Syrie en Libanon. Het territoir van Libanon werd ongeveer tweemaal
zo groot en de christenen behielden nauwelijks de meerderheid, een meerderheid die later door het hoge geboortencijfer van de moslims verloren is
gegaan.
Het doel van dit besluit was Libanon te versterken ten koste van Syrie,
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welks hoofdstad, Damascus, een centrum van Arabisch nationalisme was.
In Syrie wekte de Franse maatregel veel verbittering, temeer omdat Tripoli
en Beiroet voor dit land de voornaamste havens waren. Tijdens het Franse
bewind hebben de Syrische nationalisten dan ook herhaaldelijk om vereniging met Libanon gevraagd.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloor het Syrische irredentisme aan betekenis omdat beide landen voor onafhankelijkheid streden tegen het koppige verzet van generaal de Gaulle. In 1946 verkregen Libanon en Syrie
onafhankelijkheid: zij waren inmiddels medeoprichters geworden van de
Arabische Liga, die de Libanese onafhankelijkheid en grenzen expliciet erkende in ruil voor de erkenning van Libanons Arabische identiteit door de
Libanese christenen.
Desondanks hielden de Syrische en Libanese moslims vast aan de gedachte
dat Libanon in zekere zin een deel van Syrie was. Formele diplomatieke betrekkingen zijn nimmer gevestigd — met als argument dat de landen dicht
genoeg bij elkaar liggen om kwesties van gemeenschappelijk belang door
rechtstreeks overleg tussen de betreffende ambtelijke instanties of te doen.
De Syriers hebben van deze special relationship dikwijls gebruik gemaakt
om in Libanons binnenlandse aangelegenheden te intervenieren, hetgeen
weer wantrouwen wekte bij de Libanese christenen.
Syrie heeft sinds 1946 nooit een poging ondernomen om Libanon formeel te
annexeren en het is onwaarschijnlijk dat het dit serieus in overweging neemt.
Het heeft meer belang bij een zo groot mogelijke invloed in een formeel
onafhankelijk Libanon, mede om de invloed van andere Arabische staten
op Libanon te minimaliseren. Vandaar dat de Syriers de burgeroorlog als
een interne Libanese kwestie hebben aangeduid en zich verzetten tegen bemiddeling door de Arabische Liga.
In december 1975 verklaarde de pro-Syrische Baathpartij in Libanon officieel, dat geen enkele Arabische staat behalve Syrie het recht had in Libanese zaken te intervenieren .
Aanvankelijk heeft Syrie zijn invloed in de burgeroorlog voornamelijk aangewend om een ernstige terugslag voor de linkse Libanezen of de in Libanon woonachtige Palestijnen te voorkomen. De strijd zelf bracht Syrie ongetwijfeld in verlegenheid en een verdeling van Libanon zou dit nog meer
doen, omdat het door christenen beheerste gebied dan voor de Arabische
wereld verloren zou zijn. Bovendien zou een verdeling de aandacht afleiden
van de strijd tegen Israel, waarin Syrie de leiding van Egypte tracht over te
nemen. Zoals gebleken waren de Syriers oprecht in hun streven naar beeindiging van de burgeroorlog, mits de macht van hun bondgenoten in Libanon gehandhaafd bleef en Libie of Irak niet de kans kreeg om zich op te
werpen als beschermer van de linkse krachten in Libanon.
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Nationale beevrij dingsoorlog van de maronieten
-

Aanvankelijk leek de Libanese burgeroorlog sprekend op de confrontatie
van Jordaniers en Palestijnen in september 1970. Ook toen werden de
Palestijnen ervan beschuldigd een staat in de staat te vormen en zich te
gedragen als bevonden zij zich in door hen veroverd gebied, teneinde als
werktuigen van zg. internationaal links te pogen de gevestigde orde via
ondermijnende activiteiten omver te gooien. Evenals toen sprak de PLO
verontwaardigd over een samenwerking met Israel en de CIA, gericht op de
liquidatie van het Palestijns verzet. Merkwaardig genoeg volgde de strijd
in Jordanie op Amerikaanse diplomatieke stappen, bedoeld om afzonderlijke regelingen te treffen tussen Egypte en Israel (het plan-Rogers, juli/
augustus 1970) en volgde die in Libanon op het project Kissinger (februari/
maart 1975). De geschiedenis herhaalde zich evenwel niet, want de achtergrond van de Libanese tragedie was anders.
De PLO versterkte haar positie in vijf jaar bijzonder. Zij werd als de enige
legitieme vertegenwoordiger van het Palestijnse yolk erkend, heeft een automatische meerderheid in de Verenigde Naties en wordt door velen en door
machtigen gesteund. De fedayeen waren gedisciplineerder, beter bewapend
en talrijker dan in 1970. In 1970 moesten zij alleen opboksen tegen Hoesseins leger, in 1975 waren zij sterker dan de gezamenlijke Libanese milities.
Het leger in Libanon was door verdeeldheid geneutraliseerd en de Palestijnen genoten er de sympathie van een groot deel van de bevolking, die
zich met hun strijd vereenzelvigde, evenals de linkse of islamitische organisaties en milities.
Desondanks slaagden de fedayeen gedurende de eerste maanden van de
burgeroorlog er niet in de maronieten op de knieen te brengen. De maronieten vormen een minderheid in het Midden-Oosten, maar zijn evenwel
minder zwak dan het lijkt. Opgezweept door het gevoel minderheid te zijn
en door de angst fysiek bedreigd te worden, zijn de maronitische militiemannen moedige, meedogenloze en soms wrede vechtersbazen geworden.
De Falanges van Libanon zijn in 1936 door Pierre Gemayel opgericht en
bevatten capabele lieden, onder wie buitenlandse huurlingen en ook Libanese legerofficieren die zich ter beschikking hebben gesteld. De conservatieve milities hadden niet minder fondsen en wapens dan hun tegenstanders.
Waar die vandaan kwamen was niet te achterhalen.
In tegenstelling tot wat wel werd verteld, werden de maronitische milities
door de Arabieren buiten Libanon niet als vijanden beschouwd. Het was op
zijn minst curieus dat bijna geen enkele regering in de regio, zelfs die van
Saoedi-Arabie, welke de puntjes op de i zet als het over de Islam gaat, gedurende de burgeroorlog harde taal had uitgeslagen. In feite beschouwden
de Arabische leiders het Libanese conflict niet als een godsdienstoorlog.
Het merendeel van hen zou de overwinning van progressieve krachten be-
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treuren. Hoewel zij om evidente redenen niet de nederlaag wensten voor de
fedayeen, voelden zij even weinig voor de overwinning van het Palestijnse
verzet. Het merendeel van de Arabische regeringen is conservatief, proAmerikaans en anti-communistisch en kan beschouwd worden als sympathisant, vriend of loyale bondgenoot van de christelijke milities in Libanon.
Syrie was ongetwijfeld een bijzonder geval. Het Baath-bewind in Damascus
wilde niet dat de macht in Beiroet aan Naar invloed ontsnapte of dat Arafats
f aam totaal moest wijken voor Zohair Mohsin, de leider van Al-Saika, wier
invloed tijdens de Libanese strijd sterk was toegenomen. Maar president
Assad had aanvullende redenen om de maronitische activisten de hand boven het hoofd te houden. Assad was Hoesseins bondgenoot, die weinig op
had met fedayeen, en profijt trok van het oliemanna dat vrijgevig door
Saoedi-Arabie, Iran en andere conservatieve Golfstaten werd verstrekt. Assad wilde daarom geen compromitterende actie ondernemen waardoor Syrie's bevoorrechte positie in gevaar kwam. Assad wilde evenmin in het conflict met Israel zijn natuurlijke bondgenoten voor het hoofd stoten, met name
de Palestijnen en linkse Libanezen die tegen de Sina1-akkoorden en Egypte
waren. Vandaar het evenwichtige karakter van de politiek van Damascus.
Syria bood wapens en logistische hulp aan de Libanese Islamieten en Palestijnen, maar sloot tevens een oogje bij wapenleveringen aan Jordanie die
bestemd waren voor de Libanese maronieten en die via Syria naar Libanon
werden vervoerd. In december 1975 kreeg Pierre Gemayel een ontvangst
van Assad die een staatshoofd waardig was en hij onderhield amicale contacten met president Frangie.
Zowel Syriers, Palestijnen als Libanese progressieven waren het erover eens
dat een volledig uitschakelen van de maronieten ongewenst was wegens het
risico van buitenlandse, eventueel Israelische interventie. Vandaar hun gematigdheid. De maronitische ultra's trokken daar profijt van en speelden
handig hun troeven uit. Zij wierpen de mogelijkheid van verdeling of internationalisering op tafel en gaven aan de burgeroorlog het odium van een
nationale bevrijdingsoorlog. Arafat werd erdoor voor een dubbel dilemma
geplaatst: als hij niet reageerde, zou hij elke geloofwaardigheid verliezen;
als hij de handschoen opnam, liep hij gevaar in een eindeloos conflict te
verzeilen dat de aandacht van het voornaamste strijddoel zou afleiden en
zijn kansen in Geneve zou ondergraven.
Intussen vroegen vele maronieten zich met verbazing of waarom de buitenwereld de openlijke Syrisch-Palestijnse interventie had getolereerd. De Amerikaanse interventie ten gunste van de maronieten in 1958 had aan president
Chamonn zijn ambt gekost. President Frangie had de Verenigde Staten in
1975 niet om hulp gevraagd en de Amerikanen zouden ditmaal om geopolitieke redenen zeker zo'n verzoek geweigerd hebben. Vele maronieten
beschouwden ongetwijfeld de mogelijkheid van een Israelische interventie
als nuttige troefkaart. Deze dreiging had in 1970 de Syriers en Palestijnen

900

L. L. S. Bartalits

weerhouden van inmenging in de. Jordaanse burgeroorlog. Wanneer in het
ergste geval deze troefkaart uitgespeeld had moeten worden, zou dit een
interventie van de grote mogendheden verhaast hebben.
Toch gebeurde het onmogelijke. Israel nam kennis van het optreden van de
PLO en herhaalde slechts zijn waarschuwingen tegen directe Syrische interventie. Dit impliceerde een erkenning van de PLO als een afzonderlijke
strijdmacht, een opmerkelijke afwijking van het vroegere Israelische beleid.
Het Libanese compromise van februari

De Libanese burgeroorlog, die tot medio februari jl. aan 13.000 mensen het
leven gekost had, werd onderbroken door de publikatie van een algemeen
akkoord van 17 punten. Hierdoor werden wel hervormingen aangebracht,
maar de beleidsvoornemens van het akkoord waren zo vaag geformuleerd
dat zij voor velerlei uitleg vatbaar waren.
De overheersende positie van de maronieten was gebleven, al kregen de
Mohammedanen 50% in plaats van 45,5% van de parlementszetels. Het
presidentschap bleef voorbehouden aan .een maroniet, maar de premier zou
voortaan door de Kamer van Af gevaardigden worden aangewezen. Voor de
verkiezing van het staatshoofd was 55 % en niet meer 51 % van de stemmen
van het parlement nodig.
Om de sociaal-economische kloof tussen beide bevolkingsgroepen te verkleinen kondigde president Frangie een aantal maatregelen aan, te weten
de vorming van een Hoge Raad voor planning en ontwikkeling, fiscale hervormingen, een rechtvaardige verdeling van de welvaart, de leerplicht en
een hervorming van het leger.
Kon men toen spreken van een overwinning van de christelijke rechtervleugel? De leiders van de Falange en van de Nationale Partij waren weinig
enthousiast. Zij hadden per slot van rekening concessies moeten doen aan
de progressieve Mohammedanen, en de rationale onafhankelijkheid van
Libanon, waarvoor de rechtervleugel streed, was aangetast doordat Damascus de machtige arbiter van de situatie was geworden. Het Arabisch karakter van Libanon, vastgelegd in het akkoord, bracht dit land in het kamp
van de confrontaties met Israel. De voorrechten van de Palestijnen waren
in stand gebleven.
Arafat tegen Syrische voogdij

Toen de presidenten Assad en Frangie in januari jl. tot een regeling van de
burgeroorlog in Libanon kwamen, ging hun akkoord gepaard met politieke
en constitutionele hervormingen in ruil voor Assads belofte de zg. overeenkomsten van Kairo uit te voeren met betrekking tot de Palestijnse guer-
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rilla's in Libanon, wier gezag tot hun kampgebieden diende te worden beperkt. Dat hield in dat Syrie zichzelf had opgelegd datgene te doen waarin
de Libanese staat in gebreke was gebleven: het feitelijk binnen de perken
houden van de Palestijnen. Voor die delicate taak beschikte Syrie over de
Saiqua, dit was een mobiele, door Syrie beheerste Palestijnse stoottroep
onder leiding van Zoehair Mohsin met Syrische officieren, en voorts het
zwaarder bewapende Palestijnse Bevrijdingsleger, PLA. Daarmee moest
Syrie de Palestijnse fracties, die nog buiten zijn controle waren, en weI vooral
de Zwarte-Septembergroep .van George Rabash en Arafats Al Fatah zien
te onderwerpen.
Indien Arafat een Syrische voogdij joen had geaccepteerd, zou dat erop
neerkomen dat hij zijn ambitie onl als eerste staatshoofd van een Palestijnse
staat de historie in te gaan weI kon opbergen. Ret zou ook het einde kunnen
betekenen van de Palestijnen als afzonderlijke pressiegroep in de Arabische
politiek.
Uiteraard heeft Arafat gepoogd zich tegen deze degradatie te wapenen. Vanuit zijn bases in Egypte liet hij in alIerijl de Beit-Jalloued-brigade - een Palestijns contingent dat loyaal stond ten aanzien van Al Fatah - over zee
naar Libanon transporteren. En voorts legden Al Fatah en Zwarte September, die ideologische geschillen hadden, hun twist bij toen zij tegenover een
gemeenschappelijke vijand stonden: Saiqua. En tenslotte legde Arafat zijn
twist met president Sadat over de Egyptisch-Israelische Sinai-akkoorden bij
en gaf hij de Egyptische president maar al te graag zijn steun tegen Syrie.
Het conflict in Libanon tussen Saiqua en Al Fatah weerspiegelde de strijd
tussen Damascus en K~iro om het Ieiderschap in de regio. In een woedende
propagandaoorlog beschuldigde Syrie president Sadat openlijk van verraad, van uitverkoop aan Israel, en vroegen de Syrische publiciteitsmedia
het Egyptische volk Sadat af te zetten. Sadat antwoordde daarop sIuw, dat
ook Syrie een overeenkomst met Israel wenste en dat het geschil tussen
Syrie en Egypte ging am middelen en niet om doeleinden.

Het Syrische dile'mma
De vlucht van president Frangie medio maart jl. verergerde de situatie in
Libanon bijzonder. Zijnaanwezigheid in het presidentiele paleis was een
symbool van de eenheid' van Libanon. Ret staatshoofd was toegankelijk
gebleven voor de leiders van de elkaar bestrijdende partijen. Sinds Frangie
in Jounieh resideert, een christelijk bolwerk, kijken de Islamo-Palestijnse
progressieven w,el uit daar naar toe te gaan. Maar meer nog, Frangie figureert sinds het verlaten van Beiroet als leider van de conservatieven. Tevens
is hiermee de verdeling van het land in twee quasi-autonome gebieden een
feit geworden. Twee nieuwe ontwikkelingen van maart jI. droegen hiertoe
bij:
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a - de Syrische ommezwaai ten gunste van de conservatieve christenen, die
de tegenstellingen tussen Damascus enerzijds en Arafats PLO en de Libanese progressieven hoog had doen oplaaien; en
b - de militaire successen die de progressieve krachten hadden behaald.
Ais gevolg hiervan schroefde links zijn eisen op en rechts verlangde dat
politieke concessies werden gedaan, alvorens een nieuw bestandsakkoord
zou worden gesloten ter vervanging van dat van januari jI., dat door Syrie
was opgelegd en ten nadele van de progressieven was. Dit verklaarde ook
waarom op 24 maart jI. de strijd niet werd gestaakt zolang de dorpen in het
Libanon-gebergte n~g aan het zg. falangistisch terrorisme waren blootgesteld. Het leek slechts een voorwendsel te zijn geweest. Het waren juist de
progressieven, met name de Druzen van Kamal Joumblatt, die tot de vijandelijkheden overgingen om de druk op de christelijke conservatieven op te
voeren.
De werkelijke motieven van Joumblatt, de Ieider van links, lagen elders:
het was hem erom te doen Frangie onvoorwaardelijk tot heengaan als
president te dwingen. Frangie beschouwde hij als een van de voornaamste
verantwoordelijken voor de burgeroorlog. Joumblatt wilde desnoods van
onmiddellijke inwilliging van de eisen van links, zoals institutionele, politieke en economische hervormingen, afzien om een opvolger voor Frangie
in het zadel te krijgen, die vervolgens in staat zou zijn die hervormingen door
te voeren. Bovendien, zo verklaarde Joumblatt op 24 maart jI., zouden de
misdeelde massa's in Libanon niet begrijpen waarom zij zoveel opofferingen
aan mensenlevens hadden moeten gedogen.
De in nlaart jI. aangegane krachtproef was tot mislukken gedoemd. De Libanese progressieven, die gesteund werden door de PLO en die zich niet in
de Syrische strategie hadden laten invoegen, leken vastbesloten hun belangen koste wat het kost te verdedigen. Zij meenden daartoe in staat te zijn
Qlndat:
a - het Syrische protectoraat in Libanon uiterst impopulair was, zowel bij
de moslims als bij de christenen; en
b - het bewind in Damascus, ondanks de beschikking over aanzienlijke pressiemiddelen, het zich niet kon permitteren zowel de progressieve moslims als
de Palestijnen voor het hoofd te stoten.
President Assad zou op slag zijn aureool verliezen van progressief en Arabisch-nationalistisch leider, welke kwaliteiten onontbeerlijk waren zowel
voor binnenlands als internationaal gebruik.
Assad misrekende zich ongetwijfeld door zich tegen zijn 'natuurlijke bondgenoten' te keren. Maar als hij hen liet begaan, had dit de ontbinding van
Libanon verhaast en dit kon heel goed tot een Israelische interventie leiden.
Want Israel kon geen Islamo-Palestijnse staat aan zijn grens toestaan. En
dat was het betreurenswaardige dilemma waarin het Syrische Baath-regime
verkeerde.
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Kissingers verantwoordelijkheid

De vernietiging van Libanon en zijn unieke structuur was ten dele te wijten
aan minister Kissingers beleid na de oktoberoorlog om Egypte uit het conflict te trekken en dus scheiding van Syrie, en voorts aan zijn weigering het
mes te zetten in het kankergezwel van de Arabische situatie: de Palestijnse
kwestie, in de verwachting dat indien de Arabische staten tot een soepeler
houding ten aanzien van Israel waren te brengen, de Palestijnen daarin
eenvoudig zouden moeten berusten.
Beide beslissingen bleken op een ernstige vergissing in de beoordeling van
de situatie toen te hebben berust. De 'defectie' van Egypte bracht Syrie onder hoge druk: angst dat men een nieuwe confrontatie met Israel alleen
zou moeten uitvechten. Vandaar de Syrische bemoeienissen om Libanon
te neutraliseren; Damascus kon het zich eenvoudig niet permitteren dat in
Libanon onvoorspelbare revolutionaire gewelddaden plaatsvonden die Israel tot ingrijpen zouden dwingen, en daarom werd Syrie tegen beter weten
in de kampioen van de conservatieve elementen in Libanon.
Wat de Palestijnen betreft, deze werden ingevolge Kissingers verwaarlozing
ook bezocht door een neurotische vrees, dat namelijk hun nationale belangen geofferd gingen worden op het altaar van een Arabisch-Israelische vrede. De Palestijnen gingen in toenemende mate beseffen dat zij een lastpost
waren geworden in de Arabische wereld en zij vertrouwden derhalve geen
enkel Arabisch regime meer, het Syrische incluis. Hun toevlucht gevonden
hebbend in het zwakke, kwetsbare en gastvrije Libanon wilden zij die plaats
ook met alle middelen verdedigen.
In die politieke context probeerde Joumblatt de macht te grijpen. Daarbij
buitte hij eerder genoemde Syrische vrees voor wanorde uit, de onpopulaire
verdediging van president Frangie en de sterke bevoogding in Libanon, om
onder zijn eigen radicale vaandel niet alleen de Palestijnen te mobiliseren
maar ook alle partijen en secten die zich onder het ancien regime in Libanon
benadeeld achtten: communisten, nasseristen, shia moslims, vele Griekse
orthodoxen, zijn eigen Druzische volgelingen en jonge nationalistische heethoofden als luitenant Khatib, een Khadaffi-achtige figuur.
Deze mensen: Joumblatt, Khatib, Arafat, Habash, Jibril, dat zijn de nieuwe
leiders van moslim-Libanon, die de oudere, gematigde generatie van soenni
moslims: Rashid Karami, Saab Salem en Abdullah Yafi, geheel gaan vervangen. Feitelijk beheersen zij al 75% van het land, en Joumblatt verheelt
niet dat hij het oude bestel tegen elke prijs wenst te vernietigen. Daarom zijn
onverdroten militaire aanval op de maronitische christenen die in de politiek
gedurende april jl. domineerden. Militair kon Joumblatt niet slagen en
daarom streefde hij naar een grondwetswijziging, een interim-president en
verkiezingen op niet-sectarische basis.
Kon Syrie dit toestaan? Kon Joumblatt zijn achterban van zeer diverse plui-
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mage lang genoeg bijeenhouden om de gewenste wijzigingen erdoor te drukken? De doorslag kon gegeven worden door hem die tot waarlijk arbiter in
Libanon was uitgegroeid: Arafat. Evenals Kissinger had ook Arafat heel
wat levens op zijn geweten. Het Libanese bestel was ongetwijfeld corrupt,
maar ook tolerant, liberaal en democratisch. Arafat droeg een zware verantwoordelijkheid voor de opruiming van zo'n Libanon. Zijn morele positie
ten aanzien van dit Libanon, dat als enig Arabisch land een onbeperkte, zij
het dwaze steun aan de Palestijnen had gegeven, die positie was zwaar ondermijnd.
De Palestijnen waren wanhopig op zoek naar een nieuwe strategie. De Arabische staten wendden zich naar een vrede met Israel en het Libanese moeras leek hen de grond in te zuigen. Op dat moment kwam het gerommel van
onlusten op de bezette Westoever en in Galilea als een enorme opluchting.
Het verzet werd van 'buiten' naar 'binnen' in het door Israel bezet gebied
verplaatst, van de Libanese warboel naar het 'glorieuze strijdterrein'. Dat
had Arafat van heel wat complexes bevrijd: de voorzichtige bemiddelaar,
zijn weg zoekend tussen de Syrische hamer en Joumblatts aambeeld, kon
weer de mantel van de revolutionaire guerrillaleider aantrekken.
Paradoxaal genoeg konden de onder zware druk staande maronieten tijd
winnen, aangezien Arafat niet op twee fronten tegelijk wilde strijden. Joumblatt kreeg tenslotte zijn kans, omdat de meer gematigde maronieten bereid
waren tot politieke hervormingen. Maar intussen betaalde Libanon wel een
hoge prijs voor Kissingers vredestichterij.
Mislukte Pax Syriana in Libanon
Het Libanon-beleid van president Assad was mislukt, zijn interventie was
een blunder. In twee maanden tijd waren Assads successen mislukkingen
geworden. Met de Pax Syriana van januari jl. in Libanon nam zijn invloed
in dat land toe en werd dit ingepast in de strategie van het zg. oostelijke
front tegen Israel. Assad had deze strategie steeds gevoerd, maar sinds oktober 1975 was hij gaan twijfelen aan zijn bondgenootschap met president
Sadat.
Via het vormen van een door Syrie beheerst machtsblok kon president Assad een strategisch alternatief bieden voor dat van Sadat. Het versterkte zijn
vermogen een krijgshaftige indruk te wekken, waarmee de oorlogsdreiging
kon voortduren en hij zich als de verdediger van de Palestijnen kon opwerpen.
President Assad kon met het oog op mogelijke Israelische vergelding slechts
een deel van zijn macht aanwenden. Dat Assad zijn eigen belang moest
plaatsen voor dat van zijn vroegere bondgenoten, moslims, radicalen en
Palestijnen, was vanzelfsprekend. Tot januari jl. liepen de belangen nog
parallel, maar toen deze uiteen gingen lopen, zette Assad zonder meer door.
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De Syriers moedigden president Frangie aan in functie te blijven, wat tegen
de wil van de overgrote meerderheid van de Libanezen was en brachten
daarmee de geschonden democratie in dat land een zware slag toe op het
moment dat die democratie zich begon te herstellen.
Door Frangie te steunen gingen de Syriers in tegen de doelstellingen van de
Baathisten. Voor de steun aan koning Hoessein waren sterk strategische
argumenten voorhanden, maar niet voor de steun aan Frangie, die toen
nog slechts een kwart van het Libanese grondgebied controleerde en hopeloos in diskrediet was geraakt.
Syrie was ook in open conflict met de Palestijnen en speelde president Sadat
in de kaart, die uitvoerig propaganda maakte tijdens zijn bezoeken aan een
aantal Westeuropese landen, terwijl Assads voorgenomen bezoek aan
Frankrijk werd afgelast.
Elke stag bracht een open strijd tussen de Syriers en de vroegere Libanese
en Palestijnse bondgenoten dichterbij. In Palestijnse ogen viel het masker
van Assads gezicht weg. Volgens de Palestijnen hadden Syrie en de Verenigde Staten in vele opzichten gemeenschappelijke belangen en minister
Kissinger prees het eens pro-Russische Syrische bastion wegens zijn constructieve gedrag.

John Kenneth Galbraith

P. J. Uitermark

Bij het verschijnen van diens boek Economics and the Public Purpose' veronderstelde ik, dat John Kenneth Galbraiths Odyssee door het rijke kapitalistische leven ten einde was. Omdat hijzelf ook voorgaf die mening toegedaan te zijn (uit het voorwoord: `This book is in descent, the last in the line
(...) The principal precursors each dealt with part of the economic system;
this one seeks to put it all together, to give the whole system.'), leek ik met
mijn veronderstelling aan de veilige kant te zitten. Dat blijkt een lelijke vergissing te zijn geweest. Maar natuurlijk: mijn optiek verschilt van de zijne.
Ik meende het wel gezien te hebben na een in 1958 begonnen interessante 2
reeks van boeken, die voornamelijk werden geschreven om over de hoofden
van Galbraiths favoriete `grote publiek' heen professionele economen en
politici wakker te schudden. Galbraith evenwel, die zelf sarcasme en hatelijkheid niet schuwt, edoch zich opvallend in de wiek geschoten toont wanneer hijzelf eens op de hak wordt genomen, 3 zal meer oog hebben voor de

1 Andre Deutsch Ltd., London 1974, besproken in Haagse Post van 6 juli 1974, blz.
28-30. Thans in Nederlandse vertaling beschikbaar als Markten, machten, mensen,
J. H. de Bussy, Amsterdam 1975.
2 D.w.z. interessant uit hoofde van de kundige beschrijving van problemen in de
maatschappij (resp. het relatieve achterblijven van de overheidssector in een maatschappij van overvloed-voor-de-sterken, de opvallende betekenis van de grote ondernemingen die in een bureaucratische symbiose met de overheid de richting bepalen
waarin onze samenleving zich beweegt en tenslotte zijn beklemtoning van de rol van
dit zgn. `planning system' t.o.v. de moeilijkheden in het o.a. door loodgieters en prostituees bevolkte `market system' waarbinnen de anonieme marktkrachten hun vernietigende rol bij de inkomensvorming spelen; in de ogen van Galbraith de enige wijze
waarop economen over de maatschappij nog steeds orakelen). Nogmaals: interessant
dus om de visionaire bevlogenheid, niet echter om de theorievorming, want die ontbreekt. Dat moeizame werk laat Galbraith over aan zijn minder bevlogen confraters
en het levert ook minder toegankelijke boeken op. Zie op leerboekniveau James B.
Herendeen: The Economics of the Corporate Economy, Dunellen Publishing Company, New York en London 1975. Voor een leesbare indruk van de ontvangst welke
Galbraith voorts in de vakwereld is bereid, zie men Charles H. Hession, John Kenneth
Galbraith and his Critics, Mentor Book, New York enz., 1972.
3 Zie de uitwisseling van stekeligheden tussen o.a. Robert M. Solow en Galbraith in
het tijdschrift The Public Interest, najaar 1967, waarbij de laatste genant, lichtgeraakt
en meelijwekkend overkomt.
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volgende speen waarmee de publicitaire uier verder kan worden uitgemolken.
Uit de thans aangevatte speen 4 (na The Affluent Society, The New Industrial State en het eerder genoemde boek dus het vierde in de reeks, zodat de
biologische beeldspraak tot hier klopt) stroomt gecondenseerde melk in de
vorm van de twee belangrijkste aanbevelingen voor het beleid waarmee het
boek besluit, namelijk, dat er nou maar eens ernst moet worden gemaakt met
een inkomenspolitiek en met een politiek van maximumprijzen in die sectoren van de economie waar monopolistische marktmacht mede de voorwaarde levert voor het gelijktijdig optreden van stevige inflatie en omvangrijke werkloosheid. In de gangbare theorie een tot voor kort ondenkbare,
in elk geval niet onderkende samenloop.
De aanloop tot deze beleidsaanbevelingen bestrijkt zo'n driehonderd bladzijden, wordt genomen vanuit een ver verleden en een, gezien de voorafgaande boeken, nogal onverwachte hoek. Voor een auteur die zijn produkt van
dat van anderen wil onderscheiden is het thema echter wel zo doelmatig gekozen, namelijk de beschrijving van de meest opvallende perioden uit de
geschiedenis die werden gekenmerkt door inflatie en door verwarring bij
economen die zich zetten aan hot doorgronden van de rol die het geld, en
daarmee verbonden het bankwezen, daarbij speelde.
Volgens Galbraith zijn de economen in het analyseren van die invloed van
het geld nooit goed geslaagd. Tegen de tijd dat zij wei enig aan de omstandigheden aangepast begrip ervoor begonnen te demonstreren, bleek altijd
weer dat de omstandigheden zich intussen zodanig hadden gewijzigd, dat
uit het moeizaam verworven inzicht helaas toch weer de verkeerde beleiidsaanbevelingen voortvloeiden. En als die economen het toevallig wel eens
juist zagen, bleken er op hoge beleidsposten wel weer onbenullen te zitten
die een beleid wensten te voeren dat van die nieuwe inzichten helaas weer
geen last had. Zo blijft het inderdaad tobben. De meest recente misrekening
komt in dit verband op het conto van een te lang volgehouden adoratie voor
de denkbeelden van John Maynard Keynes.
Voor die denkbeelden heeft indertijd in de Verenigde Staten Galbraith zelf
zich het vuur uit de bureaucratische sloffen gelopen (het boek bevat dan ook
een boeiende alinea en voetnoot over Galbraith c.s. als jonge Turken'),
maar de bakens moeten nu toch worden verzet, meent hij. Al met al een
pikante materie, te meer indien men bedenkt dat een verklaring voor het
verschijnsel waarover Galbraith zich in de betreffende passages zo opwindt,
minstens voor een gedeelte door diezelfde Keynes werd gegeven op de allerlaatste pagina van het boek dat de grondslag legde voor het economischpolitieke handelen dat in Galbraiths laatste bock met fanfaregeschal naar de
mesthoop werd verwezen: `(...) in the field of economic and political philo4 Money. Whence it came, where it went, Andre Deutsch Ltd., London 1975, £ 4,25.
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sophy there are not many who are influenced by new theories after they are
twenty-five or thirty years of age, so that the ideas which civil servants and
politicians and even agitators apply to current events are not likely to be
the newest.' 5 Zo'n inzicht helpt natuurlijk niet veel, maar het maakt minstens bescheiden.
Voor zijn opvatting dat de bakens moeten worden verzet, zal Galbraith
meer dan wellicht bij vorige gelegenheden het geval was ongetwijfeld een
gewillig oor vinden. Betwijfeld moet echter worden of dat gewillige oor zich
ook bevindt aan de weerbarstige kop van dat 'grote publiek' waartoe hij
zich ook nu weer zegt te willen richten. Overigens had Keynes reeds twintig
jaar eerder vastgesteld, dat `(...) it is sometimes worthwhile (...) to do
things which it would be very foolish to do permanently'.
Weliswaar belooft Galbraith zijn onder de kin gekietelde 'algemene lezer'
(attentie lezer: ik ben een econoom die door andere economen niet serieus
genomen wordt, maar die sukkels 6 weten niet beter en daarom verwaardig
ik -- de enige echte econoom — me om zonder tussenkomst van het gezever
waarin zij uitblinken, mij rechtstreeks met u te verstaan) te zullen demonstreren, dat aan het geld- en kredietverschijnsel niets geheimzinnigs valt te
bespeuren en bezweert hij hem, dat de geheimzinnigheid waarmee die verschijnselen doorgaans worden omgeven, slechts wordt veroorzaakt doordat
de professionele loopjongens zich verschansen achter overbodig jargon,
maar daar blijft het dan ook bij. Bij bezweringen, aan de historie opgehangen waarschuwingen in de vorm van een resume van de opvallendste monetaire panieksituaties. `Seelenmassage' en `mob psychology' kortom.
Want wat moet men zich nou voorstellen bij de mededeling dat een inflatieproces wel eens zozeer uit de hand kan lopen, dat — zoals in Duitsland het
geval was -- in november 1927 het binnenlandse prijspeil ten opzichte van
het vooroorlogse 1.422.900.000.000 keer zo hoog was en de correspondent
van een kraut kan verhalen hoe hij in een restaurant de prijs van een lunch
betaalde door een waszak bevattende vierduizend 1.000-mark biljetten op
het schoteltje te deponeren. (En naar bronnen die authentiek verhalen over
de geregistreerde consumptie van hondevlees, verwijst Galbraith maar niet.
Waarsehijnlijk omdat hij vreest dat zijn lezers dan net to crazy worden bij
5 J. M. Keynes, The General Theory of Employment Interest and Money, London
1936, blz. 383-384. De prijs van dit moeilijke boek werd door de auteur vastgesteld op
5 shillings, `to encourage the widest possible sale, especially amongst undergraduates'
(D. E. Moggridge, Keynes, Fontana/Collins, Glasgow 1976, blz. 9).
6 Behoudens natuurlijk een enkele uitzondering. Zo laat Galbraith zich zeer lovend
uit over Charles P. Kindleberger, The World in Depression 1929-1939, University of
California Press, Berkeley en Los Angeles 1973. Van de weeromstuit vergeet hij gewag
te maken van zijn door de vakgenoten zeker niet verguisde boek The Great Crash 1929
(1954; sinds 1961 verkrijgbaar als Pelican Book), maar misschien speculeert hij er juist
wel op dat anderen, recensenten bijvoorbeeld, die nalatigheid herstellen; dan valt het
nog meer op.

909

John Kenneth Galbraith

het vooruitzicht dat die verlokkingen hen ook nog wachten. Zoals die lezers
wellicht ook even verrukt zullen opkijken bij de mededeling dat op een goed
moment het loon twee keer per week werd uitbetaald, maar vervolgens voorspelbaar zullen schrikken bij de mededeling dat na die uitbetaling prompt
enige uren vrijaf werd gegeven teneinde al die uitbetaalde nullen te kunnen
besteden voordat de waarde ervan in consumeerbare goederen tot nulkomma-nul zou blijken te zijn gereduceerd.)
Gevreesd moet worden dat dit soort toestanden ieders voorstellingsvermogen te boven gaat en dat door Galbraith wordt gemikt op instemming,
niet op basis van inzicht, maar op basis van gevoelsmatigheid. Ik vind zulks
een gruwel. Weliswaar niet vreemd aan `het politieke spel', maar wil je gedachten aan `de sterke man' buiten de deur houden, dan kan toch beter
worden gemikt op permanente educatie. En daarmee houdt Galbraith zich
niet bezig. Er zijn nu eenmaal 'dingen van een zekere ingewikkeldheid',
zoals ik juist lees in een column van Piet Grijs in Vri" Nederland van 15 mei
1976. Het uitleggen daarvan, zoals de zgn. verkeersvergelijking van Fisher,
welke een relatie legt tussen de snelheid waarmee het geld door de maatschappij stroomt en het prijspeil, verstoort het gemakkelijk palaver waarmee
de algemene lezer moet worden geboeid. En ook het uitleggen waarom een
Keynesiaanse werkgelegenheidspolitiek niet werkt in de `new industrial
state' vereist enig ingewikkeld gegoochel, waarvan we bovendien het fijne
nog niet weten. 7
7 Deze laatste opmerking strookt niet met de opvatting van de auteurs van The
Roots of Inflation (G. C. Means e.a.), Wilton House Publications, London 1975, welk
boek door Galbraith op de stofomslag wordt aanbevolen als `an extremely important
and highly persuasive document on the causes of inflation', maar dat door bijvoorbeeld
prof. dr. J. Pen in Economisch Statistische Berichten van 17 maart 1976 allerminst
overtuigend wordt bevonden. Pen heeft enig recht van spreken, want in 1958 publiceerde hij een uitermate leesbaar boekje in de Aula-serie (sindsdien herhaaldelijk herdrukt) Moderne Economie, waarin de betekenis van de formule van Fisher en van de
Keynesiaanse werkgelegenheidstheorie uitermate kundig en onderhoudend uit de
doeken wordt gedaan. Die theorie van Irving Fisher zit de Nederlandse economen
toch aan het hart gebakken: de vorige en de huidige President van de Nederlandse
Bank promoveerden op het onderwerp. Nader hierover, maar dan niet zo eenvoudig als
bij Pen: F. J. de Jong, Developments of monetary theory in the Netherlands, Rotterdam University Press 1973. Fisher zelf voorvoelde de moeilijkheden die zijn theorie
voor het inzicht zou opleveren en probeerde het naast de formules met de aanschouwelijke voorstelling van een balansweegschaal waarbij aan de ene arm een huishoudportemonnee en een rekening-courantboek bengelen en aan de andere arm een mandje
met de heerlijkheden van het industriele tijdperk; zie Irving Fisher, The Purchasing
Power of Money (1911), herziene druk New York 1920, in het bijzonder blz. 21 en 23
en het uitvouwblad tussen blz. 306 en 307. Die Keynesiaanse werkgelegenheidstheorie
houdt in, dat volledige werkgelegenheid kan worden bereikt door de overheidsbestedingen op te voeren of de particuliere uitgaven te vergroten. Beiden zwepen de bedrijvigheid op. Wat het aantrekkelijkst is, wordt bepaald door overwegingen van doelmatigheid en van politieke aanvaardbaarheid. Volgens Keynes zou inflatie pas ontstaan wanneer de uitgaven werden gestimuleerd indien het punt van volledige werkgelegenheid
werd bereikt. Thans ontstaat de inflatie eerder. Voor een verklaring daarvan moet
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Wat de lezer bij Galbraith in dit boek wel krijgt is een, voor zijn doen indrukwekkend van voetnoten voorzien,s relaas over onder andere Columbus die
Amerika ontdekte, waarna Europa werd overstroomd door goud. Over vorsten die betaalpenningen lieten slaan en vervolgens knoeiden met het gehalte
aan edelmetaal dat deze verondersteld werden te bevatten. Over de Amsterdamse Wisselbank, die een tijdlang conscientieus orde op zulke zaken wist te
stellen, maar vervolgens toch ook bezweek voor de aandrang vanuit de handelsklasse, die zo nodig de Oost en de West moest exploiteren. Over f inanciele avonturiers als John Law die met op de belofte van imaginaire ontginningen van de moerassen van Louisiana binnengesleepte speculatiegelden
de pompeuze hofhouding van de Franse koning Lodewijk XIV op de been
probeerde te houden. Over de inflatoire financiering van de Amerikaanse
Onafhankelijkheidsoorlog, de Franse Revolutie, de Amerikaanse Burgeroorlog en de Russische Revolutie. En over de Keynesiaanse politiek avant
la lettre die Hitler bedreef met zijn militaire programma van openbare werken, waaraan o.a. de Autobahnen ontsproten en waarvan thans nog ontzagwekkende toeristenstromen periodiek genieten.
Galbraith verhaalt over de strijd tussen het establishment aan de Oostkust
en de gestadig verder naar het Westen oprukkende woeste en vrijheidslievende Frontier in de Verenigde Staten en de 'inzichten' die dat opleverde met
betrekking tot de doelmatige inrichting van het bankwezen in Amerika en
derzelver kredietverlening. En de giftigste pijlen bewaart hij bier voor de
wijze waarop het centrale bankwezen (het Federal Reserve System) daardoor gestalte kreeg.
Hij verhaalt over de lotgevallen die de denkbeelden van Keynes inzake de
werking van het economisch systeem ten deel vielen en over de klunzigheden die er vervolgens, oog in oog met een ontzagwekkende werkloosheid,
mee werden bedreven. Dat alles is uitermate belangwekkend, boeiend en
interessant en het wordt ironisch, cynisch en soms woedend, d.w.z. onderhoudend verteld.
Maar zal dat alles zijn lezers verzoenen met het vooruitzicht dat de bomen
niet tot in de hemel groeien en dat er dus water in de wijn van de inkomensverdeling — welke Galbraith veel te scheef vindt -- moet worden gedaan?
worden gezocht in de richting van de organisatie van onze markteconomie, zoals die
bijvoorbeeld wordt beschreven in F. M. Scherer, Industrial Market Structure and Economic Performance, Rand McNally, Chicago 1970. Dat proberen Means c.s., maar het
is een hels karwei.
8 In de Nederlandse vertaling (Geld. Waar het vandaan komt en waar het heengaat,
Elsevier, Amsterdam en Brussel 1976) ontbreken de voetnoten. Dat is natuurlijk niet
zoals het hoort, maar aan de andere kant krijgt het boek daardoor het karakter dat het
het duidelijkste heeft, namelijk dat van een essay, d.w.z. een gesprek met geestverwanten
of met zichzelf over wat iemand bezighoudt, maar zonder behoefte wie dan ook te
overtuigen. (Naar H. van Galen Last in NRC Handelsblad van 12 mei 1976; ik vraag
me of of die vaststelling achter de komma strikt noodzakelijk is, want daaraan houdt
Galbraith zich weer niet.)
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Zal dit alles leiden tot aanvaarding van het inzicht dat het ingrijpen in monopolistische prijsvorming gepaard zal moeten gaan met ingrepen aan het
loonfront, zoals hij bepleit? Ik betwijfel het. Ten eerste heeft Galbraith
vooraf te opvallend geprobeerd zijn gelijk te halen via smakelijk beschreven
stupiditeiten van hoogwaardigheidsbekleders, inclusief die van zijn professionele bentgenoten, waardoor de problemen worden gereduceerd tot het
gevoelen dat zij voor hun oplossing slechts een simpele aflossing van de
wacht behoeven; wat dat aangaat is de `liberal' Galbraith dus geen haar beter
dan in Nederland de vroegoude heer Wiegel. Ten tweede juicht iedereen
wanneer iemand anders wordt aangepakt, maar mort men wanneer men
zelf tot de slachtoffers behoort. Tot het ingenieuze bedrijven van politiek
in een democratic behoort het echter juist te proberen iedereen de idee te
geven dat de gekozen oplossing inderdaad de beste, de meest rechtvaardige
is. En voor dat laatste is vooral overtuigingskracht nodig 9 die gebaseerd is
op inzicht in het mechanisme waardoor de verschijnselen worden bestuurd.
Voorzover de denkbeelden van Galbraith van invloed zullen blijken te zijn,
zal dat gepaard moeten gaan met een wijziging van de economische orde.
Voor ons land zou in dit tijdsgewricht die route wel Bens kunnen lopen over
de VAD, een denkbeeld waaraan Galbraith (nog) niet toekomt en waarvan
men op dit ogenblik evenmin een in Nederland zo gezaghebbend econoom
als prof. dr. D. B. J. Schouten zou verdenken. Toch was hij het die in 1964
reeds 10 een pleidooi voerde voor het inzicht, dat `de nationale kapitaalgoederenvoorraad een evident gemeenschapskarakter bezit'. Reynaerts, aan wiens
proefschrift het vorige citaat werd ontleend, 11 memoreert verder, dat naar
Schoutens mening eigenlijk niemand delen van de kapitaalgoederenvoorraad in particuliere eigendom zou mogen bezitten. Enigszins geschrokken
concludeert hij verder, dat niet duidelijk is of Schouten voor de consequenties van zijn denken wil instaan. Maar eigenlijk is dat een oninteressante
constatering. De vruchten van wetenschappelijk denken zijn vrij; de maatschappij bepaalt wat zij ermee zal doen.
Deze enigszins buiten zijn oevers getreden recensie moet worden besloten
met de conclusie dat Galbraith weer eens een boek schreef dat vooral is bestemd voor de heren Duisenberg, Lubbers, Boersma en Den Uyl en voor al
9 Handreiking voor degene die hier op zeer algemeen niveau naar een fraaie verwoording van de vereiste houding zoekt: W. Luypen, Rechtvaardigheid, Tjeenk Willink,
Zwolle 1975. ('Het beoefenen van de wetenschappen is onder het opzicht van de vraag
naar rechtvaardigheid een vorm van gedachteloosheid, die de politicus zich niet veroorloven kan'. Voorwoord, blz. V.) De meer ongeduldige 'practicus' kan terecht bij
Waarheen gaat onze sociaal-economische orde Ambo, Baarn 1976 (Annalen van het
Thijmgenootschap, jrg. 64, aft. 2).
10 D. B. J. Schouten, Over lonen, prijzen, winsten en de eigendom van de nationale
kapitaalgoederenvoorraad, in: Maandschriftt Economie, november 1964, blz. 53-67.
11 W. H. J. Reynaerts, Het investeringsloon als instrument van bezitsvormingsbeleid, Stenfert Kroese, Leiden 1975, in het bijzonder blz. 19-21; besproken in Haagse
Post van 15 maart 1975, blz. 26-29.
?,
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diegenen die menen hun beleid hinderlijk te moeten volgen. Vooral ook met
de boodschappen uit zijn andere boeken in het achterhoofd en vergezeld
van smeekbeden aan de economen om het beleid handen en voeten te geven.
Economen die hun theorie kennen en hun plaats, wel te verstaan, d.w.z. niet
het soort arbiters waartoe naast Galbraith velen geneigd zijn zich in maatschappelijke zaken op to werpen, maar de sceptische toeschouwers bij het
politieke strijdtoneel, de stuurlui aan de wal, waaraan geen zeevarende natie
de uiteindelijke navigatie overlaat.

1 Leonardo da Vinci, tekening vliegtuig, ca. 1488
2 Panamarenko, Helikopter, aantal PK, studieschets

3 Panamarenko, Donderwolk, Deltavliegtuig, 1972
4 Panamarenko, Meganeudon, 1972

Panamarenko of de Broom van een
self-made ingenieur

Jo F. Du Bois S.J.

De antieke mythe over Daidalos en Ikaros vertolkt de oeroude droom van
de mens, de wetten van de zwaartekracht naar eigen wil om te buigen en
de bewegingsvrijheid tot in het onbegrensde op te voeren. Vier eeuwen geleden al trachtte Leonardo da Vinci in schetsen en studies aan deze droom
een concrete vorm en een begin van uitvoering te geven. Op een van deze
tekeningen, die in de Parijse Bibliotheque de l'Institut berust, staat een vliegend tuig afgebeeld dat door menselijke energie wordt aangedreven: door
middel van een raderstel worden vier wentelwieken op en neerbewogen
om zo de vlucht van een insekt in een mechanisch systeem om te zetten.
Zelfs ten tijde van de renaissance hebben weinige mensen een zo ongebreidelde nieuwsgierigheid voor al wat kenbaar is en beproefd kan worden,
aan de dag gelegd als da Vinci. Zijn honger naar kennis en wetenschap
overschaduwt zijn artistieke werkzaamheden en drijft hem ertoe de natuur
te observeren en haar fenomenen te schetsen en te ontleden: stromen en
winden, stortvloeden in dramatische kolken, het spierenstelsel van de mens,
de beweging van het paard, de houding van een foetus in de baarmoeder,
de nervengeledingen van boombladeren, van planten en grassoorten. Spontaan wendt hij zijn wetenschappelijke kennis aan ter oplossing van menselijke behoeften en menselijke dromen. Hij ontwerpt hydraulische systemen
voor irrigatiewerken, bedenkt vliegtuigen en test, naar verluidt op de heuvels van Fiesole, de degelijkheid van een zelfgemaakt valscherm. Van de
brandstofmotor had da Vinci uiteraard geen weet, zijn energie ontleende hij
aan de wind, het water of aan de menselijke werkzaamheid. Daarom bleven
zijn uitvindingen onuitvoerbaar en werden zijn schetsen en ontwerpen in
de bibliotheken onder stof en vergetelheid verborgen.
De idee de vleugelslag van een insekt in een technisch mechanisme over te
nemen en een dergelijk tuig door menselijke kracht voort te stuwen, is sinds
1966 een der voornaamste bekommernissen van de Antwerpse self-made
ingenieur Panamarenko. Zoals da Vinci, observeert Panamarenko met
een nooit aflatende nieuwsgierigheid de natuur; hij gaat de werking na van
de vleugelslag bij vogels en insekten, schrijft bedenkingen neer over mechanica en zwaartekracht, over kracht- en massaverhoudingen tussen voorwerpen onderling, over het weerstandsvermogen van nieuwe materialen. On-
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langs publiceerde hij een reeks essays die een originele benadering geven
van de wetten der zwaartekracht en de toepassing ervan op het domein van
de versnelde beweging en van het vliegen. Panamarenko doet zich voor als
een fysicus of een ingenieur, niet als een kunstenaar. Artiest naar de heersende opvattingen is hij zeker niet. En toch behoort hij tot de weinige kunstenaars die onze tijd op aangrijpende wijze aanvoelen en willen beinvloeden.

Panamarenko, de self-made ingenieur
Panamarenko werd in 1940 te Antwerpen geboren. Hij genoot een klassieke vorming: hij volgde lessen aan de Koninklijke A kademie en het Hoger
Nationaal Instituut voor Schone Kunsten van zijn geboortestad.
In het begin van de jaren zestig kende Antwerpen een tijd van schuchtere
happenings en alom aanvaarde pop-art. Panamarenko deed gretig mede.
Hij liep rond, gekleed in zelf-ontworpen pseudo-uniformen, een pilotenkepi op het hoof d. Hij gaf zich uit voor een multimiljonair, beschikte over
een gammele Cadillac, en hield er twee lijfwachten op na: Nihil en Happy
Spacemaker. Hij hield van ongerepte winterlandschappen en vond er genoegen in voorwerpen met kunstmatige sneeuw te bespuiten. Hoe graag had
hij er ook huizen en de ganse stad mee bedekt. Zo zong Panamarenko een
niet te stillen heimwee naar een pre-adamitische wereld uit, waarin alles
weer mogelijk wordt en alles onaangeroerd kan blijven. Met kunstmatige
sneeuw schiep hij smetteloze landschappen, waar geen dooi intrad. Uit plastiek vervaardigde hij krokodillen, eenden en lokvogels, tot ze speelkameraadjes werden. In 1968 knutselde hij vilten ledepoppen met spelden in
elkaar: Felta, behaagziek in een zetel neergevleid, en Molly Peeters, een
soort Marilyn Monroe aan de Scheldeboorden.
Uit nooit aangewende materialen en volgens niet-gangbare methodes bouwt
Panamarenko een nieuwe wereld op. Humorvol en ernstig. De humor relativeert de zelfingenomenheid van cultuur, wetenschap en techniek. De ernst
benadrukt de diepere nood aan waarden die het kind-in-de-mens nog in
eindeloze dromen najaagt.
Techniek en poezie ontmoeten elkaar. De artiest bedrijft wetenschap, de
ingenieur is kunstenaar. De techniek wordt aangewend om de gedroomde
werkelijkheid — alles wat men liefheeft en bestendigen wil — tot leven te
brengen.
En de schoonste droom heet vrijheid.
Spontaan symboliseert de mens de vrijheid in het loskomen van de zwaarteen in de lucht om rond te vliegen. Liefst op eigen,
kracht: het zich verheffen
menselijke kracht.
Zo kwam Panamarenko ertoe opnieuw natuurkunde te studeren, als ingenieur op te treden en zelf de technische mechanismen van zijn tuigen ineen
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te knutselen. Men schreef toen 1966.
In tien jaar tijd ontwierp hij een twintigtal vliegtuigen, waarvan de meeste
nog steeds onder vorm van tekening en schets in kaften opgeborgen liggen.
Andere werden gebouwd en uitgetest.
Zijn eerste vliegtuig (1967) werkte met pedaalaandrijving en twee driedelige
wentelwieken. De constructie was te zwak en schonk geen voldoening. Een
verbeterde versie, de vliegf iets (1967), met pedaalaandrijving en propellers,
kon een snelheid van 18 km/u ontwikkelen. Althans volgens de berekeningen, want herhaalde proefnemingen ten spijt, kwam het ding niet van de
grond.
Panamarenko besefte vrij vlug dat hij bij het bouwen van zijn vliegtuigen
vooral rekening diende te houden met het probleem van de dubbele inertie:
een die de voorwaartse beweging afremt of tegenhoudt, en een andere die
volgens de wetten van de zwaartekracht het opstijgen verhindert. Deze
tweede inertie vergde de grootste aandacht: hoe het gezamenlijk gewicht van
het tuig en van de bestuurder (Panamarenko zelf weegt 60 kg) ondergeschikt
maken aan de hefkracht van het mechanisme, hefkracht die afhankelijk
blijft van het profiel, het oppervlak en het toerental der propellers? Panamarenko wil de propellers met eigen kracht in beweging brengen: de pedaalaandrijving zoals we die bij de fiets aanwenden, leek het meest voor de
hand liggend systeem te zijn. Eerst testte hij dit mechanisme voor energieoverdracht veilig uit: daarvoor ontwierp hij toestellen die met een kleine
brandstofmotor werden aangedreven. Met een dergelijk toestel slaagde hij
erin twee meter hoog te vliegen. Na 10 a 15 seconden stortte het hele ding
neer. Panamarenko overleefde de catastrofe en verklaarde flegmatiek — en
sibillijns —: ik heb het bewijs geleverd dat ik op de goede weg ben.
Niet alle ontwerpen en realisaties van Panamarenko kunnen binnen het bestek van dit artikel uitvoerig worden besproken. We kunnen niet eens uitweiden over de fysisch-mechanische beschouwingen, vondsten en berekeningen van de artiest. Daar wij vooral een culturele benadering van dit
oeuvre voor ogen hebben, kan met een kort overzicht van de voornaamste
werken worden volstaan.
1968 General Spinaxis (18 x 93 x 54 cm), een vliegtuig met tubevormige romp en twee
golvende vleugels, die met aluminiumspiegels werden bekleed. De spiegels vangen de zonnewarmte op en laten aldus kwikzilver verdampen. Deze dampen
brengen via een turbine kleine motoren aan het draaien. De naam General Spinaxis, komt van `general spin — algemene wenteling' (spin is in de kernfysica de
term die het impulsmoment aanduidt van de wenteling van een elementair deeltje om zijn eigen as).
1969 U- Control 1, (200 x 1.376 x 300 cm), eerste schetsen voor een verbeterde versie
van het vliegtuig met propellers en pedaalaandrijving.
Closed System Power (16 x 35, 5 x 254 cm), een ontwerp voor een vliegtuig met
kernreactor.
Panamarenko werkt ook aan schemata van o.m. een prototype voor een minihelikopter (wellicht geinspireerd op de rugzakhelikopters van de NASA), en
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voor een vliegboot, een schip waarvan de romp het water niet raakt, waardoor
de weerstand door de wrijving van het water wordt uitgeschakeld.
1970 Versnellers, motoren die een versnelde beweging ontwikkelen op basis van de
omwenteling om de eigen as.
1971 De Aeromodeller, een luchtschip of Zeppelin (ballon: 2.700 cm lang, 0 600 cm;
korf: 200 x 600 x 300 cm) — Werd een der grote blikvangers op Documenta 5, te
Kassel in 1972.
1972 Donderwolk, een Deltavliegtuig met propellers en pedaalaandrijving (500 x 1.200
x 1.200 cm) dat een snelheid ontwikkelt van 18 km/u. Panamarenko bouwde dit
vliegtuig om deel te nemen aan de International Kremer Competition for Manpowered Flight in Engeland, een wedstrijd (prijs 10.000 pond) waarbij een vliegmachine, alleen door menselijke energie voortbewogen, een 8-vormige vlucht
over 800 m moet uitvoeren op een hoogte van 3 meter. Panamarenko's poging
mislukte.
Fan-Jet M.K. (spanwijdte 600 cm), een vliegtuig dat niet met propellers werkt,
maar volgens het principe van de reactiemotoren, met cirkelvormig opgestelde
metalen bladen (fans).
Meganeudon (83 x 103 x 404 cm) — wellicht de meest originele creatie van
Panamarenko — een vliegtuig met fladderende vleugels en pedaalaandrijving.
Panamarenko wendde het vliegmechanisme van insekten aan, dat gebaseerd is op
de hoge trillingsfrequentie van zeer lichte vleugels. Omdat deze vleugels ook een
halve-draaibeweging om hun as kunnen maken, wordt het insect (of het tuig) in
de hoogte gehouden door de lucht naar achteren te stoten, wat minder energie
vereist dan het systeem van de dragende vleugels bij vogels en gewone vliegtuigen. Panamarenko noemde zijn machine Meganeudon, naar een fossiele waterjuffer of libel, die een vleugelspanwijdte had van 1.50 m. Deze ongewone grootte
bewijst, volgens Panamarenko, dat zelfs in de natuur het vliegmechanisme van
de insekten (met fladderende membraanvleugels) ook werd aangewend voor
zwaardere organismen en grotere vleugeloppervlakten.
1974 U-Control III: laatste, verbeterde uitgave van de vliegfiets met pedaalaandrijving (spanwijdte 1.800 cm).
Polystes Jet-auto, met pedaalaandrijving en fans of waaierschijven.

Uit deze summiere opsomming blijkt al dat Panamarenko's interesse hoofdzakelijk uitgaat naar de bouw van vliegtuigen, en naar het uitsluitend aanwenden van de menselijke, persoonlijke energie om de machines te bewegen.
Hij heeft in dit verband het begrip Mk ingevoerd, de Menselijke Kracht,
een eenheid van arbeid, nodig om de inertie te overwinnen. Hij stelt de Mk
duidelijk tegenover de Pk (paardekracht) van de brandstof- en andere motoren die door de hedendaagse techniek wordt gebruikt om het vermogen aan
te geven. Zo heeft Panamarenko een wetenschappelijk systeem bedacht dat
ver boven de hobbybezigheden uit, aan zijn inspanningen en opzoekingen
een logische eenheid, en een haast eindeloze waaier mogelijkheden moet
schenken.
Waartoe dit alles? Om tenslotte, bewust of onbewust, opnieuw de voetsporen
van een da Vinci te betreden? Terwijl de problematiek van de grote Florentijn na vier eeuwen door de versnelde ontwikkeling van de geindustrialiseerde beschaving lang werd achterhaald? Vliegtuigreizen zijn immers gebanaliseerd, de meeste westerse gezinnen beschikken over een eigen wagen.
En de mens is erin geslaagd met lange-afstandsraketten de maan te betreden en een zachte landing op de planeet Venus uit te voeren.
5 Panamarenko, Insectvlucht, studietekening, 1974
6 Panamarenko, Aeromodeller, 1971

7 Panamarenko, Vliegtuig met pedaalaandrijving, U-Kontrol, 1974
8 Panamarenko, Polistes, rubberauto met pedaal-reactieaandrijving, 1974
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Wil Panamarenko de klok terugzetten? Hopeloos naief zijn tijd achterop
geraken? Of heeft hij een andere opzet voor ogen dan die van zijn illustere
voorganger?
De Broom van een menselijke(r) techniek
In deze tweede heift van de 20e eeuw wordt Panamarenko, zoals wij alien,
geconfronteerd met een beschaving die door de techniek wordt beheerst.
De mens is de slaaf geworden van de machine die hij zelf heeft ontworpen.
Hij dreigt langzaam ten onder te gaan aan de dictatuur van de positief-rationele wetenschap en de daaruit voortwoekerende techniek.
Een voorbeeld kan dit verduidelijken: de uitvinding van de brandstofmotor
en de toepassing ervan op het gebied van de aandrijving in o.m. de vervoersector vergemakkelijkte de menselijke communicaties, bevorderde de handel, deed de economie bloeien en verhoogde meteen de algemene levensstandaard.
Maar de autoproduktie vergt zware investeringen; de investeringen dienen
afbetaald, en die afbetaling wordt maar verwezenlijkt door een zo groot
mogelijke afzet. Zo geraken de zaken op hun kop: de industrie werkt niet
langer om te voorzien in een verantwoorde menselijke behoefte, de mens
wordt door de publiciteit en andere verkooptechnieken haast gedwongen
een wagen te kopen. Men kan de fabriek toch niet stilleggen en de arbeiders
hun werkgelegenheid ontnemen? Verdere rampzalige gevolgen? De verstikking van het stedelijk leefmilieu, de gevaarlijke luchtbezoedeling door de
uitlaatgassen van duizenden aanschuivende wagens op de piekuren, de eindeloze reeks dodelijke ongelukken op overvolle autowegen, dat alles zal
de industrie een zorg zijn.
De technisch-mechanische beschaving heeft ons geplaatst voor een deshumaniseringsproces dat ons bestaan als vrije mensen bedreigt. De eigentijdse kunstenaars worden zeer sterk door deze dramatische wending van
de vooruitgang aangegrepen.
Er zou een boeiende studie te schrijven zijn over de humanistische revolte
tegen de mensonterende aspecten van de industriele beschaving. Marcel
Duchamp (1887-1968) kan het beginpunt vormen met zijn Grand Verre of
La Mariee mise a nue par ses celibataires, meme (1915-1923) waar een
voorstudie bijhoort, getiteld Appareil celibataire, een duidelijke revolte
tegen de mechanisering van de liefde.
In 1936 sensibiliseerde Charlie Chaplin (1889) het grote publiek voor dit
thema in zijn film Modern Times. Sindsdien hebben vele artiesten, oak plastische kunstenaars, gewerkt aan de Entmythologisierung van de wetenschap en de techniek. Cesar (geb. 1921) perst auto's in een soort machteloze
vernielwoede tot vormeloze klompen metaal samen. Jean Tingeluy (geb.
1925) bouwt nutteloze machines, ingewikkelde mechanismen, die opdringerig en oorverdovend-lawaaierig, helemaal niets produceren. Peter Klasen
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(geb. 1935) verwerkt in zijn doeken een wrange symboliek waarin de menselijke liefde en de erotiek a.h.w. worden geindustrialiseerd door middel van
symbolen als badslangen, waterkranen, stopcontacten en toiletbenodigdheden, alles in aseptische vormen en kleuren. Men denke ook aan Klasens
doeken die volledig ingenomen worden door degelijk verzegelde deuren van
containers en andere vrachtwagens. De Duitser Konrad Klaphec (geb. 1935)
schildert schrijf- en naaimachines, even ongenaakbaar hieratisch als Egyp.tische faraobeelden, even dreigend en vernielzuchtig als de meest gesofistikeerde wapens uit het legerarsenaal van een moderne grootmacht. Ditzelfde thema keert terug bij de jongere generatie: de Antwerpenaar Walter
Goossens (geb. 1924) b.v. schildert hongerige, alles opvretende monsters,
half beest/half machine; met work en mes gewapend kruipen ze uit de grond,
komen ze van onder de tafel, en vallen vraatzuchtig alles aan. Wat Goossens van de vorige artiesten onderscheidt is in hoofdzaak zijn bezwerende
humor, wars van opgeblazen retoriek en daardoor juist bevrijdend.
Panamarenko's denken en sensibiliteit zijn nauw verwant aan heel deze
belevingswereld. Hij ook rebelleert tegen de gedepersonaliseerde wetenschap en techniek. In tegenstelling tot die andere artiesten wijst Panamarenko de wetenschap niet af. Hij vernielt geen machines, vreet de techniek niet
aan met het bijtende zuur van de ironie. Hij zoekt eerder de harmonie te
herstellen, de waardeschaal te doen eerbiedigen.
Hij humaniseert opnieuw.
Panamarenko begint met vast te stellen dat mens en wetenschap ontkoppeld werden. De moderne, gesofistikeerde Jets brengen de mens in de kortste tijd de wereld rond, maar laten hem passief in zijn zetel zitten, onwetend
van elke inspanning nodig tot energieverwekking en snelheidsaandrijving:
de mens heeft wel weet van de dingen, maar dit weten is een 'kennis zonder
fysisch een te zijn met dit weten.' — `Het is beter', voegt Panamarenko eraan
toe, `minder te kennen, maar met hetgeen dat men kent een begrip te vormen ... Het is nodig uit de intellectuele pose te komen en een beetje de
fysische werkelijkheid aan te voelen.' (Ik-W**, Je-Nous). Panamarenko is
daarom de weg teruggegaan: hij wil zijn machines zelf bouwen, alsof de
vliegtuigindustrie opnieuw op artisanale schaal dient te werken. In het
artisanaat immers tovert de mens met eigen hand de materie tot instrument
(machine) om.
De heersende mechanica heeft geleid tot de huidige, mensonterende impasse; daarom wijst Panamarenko die af en wil hij een andere mechanica,
die steunt op een vernieuwd beschouwen van de natuur en een vernieuwd
bedenken van haar wetmatigheid. In een interview verklaarde hij aan Irmeline Lebeer: `Wat mij interesseert zijn de krachtverhoudingen tussen de
dingen, de materialen, nodig om een tuig te doen werken en die mede de
vorm bepalen. Indien ik een vliegtuig bouw b.v., moet het geheel zo licht
mogelijk zijn en tenslotte zal ik tot iets komen waarvan ik bij de aanvang niet
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de minste idee had.' (Art Vivant).
Voor de General Spinaxis wendde hij de zonne-energie aan. Maar in de
meeste gevallen is het de menselijke, persoonlijke energie zelf die door middel van een pedalenstelsel een ingenieus mechanisme in werking stelt en het
vliegen moet mogelijk maken.
De ernst waarmede Panamarenko zijn problematiek uiteenzet (une conversation avec Panamarenko est un cours d'aeronautique ou n'est pas, verzucht Irmeline Lebeer) of zijn stoutste dromen in formules omzet, en de
haast obsessionele verbetenheid waarmede hij elk falen zonder ontmoediging opvangt, duiden op de consequente logica van zijn wetenschappelijk
denken. Hierdoor zijn bij velen die dit oeuvre benaderen -- ook kunstcritici
— heel wat misverstanden ontstaan.
Hoe wetenschappelijk en technisch Panamarenko's werk zich ook moge
voordoen, Loch kan men het niet losmaken van zijn beginstadium, de jaren
zestig en de Antwerpse happenings. Moeizaam heeft Panamarenko de hele
onderneming doorgezet; nooit heeft hij de ludieke levenshouding verloochend.
De vraag: is dit nu wetenschap of niet? lijkt mij derhalve totaal irrelevant.
Wanneer Panamarenko over wetenschap spreekt en er zeer technische berekeningen in betrekt, heeft hij het over zijn wetenschap. Deze wetenschap
en haar technische toepassingen mogen en kunnen niet loskomen van de
droom. Anders vervalt men in het straatje-zonder-eind waaruit Panamarenko zich zo manmoedig inventief wit bevrijden. Zijn wetenschap moet de
wetenschap ook entmythologisieren. Daarom behoort zijn wetenschap merle
tot de droomwereld en blijft ze uiteraard ludiek. Het voorbeeld van de
Meganeudon waarover we het in ons overzicht reeds hadden, kan dit verduidelijken.
Om althans de theoretische mogelijkheid aan te tonen van een vliegmechanisme dat met zeer wijde, fladderende vleugels zware massa's kan optillen,
beroept Panamarenko zich op het bestaan van een fossiele waterjuffer
(libel), Meganeudon genaamd, met de enorme vleugelwijdte van 1,50 m.
Kijkt men deze gegevens na in wetenschappelijke werken, dan vindt men
Meganeudon nergens vermeid; wel een Meganeuron (Carboon, 280 tot 230
miljoen jaar old), een fossiele voorloper van de huidige libellers. De spanwijdte der vleugels bedraagt hooguit 75 cm. Deze nuchtere vaststelling is
helemaal niet verwonderlijk. Het verdraaien van de objectieve gegevens om
ze in een nieuw verband te integreren, behoort trouwens tot de kenmerken
van de happenings en de fluxus. Het wetenschappelijk denken verloopt niet
volgens de gegevens van de objectieve feiten; integendeel, de objectieve feiten worden gecreeerd om ze in te bouwen in het systeem van de wetenschap-pelijke droom. Daarom ook het spel met de naam, die wordt uitgevonden,
zoals elders de General Spinaxis, of zelfs de Zuidarnerikaans-Oosteuropese
schuilnaam Panama-renko.
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Indien wetenschap en droom in elkaar verstrengeld moeten blijven, dan
vormt de mislukking een wezenlijk onderdeel van Panamarenko's levenswerk. Terecht heeft hij eens beweerd dat hij voor eeuwig en altijd de kunst
de rug zou toekeren, indien hij er ooit in slaagde de Kremerprijs weg te
kapen met zijn Delta-vliegtuig (cf. Art Vivant). Hij zou dan immers gewoon
ingenieur geworden zijn, in dienst van de techniek. De mislukking houdt de
droom in leven en door de droom alleen kan hij de techniek overstijgen en
mens worden. Panamarenko wil de mythe werkelijkheid maken, wat uiteraard niet haalbaar is: de werkelijkheid van de mythe is een limiettoestand
die zichzelf in de verwezenlijking opheft. Daarom moet de mythe ook
mythe blijven, wil ze de droom van de menselijke vrijheid blijven vertolken.
De andere vraag: is dit nog wet kunst? wordt meteen pertinent ... en zeer
dubbelzinnig. De kunst heeft in de huidige constellatie een andere opdracht
dan die welke zij in de 19e-eeuwse bourgeoiscultuur vervulde. De eigentijdse kunst bekommert zich niet in de eerste plaats om het opvrolijken en
versieren van een interieur; zij is veeleer gericht op een bewustwording van
de menselijke situatie in een concreet beschavingspatroon. Aileen door deze
bewustwording kan de mens afstand nemen van zichzelf, van wat hij doet,
van wat men hem verplicht te doen. Aileen zo kan hij opnieuw mens, d.w.z.
vrij worden.
In 1971 waagde Panamarenko een vlucht met een zelfgebouwde zeppelin,
van Antwerpen naar Sonsbeek. Voorbereiding en start werden op film opgenomen: een historisch moment immers. Toen het luchtschip zich langzaam verhief, trok Panamarenko een mes, en doorkerfde het plastic omhulsel van de ballon omdat, zo beweerde hij, `de weersomstandigheden niet
gunstig waxen.'
Deze geste synthetiseert het hele streven van Panamarenko: de droom in
de droomwereld houden. Want als de ballon niet openrijt, spat de droom
zelf uiteen. Zolang er onder ons nog mensen zijn zoals Panamarenko, die
de bende leerling-tovenaars bezweren en Ikaros van de vat redden om hem
in een geluksvogel om te toveren, maakt de toekomst van de vrije mens nog
een kans.
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De onmondige alledaagsheid

Eric De Kuyper

Lorsque aucune langue connue n'est a votre disposition, it faut bien se resoudre a voler un langage —
comme on volait autrefois un pain. (Tous ceux —
legion — qui sont hors du Pouvoir, sont contraints
au vol de langage.)
Roland Barthes

De alledaagsheid die hier ter sprake komt, heet onmondig, omdat zij nu
eenmaal, om toch een stem te krijgen, verteld of verhaald dient te worden.
Maar elk verhaal blijkt nu precies te berusten op een breuk met — en zelfs
een negatie van — die alledaagsheid. Ook cineasten die uitdrukkelijk het
alledaagse te berde willen brengen, zitten met dat probleem opgezadeld.
Dit artikel wil deze conflictsituatie en enkele daarmee verbonden consequenties illustreren aan de hand van een recente studie over het alledaagse,
Kursbuch 41, 1 en van de opmerkelijke — en internationaal zeer opgemerkte
— film Jeanne Dielman van de Belgische cineaste Chantal Akerman.
Films zijn niet enkel beelden, woorden, geluiden, zij zijn ook brokstukken
van geschreven teksten die de film voorafgaan, begeleiden en doorkruisen
of volgen. 2 In deze teksten treft men onvermijdelijk formuleringen aan die
het dramatische benadrukken.
Vooraf: stilte, geruisloosheid:
— 'Hij of zij verrichtte zijn of haar dagelijkse bezigheden zonder dat daar
ooit jets tussenkwam ...' ;
— `Hij was een doodgewoon man ...' — 'Zij was een vrouw zoals zovele
1 Karl Markus Michel, Unser Alltag: Nachruf zu Lebzeiten, in: Kursbuch 41, Rotbuch Verlag. Alle citaten zijn afkomstig uit dit opstel. Zo niet wordt het in voetnoot
vermeld.
2 De synopsis gaat de film vooraf. Het is een geschreven, kort en bondig werkdocument, gebruikt door producenten, cineasten, scenaristen. Korte inhouden volgen achteraf; ze worden meestal voor publicitaire doeleinden opgesteld. De recensie of bespreking is eveneens een tekst achteraf. Teksten in hun eerste vorm zijn 'technische'
en `financiele' werkmiddelen: ze dienen om de geestelijke literaire waar in film-waar
om te zetten. In hun tweede vorm zijn zij gedeeltelijk van commerciele, gedeeltelijk van
culturele aard. Ze verschillen, zoals dit artikel ook zal proberen duidelijk te maken,
weinig van elkaar en behoren tot de narrativiteit van de film in het algemeen.
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andere ...' ;
— 'Toen hij voor de zoveelste keer op de bus stond te wachten (zijn schoenen aan het poetsen was, zijn kantoorcollega's 's morgens begroette) ...'.
Daarop wordt de tijd van het verhaal geent:
— 'Plotseling gebeurde het ...' — 'Opeens ...'.
De narrativiteit is de tijd -die losgemaakt wordt uit de banaliteit; het filmverhaal verschilt hier weinig of niets van alle andere mogelijke verhalen,
want Tom Alltag kan man nicht erzahlen' schrijft Karl Markus Michel.
Maar veelbetekenend voegt hij eraan toe: 'Ohne Alltag gabe es gar nichts zu
erz'ahlen'.
De banale, grauwe, kleurloze alledaagsheid is noodzakelijk als afwezigheid
waartegen, waarop zich 'jets' kan afspelen. De alledaagsheid behoort tot
het `niets'. Vertellingen handelen nooit over de alledaagsheid. 3
Waarom toch is die (achtergrond van de) alledaagsheid zo nodig? Gewoon
om informatie-technische redenen: om jets nieuws mee te delen heeft men
een consensus nodig van (gekende) gegevens, waarop men de nieuwe boodschap kan enten. De meest algemene en de meest algemeen verspreide vorm
van consensus is wellicht het alledaagse.
Op grond daarvan geschiedt de subtiele doch noodzakelijke (?) wegmoffeling van de alledaagsheid. Stilzwijgend wordt de dagelijksheid weggeselecteerd ten voordele van het `uitzonderlijke', van wat een aparte `zin' heeft.
Zo komt in de Cultuur enkel datgene wat `zin' heeft aan bod; de dagelijksheid bezit geen `zin' of bezit er veel te weinig (p. 5). Op die manier wordt
heel wat weggeknipt — gecensureerd — ten voordele van de heersende betekenis. Al het andere wordt gedegradeerd tot het 'chaotische', het `willekeurige', het 'ongestructureerde'.
Verschillende mensen zijn er vandaag de dag erg om bekommerd die stilte
van de alledaagsheid eveneens een stem te geven, te doen spreken. De enige
mogelijkheid, zo lijkt het wel, is via de `taal van de zingeving', via de cultuur
van de zinvolheid, de geschiedenis (al dan niet met een hoofdletter), dus
OR via het verhaal.
De negatieve term ervan dient positief gemaakt te worden, wil zij zichtbaar,
hoorbaar worden. Vandaar die `vol de langage' (het stelen van het gewone
taalspel) waarover Barthes het heeft ...
Maar verliest het onuitgesprokene hierdoor meteen ook niet zijn status van
3 Ook die specifieke soort van vertellingen over de mens die de Menswetenschappen
genoemd worden doen dat niet. Dit betekent echter niet dat die wetenschappen ons
niets meedelen over die alledaagsheid want, vermits hun constructie zich ertegen afzet,
zouden we de alledaagsheid zelf eruit kunnen reconstrueren. A. J. Greimas trekt duidelijk de parallel tussen wat hij enerzijds `le discours narratif' en anderzijds `le discours
scientifique' noemt. (Voor Greimas zie het artikel van P. Claes in Streven, november
1975, blz.. 148-154.)
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vanzelfsprekendheid, zijn karakter van verborgenheid? Anders gezegd: indien men de alledaagsheid tot het niveau van het 'vertelbare' optrekt, wordt
ze dan niet meteen gerecupereerd door de mechanismen van de vertelling?
Gaat ze op die manier niet behoren tot de Regel van de Wet?
In de film hebben verschillende undergroundcineasten 4 geprobeerd over de
alledaagsheid te spreken zonder gebruik te maken van de kanalen van de
gangbare taal (zonder er een zoveelste 'mooi' verhaal van te maken). In Die
Unterdruckung der Frau ist vor allem an dem Verhalten der Frau selber zu
erkennen 'toont' Hellmuth Costard de dag van een huisvrouw. Wat een
vrouw een hele dag door thuis zit te doen, terwijl haar echtgenoot (van wie
men slechts de wegrijdende en terugkerende auto ziet) op kantoor is. Costard f ilmde de gedragingen, de bezigheden van de vrouw zonder de minste
commentaar of andere beduidende inmenging. Maar ook hij had een accent
nodig. Iets waardoor hij de filmbeelden toch kon doen verschillen van loutere registratiebeelden, waardoor hij de ongestructureerde massa aan beelden -- zinloze, zinledige beelden -- naar lichtjes getekende beelden kon doen
overhellen. Hij liet de rol van de `vrouw' (vanzelfsprekend! teken) vertolken
door een jongen' (onverwacht teken). Meteen wordt veel, of meer, duidelijk. (Vraag: wat is hier `duidelijk'? Zou men niet beter zeggen: quasi- of
pseudo-duidelijk?)
Ik nam opzettelijk dit voorbeeldje, omdat hier sprake is van een minimale
narratieve inbreng (trouwens heel veel toeschouwers zien het verschil niet
of willen het niet zien). Uiterlijk heeft de cineast hoegenaamd niets verteld,
maar gewoon beelden van gedragingen aan elkaar geplakt. En ook enigszins
ingekrompen: de normale duur wordt tot 1 uur ingekort. Maar op een punt
is zijn interventie betekenisvol geweest: door de Vrouw te vervangen door
de Jongen.
De film lijkt de narrativiteit niet eens te bereiken, of slechts terloops een uitdrukkingsmiddel eraan te ontlenen (ik durf nauwelijks schrijven `gebruiken',
zo miniem is dit `gebruik' bij Costard). Maar toch zit hij hierdoor volop in
de narratieve structuur. 5 Dit klopt trouwens met wat K. M. Michel schrijft
over een van de hoofdregels van het burgerlijke verhalenpatroon, nl. de
`Personalisierungsregel' 6 `De belangrijkste, ook in de tijd oudste en hardste
regel lijkt mij de personaliseringsregel (PR) te zijn, die geenszins een uitvinding is van de burgerlijke cultuur, maar die met en door haar individualisme
tot een voile, imperialistische ontpiooiing komt. Verhalen heet sindsdien:
verhalen over personen, over individuen, over daders of dulders, over hel:

4 Ik noem ze hier niet toevallig 'underground-cineasten': de keuken beyond zich
vroeger ook meestal in het souterrain, of onder de grond.
5 Uit de context mag verder telkens blijken dat het niet gaat om de literair-technische
aspecten van het verhaal of de narrativiteit, maar wel om de ideologische rol en functie die het verhaal in onze maatschappij te vertolken krijgt. Een ambitieus onderwerp?
Nauwelijks ... Wel een politiek onderwerp!
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den of slachtoffers. Natuurlijk kunnen ook groepen individuen optreden,
die dan echter in precies gedefinieerde (meestal competitieve) relaties met
elkaar staan; de oervorm is de heilige kernfamilie: papa-mama-en-ik. Uitgesloten, zelfs volkomen ondenkbaar is daarentegen een collectieve `agent',
zoiets als een (hoe ook gedifferentieerd of diffuus) groepsik; niet eens een
liefdespaar laat zich als een Dyade concipieren, maar alleen als een relatie
van twee individuen'.?
Er is — en ik zet Michels gedachten verder — een imperialisme van de zingeving, -die steunt op de ontkenning van de alledaagsheid en er aldus tevens
de exploitatie van is.
Wat Costard doet om aan dit imperialisme te ontsnappen, is het teken Vrouw
vervangen door het teken Jongen; een vanzelfsprekendheid vervangen door
een onverwacht teken. Op die manier probeert hij de narrativiteit te ondermijnen.
Hetzelfde, geloof ik, gebeurt in Jeanne Dielman van Chantal Akerman. In
een eerste beweging verwerpt zij het burgerlijke verhaal, om des te zuiverder te kunnen spreken over de burgerlijke waarden en on-waarden, over
de dwang van de burgerlijkheid en de on-vrijheid ervan. Zij toont (hoe geladen is deze term hier!) in een film die meer dan drie uur duurt, drie dagen
uit het leven van een vrouw, een weduwe die samen met haar schoolgaande
zoon op de 25 Quai du Commerce te 1080 Brussel woont. Wonen en leven:
hoe dit wonen volledig Jeanne Dielmans leven dekt.
Ook Akerman kan niet ontsnappen aan de 'Personalisatie-regel': zij heeft
personages nodig (een ervan wordt zelfs vertolkt door een beroemde actri6 `Die wichtigste, zeitlich alteste and harteste Regel scheint mir die Personalisierungsregel (PR) zu sein — keineswegs eine Erfindung der burgerlichen Kultur, aber mit and
durch deren Individualismus zur vollen, zur imperialistischen Entfaltung gelangt. Erzahlen heisst seitdem: von Personen erzahlen, von Individuen, Tatern oder Duldern,
Helden oder Opfern. Es konnen natiirlich auch Gruppen von Individuen auftreten, die
dann aber in genau definierten (meistens kompetitiven) Beziehungen stehen; die Urform ist die Heilige Kernfamilie: Mama-Papa-and-Ich. Ausgeschlossen, ja geradezu
undenkbar ist dagegen ein kollektiver Agent, etwa im Sinne eines (wie immer differenzierter oder diffusen) Gruppen-Ich; nicht einmal ein Liebespaar lasst sich als Dyade
konzipieren, nur als Beziehung zweier Individuen.' (o.c., p. 8).
7 Deze personaliseringsregel gaat volgens Michel telkens of vaak gepaard met een
bijkomende regel: die van de statistiek. Tussen deze beide polen ontplooit zich ons
anti-alledaags denken: `Het andere van het individu is de massa-zonder-gezicht, waarin al het niet-geindividualiseerde, niet gepersonifieerde ondergaat. Wanneer deze massa echter de voorstelling van de verteller (en bepaald van de politieke propagandist)
binnentreedt, dan doet zij dat toch weer als een persoon: zij heeft een bewustzijn en
behoeften, angsten en eisen, ze bemint en denkt, lijdt en handelt — meestal echter wordt
zij bedrogen, misleid, gemanipuleerd. Zij is (zelfs voor linksen) tenslotte toch geen
werkelijk volwassen, autonome persoon. Nu kunnen wij niet eens beweren dat dit alles
inadequate personificaties zouden zijn: wij hebben geen andere categorieen en roosters.
Behalve dan die van de statistiek. Personalisering en statistiek zijn de beide polen van
ons alledaags denken, en elke pool eist zijn recht op.'
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ce, Delphine Seyrig), en die `doen' iets. Maar hier doen zij wat men doorgaans in films niet doet (of enkel doet wanneer er een belangrijke gebeurtenis mee gemoeid is: de tij d die het verhaal voorafgaat, de tij d van de alledaagsheid, cfr. p. 1): eten klaarmaken, boodschappen doen, koken, bedden
opmaken, de vaat doen, slapen, ontbijt klaarmaken, boodschappen doen
enz.... 8 Deze personages zijn enkel getekend door hun `doen': ze `doen de
alledaagsheid'.
Daartussen schuift de cineaste enkele segmenten die scherp afsteken tegen
deze banale handelingen: Jeanne Dielman ontvangt ook dagelijks een
`klant'. Maar Chantal Akerman past deze `dramatische' handeling in, zet
dit gebeuren op dezelfde voet als alle andere banale bezigheden. Mijnheer
X wordt op woensdag ontvangen, zoals men op woensdag schnitzels hoort
te eten. Wat elders dramatisch zou zijn wordt hier een onderdeeltje van de
routine. Dit terugbrengen van het uitzonderlijke dramatische (Bunuel heeft
er een film op gebaseerd, Belle de Jour) tot het niveau van het banale is
reeds een vorm van subversiviteit, een manier om de gangbare narratieve
taal te ondermijnen. Minder het feit zelf, dan deze 'taalkundige' gelijkstelling is een shockerende ondermijning van de gangbare burgerlijke narrativiteit. Wanneer er dan werkelijk iets gebeurt (een klant geeft Jeanne Dielman
onverwacht een gevoelen dat ze tot dan toe nooit gekend had: seksueel genot, dat zo maar van nergens komt en op haar valt), dan verschuift de
cineaste dit voorval op alle neven-bezigheden: de banaliteit, de dagdagelijksheid raakt uit de routine. Jeanne Dielman vergeet het Licht uit te draaien
(een drama); ze beweegt zich doelloos van de ene kamer naar de andere
(ergemiswekkend accident); de aardappelen branden aan (tragedie); het
avondmaal vindt later plaats dan gewoonlijk (tragedie); de koffie smaakt
niet (waanzin)!
Dat de film bijzonder knap is komt door het feit dat de cineaste gedurende
meer dan een uur de routine voluit gefilmd heeft (niets wordt ons gespaard!)
— een film op zichzelf — en dan die routine herneemt in een andere toonaard (de gebeurtenissen waarover hierboven sprake was). M.a.w. de routine
wordt door het kleine narratieve gebeuren (het accidenteel onverwachte orgasme) niet genegeerd, maar opnieuw gesitueerd. Een tautologische uitdrukking: herhaling van de routine! Zelfs in het kader van het verhaal — dat nu,
hier in het midden van de film, neergezet werd 9 zal de dagelijkse economie
doorgevoerd en verder uitgewerkt worden. Er verandert niets: het personage wil niet dat er iets aan haar Leven gewijzigd wordt, zij weigert de narra—

8 Terecht schreef Emiel Poppe in het novembernummer van Film en Televisie dat de
film Jeanne Dielman begint daar waar alle andere films stoppen. Verzwegen: `om iets
belangrijkers te vertellen'. Maar wat is belangrijker dan de alledaagse sleur? Dan die
uitbuiting en die zelf-uitbuiting? Dan die uitbuiting van de zelf-uitbuiting?
9 En het verhaal is onontbeerlijk, anders heb je geen film! Ook dit moet Chantal
Akerman constateren.
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tiviteit te integreren in haar alledaagsheid (beide categorieen zouden op die
manier wel eens onvermijdelijk, en met welke gevolgen, door elkaar gecontamineerd kunnen worden).
`Alltaglich ist namlich nicht nur das Normierende, sondern auch and gerade die Abweichung von der Norm. Zum Alltag gehort das Gefuhl, dass
man standig anders lebt als man denkt, and standig anders denkt als man
darf'. 10
Er mag niets veranderen: banaliteit en narrativiteit dienen gescheiden te
blijven. Jeanne Dielman kiest voor de dagelijksheid: zij elimineert de wijziging, het voorval: zij steekt een van haar klanten dood met een naaischaartje. Onbewust kiest zij echter voor de narrativiteit; zij verandert van status:
van Huisvrouw wordt zij Criminele Vrouw. Zo blijft de Orde gehandhaafd.' 1
Veel toeschouwers en evenveel recensenten hebben deze finale moorddaad
op de volgende wijze geinterpreteerd (en er een betekenis aan gegeven, cfr.
wat ik boven zei over de `betekenis'!): `Jeanne Dielman is zich bewust geworden van haar toestand: de ontdekking van haar verborgen genot heeft
bij haar iets losgemaakt; zij wil nu de mannelijke onderdrukking van zich
afgooien: ze vermoordt de mannelijke maatschappij die haar tot slavernij
gedwongen heeftii (ik accentueer deze interpretatie enkel om duidelijkheidsredenen). Voor mijn gedachtengang van belang is niet deze interpretatie
(en de vraag of die juist is), maar wel het feit dat bij een film die zo logisch
en consequent gebouwd is op de subversiviteit van de narrativiteit (resp. banaliteit), de toeschouwer niet anders wil (of kan?) dan de boodschap van
de alledaagsheid te verwerpen en te vervangen door een 'dramatisch betekenisvol slot'. In het ontwerpen van een exemplarisch verhaaltje geeft de toeschouwer 'zin' aan de alledaagsheid die Akerman hem met zo'n subversieve
middelen heeft proberen aan te smeren. Zoals Jeanne Dielman zelf, grijpt de
toeschouwer terug naar bekende waarden, want de taal van de banaliteit,
van de alledaagsheid is hem te machtig. Hij vermoordt die dan b.v. door
middel van theorieen van de Women's Lib!
De houding van -een grote groep toeschouwers en recensenten die redeneren
zoals ik hierboven kort heb proberen weer te geven, verschilt weinig van
wat K. M. Michel zegt over de behoefte van ons anti-alledaagse denken om
een sequens-regel in te voeren in alles waarmee we bezig zijn. (En dat is
dan, na de Personalisatie-regel, de tweede regel van de burgerlijke narrativiteit.) `In ihrer einfachsten Form f olgen sie (die Sequenzen) dem Drei10 Klaus Laermann, Alltags-Zeit, in: Kursbuch 41, p. 87.
11 Want anti-alledaagsheid is nauw met de dagelijksheid verbonden. Zie de kranten
en de sensatieliteratuur: `Om aan de grauwe werkelijkheid te ontsnappen vermoordde
hij zijn buurman'. 'Uitgeput door haar dagelijkse taak, verstikte zij haar beide kinderen'.
`Om in de krant te komen (de dagelijkse, banale, verveling van alle verhalen van de
wereld) vermoordde hij zijn schoonmoeder'.
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takt: Normalzustand - Zerstorung - Wiederherstellung des alten oder eines
neuen Gleichgewichts' (p. 9).
In de structuur van Akermans films wordt het accident (Zerstorung) echter
duidelijk op dezelfde voet gezet als de `normale toestand' die eraan voorafging: de herstelling blijft uit, het laatste beeld van de film toont Jeanne
Dielman aan tafel, terwijl de avond valt. Er is niets gebeurd, zeggen de
beelden. Alleen de toeschouwers extrapoleren dramatische (hoe nauw verbonden met ethische!) toetsen die niet aanwezig zijn.
De derde regel die K. M. Michel ontdekt in de anti-alledaagsheidhouding,
heb ik reeds vermeld wanneer ik het zopas had over de slotevaluatie van
Akermans film. Het gaat hier namelijk juist om het evalueren als dusdanig,
wat Michel de 'Bilanz-Regel' noemt. 'Jeder Abschluss, der geschaftliche wie
narrative, hat ein Ergebnis, sei es nun positiv oder negativ, and folglich
einen `Wert', eine Lektion, eine Lehre' (p. 10).
Niet het simplistische van dit stramien, steunend op deze drie regels, dient
aangevochten te worden: de literatuur, en de narratieve kunsten in het algemeen, hebben bewezen hoe gevarieerd ermee kan worden omgesprongen.
Nogmaals Michel: `Im Grunde genommen ein uberraschend primitives Schema, das zwar vielfaltig Differenzierungen zulasst (...) aber komplexere gesellschaftliche Zusammenhange kaum zu denken, zu erfassen, zu f ormulieren erlaubt' (p. 10). Maar K. M. Michel had eraan kunnen toevoegen: een
schema dat ook nauwelijks in staat is om aan de anonimiteit van de dagelijksheid een 'zin' te geven, tenzij door haar te negeren, door haar om te
buigen in de algemeen aanvaarde 'betekenis'-perspectieven. Enerzijds angstaanjagende armoede, verschrompelende beperkingen van dit systeem; anderzijds verrassende rijkdom, gezien haar beperkt gamma. Hoe kan dit nog
worden verklaard? `Het verband met het Verhaal (de voorstelling, de `mimesis') loopt over de Oedipoes, dit is wel bekend (...). Laat men. de Oedi.poes en het huwelijk weg, wat rest ons dan nog te vertellen?' 12
Het interessante van een film als Jeanne Dielman ligt op verschillende niveaus. Een ervan is dat Chantal Akerman in deze film probeert te formuleren (in narratieve filmtermen probeert om te zetten) wat in feite onformuleerbaar is (in deze filmische, maar ook in alle andere woordenschatten).
De film Jeanne Dielman handelt (dit woord is hier ten voile geladen met
narratieve betekenissen!) over het onzegbare in onze cultuur: de alledaagsheid, de banaliteit. Om dit zeg-baar te maken, benut de cineaste pseudonarratieve structuren. Op die manier subverteert ze de narratieve taal: niet
toevallig duurt de film tweemaal zo lang als een normale film (om twee of
drie keer minder te vertellen).
12 `Le rapport au Recit (a la representation, au `mimesis') passe par l'oedipe, c'est
bien connu. (...) Si 1'on supprimait l'oedipe et le manage, que nous resterait-il a raconter?', Roland Barthes par Roland Barthes, Ed. du Seuil, Paris 1974.
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Daarbij komt dat de film van een duivelse logica getuigt. Ik ken geen enkele
andere cineast(e) die zo logisch redeneert als Akerman, dat wil zeggen: die
haar logica zo concreet uitbeeldt, uitwerkt, demonstreert. Zowel wat gecensureerd wordt als het waarom ervan, en het hoe en het door wie, worden
vervat in een logisch mechanisme. Ook de noodgedwongen (!) censuur die
de cineaste zelf toepast op haar onderwerp (ook zij kan niet ontsnappen
aan de narrativiteit!), en ook de rol die de toeschouwer toebedeeld krijgt
worden, en marge, aangestipt.
Deze uitgemergelde dagelijksheid, die uitgezogen wordt ten voordele van
de heersende, zin-volle wereld, is in deze maatschappij niet toevallig verbonden met vrouwelijke waarden (zoals de heersende zin-gevende wereld
met de mannelijke). Dit feminisme lees je echter veel meer of uit de manier
waarop de film (als film-verhaal) zich situeert ten opzichte van alle andere
film-verhalen, dan uit de persoonlijke lotgevallen van het hoofdpersonage
Jeanne Dielman (de eerste regel van Michel volgens dewelke het verhaal
echte `personages' nodig heeft, wordt hier dus slechts schijnbaar in acht genomen).
Je zou echter kunnen menen dat er heden ten dage een sterke valorisatiebeweging te bespeuren valt ten voordele van de alledaagsheid. In termen van
`genet opnieuw' van de dagelijksheid! Maar weer eens komt de herwaardering vanuit de zin-gevende wereld. De beelden van een plezierige (zinv ailedaagsheid komen uit de Consumptiemaatschappij.i De nieuwe verbeelding van de alledaagsheid komt uit de zin-gevende 'cultuur'. Na eerst de
alledaagsheid de mond gesnoerd te hebben, ze genegeerd te hebben, wordt
ze nu geexploiteerd, als een van de gebieden die men over het hoofd gezien
had, en waar men toch heel wat potentieel in ontdekt. Zijn de lijken eenmaal
uitgezogen, dan worden ze artificieel met plasma bijgewerkt ...
Of men de alledaagsheid dus binnen deze context (opgesplitst in twee tegengestelde werelden: die van de alledaagsheid en die van de anti-alledaagsheid) kan rehabiliteren, kan reevalueren, betwijf el ik. Zoals ik het ook betwijfel dat men via de doorbraak van het enge rollenpatroon er jets aan kan
wijzigen. Het gaat hem nl. niet om het veranderen van mannelijke waarden
in vrouwelijke waarden; niet eens om het uiteindelijk erkennen van de vrouwelijke waarden; en zeker niet om soepelere switch-mogelijkheden te creeren!
Of de rollen nu geruild worden of niet: een andere rolverdeling is nodig. Een
nieuwe mise-en-scene! Waar de alledaagsheid zowel als de anti-alledaagsheid in kunnen worden opgenomen.
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Een nieuw radicaal-links geografisch tijdschrift: Herodotei
Evenals andere sociale wetenschappen
maakt de sociale geografie de laatste jaren een snelle ontwikkeling door, waarvan
de fasering te vergelijken valt met die in
de zusterwetenschappen als sociologie en
economie, maar met Bien verstande dat
deze fasering niet synchroon loopt. Zeker
voor de Europese sociale geografie kan
gelden, dat in dit opzicht van een vertraagde reactie sprake is.
Een van de kenmerkende facetten van die
ontwikkeling in het (sociaal) geografisch
denken kan worden omschreven als de
opkomst van de kritische of radicale geografie (door sommigen worden beide termen synoniem gebruikt). Het betreft een
stroming in het geografisch denken, waarvan de aanhangers menen dat ook de geograaf een bijdrage moet leveren aan een
socialistische hervorming van onze samenleving. Het is duidelijk dat de termen
kritisch en radicaal doorgaans voorzien
worden van de toevoeging links.
Aan het einde van de jaren 60 verschijnt in
de Verenigde Staten het tijdschrift Antipode, `a radical journal of geography',
dat zich tot taak stelde artikelen te publiceren over sociaal relevante onderwerpen
alsmede artikelen geschreven vanuit een
radicaal-links politiek gezichtspunt. In-

middels verscheen een interessante reeks
van nummers over onderwerpen als: Armoede in de Verenigde Staten, de problematiek van de negergetto's en marxistische geografie. In Nederland bestaat sedert 1969 Geografiek, begonnen als een
faculteitsblad voor Nijmeegse sociaalgeografen en sedert 1973 uitkomend als
een door studenten en jonge stafleden geredigeerd landelijk blad met een op dit
moment wat zorgelijk bestaan. 2
De bestaande links-radicale geografische
tijdschriften hebben in 1976 gezelschap
gekregen van een opmerkelijke nieuweling: het door Maspero uitgegeven Herodote met als hoofdredacteur de strijdbare
Franse geograaf Yves Lacoste. Opmerkelijk allereerst door het gegeven dat het
eerst nu verschijnt. Geruime tijd immers
ondergaat het sociaalwetenschappelijke
denken in Frankrijk de invloed van marxistische theorieen. Geruime tijd immers
ook verschijnen in dit land publikaties
met een links-politieke signatuur op aan
de geografie verwante gebieden als ruimtelijke planning en architectuur (o.a. in
het tijdschrift Espaces et Societes), waarbij
wel opgemerkt moet worden dat sociologen als Henri Lefebvre en Chombart de
Lauwe zich veel hebben bewogen op het
terrein van de ruimtelijke theorie, dat
uiteraard ook voor geografen geen terra
incognita is. 3

1 Herodote. Strategies, geographies, ideologies. Revue trimestrielle. Editions Francois Maspero, 1, place Paul-Painleve", 75005 Paris.
2 Andere links-radicale geografische tijdschriften zijn: Geografiker (Berlijn), Roter
Globus (Marburg). Zie voor een overzicht: Geografiek, Katern 5, mei 1974. Bij het ter
perse gaan van dit nummer ontving ik het eerste nummer van Zone, tijdschriftt voor
ruimtelijke theorie en politiek (Stichting Zone, p/a Saenredamstraat 4A, Amsterdam)
dat beschouwd kan worden als de opvolger van Geografiek.
3 Zie P. Claval, Contemporary human geography in France, in: Progress in geography, Volume 7, London 1975, 253-292.
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Opmerkelijk verder is de voor een geografisch tijdschrift zeer afwijkende layout. Naast de tekst van bepaalde artikelen heeft men ruimte geschapen voor het
plaatsen van kritische opmerkingen geleverd vanuit een 'groupe de discussion'
bestaande uit geografen, sociologen, filosofen etc., van verschillende politieke pluimage. Deze artikelen krijgen daardoor
een boeiende dimensie extra.
Het eerste nummer wordt geopend door
Yves Lacoste met een Lang artikel `Pourquoi Herodote', waarin het bestaansrecht
van het blad wordt verdedigd. Hoewel de
naar voren gebrachte argumenten en de
geschetste situatie duidelijk geent zijn op
de praktijk van de Franse geografie, herkennen we daarin ook aspecten die voor
de Nederlandse situatie in de geografie
kunnen gelden. Lacoste gooit de knuppel
in het hoenderhok met een aantal prikkelende vragen. Is bet eigenlijk web zinvol,
zo stelt hij, om de geografische wetenschap als een probleem te benaderen?:
`En crise, la geographie? Alors donc ...
N'est-ce pas galvauder encore un peu
plus be terme de crise devenue cliche a la
mode ...' Men stelt immers: Wat zou er
met de geografie aan de hand kunnen
zijn? In de geografie hoeft niets begrepen
te worden, alleen slechts gememoriseerd.
Bovendien, waartoe dient de geografie
eigenlijk. Iedereen gelooft dat de geografie niet meer is dan een schoolvak, waarvan de functie niet verder gaat dan het
beschrijven van de wereld om ons been,
als een element ter bevordering van de
algemene ontwikkeling, doch zonder veel
praktische betekenis.
Toegegeven, de stelling is gechargeerd en
geldt niet in die vorm voor de huidige Nederlandse situatie. Maar toch, hoeveel
Nederlanders zullen de geografie nog
steeds associeren met `kennis van plaatsen', in de loop der jaren na het verlaten
van de school gereduceerd tot het memoriseren van de bekende rijtjes als Groningen, Hoogezand, Sappemeer, Zuidbroek ... En als deze topografische image
van het vak dan alleen geldt voor de
oudere generatie, voor de jongere generatie is de schoolaardrijkskunde tot het
begin van de jaren '70 toch weinig meer
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geweest dan informatie over de traditionele reeks van onderwerpen uit de regionale geografie: relief, klimaat, middelen
van bestaan, steden en de staatsvorm.
Land na land in een eindeloze weinig inspirerende herhaling. De erfenis van dit
verleden (?) klinkt nog steeds door, ook
nu, in de van weinig respect voor bet
eigene van de moderne geografie getuigende pogingen de geografie te doen opgaan in een 'yak' als wereldorientatie.
Lacoste wijst erop, dat de door de geografie voortgebrachte kennis en inzichten
in onze samenleving een zeer duidelijke
functie hebben en een veel belangrijker
rol spelen dan velen voor mogelijk houden: `La geographie sert d'abord a faire
la guerre et a organiser les territoires pour
mieux controler les hommes sur lesquels
l'appareil d'Etat excerce son autorite'. 4
Eigenlijk bestaan er in zijn visie twee soorten geografie, te weten een `geographie
des etats-majors' en een `geographie des
professeurs'.
Met de eerste categorie wordt het geheel
van geografische kennis aangeduid dat
ten dienste staat van met macht beklede
minderheden in de samenleving. Daaronder valt de geografie zoals die sinds jaar
en dag wordt benut door de militaire staven (worden topografische kaarten niet
populair stafkaarten genoemd?), maar
ook de geografische kennis ten dienste van
het neo-kolonialisme, de multinationals
en de grote banken. De militaire betekenis van geografische kennis wordt nog
eens geillustreerd in een tweede artikel
van Lacoste, eveneens in het eerste nummer van Herodote, over de dijkenbombardementen Tangs de Rode Rivier in Vietnam (met name die van 1972). Lacoste
kon als specialist van de Internationale
commissie voor onderzoek naar oorlogsmisdaden van de Verenigde Staten geruime tijd in Noord-Vietnarn verblijven en
onder andere vaststellen hoe de kennis
van de lokale situatie, door geografen
vastgelegd, benut werd voor bet verhogen van de Amerikaanse bombardementen.
De `geographie des professeurs' omvat de
geografische kennis waarmee iedere burger vertrouwd gemaakt wordt via de

4 Meer uitgewerkt vindt men deze stelling bij: Yves Lacoste, La geographie Ca sert,

d'abord, a faire la guerre, Paris 1976 (Maspero).
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school en die maatschappelijk een veel
grotere invloed uitoefent dan de universitaire geografie. Het belangrijkste verwijt dat Lacoste tot de beoefenaren van
deze categorie richt, is 'masquer 1'enjeu
politique de tout ce qui a trait a 1'espace,
mais aussi d'imposer implicitement l'idee
qu'en geographic it n'y a rien a comprendre, mais qu'il faut de la memoire'. In
Nederland is zoals gesteld, ten aanzien
van deze karakterisering gelukkig een
kentering te bespeuren 5 en wordt er meer
en meer aandacht besteed aan de functie
van de schoolaardrijkskunde bij de opvoeding van de jeugd tot kritische staatsburgers.
Het lange essay van Lacoste bevat uiteraard meer opmerkelijke zaken dan de
ruimte hier toelaat te vermelden (o.a. een
overigens wat zwakker gedeelte over de
relatie Marx-geografie). In feite is de belangrijkste functie ervan gelegen in de
provocerende werking die ervan uitgaat.
Te lang hebben geografen zich niet bekommerd over de gevolgen van het door
hen uitgevoerde onderzoek of gegeven
onderwijs, mat staan dat ze zich ook maar
afgevraagd hebben van welke impliciete
waarden hun geografische activiteit doortrokken is. Wanneer Herodote erin slaagt
dit bewustwordingsproces te versnellen en
te verdiepen, heeft het zijn bestaansrecht
aangetoond. Dat dit bewustwordingsproces volgens Lacoste moet leiden tot een
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marxistisch geInspireerde geografie, is
een stelling die naar onze mening minder
overtuigingskracht heeft, omdat hij niet
expliciteert in welke zin dit rnarxisme geinterpreteerd moet worden. In dit verband is het interessant te wijzen op de
volgende uitspraak van Sister Annette
Buttimer uit Naar boeiende essay over
waarden in de geografie: 6 `hier dient men
een beslissend kritisch onderscheid te maken tussen intellectueel en politiek radicalisme. Radicale ideeen kan men dan beschouwen als de grondslag van het eerste,
radicale ideologieen als de grondslag van
het tweede soort radicalisme. Beide kunnen machtige middelen zijn tot sociale
veranderingen, maar die macht berust op
twee tegengestelde opvattingen over de
manier waarop mensen zich in zulke veranderingen engageren. Ideeen kunnen
nieuwe gedachten losslaan en een openheid teweegbrengen ten aanzien van verdere kritiek, terwijl ideologieen naar hun
wezen gesloten denksystemen zijn: zij roepen activiteiten op binnen een voorgeschreven program. De intellectueel zal
doorgaans radicale ideeen verwelkomen
die een uitdaging vormen voor zijn kritisch denken; hij zou zich beledigd kunnen voelen als men tegenover hem een
ideologie preekt die zulk een engagement
uitsluit.'
A. G. J. Dietvorst

5 Men zie bijvoorbeeld de diverse kritische passages in: Th. Hadderingh, L. Pieper en
P. T. Spruit, De aarde onze woonplaats. Aardrijkskundemethode voor het algemeen
voortgezet onderwijs 5 vH, Groningen 1975.
6 Sister Annette Buttimer, Values in geography, Commission on college geography,
Resource paper nr. 24, Association of American Geographers, Washington DC 1974:
`A critical distinction could be made here between intellectual and political radicalism.
Radical ideas could be considered as basic to the former, radical ideologies to the
latter. Both can be powerful instruments for social change, but this power rests on
two contrasting assumptions about the involvement of people in such change. Ideas
can trigger new thoughts and an openness toward further critique, whereas ideologies
are essentially closed systems of thought: they call for action within a prescribed program. The intellectual will normally welcome radical ideas which challenge his critical
faculties; he may be insulted by being preached an ideology which forecloses such
involvement'.
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II

Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1976, 203
blz., f 19,50
J.-P. van Quang, Sciences et technologique de 1'education
(Orientations E 3: enfance, education, enseignement) Casterman, Tournai 1974,
386 pp., BF 425
Dit repertorium bevat ongeveer tweeduizend, uitsluitend recente (max. 15 jaar
oud), franstalige werken op het gebied
van de opvoedings- en onderwijswetenschap en -technologie. Voor zowat twee
derde ervan wordt de inhoud in enkele
zinnen weergegeven.
Van sommige werken zegt de auteur dat
ze voorbijgestreefd zijn. Hij nam ze toch
op om beter de evolutie van de moderne
onderwijswetenschap te kunnen weergeven. Speciale aandacht werd besteed aan
de werken die audio-visuele middelen of
massamedia in bet kader van de onderwijsverstrekking centraal plaatsen.
In een eerste hoofdstuk werden jaarboeken, bibliografieen, encyclopedieen en
repertoria opgenomen. Verder komen de

volgende domeinen aan bod: onderwijsfilosofie, geschiedenis van onderwijs en
opvoeding, comparatieve pedagogiek,
onderwijsorganisatie, onderwijs in verschillende disciplines (wetenschappen,
taal. landbouwkunde, ...) in verschillende landen, pedagogische methoden,
3peciale pedagogiek (zoals: schoolgezondheid, orthopedagogiek, ...), kinder- en
schoolpsychologie, schone kunsten in opvoeding en onderwijs, de massamedia
(met o.a. werken rond gesloten TV-circuit), parascolaire activiteiten, beroepsorientering, examenproblematiek en problemen i.v.m. schooluitslagen, pedagogische research, onderwijsplanning, -politiek en -economie, `education permanente' (vanaf alfabetisatie), en materiele inrichting van onderwijsinstellingen.
in bijlage wordt een lijst van enkele pedagogische tijdschriften gegeven, evenals een alfabetische lijst van uitgevers en
auteurs en een inhoudsregister.
Joris Vercammen
Wolodymyr Walter Odajnyk, C. G. Jung
and die Politik

(Edition Alpha) Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1975, 160 pp., DM 26,—
Het is blijkbaar steeds verleidelijk om het
politieke gedrag van individuen, groepen
en hele culturen te analyseren in termen
van motieven en, als het even kan, ook
de onbewuste drijfveren. Als steeds ontstaat, ook bij het geschrift van Odajnyk
dan de vraag naar de mogelijkheid tot
dat kennen van deze motieven en drijfveren nog afgezien van de vraag naar de
verificatie van de uitspraken. C. G. Jung
was een leerling van S. Freud die een
eigen onafhankelijke 'theorie' ontwikkelde, waarmee hij de individuele pro-
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blematiek van zijn patienten trachtte te
verklaren. Freud merkte over de theorie
van Jung op, dat deze dermate obscuur,
onbegrijpelijk en verward genoemd moet
worden, dat het onmogelijk is tegen de
theorie van Jung stelling te nemen. Odajnyk heeft deze theorie getransponeerd
op de ontwikkelingsgang van hele samenlevingen zonder zich de vraag naar
de mogelijkheid daarvan te stellen. Daarbij komt nog, dat Jung zich, afgezien
van een duister artikel over het nazisme,
in het geheel niet met politiek heeft bezig gehouden. Het resultaat is een onleesbaar boek geworden.
F. Nieuwenhof
P. J. van Strien (red.), Vervreemding in de
arbeid

Boom, Meppel 1975, 124 blz., f 13,90
De publikatie van deze bundel opstellen
volgde op een in 1974 gehouden Studium
Generale aan de universiteit van Groningen.
De auteurs geven een geheel eigen dimensie aan het begrip vervreemding. Zo
ziet Van Doorn als een der belangrijkste oorzaken voor vervreemding in de
arbeid de onmogelijkheid in de werksituatie om zelfstandig beslissingen te
kunnen nemen.
Sierksma vat vervreemding in de arbeid
op als de uitdrukking van de tegenspraak
tussen produktiewijze en de daaraan gekoppelde mogelijkheid tot ontplooiing
van de werker. In een ander opstel analyseert Sierksma de klassenstrijd, het
klassenbewustzijn en ont-vreemding,
waarbij hij constateert dat de blokkering
van de integratie van hoof d- en handarbeid, naast de onmogelijkheid voor de
werker om zelfstandig beslissingen te
kunnen nemen, oorzaken vormen voor
vervreemding tussen klassen en individuen in de arbeidssituatie.
Van Strien geeft een overzicht van de
stand van zaken binnen het sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar vervreemdingsprocessen. Hij constateert dat veel
onderzoek beperkt blijft tot registratie
van onlustgevoelens in de werksituatie
en het beschrijven van marginaal gedrag.
Teuling beschrijft in zijn bijdrage tot
slot van de bundel in `lessen bij Werkspoor, de Rotterdamse havens en Enka',

de vervreemding tussen vakbondsleden
en vakbondsbestuurders bij arbeidsconflicten.
F. Nieuwenhof
Theodor Bovet, Angst — Sicherung — Geborgenheit

(Stundenbi cher Bd. 124) Furche-Verlag,
Bielefeld 1975, 104 pp., DM 7,80
Paul Tournier, Geborgenheit — Sehnsucht
des Menscheen

(Herderbu.cherei Bd. 399) Herder, Freiburg-Basel-Wien 1974, 236 pp., DM 4,90
De nu wel hoogbejaarde Zwitserse artspsychotherapeut-zielzorger Th. Bovet
ziet de angst als de voornaamste bedreiging van harmonisch mens-zijn in onze
tijd. Als therapie zoekt die mens allerlei
soort verzekeringen, ook een als ideologie gehanteerde religiositeit. Het paradoxale is echter dat alle vormen van verzekering de angst alleen maar versterken.
Hier helpt alleen echte geborgenheid in
de echte liefdesverhouding tot de ander. Met name geborgenheid in God, in
de liefde tot Jezus Christus, 'einde en
voltooiing van religie', kan de hedendaagse mens van zijn angst bevrijden.
Bovet geeft rake beschrijvingen van 'ideologie', `geborgenheid' e.d. De literatuur
die hij verwerkt is tot vandaag bijgehouden. Maar wat het boekje vooral zo
sympathiek maakt, is de zo uiterst serene
wijze van voorstellen zonder een zweem
van moraliseren. Erg graag aanbevolen.
In dit boekje beroept hij zich uitdrukkelijk ook op zijn — als ik het goed heb
nog oudere — landgenoot Paul Tournier,
de man van de `medicine de la personne'.
Hij behandelt ongeveer hetzelfde thema
als Bovet, en komt eveneens uit bij de
geborgenheid in God. Zijn boekje is niet
nieuw (in feite een 4e herdruk). Maar
het is nog steeds de moeite waard gelezen en overdacht te worden. Wij mogen
dankbaar zijn met deze pocketuitgave.
S. Trooster
R. G. H. Boiten, Tussen angst en ekstase
Callenbach, Nijkerk z.j., 227 blz., f 27,50
Dit boek draagt het brandmerk van een
proefschrift: een 'overstelpende hoeveelheid materiaal' (blz. 169), dat op een
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nieuwe wijze geordend wordt. Het onderwerp dat de promovendus gekozen heeft,
is door zijn levensnabijheid in staat om
een argwanende lezer over het dode punt
heen te helpen. Het ordenend beginsel,
dat samenhang moet scheppen in de
chaos, is opvallend eenvoudig: de menselijke persoon krimpt ineen door angst
(reductie) en verbreedt zich door extase
(extensie). Merkwaardigerwijze gaat de
schrijver voorbij aan Maslows piekervaring. De gehanteerde beeldspraak is soms
van matige kwaliteit evenals het Frans
van de samenvatting. Maar dit zal de
lezer niet deren, die door moderne cultuurverschijnselen geboeid wordt en in
dit boek stellig iets van zijn gading zal
vinden.
H. van Waesberghe S.J.
Jacques Lusseyran, Das Leben beginnt
heute. Aus dem Franzosischen von Uta
Schmalzriedt
Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1975, 132
pp., DM 14,—
'Heel ons leven is ons gegeven, nog
voordat wij hetzelf leven. Wij hebben
een heel leven nodig — misschien zelfs
meer -- om ons van dit geschenk bewust
te worden. Heel het leven is ons met
elke seconde gegeven. Het leven begint
op dit ogenblik' (p. 131).
De auteur, die vanaf zijn achtste jaar
blind is, typeert hiermee in deze fijnzinnige en beschouwende autobiografie,
zijn levensovertuiging. De blijheid het
leven ontvangen te hebben, straalt van
elke bladzijde van dit boek zonder dat
dit als opzettelijk en opdringerig wordt
ervaren. Dit nu ook in het Duits verschenen levensverhaal is alleszins de
moeite van het lezen waard voor iemand,
die zich door een blinde over het ontvangen levenslicht wil laten voorlichten.
G. Wilkens
Adam Curie, Mystiek of militant. Een
studie over bewustzijn, Identiteit en sociale aktie

Nelissen, Bloemendaal 1975, 112 blz.,
f 14,90
Sinds de zestiger jaren is met name de
westerse maatschappij op een meer opvallende wijze in cultureel, politick en
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sociaal opzicht in beweging geraakt.
Steeds meer wordt de samenleving als
geheel ondervraagd op de zin en zinloosheid van de processen die zich in haar
afspelen. Deze studie van een Amerikaanse sociaal-wetenschapper, hoogleraar aan de Harvard-universiteit, tracht
de intra-persoonlijke processen van in
beweging geraakte personen te relateren
tot de veranderde stabiliteit van de samenleving.
De militante en mystieke activisten, op
wie de titel van dit boek slaat, behoren
tot die groep mensen die met een voldoende mate van bewustzijn de objectieve noodzaak onderkennen om onmenselijke omstandigheden te verbeteren. De
schrijver stelt daarbij een interessante
analyse van beide typen voor en hun beider verandering tot de revolutionaire sociale verandering, terwijl tevens de rol
van militante en mystieke bewegingen
wordt bekeken bij het tot stand brengen
van de vrede. Belangrijke vragen, die de
schrijver ons voorhoudt en waarbij zijn
analyses interessante inzichten bevatten
en goed genoeg zijn om ermee van mening te verschillen.
G. Wilkens
B. J. A. Kemme, Psychohygiene en zielzorg. Persoonlijke beschouwingen op
grond van het werk van dr. A. A. A. Terruwe

De Tijdstroom, Lochem 1974, 88 blz.,
f 12,—
Dc schrijver, r.k. priester van het aartsbisdom Utrecht, staat zeer sympathiek
tegenover de persoon en inzichten van
de bekende Nijmeegse psychiater Dr. A.
Terruwe. Dit boekje laat een grote belezenheid zien van het oeuvre van Terruwe, dat door hem persoonlijk is verwerkt voor het nut en de hulp bij de
pastoraal. Waardering voor deze sympathieke handreiking. De inhoud had
meer zwaarte kunnen krijgen als de overwegingen soms als minder persoonlijk
naar voren waren gebracht, alsook de
toon meer zakelijk was geweest om het
belangrijke probleem van de verhouding
tussen psychohygiene en zielzorg, ook op
grond van de inzichten van Terruwe, aan
de orde te stellen.
G. Wilkens
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Sociale wetenschappen
Hellmann, Rainer, Controle op multinationale ondernemingen

(Marka-paperback) Spectrum, Utrecht/
Antwerpen 1976, 139 blz., f 15,—
Jansen, dr. Th. A. J., De pater op de pastone

Dekker & v. d. Vegt, Nijmegen 1976, 288
blz., f 27,50
Jong, Fr. de, Een beeld van een vakbeweging

Zomer & Keuning, Wageningen 1976, 208
blz., f 19,50
Politiek perspectief I Ontwikkelingen in
het onderwijs

Centrum voor Staatkundige vorming, Den
Haag 1976, 96 blz., f 6,Susskind, Charles, Techniek en samenleving

(Aula) Spectrum, Utrecht/Antwerpen
1976, 218 blz., f 9,50
Weller, don C., De koper. Een studie van
de consument

(Marka-paperback) Spectrum, Utrecht/
Antwerpen 1976, 222 blz., f 25,—
Ivan Illich, Het medisch bedrij f, een bedreiging voor de gezondheid?

Het Wereldvenster, Baarn 1975 (oorspronkelijke titel Medical Nemesis, the expropriation of health, 1974), 217 blz., f 19,50
In de vertaling is geen biografie van de
schrijver opgenomen, noch ook vermelding van zijn andere werken. Een foto

op de cover zegt niet zo veel. Volgens de
Engelse editie is hij theoloog, filosoof en
historicus, later pastor in een PuertoRicaanse parochie in New York en organisator op zoek naar alternatieven in
een technologische maatschappij.
Het is de Ralph Nader van het geneeskundig-industriele complex, waarvan de
omvangrijke macht en het futilisme en
illusionisme, naast het pseudosacrale
sterk wordt gedocumenteerd in het eerste
gedeelte. De meeste verbeteringen in de
gezondheid van een bevolking zijn namelijk niet het gevolg geweest van de vorderingen der geneeskunde. B.v. de uitroeiing van de cholera in Londen (Powles,
voetnoot 3, blz. 14). De schrijver spreekt
van iatrogenese (door medici veroorzaakte kwalen) en hij ziet deze klinisch, sociaal en structureel. Hij werkt deze 3 gezichtspunten uit in afzonderlijke hoofdstukken. Daarbij wordt het begrip wet
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enigszins vergroot van omvang.
Ondanks de vracht voetnoten met relevante verwijzingen voelt men ook een onzekerheid in de schrijver, die tenslotte
leek is.
Enkele vermelde 'feiten' zijn gewoon
niet waar, zoals die over de bloeddruk
(voetnoot 23). En de interpretatie van de
functie van statistiek (blz. 134). Verder
is het m.i. `hubris' om te denken dat
honden niet kunnen lijden (blz. 118). Over
lobotomie (blz. 120) is de schrijver iets
te negatief en tenslotte verwart hij de
vacuum-extractie en zuigcurette (blz.
143).
Hij geeft geen blijk medische sociologen
zoals Freidson te kennen, noch ook de
organisatie-sociologen, zoals Maintz en
Etzioni. Zelfs Durkheim wordt niet genoemd. Politicologisch missen we een
visie als die van Perry en Mills over
machtige elites. De schrijver is zeer radicaal; hij vindt, waarschijnlijk terecht,
dat medici in het gezondheidsbedrijf
veel te veel te vertellen hebben, en dat
terwijl ze als technocraten slechts een
beetje verstand hebben van ziekte! Daarom zijn de radicale psychiaters in Amerika niet radicaal genoeg. De medicalisering van de maatschappij gaat te ver.
De schrijver heeft een metabletisch-historische visie. Hij werkt deze uit in de
hoofdstukken 5 t/m 8 over destructie
van medische culturen, van pijn; de uitvinding en eliminatie van ziekte en `de
dood aan de dood' op magistrale wijze,
existentieel en historisch.
Hij ziet als oplossing terugkeer tot de
persoonlijke autonomie, zoals hij de autonome boven de industriele produktiewijze
verkiest. D.w.z. geen health care maar
self care, dus deprofessionalisering. Hij
droomt van een omgeving, even geschikt
voor geboorte, voor groei, werk, genezing
en sterven — onderhouden door een cultuur die de beperking van bevolking,
ouder worden, onvolledig herstel en altijd inmanente dood accepteert (blz. 202).
Maar hij weet ook, dat in Rusland en
wellicht ook in China de medische macht
(vergelijk Van der Berg) toegenomen is,
bijna even sterk als in het Westen.
Een belangrijk boek, al geeft het geen
echte oplossing.
De Engelse editie (Calder en Boyars Ltd.)
is goedkoper en beter dan de Hollandse.
J. H. van Meurs
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Magaret Haswell, The Nature of Poverty
a case-history of the first quarter-century
after World War II
Macmillan, London 1975, 234 pp., £ 10
De auteur is lector in de agrarische economie, verbonden aan het St. Hugh's
College te Oxford. Haar studie toont met
veel cijfermateriaal aan dat `het Westen'
na 1945 geen begrip had voor de inkomens en voedselproblemen in de tropische gebieden en de daaruit voortvloeiende sociale spanningen, waardoor in de
arme landen de armoede gel nstitutionaliseerd werd. De studie is echter eenzijdig, biedt daarenboven weinig vergelijkingsmateriaal t.a.v. ontwikkelingsstrategieen van andere politieke en sociale
systemen zoals de USSR en de Volksrepubliek China.
F. Nieuwenhof
J. A. Banks, Sociologie van sociale bewegingen

Boom, Meppel 1975, 69 blz., f 9,90
Banks maakt in zijn inleiding over de
sociale beweging als begrip in de sociologie onderscheid tussen sociale beweging als constructieve grootheid en sociaal protest als uiting van spanning binnen een samenleving.
Bij zijn analyse van het verschijnsel sociale beweging maakt hij gebruik van begrippen als sociaal systeem, verstoring
van evenwicht en integratie van sociale
veranderingen.
Veel nieuws biedt zijn publikatie niet,
het is hoogstens bruikbaar als inleiding.
F. Nieuwenhof
H. Daudt (red.), Selectiviteit in de massacommunicatie

Opstellen aangeboden aan prof. mr. dr.
M. Rooij ter gelegenheid van zijn afscheid
als hoogleraar aan de Universiteit van
Amsterdam
Van Loghum Slaterus, Deventer 1971,
258 blz., f 9,50
De bundel beslaat een belangrijk deel
van de theorievorming over de massacommunicatie. Naast een aantal algemeen inleidende hoofdstukken worden
de volgende thema's behandeld: de se-
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lectiviteit van de media zelf en de selectiviteit bij de ontvangers van de informatie, de positie van de overheid ten
aanzien van de media en een reeks beschouwingen over hedendaagse en historische aspecten van pers, radio en TV.
De bundel geeft een goed beeld van de
huidige stand van zaken in het denken
over aard, taak en functie van de massacommunicatiemedia.
F. Nieuwenhof
Andrew M. Greeley, God blijftt gezocht
Inleiding prof. dr. W. Goddijn
Uitg. De Toorts, Haarlem 1974, 236 blz.,
f 28,—
Deze Amerikaanse godsdienstsocioloog,
auteur van talloze essays en boeken (onderhand een goede vijftig!), r.k. priester
en docent aan een universiteit, in het Nederlandstalige gebied te introduceren, is
niet alleen een goed idee, omdat Greeley gemakkelijk en toch niet irrelevant,
helder en toch niet oppervlakkig schrijft.
Ook het onderwerp van een blijvende
consistente functie van de godsdienst
binnen de menselijke samenleving is alleszins de moeite waard te bestuderen en
door Greeley behandeld te zien. De een,
die reeds overtuigd was van het verdwijnen van de godsdienst, zal door de beschrijvende uiteenzettingen en het gemakkelijk hanteren van veelsoortige gegevens niet bekeerd raken. Een ander,
die vreesde gewend te moeten raken aan
een voortschrijdende erosie van alle
maatschappelijke vormen van godsdienstigheid, kan zich door Greeley laten
verrassen door een voortdurend bestand
van maatschappelijke relevante godsdienstigheid. De Nederlandse vertaling
van de originele titel `Persistence of Religion' suggereert wel erg snel dat met
het blijven voortbestaan, ook buiten de
kerkelijk-institutionele verschijningsvorm,
een zoeken naar God, gegeven is.
G. Wilkens
Michel Bon et Antoine d'Arc, Rapport sur
l'Homosexualite de l'Homme

Editions Universitaires, Paris 1974, 528
pp., FF 199
Martin Dannecker u. Reimut Reiche, Der
gewohnliche Homosexuelle
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Fischer Verlag, Frankfurt 1974, 429 pp.,
DM 19,80
Gelijktijdig verscheen er in Frankrijk en
Duitsland een lijvige studie over een enquete bij de (in beide gevallen uitsluitend
mannelijke) homoseksueel gevoerd bij
resp. Franse en Duitse mannen. Zowel
naar inhoud als naar tendens is de confrontatie tussen deze werken boeiend.
Beide stellen openheid voorop. De Fransen, een socioloog en een jurist-psychobog (een draagt een deknaam, de ander
geeft zelf toe homoseksueel te zijn) willen openheid in de zin van `sociale emancipatie' geinterpreteerd zien.
De twee Duitse onderzoekers daarentegen
(Reimut Reich is bekend geworden door
een invloedrijk boek over seksualiteit:
Sexualitdt and Klassenkam p f) verdoezelen geenszins het `formalistische' van hun
(en gelijkaardige) onderzoeken. Hoe
verrassend en verfrissend sociologen aan
het woord te horen die zichzelf en hun
werkmethoden zo sterk weten te relativeren, zonder hierdoor aan wetenschappelijk engagement te verliezen. Integendeel.
Voor hen moet trouwens een opzet als
deze reeds fundamenteel gerelativeerd
worden: wie moet men homoseksueel
noemen? Wie zal zichzelf (niet-)homoseksueel willen noemen? Geen simpele
vraag, waarop vooralsnog geen sluitend
antwoord is gevonden. Voortdurend
trouwens hebben de Duitse enqueteurs
uitvoerige en theoretisch uitgewerkte
kritiek op hun eigen systeem.
Hiernaast is de Franse studie van een
ontgoochelende `naiviteit'. Alles behoort
hier tot de categorie van het 'vanzelfsprekende', alles verloopt volgens gekende
opvattingen en wordt gezien door een
strikt (lees: eng) Freudiaanse bril.
Cliche-opvattingen worden noch gemeden
noch in hun — gewis boeiende -- sociale
samenhang gezien. Vergeleken met de
samenstelling van de Franse bevolking
lijkt de sample (1.000 personen, bij het
Duitse onderzoek 800) evenwichtig samengesteld, maar men vergeet eraan toe
te voegen dat dit evenwicht verkregen is
aan de hand van de lezersgroep van een
intern tijdschrift (Arcadie). Wat natuurlijk niet hoefde af te doen aan het belang
van deze enquete: alleen, zijn de lezers
van Arcadie representatief. genoeg?
De Duitsers daarentegen hebben een in-
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teressante manier gevonden om hun vragenlijsten te verspreiden, al is ook die
manier weinig bevredigend: hele groepen
mensen vallen er `per definitie' uit (de
asocialen, de pedofielen, de heteroseksuelen, enz.) vermits het hier om een benadering via de 'dynamiek' van de subcultuur zelf gaat.
Op enkele punten echter werden de enqueteurs met verrassende gegevens geconfronteerd die andere seksuele onderzoeken grondig tegenspreken. Zo bv.
wat betreft het verminderingsproces van
de seksuele potentie, die in deze studie
aanzienlijk lager ligt dan in de klassieke
onderzoeken rond de heteroseksuele man.
Ook de cijfers i.v.m. onanie wijken nogal af van die uit andere enquetes.
Wat ook de `leek' (in alle betekenissen
van dit woord!) op dit gebied het meest
zal boeien, is het ruim-maatschappelijk
perspectief waarin de auteurs telkens opnieuw hun problematiek situeren.
Wat deze studie uiteindelijk zo rijk
maakt is het consequent en constant
doortrekken van het vertrekpunt, nl. dat:
'het empirisch materiaal voortdurend en
;ystematisch dient geconfronteerd te worden met de heersende ideeen en theorieen over homoseksualiteit (ook bij homoseksuelen zelf aanwezig: uiteraard)!
Eric De Kuyper

Wijsbegeerte
Kambartel, Friedrich, Theorie and Begrundung

Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M.1976,192
pp., DM 20,—
Ling, Trevor, Boeddha
(Aula) Spectrum, Utrecht/Antwerpen
1976, 286 blz., f 13,50
Nietzsche, Friedrich, De vrolijke wetenschap

(Synopsis) Arbeiderspers, Amsterdam
1976, 270 blz., f 24,50

Raddatz, Fritz, Lukacs
Wereldvenster, Baarn 1976, 170 blz.,
f 18,50
Wittgenstein, Ludwig, Filosofische onderzoekingen

Boom, Meppel 1976, 315 blz., f 39,50
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W. F. Haug (Hrsg.), Warenasthetik. Bei-

Alexander Gostonyi, Grundlagen der Er-

trage zur Diskussion, Weiterentwickelung
and Vermittlung ihrer Kritik (657)
Editions Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1975,

(Beck'sche Schwarze Reihe, Band 91)
Beck, Munchen, 291 pp., DM 13,80

320 pp., DM 10,—
Het boek van W. F. Haug, Kritik der
Warenasthetik is in 1971 verschenen, en
heeft heel wat defining veroorzaakt in de
links-gerichte kringen die zich bezighouden met `design' en aanverwante dingen.
De reader die nu voorligt bundelt enkele
van deze reacties (bijna uitsluitend de positief-genuanceerde!) artikels van Haug
die dezelfde thematiek verder uitwerken
(o.a. een over 'sozialistische Warenasthetik, die ver beneden de verwachtingen
blijft); en twee historische ontwikkelingen: een gewijd aan de `Deutsche Werkbund', een ander aan 'Goebbels als Markentechniker'.
Het werk van Haug (toen) en de resonanties (nu) erop schieten alle hun doel
voorbij. In beide gevallen zijn er merktekenen die de S's. pertinent hebben weten te analyseren en te situeren, maar de
hele onderliggende (marxistische) ideologie vervalst de gedachtengang voortdurend. Het komt de lezer voor dat S.'s
antikapitalistische `Warenasthetik'-ontleding gebaseerd is op een vorm van
anti-esthetisme (anti-sensualisme zou
men het ook kunnen noemen), een puritanistische houding die in linkse kringen
wel vaker voorkomt. De — gewis rechtmatige — kritiek op het kapitalisme
wordt door de eigen onzuivere houding
verwrongen en soms zelfs gefalsifieerd.
Concreet: de kapitalistische consumptiedwang is gebaseerd en speculeert op een
vorm van esthetisme (dat Haug dit aangetoond heeft, en zo systematisch, is wel
zijn grootste verdienste), maar daarmee
is alles nog niet gezegd. Ook hier hebben we nl. de behoefte de analyse grondig te beperken door de ontlening aan
Marx van de concepten gebruikswaarde/
ruilwaarde, waarvan er een (de eerste!)
op z'n minst dubieus is.
Baudrillard heeft dit in een gelijkwaardige context behandeld (Pour une Economie Politique du Signe) en er naar het
mij voorkomt veel overtuigender mechanismen van blootgelegd. Maar in Duitsland schijnt Baudrillard niet gekend te
zijn: resultaat, men blijft maar knoeien
met de onbevredigende premissen van
een Haug! Eric De Kuyper

kenntnis

Met Grundlagen bedoelt de auteur twee
specifieke eigenschappen van de mens:
zijn mogelijkheid tot gevoel en tot ervaring van de materiele gegevens. Zeer
systematisch analyseert hij deze eigenschappen als grondslagen van het menselijk kennen: op welke wijze de ervaringen tot stand komen in de verschillende
zintuigen met hun respectievelijke prestaties; hoe de lichamelijkheid beleefd
wordt in het gevoel, de lichaamsbeweging, de ruimtebeleving; hoe het bewustzijn werkt als intentionaliteit, aandacht,
verwachting, rationalisering. Voor elk
van deze onderwerpen is een uitvoerig
literatuuroverzicht voorzien.
M. De Tollenaere
P. F. Strawson, Einzelding and logisches
Subjekt; aus dem Englischen ubersetzt
von Freimut Scholz
Reclam, Stuttgart 1972, 346 pp., DM 6,—
In de metafysica moet men, zo betoogt de
auteur in de lijn van Aristoteles en Kant,
beschrijven hoe ons denken zich verhoudt tot de individuele dingen (Individuals in de oorspronkelijke Engelse titel).
Deze dingen zijn het onderwerp waar
rond de menselijke gedachte zich opbouwt. De methode van een dergelijke
descriptieve metafysica moet het mogelijk maken onuitgesproken overtuigingen, waarvan de mens leeft, aan het
licht te brengen.
M. De Tollenaere
Z. A. Pelczynski (ed.), Hegels Political
Philosophy problems & perspectives
Cambridge University Press, London
1972, 246 pp., £ 1.95
12 essays over de politieke filosofie van
Hegel, dat wil zeggen over zijn denken
over de staat, de vrijheid, de Franse Revolutie, straf enzovoort. Daarbij wordt
geprobeerd dit alles te zien met het oog
op de tegenwoordige verhoudingen. Zoals steeds in een bundel als deze zijn de
stukken van verschillend niveau, maar in
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dit geval hebben zij hun positieve instelling gemeen. Voor de verklaring en het
begrip van Hegel is dit een nuttig boekje.
Hegel is en blijft immers in de eerste
plaats een politiek denker, dat wil zeggen
een denker over de politiek in zijn tijd,
die werd bepaald door de gebeurtenissen
in Frankrijk. Daarbij moet dan weer de
nadruk gelegd worden op het feit dat hij
in de eerste plaats een denker was. Marx,
misschien nog meer de marxisten (degenen die de werkelijke leer van Marx volgen en Marx zelf, zou ik in tegenstellingen tot hen Marxianen willen noemen)
probeerden dat denken in handelen om te
zetten. Wij moeten terug naar Hegel om
te zien hoe dat in werkelijkheid moet gebeuren.
C. J. Boschheurne
Klaus Kowalski, Die Wirkung visueller
Zeichen. Analysen and Unterrichtsbeispiele fur die Sekundairstufe 1
Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1975, 212
pp., DM 18,—
Op het eerste gezicht een handleiding semiotiek, tekenkunde, en dan nog een hele
goede ook. Maar het boekje gaat verder
met de analyse van advertenties, posters
en strips. Er staat een overvloed van voorbeelden in, waardoor het betoog uiterst
helder wordt. Wat mij echter verwondert
is wat men in Duitsland nu met een dergelijk op hoog niveau staand boekje bij
het middelbaar onderwijs wil. De in het
boekje gestelde algemene leerdoelen gaan
ver uit boven wat in elk geval in Nederland bij welk type van secundair onderwijs
dan ook haalbaar is. Voor anderen, die
iets meer inzicht willen krijgen in de wijze
waarop wij door de tekens om ons heen
beinvloed worden, is dit zeer nuttige literatuur, met name ook omdat er geen duidelijk ideologisch uitgangspunt is, maar
gewoon empirisch te werk gegaan wordt.
Aan de lezer is het dan de conclusie te
trekken.
C. J. Boschheurne
Prof. dr. W. Luijpen, Rechtvaardigheid
Tjeenk Willink, Zwolle 1975, 340 blz.,
f 25,50
Zoals te verwachten van deze auteur, een

levendig en helder betoog over politieke
en maatschappelijke rechtvaardigheid.
Uitgangspunt: de mens is een `wolf' voor
zijn medemens, maar ook als subject gekenmerkt door het hebben-to-zijn-voorde-ander. Dit levert een onontbeerlijke
ethische grondslag van de rechtvaardigheid als het minimum van een `ja'-tot-deander dat de `wolf' in mij overwint. Als
correlaat van mijn rechtvaardigheid ontspringt dan het recht van de ander op leven, vrijheid enz. Dit grondige recht is het
`natuur'-recht in de zin van voor-positief
wezensrecht, dragende grond en kritische
norm van elk rechtsbestel.
Met deze op het subject georienteerde en
nogal 'idealistisch' geformuleerde opvatting blijft de auteur zichzelf trouw in zijn
strijd tegen objectivisme, positivisme en
naIef realisme, zoals zijn Inleiding tot de
existentiele fenomenologie en zijn Theologie als antropologie hebben laten zien.
Het betoog is grotendeels vervat in een
uitvoerige en kritische behandeling van
het rechtspositivisme, het naieve natuurrechtelijke denken, Marx, het neo-marxisme van Sartre, de kritische theorie van de
Frankfurter Schule, het sociale liberalisme van Rawls en het anarchisme, om te
eindigen met enkele gedachten over democratie en tolerantie. Het positieve resultaat van deze discussie blijft mager.
Actuele voorbeelden en begrijpelijke kritische notities maken het boek tot een
uitstekend leesbaar werk, dat ook geschikt
is voor het onderwijs.
P. Westerman
Ludwig Wittgenstein, Tractatus logicophilosophicus

Vertaald en van een nawoord en aantekeningen voorzien door W. F. Hermans
Atheneum — Polak & Van Gennep, Amsterdam 1975, 188 blz., f 30,—, pb. f 20,—
Fen voortreffelijke vertaling van een
duister filosofisch werk. Meestal is ook
vertalen interpreteren, maar dat verwijt
kan men Hermans eigenlijk alleen maar
maken in stelling 2 waar hij 'Sachverhalten' vertaalt met 'connecties'. Een vertaling die hij bij volgende stellingen niet
vol kan houden, evenmin trouwens als
in de Engelse vertaling het woord
`states of affairs'. Het kan een gevoelskwestie zijn geweest, maar ik had voort-
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durend de indruk dat Hermans niet vertaald heeft uit het Duits maar uit een
Engelse tekst. Dit wordt bevestigd door
het feit dat in de verantwoording is gesteld dat de, mede afgedrukte Duitse
tekst, ontleend is aan de uitgave van
1933, met Engelse vertaling van C. K.
Odgen. Deze tekst wordt nu, omdat het
de laatste is die Wittgenstein zelf gezien
heeft, als definitieve tekst gezien. Hier
komen we bij de vraag wat moeten we
nu eigenlijk met de vertaling? Wittgenstein zelf had vrij veel aanmerkingen op
de vertaling van Odgen. Pears en McGuinness hebben daarmee in hun vertaling rekening gehouden. Maar wat waren
deze aanmerkingen van de oudere Wittgenstein op de vertaling van het werk
van de jongere Wittgenstein eigenlijk nog
waard? Het is volkomen duidelijk dat hij
in die tijd, wat bij een schrijver helemaal
niet zo verwonderlijk is, zijn jeugdwerk
niet meer begreep.
Sindsdien bestaan er twee methoden om
de bedoeling van de Tractatus te achterhalen. De ene probeert er uit te komen
door tekstanalyse. De voornaamste schrijver die zo te werk gaat, is Max Black met
zijn A companion to Wittgenstein's Tractatus (1964). Hij kan er daarbij niet omheen om toch gebruik te maken van alle
mogelijke andere filosofen. De andere
richting die de Tractatus uit zijn context
probeert te begrijpen gaat maar heel aarzelend te werk, omdat men uit de Tractatus zou kunnen begrijpen dat een dergelijke methode niet toelaatbaar is. Daarbij komt dan dat de context-interpreten
nog alleen maar werken vanuit de in Engeland bekende context, zoals bij voorbeeld Friedrich Waismann met zijn Wittgenstein and der Wiener Kreis (1967).
Pas in 1973 pasten Allan Janik en Stephen
Toulman de schrijver in, in het milieu van
het stervende Habsburgse Wenen van de
laatste jaren voor de Eerste Wereldoorlog in hun Wittgensteins Vienna.
Maar wat doet Hermans nu in deze hele
strijd om de Wittgenstein-interpretatie in
1975? Als een nieuwe Luther geeft hij de
Heilige Schrift uit in de volkstaal! Ben
ieder leze het en putte daaruit zijn heil!
Mij lijkt deze vertaling volslagen overbodig anders dan als oefening in de Nederlandse taal. Is Wittgenstein vertaalbaar in het Nederlands? Het is hierdoor
bewezen dat het kan. Maar wie de filo-

soof kan volgen, die meer geschreven
heeft dan dit alleen, doet er toch beter
aan het origineel te lezen.
C. J. Boschheurne
Theologie
Boff, Leonardo, Kleine Sakramentelehre
Patmos Verlag, Dusseldorf 1976, 110 pp.,
DM 8,80
Heinz-Dietrich Wendland, Etique du
Nouveau Testament

(Nouvelle Serie Theologique)
Labor et Fides, Geneve 1972, 162 pp.,
sFr. 21,—
Door deze uitgave wordt een van de systematische delen van de Duits-protestantse bijbelreeks Das Neue Testament
Deutsch voor het franstalig gebied toegankelijk. — Het N.T. biedt geen ethische
code of systematische normenleer: de
gehele nieuwtestamentische ethiek is
immers vervat in een aantal gelegenheidsgeschriften met sterk parenetische
of aansporende inslag. Vier punten karakteriseren evenwel de ethiek van het
N.T.: ze vloeit voort uit het geloof in
de openbaring van Gods wil; deze openbaring vindt haar voltooiing in de persoon en de levensopdracht van JezusChristus; de ethiek richt zich tot de bestaande christelijke gemeenten en is hierdoor wezenlijk kerkelijk; ze kent in zoverre een begrenzing, dat ze alleen geldt
uit hoofde van het geopenbaarde heil en
slechts waarde heeft voor de duur van de
tijd van de Kerk.
Met deze vier principes voor ogen gaat
S. de opeenvolgende periodes na, waarin
de ethiek tijdens het nieuwtestamentische
tijdsbestek uitdrukking vond: in de verkondiging van het Rijk door Jezus van
Nazaret, in de eerste christelijke gemeenten, bij Paulus, de deutero-paulina, Jakobus, Johannes en de Apokalyps. Het slothoofdstuk behandelt op synthetische wijze de eenheid van de ethische visie van
het N.T. Deze eenheid treedt in vier
voorname gedragspatronen naar voren:
het gebod van de liefde, de kritische houding tegenover de wereld, het gemeenschapskarakter en de eschatologische dimensie. Van deze karakteristieke houdingen blijft de Bergrede de bevoorrechte
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getuige. — Een boek dat zijn waarde ontleent aan de aandacht zowel voor de onderscheiden lagen en situaties in de traditie van het N.T. als voor de permanente trekken van deze ethiek door alle
geschreven getuigenissen heen.
J. M. Tison
Gilles Becquet, Lecture d'evanniles pour
les dimanches et fetes. Annee B.
Ed. du Seuil, Paris 1972, 506 pp.
De auteur, medewerker aan het Pastoraal
Bijbels Woordenboek, wit voor elke zonen feestdag van de liturgische B-cyclus
(1976, 1979...) een wetenschappelijk
verantwoorde verklaring van het evangelie geven. Elke perikoop wordt behandeld volgens een vast schema in vijf punten. Na een eerste contactname met de
tekst als zodanig (1) worden context,
structuur en literair genre op de korrel
genomen (2). De karakteristieke woorden en kernmomenten worden opgezocht
en tegen de culturele achtergrond van het
laattijdig jodendom verklaard (3). S.
toetst dan de tekst aan de beide coordinaten van de geschiedenis van de evangelische traditie en van het historisch werkelijkheidsgehalte (4). Tenslotte benadert
hij de aldus uitgediepte tekst als goddeiijke uitnodiging aan de christen van vandaag (5).
Op het eerste gezicht houdt deze werkwijze een zware opgave in voor de lezer;
nochtans heeft S. zijn methode getest
aan de concrete reacties van het christen
publiek dat hij bereiken kon. De lezing
van dit werk vergt weliswaar studie en
persoonlijke inzet, maar ze brengt ook
een duurzame methode bij die het begrijpen van vele soortgelijke perikopen
uit de evangelien mogelijk maakt.
J. M. Tison
Karl Lehmann, Jesus Christus ist auferstanden. Meditationen
Verlag Herder, Freiburg-Basel-Wien
1975, 96 pp., DM 9,80
Karl Lehmann, Auferweckt atn Britten
Tag nach der Schri f t. Friiheste Christologie, Bekenntnisbildung and Schri f tauslegung im Lichte von 1 Kor. 15 : 3-5

(Quaestiones Disputatae Bd. 38) Verlag
Herder, Freiburg-Basel-Wien 1969 2 , 376
pp., DM 35,--
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Het eerste boekje bevat een aantal beschouwingen van de jonge Freiburgse
theoloog over lijden, kruisdood, verrijzenis en verschijningen van onze verrezen
Heer, met de bedoeling de verworvenheden van het hedendaagse exegetisch en
theologisch onderzoek vruchtbaar te maken voor overweging en gebed. Mooie
gedachten, die echter hier en daar serieuze aandacht van de lezer vragen. Hetgeen overigens alleen maar tot aanbeveling strekt.
Het grote boek moet per abuis bij de
redactie van ons tijdschrift binnengekomen zijn: het is een stuk theologische
research, kompleet met bijna 900 voetnoten (!), bibliografie, indices van aangehaalde bijbelteksten, auteurs en behandelde onderwerpen. Onderzocht wordt de
uitdrukking `op de derde dag verrezen'
in onze geloofsbelijdenis. Resultaat van
dit minutieuze onderzoek: deze uitdrukking moet niet chronologisch, maar theologisch verstaan worden: op de 'derde
dag' verschijnt God om in zijn 'machtig
werken' uiterste nood tot een oplossing
te brengen. Begrijpt u mij goed: een
uitermate boeiende en overtuigende studie, maar geschreven voor de vakman.
Dat dit boek een tweede druk beleefde,
was een complete verrassing. Het pleit
wel voor de inhoud. Mijn indruk is toch,
dat het aan de vakman voorbehouden is.
Een voor ons, leken, bereikbare samenvatting vindt u in het bovenvermelde
meditatieboekje.
S. Trooster
Hans Urs von Balthasar, Katholisch. Aspekte des Mysteriums

(Kriterien 36) Johannes Verlag, Einsiedeln 1975 2, 93 pp., DM 12,--Wie wordt aangesproken op zijn (rooms)
katholiek-zijn, is soms nauwelijks in staat
zijn verlegenheid te verbergen om zich
daartoe te durven bekennen of hij vervalt in een dermate contra-reformatorische houding, dat overtuigingskracht
omgekeerd evenredig is met de geInvesteerde emoties het katholieke geloof `ook
nu nog' tot geldingskracht te laten komen. Polarisatie in de geloofsgemeenschap en innerlijke gespietenheid en verwarring zijn dan de gevolgen, waarin
minder dan ooit het katholieke, in de
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voile zin van het woord, naar voren kan
komen als een werkelijkheid die men
van harte belijdt.
Met des te meer spanning kan men dan
uitzien als een theoloog als Urs von
Balthasar die aspecten van het katholiekzijn naar voren brengt waarin dit zich
onderscheidt van andere christelijke confessies. Daarbij staat hem geen polemiek
in contra-reformatorische zin voor ogen,
nog minder een diplomatieke concordantie of een neutrale beschrijving van de
christelijke confessies, maar die wijze
van uiteenzetten die waarlijk oecumenisch is omdat deze katholiek is. Uitgaande van het gemeenschappelijk aanvaarde Geheim wil hij het onderscheidend katholieke (tot en met bv. bedevaarten, relikwieen, pausschap en ordesgeloften, biecht en ambt) zo naar voren
brengen, dat de partner vanuit zijn eigen
standpunt de innerlijke samenhang van
het katholieke kan begrijpen.
De schrijver is in het kleine bestek van
telkens afgeronde gedachten van een enkele bladzijde in dit voornemen geslaagd.
Zelden zal men in de laatste tijd bij een
zo openlijk naar voren laten komen van
het katholieke, het christen-zijn in zijn
katholieke volheid naar voren hebben
zien komen. Daarbij staan geen waarheden op de voorgrond die nieuw zijn.
Opnieuw is hier genoeg. Het katholieke
wordt zo naar voren gebracht dat het
de katholiek tot een gelovige vreugde
om zijn eigen geloof en kerk kan brengen en aan de niet-katholiek appelleert
tot een deelname aan het vol katholieke
geheim. Ieder die een werkelijke eenheid ter harte gaat, die niet tot stand
komt aan de onderhandelingstafel door
een geven en nemen, moge dit rijke
boekje niet ongelezen laten.
G. Wilkens

Godsdienst
Brown, Raymond e.a., Petrus in het geloof van de jonge Kerk

Kath. Bijbel Stichting, Boxtel/Emmaus,
Brugge 1976, 180 biz., f 19,Eykman, Karel en Bert Bouman, Woord
voor woord. Kinderbijbel. Het Nieuwe
Testament

Zomer & Keuning, Wageningen 1976,
239 biz., f 17,50

Boekbespreking

Schulz, Heinz-Manfred, Damit Kirche
lebt

Matthias Grunewald, Mainz 1976, 124
pp., DM 13,50
Schulz, Heinz-Manfred, Gemeinde als
lebendige Katechese

Matthias Grunewald, Mainz 1976, 155
pp., DM 13,50
Alfons Weiser, Was die Bibel Wunder
nennt. Ein Sachbuch zu den Berichten der
Evangelien

KBW Verlag, Stuttgart 1975, 184 pp., ill.,
DM 29,80
Een jaar geleden is een boek van Gerhard Lohfink over de literaire genres in
de Bijbel sterk aanbevolen, vooral vanwege de goede didactische aanpak (Streven 28/1, febr. 1975, pp. 475/76). Het is
intussen in een goede Nederlandse bewerking bij de Kath. Bijbelstichting in
Boxtel verschenen (Lezen achter de
woorden: Literaire vormen in de Bijbel).

Nu schrijft A. Weiser — eveneens afkomstig uit de school van de grote exegeet
Rudolf Schnackenburg — een boek over
een van de moeilijkste literaire genres in
de Bijbel, de wonderverhalen, in dezelfde
didactische opzet, kompleet met interessante foto's, meerkleurige tekeningen,
schema's, kaartjes en testvragen om het
gelezene nog eens persoonlijk in te oefenen. Het boek behandelt eerst de vraag:
wat verstaat de Bijbel onder wonderen;
om vervolgens alle soorten berichten
over wonderen in de evangelien in het bijzonder te behandelen: genezingen, duiveluitdrijvingen, 'natuurwonderen', dodenopwekkingen, de wonderen die Jezus'
geboorte, dood en verrijzenis begeleiden,
de wezenlijke betekenis van het geloof in
de verrezen Heer voor het verstaan van
de wonderverhalen. Ook van dit boek
mag gezegd worden, dat het een voortreffelijk werkstuk geworden is, dat de
lezer lezen en verstaan van de wonderverhalen aanmerkelijk zal verlichten, en
dat hem weer vele verrassende ontdekkingen zal opleveren die hem het lezen
van de evangelien gemakkelijker zullen
maken. Al was het maar, dat hij gaat inzien dat de eerste vraag aan deze verhalen niet moet zijn: is dit nu allemaal
echt zo gebeurd, maar: waarvan hebben
de evangelisten met deze verhalen willen
getuigen?
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In tegenstelling tot het boek van Lohfink
maakt dit boek wel een wat overladen indruk, zowel wat de behandelde stof als
de didactische illustratie betreft. Toch
kan het niet sterk genoeg ter lezing aanbevolen worden.
S. Trooster

ste instantie misschien niet gedacht zou
hebben.
S. Trooster

Hans Jurgen Schulz (Hrsg.), Sie werden

Tussen 1971 en 1975 heeft Henk van
Luijk ongeveer 200 toespraken gehouden
voor de Amsterdamse Studentenekklesia,
waarvan er thans 19 zijn gebundeld, niet
in een chronologische volgorde, maar op
een drietal thema's. Het werkje is bijzonder goed leesbaar, hetgeen wel de vraag
doet rijzen hoe de verstaanbaarheid voor
de luisteraars geweest moet zijn. Ik heb
mezelf er voortdurend op betrapt bepaalde passages nog eens te lezen, of en
toe in het boek te bladeren, allemaal zaken die voor de kerkgangers onmogelijk
waren. De `preken' heb ik met veel plezier gelezen, geboeid als ik was door de
thematiek en de uitstekende `cultuuranalyses' die van Luijk weet te geven.
Wel moet mij van bet hart dat — op een
enkele toespraak na — de Bijbel erg weinig aan het woord komt.
Panc Beentjes

lachen -- die Bibel. Uberraschungen mit
dem Buch

Kreuz Verlag, Stuttgart-Berlin 1975, 238
pp., DM 24,80
Je moet wel H. J. Schulz heten om een
dergelijke boeiende bundel bij elkaar te
krijgen! Vele prominente Duitsers zijn
gevraagd, wat de Bijbel voor hen betekent. Onder hen christenen, niet-christenen (o.a. de joodse theoloog Gershom
Scholem), uitgesproken atheisten; natuurwetenschappers, literatoren, j ournalisten, filosofen. In een tweede deel de
Bijbel in het werk van reeds overleden
kunstenaars, politici, wetenschappers (o.a.
Gandhi, Freud, Thomas Mann, Brecht,
Schonberg). De antwoorden op deze
vraag zijn inderdaad vaak zeer verrassend. Verbluffend is b.v. de kennis van
zaken waarmee de hoogbejaarde Ernst
Bloch zijn overigens zeer kritische visie
op de Bijbel geeft; ontroerend bet pleidooi van de neo-marxist Milan Machovec voor een van frustraties bevrijd, open
atheIsme dat de waarden van bet bijbels
Godsgeloof tot zijn recht laat komen.
De vragen die Jean Amery ons voorlegt
inzake bet zo harde Godsbeeld in de Bijbel, dienen serieus overwogen en gewetensvol beantwoord te worden; vooral
omdat het waarschijnlijk de vragen van
maar al te vele — ook christelijke — bijbellezers zijn. Ernst Kasemann vat de
verdediging van de hedendaagse exegese,
in zijn befaamde boekje Der Ruf der
Freiheit eerder uitgewerkt, nog eens in
een hartstochtelijk pleidooi samen. Zo
zou je kunnen doorgaan. De titel van dit
meeslepende boek is ontleend aan een
anekdote uit bet Leven van Berthold
Brecht: gevraagd welk boek hij het liefst
gelezen had, moet deze geantwoord hebben: `Nu zult u lachen — de Bijbel.'
Al bij al een indrukwekkend getuigenis
voor de invloed van het Woord Gods
ook op mensen van wie men dat in eer-

Henk van Luijk, Pleidooi voor de ziel
Het Wereldvenster, Baarn 1975, 138 blz.,
f 16,50

Dr. A. A. A. Terruwe, Kom uit de boons,
Zacheus, ik kom bij je eten

Empirisch-anthropologische visie op menselijk samenzijn in kerk en wereld
De Tijdstroom, Lochem 1974, 55 blz.,
f 10,—
Dc auteur is in brede kring bekend; de
zaak die wordt voorgestaan eveneens: het
menselijk samenleven, vooral binnen de
kerkelijke geloofsgemeenschap, te verankeren in de inzichten en praktijk van de
wederzijdse bevestiging en weerhoudende liefde. De ondertitel geeft al kort aan
wat de inhoud is. Aangeboden aan Kardinaal Alfrink `de leider van de Nederlandse Kerkprovincie' bevat het geschrift
de volledige tekst van een persoonlijke,
in 1972 geschreven boodschap aan 'Zijne
Heiligheid Paus Paulus VI, de Herder der
Volkeren'. Het geschrift verscheen in
1974 b.g.v. bet 40-jarig priesterfeest
van de Kardinaal in een tijd toen de
overslaande golven van de polarisatie
onder de Nederlandse roomskatholieken
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vele goedwillenden aan bet hozen bracht
om het schip niet ten onder te laten gaan.
Nu na een geruime tijd kan men beter
oordelen zonder zich te moeten laten bevestigen als partijganger. De inhoud blijft
interessant genoeg om ervan kennis te
nemen, hoewel de auteur in andere publikaties wetenschappelijker en vooral
meer geadstrueerd de persoonlijke visie
uiteen heeft gezet. De toon van het geschrift doet nogal gezwollen aan. De
vormgeving is overdadig: waarom een
volledige latijnse vertaling achter de Nederlandse tekst? Iets meer aan weerhoudende liefde van de kant van de auteur
had de lezer meer kunnen bevestigen.
G. Wilkens
Zuster Madeleine Osa, Alleen, niet alleen.
Het kloosterleven — frustratie of vervulling
Het Wereldvenster, Baarn 1974, 111 blz.,
f 8,90
Een Amerikaanse religieuze beschrijft de
crisis in het overgeleverde, religieuze leven en geeft haar antwoord om dit eenzame Leven te situeren binnen het grotere geheel van de mensengemeenschap
en liefdevolle dienstbaarheid en betrokkenheid op God en de kring der mensen. Geen frustratie dus als sleutelwoord
tot het verstaan van dit leven, maar een
leegheid om in het grotere geheel van de
liefde vervuld te worden. De schrijfster
verzet zich tegen een ruime misgroei van
opvatting en levenswij ze van het overgeleverde kloosterleven, o.a. met betrekking tot een samenvallen van religieus
leven en (apostolisch) werken. In deze
punten staat zij zeker niet alleen. In haar
positieve ontwerp van een hedendaags
religieus leven krijgt bet religieuze leven
zijn bescheiden plaats in een groter zinvol geheel.
Blijft het kloosterleven dan toch niet teveel gevangen en genormeerd door een
verstaanbare plausibele uitleg voor de
buitenstaander? Met de vraag of het religieuze leven in zich een waarde heeft en
als persoonlijke navolging van Christus
een — ook eenzame — weg is naar God,
laat de schrijfster de lezer alleen achter.
G. Wilkens
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Literatuur
Solzjenitzyn, Alexander, De Goelag Archipel boek 3

De Boekerij, Baarn 1976, 462 blz., f 24,90
Springer, Mary Doyle, Forms of the Modern Novella

The University of Chicago Press, London
1975, 198 pp., £ 8.20
Terts, Abram, Een stem uit het koor
Van Gennep, Amsterdam 1975, 330 blz.,
f 28,50
Boris A. Uspenskij, Poetik der Komposition

Struktur des kiinstlerischen Textes and
Typologie der Kompositionsform
(673) Suhrkamp Verlag, Frankfurt a/M,
1975, 219 pp, DM 7,—
Onder deze misleidende titel(s) ontwikkelt
S. een theorie van het — in feite uitsluitend — narratieve standpunt (point-ofview). Hij onderzoekt dus, zoals hij het
zelf formuleert in dit boek dat van 1970
dateert: `(...) op welke wijze standpunten,
van waaruit verhaald wordt, uberhaupt in
een kunstwerk tot uiting kunnen komen
(p. 117)'. Dit geenszins oninteressante
thema wordt op een al te enge, descriptiefliteraire manier behandeld. S. tracht geregeld zijn onderwerp te verruimen tot
film en drama, maar hij doet dat op een
ellendige schoolse wijze. In feite laboreert dit werk vooral aan een al te stroeve opvatting van begrippen als `werk' en
`auteur' (meestal dan nog: `kunstwerk' en
`romancier'!). Bovendien is de methode
niet semiologisch genoeg (S. behoort tot
de Tartu-school van het Russische structuralisme!) Meer bepaald: het gezichtspunt wordt niet voldoende als een semiologische uitsnede beschouwd (waarin zowel `auteur' als `werk' een nieuwe definitie en status zouden kunnen verwerven),
maar als een 'koppelingsmoment' in de
spiegeltheorie. Deze (leninistische?) weerspiegelingstheorieen doordringen zelf begrippen als 'semantiek' en 'pragmatiek'
(zie b.v. definities op p. 146), die voor
Westerse structuralistische oren nogal
vreemd klinken. Erg ontgoochelende literatuur!
Eric De Kuyper
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Jan Persyn, Juliaan Claerhout (18591929). Gemiste kans of menselijk tekort?
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1975, 289 pp, BF 495
Bijna 20 jaar geleden werd door het
Gezellemuseum te Brugge een prijsvraag
uitgeschreven voor een onuitgegeven essay gewijd aan een minder bekende figuur uit de kring van Gezelle. Het was
de aanleiding voor Dr. Persyn om zich
te verdiepen in de correspondentie en de
uitgebreide serie artikelen door de Westvlaamse priester J. Claerhout in tal van
tijdchriften en onder vele pseudoniemen
geschreven. Het opzoekingswerk is geduldig en minutieus verricht, geen enkel
stukje informatie dat bereikbaar was
werd verwaarloosd. J. Claerhout toonde als student, seminarist en jorge pri ,ster een grote belangstel l ing voor te
volkstaal, de volkskunde en de toponymie en was als zodanig een enthousiaste
medewerker aan de door Gezelle geleide
tijdschriften Rond den Heerd en Loquela. Zijn grootste activiteit ontplooide
hij evenwel als archeoloog. Vanaf 1886
schreef hij in een vaste kroniek in Het
Bel fort
ort een driemaandelijks overzicht
van de belangrijkste publikaties in binnen- en buitenlandse tijdschriften over
filologie en archeologie. J. Claerhout, die
onderpastoor was te Sint-Denijs, schoolhoofd te Pitten en pastoor te Kaster,
werd tegen de eeuwwende een vooraanstaand lid van de Societe d'Archeologie
te Brussel. Hij bezocht de voornaamste
musea van Europa om er de voorwerpen die bij opgravingen onder zijn leiding in West-Vlaanderen gevonden waren te gaan vergelijken. In de jaren voor
de Eerste Wereldoorlog kende hij een
geweldige inzinking en moest wegens
neurasthenie zelfs in het buitenland behandeld worden. De ondertitel van deze
monografie wijst op de moeilijk te achterhalen betekenis van deze man, die als
archeoloog weliswaar een ruime bekendheid verwierf, maar die anderzijds
nooit tot een omvangrijke synthese van
zijn inzichten gekomen is. Men ontkomt
niet aan de indruk dat de auteur zijn
aprioristisch vertrekpunt `deze J. Claerhout was een belangrijke figuur' niet op
alle punten even overtuigend door de
feiten kan laten bevestigen. Vandaar de
overbelichting van bepaalde facetten in
die soms vreemde, maar boeiende per-
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soonlijkheid, die uit de kring van Gezelle
weggegroeid is om als autodidact een
eigen, grillige en daarom niet altijd gemakkelijk te taxeren bijdrage tot het
geestesleven in Vlaanderen te leveren.
J- Gerits
Jos Vandeloo, Mannen
Manteau, Brussel/Den Haag 1975, 144
pp., BF 225
Een verhalenbundel de titel Mannen
meegeven in het Jaar van de Vrouw
heeft duidelijk een publicitaire bedoeling
en meer hoeft er dan ook niet achter te
worden gezocht. Meewarigheid met de
mens die niet aan zijn trekken komt, het
spel van toevalligheden dat tot vreemde
situaties voert en de sfeer van het fantastische verhaal zijn de componenten van
deze bundel die — om het boekje dan
toch een zekere omvang te geven — besloten wordt door het scenario van het
TV-spel De man van 59. In zijn geheel
valt Mannen erg mager en middelmatig
uit.
J. Gerits
Joos Florquin, Ten Huize van ... 11
Davidsfonds, Leuven 1975, 344 pp, BF 175
In het voorwoord van deze bundel
schrijft J. Florquin dat hij zich liever als
een gast gedraagt dan als een opdringerig reporter. Wellicht verklaart deze leefregel waarom de schriftelijke neerslag
van deze gesprekken vaak boeiender is
dan de eigenlijke t.v.-uitzending. Bij het
lezen wordt men immers minder onderbroken door de vaak storende steekkaartvragen. De blijvende aantrekkingskracht
van deze presentaties ligt ongetwijfeld in
het boeiende 'verschijnsel mens', dat her
in zijn vele facetten wordt belicht. Vier
Nederlanders: Annie M. G. Schmidt,
Annie Romein-Verschoor, Frits van der
Meer, Anton Pieck en drie Vlamingen:
Jan Vercammen, K. C. Peeters en Gaston Evskens, treden dit keer als gastheren
op. Anton Pieck slaat de brag tussen Nederland en Vlaanderen. Het relaas van
zijn vriendschap en samenwerking met
Felix Timmersmans, is een van de boeiendste bladzijden uit deze bundel.
H. Roef f aers
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Heidrun Pelz, Linguistik f iir An/anger
(Kritische Wissenschaft) Hoffmann and
Campe, Hamburg 1975, 285 pp., DM 28,—
In korte, heldere hoofdstukjes behandelt
de auteur de linguistische geschiedenis
sedert de Saussure: over teken- en communicatiemodellen, inleidingen in de f onologie, morfologie, syntaxis en seman
tiek tot enkele begrippen i.v.m. de pragmatiek en de Chomskiaanse grammatica.
Overzichtelijk in de globale behandeling
is S'ster beslist; ook het feit dat zij geregeld zowel naar Franse, Engelse als
Duitse taal-voorbeelden refereert geeft
een rijke dimensie aan haar werk. Toch
vinden we dat ze al te gemakkelijk heenglijdt over bepaalde begrippen o.a. structuralisme. Gezien het didactisch opzet
van het geheel, valt de indeling wel erg
on-didactisch uit (er is niet eens een
woordenlijst achteraan). Wie Frans leest
verwijzen we dus liever naar de klassieke
werken van O. Ducrot en Todorov (Dic-

tionnaire Encyclopedique des Sciences du
Langage, Seuil, Paris 1972) en Martinet
(La Linguistique, Denoel, Paris 1969).

Rolf Kloepfer, Poetik and Linguistik; semiotische Instrumente (UTB 366)

W. Fink Verlag, Munchen 1975, 194 pp.,
DM 14,80
We!: dit is inderdaad een praktisch boekje! Ook al vind ik dat bepaalde `trends'
al te gemakkelijk terzijde werden geschoven (bv. Kristeva); ook al is de didactische aanpak (vragen en antwoorden
volgen na elk hoof dstukj e) mij persoonlijk iets te nadrukkelijk. S. probeert
linguistiek en literatuurtheorie met elkaar
te verzoenen; hij geeft een duidelijk inzicht in zijn bedoelingen; schetst een
mooi en bruikbaar beeld van de stand
van zaken i.v.m. de semiotiek; situeert
juist de taak van de `poetiek'; argumenteert vlot en prettig; illustreert met overtuigende en ongewone voorbeelden uit
bv. de massa-media of de trivaalliteratuur. Zijn hoofdthesis luidt: poetische
principes en poetische competentie zijn
verwezenlijkingen van de algemene taalen 'semiose'-bekwaamheid. Uitvoerige
bibliografie.
Eric De Kuyper

Eric De Kuyper
Kunst
Louis-Jean Calvet, Pour et Contre Saussure

(Petite Bibliotheque) Editions Payot, Paris
1975, 149 pp.
In korte, polemisch getinte hoofdstukjes
probeert S. aan te tonen dat de grote impakt die er uitgegaan is van Saussures
Cours de Linguistique Generale berust
op een soort misverstand. Een `misverstand' dat niet zo maar toevallig is, maar
goed van pas komt in de a-politieke optiek van Saussures navolgers. Calvet wil
de linguistiek `intern' en `extern' verruimen, losmaken van de al te enge begrippen i.v.m. communicatie en haar `contamineren' met extraterritoriale gebieden
zoals psychoanalyse en politiek. Erg stimulerend werkje, dat m.i. de accenten
duidelijk verplaatst, wat een nuttige
daad is. De gedrongenheid maakt Pour
et contre Saussure vlot leesbaar, al zal
de specialist terzake vaak teleurgesteld
zijn door deze beknoptheid en meer uitbreiding verlangen. Misschien komen de
volgende werken daaraan tegemoet.
Eric De Kuyper

Liitzeler, Heinrich, De kunst
(Prisma) Spectrum, Utrecht/Antwerpen
1976, 383 blz., f 9,50
portretAnt. De Pesseroey, Honderd zelfportretten

Arcade, Brussel 1972, 312 pp., 121 kleurill., 20 zwart/witplaten, BF 3.900
Een overzicht van de Vlaamse (Belgische?
waar ligt het verschil?) schilderkunst, van
James Ensor tot de meest diverse richtingen, stijlen en persoonlijkheden op
onze dagen; een overzicht doorheen de
zelfportretten van de kunstenaars. Bij
elke merkwaardig verzorgde kleurplaat
een commentaar geschreven door iemand
die vertrouwd is met de schilder en diens
werk. Een originele, groots opgevatte publikatie die ergens de initiatiefnemer uit
de hand is gelopen. Niet alleen omdat de
titel onjuist is: het gaat om honderd eenenveertig zelfportretten van vierenzeventig kunstenaars. De talrijke vertegenwoordigde schilders verschillen uiteraard zeer
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sterk in waarde zodat het streven naar
volledigheid koren en kaf onvermengd
laat, zonder dat een overzichtelijke inleiding over het zelfprotret als artistiek
genre of een schets over de ontwikkeling van het hedendaags picturaal avontuur daar enige klaarheid in brengt. Deze
publikatie had een mijlpaal kunnen worden in de kunsthistoriografie; nu blijft
het een boeiende documentatie over driekwarteeuw schilderkunst in de zuidelijke
Nederlanden; een artistiek kijkboek. Van
uitzonderlijke klasse, ongetwijfeld.
J. F. Du Bois

Horst Keller, Die Kunst des f ranzosischen
Impressionisten

Herder, Freiburg/Basel/Wien 1975, 271
pp ., DM 98,—, 207 kleurill.
Het zgn. Eeuwfeest van het I mpressionisme is voor H. Keller, Direktor van het

Keulse Wallraf-Richartsmuseum, een
welkome aanleiding geweest tot het
schrijven van een onderhoudend overzicht van deze kunststroming. K. benadert het impressionisme vanuit een Duitse, bovendien persoonlijke belangstelling.
Hij schrijft geen historische mammoetstudie (wij hebben voorlopig genoeg aan
de haast exhaustieve chronologische documentaire van H. Read), ook geen
Frans-chauvinistisch pleidooi. Zijn degelijke, wetenschappelijke kennis weet K.

om te werken tot een keuvelend, weloverwogen commentaar tijdens een geleide wandeling doorheen de zalen van
een imaginair museum. Iets nieuws wit
K. niet brengen; wet persoonlijke bedenkingen en impressies, vaak zeer indringend. Ook legt hij de accenten anders.
Voor hem is Manet `het genie', wellicht
wegens zijn klassieke zin voor maat en
afgelijnde vorm. Verheugend is dat Sisley en vooral C. Pissarro beter aan hun
trekken komen. Een algemene inleiding
voor een breed publiek, dat ook van de
talloze kleurplaten zal genieten: degelijk,
historisch betrouwbaar. Een jubileumuit-

gave.
J. F. Du Bois

Guy Dumur, Stael
Flammarion, Paris 1975, 96 pp., 19 zwart/
wit en 50 kleurplaten

Het artistieke genie van de Frans-Russische schilder Nicolas de Stael (19141965) juist omschrijven, en een afdoende
verklaring geven voor zijn wijd-verbreid
^ucces en de daaraan gepaarde zelfmoord,
zal altijd een moeilijke onderneming blijven. De St. heeft het in de na-oorlogse
jaren aangedurfd een picturale synthese
van figuratie en abstractie op te bouwen.
Zijn aangeboren revoltehouding en zin
voor vernieuwing, zijn Russische afkomst,
zijn gevoel voor spiritualisering van de
kleurmaterie, vormen zovele elementen
die de grootheid van het oeuvre mede
bestemmen zonder een bevredigende
verklaring te geven. G. Dumur heeft over
dit leven en werk een briljant en belangrijk synthese-essay geschreven. Zijn bewering als zou de St. `le dernier des
peintres' zijn geweest lijkt me een interpretatie die teveel door de problematiek
van de huidige Conceptkunst en de daarmede gepaard gaande crisis van de schilderkunst werd geinspireerd. Een onbewezen antidatering in de hedendaagse
kunstgeschiedenis. Nog een woord van
waardering voor de rijke en verantwoorde reeks illustraties zowel als voor de
kwaliteit van de kleurplaten.
J. F. Du Bois
Katalin von Walterskirchen, Paul Klee
Rembrandt Verlag, Berlin 1975, 72 pp.,
49 kleurill., DM 38,80
tung, Bern,
S., Direktorin van de Klee Stiftung,
behandelt in korte maar pregnante teksten enkele thema's en motieven uit het
oeuvre van P. Klee, en weet zodoende
het hele werk te interpreteren. Nadruk
wordt gelegd op de fundamentele visie
van Klee, de 'Aufbau von Vielheit zur
Einheit'. Vandaar theaterbeelden als
thema van eenheid tussen de innerlijke
mens en de uiterlijke schijn; verder de
symboliek van de dieren: de aarde-gebonden slang, de bevrijdende spiritualisering van de vogel, de ambigulteit van
tijd en ruimte bij de vis, en vooral het
motief van de veelvormige `Engel' als
bemiddelaar tussen de tijdelijke begrenzing en de eeuwige existentie. Alleen
een jarenlang vertrouwd zijn met Klee's
oeuvre kan iemand ertoe brengen alles
zo kernachtig te formuleren, zo verhelderend en verantwoord. Een inwijding in
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Klee's kunst, bovendien overtuigend geillustreerd.
J. F. Du Bois
Bevis Hillier, A usterity-Binge
Studio Vista, London 1975, 200 pp., £ 7.—,
rijk geill .
De jaren veertig en vijftig zijn wat betreft de gebruiksvoorwerpen, het design
en de esthetiek van de dagelijksheid, misschien geen erg aantrekkelijke, maar wel
hoogst significante decennia geweest. Dit
kan men o.m. besluiten uit deze rijk geillustreerde, en vaak `schokkende' beeldstudie van de specialist van de triviale
esthetiek, B. Hillier. Het schokkende erin is vnl. te wijten aan de symbolische
letterlijkheid waarmee vorm en vormmateriaal in de maatschappelijke context
ingezet worden. S. heeft losjes en zonder
veel systematiek beeldcorrespondenties
samengezocht (het thema van de schelp,
de meermin, enz.), die op louter picturaal
vlak de lezer tot onverwachte of. ongekende (en vaak ongewilde) gedachtenassociaties dwingt. Zijn begeleidende
tekst daarentegen biedt een eveneens ongesorteerde massa informatie; daar waar
de lezer — uitgedaagd door het beeldmateriaal — een meer geengageerde analyse
had verwacht.
Eric De Kuyper
Herderlexicon — Kunst

Herder, Freiburg/Basel/Wien 1974, 240
pp., DM
Een handig zakwoordenboekje waarin
de technische termen in verband met archeologie en kunst bondig en degelijk
worden behandeld: architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst, grafiek en
kunstartisanaat. Personenvermelding
wordt uiteraard weggelaten. De artikeltjes over hedendaags kunstgebeuren vallen al te summier en onvolledig uit. Wellicht wordt hierover een afzonderlijk
deeltje voorbereid.
J. F. Du Bois
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Miscellanea
Smith, Whitney, Spectrum Vlaggenboek
Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1976, 357
blz., f 85,—
Nicolas Nabokov, Zwei rechte Schuhe im
Gepack

Erinnerungen eines russischen Weltbiirgers
Piper Verlag, Munchen 1975, 407 pp.,
DM 38,—, ill.
Herinneringen van een Russische emigrant, componist en wereldburger. Losse
brokstukjes, souvenirs, en enkele portretten en componisten: Prokofiev, Stravinsky. Deze laatste fragmenten behoren
tot het meest interessante uit een boek
dat even makkelijk leest als men het
vergeet.
E. De Kuyper

Jos de Man, Ik ga altijd uit de weg voor
een andere ezel

Manteau, Brussel/Den Haag 1975, 125
pp., BF 165
Jos de Man, jurist en gewezen hoofdredacteur van het linkse Vlaamse weekblad Vrijdag, dat op het einde van de
jaren '60 een heel kort bestaan gekend
heeft, is Belgisch correspondent van HPmagazine. Tussen 1972-1974 heeft hij een
aantal dichters en schrijvers geinterviewd
van wie het gemeenschappelijk bindteken
is dat zij als vrijzinnigen en onkerkelijken
bekend staan: Snoek, Ruyslinck, Brouwers, Geeraerts, Jonckheere, Walschap,
Gijsen, Van Maele en Raes. Jos de Man
wil duidelijk geen encyclopedische informatie bieden, maar een boeiend verslag
van een kort contact met een mens die
als auteur bekendheid verworven heeft.
Het zijn momentopnamen, die soms verrassen omdat de interviewer een oorspronkelijke anekdote aan de auteur weet
te ontfutselen of eens dieper ingaat op
niet-literaire facetten die ons de geInterviewde laten zien als de mens achter de
auteur. Aangezien interviewboeken goed
in de markt liggen, zal ook deze verzamelbundel zijn weg vinden naar het publiek.
J. Gerits

Personalia

Raymond Willems, geboren 1925. Klassieke en fiIosofische studies. Publiceerde
over moderne kunst, Iiteratuur en onderwijs in 'De Linie', 'De Standaard', 'Nova
et Vetera'; was enkele jaren leraar; sinds
1957 actief in het toerisme, medewerker
van de 'Revue de l'Acadernie Internationale du Tourisme'.
Adres: Rage Kouterstraat 69, B-9910 Mariakerke.
Drs. Frans Nieuwenho], geboren 1942.
Studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Was leraar aan een
middelbare school, later stafdocent aan
een sociale academie te Groningen. Thans
docent aan de Lerarenopleiding van de
U niversiteit van Amsterdam, De Witte
Lelie. Schreef 'Dagboek geschiedenis'
over de modernste gesehiedenis, sehreef
een aantal artikelen over contemporaine
geschiedenis in het verzamelwerk 'Onze
jaren '45-'70'. Vervaardigde voor Teleac
een televisieprogramma over de Koude
Oorlog, over welk onderwerp hij een dissertatie voorbereidt, Is redacteur van
'Streven'.
Adres: 3e Helmersstraat 86, Amsterdam.

D. Scheltens, geboren 1919. Tot 1973 professor aan het Centrum voor Kerkelijke
Studies te Leuven. Sedert 1973 professor
aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Schreef artikelen in verschillende
tijdschriften, o.a. in het 'Tijdschrift voor
Filosofie'. Is auteur van 'Is God dood?'
en 'De tijd van God'.
Adres: Prosperdreef 9, B-3046 VaalbeekKorbeek-Lo.

Drs. Ludo Beheydt, geboren 1948. Licentiaat Germaanse filologie, assistent N ederIandse taalkunde aan de Katholieke
Universiteit van Leuven. Bereidt zijn doctoraal proefschrift voor over sociale aspecten van de taaI verwerving bij kinderen tussen anderhalf en twee jaar.
Adres: Blijde Inkomststraat 21, B-3000
Leuven.
Dr. L. L. S. Bartalits. geboren 1933. Studeerde sociale wetenschappen aan de Ka-

tholieke Economische Hogeschool te Tilburg en promoveerde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht in 1968 op 'U ngarn und
der Anschluss'. Is thans verbondcn aan
het John F. Kennedy Institute te Tilburg.
Adres: Hogeschoollaan 225, Ti 1burg.

Drs. P. J. Uitermark, geboren 1940. Studeerde via avondlyceum 'Contardo Ferrini' economie aan de Universiteit van
Amsterdam en aan de Universite Internationale des Sciences Comparees te Luxemburg. Doceerde - met onderbreking
voor een gastdocentschap 1970/1971 aan
het Virginia Polytechnic Institute and
State University te Blacksburg, Va., USA
- aan de faculteit der sociale wetenschappen en aan de economische faculteit van
de Universiteit van Amsterdam. Publiceerde in verschillende wetenschappelijke
tijdschriften. M.Lv. 1 juni 1976 werkzaam
bij het Ministerie van Economische Zaken
op de Directie Mededinging en Fusies.
Adres: H. Cleyndertweg 689, AmsterdamNieuwendam.
10 F. Du Bois s.i., geboren 1925. Lieentiaat klassieke filologie, filosofie en theologie; beheerder Middelheim Promotors,
lid A.I.C.A., leraar.
Adres: Frankrijklei 91, B-2000 Antwerpen.
Eric De Kuyper, geboren 1942. Studeerde
theaterwetenschappen
(lAD
en
RITCS), filosofie en communicatiewetenschappen (Brussel). Medewerker van
'Kunst- en Cultuuragenda', 'De Tijd' en
'Cles'. Producer bij de BRT ('De andere
film').
Adres: Frankenstraat 5, B-I040, Brussel.

Drs. A. G. 1. Dietvorst, geboren 1940. Studeerde sociale geografie en geschiedenis
aan de Universiteit te Groningen. Sedert
1967 verbonden aan het Geografisch en
Planologisch Instituut van de Katholieke
Universiteit te Nijmegen, Hoofdredacteur
van het 'Geografisch Tijdschrift', Naast
boeken publiceert hij in 'Streven', 'Intermediair' en het 'Geografisch Tijdschrift'.
Adres: Bergendalseweg 122, Nijmegen,

Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen.

859 Modern toerisme: collectieve waanzin of nieuwe kans? /
R. Willems
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Redactioneel, Oost-West-de'tente

F. A. M. Alting von Geusau, Grenzen van de detente
Volgens de auteur is de ideologie nog steeds uitgangspunt voor de buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie. Dit vormt de bron van voortdurende
miskenning — ook bij ons — van de werkelijkheid van de Oost-Westbetrekkingen. Hij formuleert de uitgangspunten voor een voortzetting van de Detente-politiek van het Westen en geeft tevens een aantal concrete politieke
stappen aan.

E. Faucompret, Israel, de Arabische landen en Europa
De Yom Kippoer-oorlog en de energiecrisis hebben de integratiedroom
van de Europese Gemeenschap een lelijke knauw gegeven. Europa heeft de
Arabische landen als steeds belangrijker handelspartners ontdekt, maar
bleef verdeeld of onzeker over de onvermijdelijke politieke implicaties van
dit (economisch) proces.

L. L. S. Bartalits, Mislukte vredespogingen in het
M idden-Oosten
President Sadat heeft de Amerikaanse Midden-Oostenpolitiek aanvaard,
die uiteindelijk gericht is op een verzoening tussen Egypte en Israel. Hij heeft
daartoe definitief gebroken met de Sovjet-Unie. Hiermede heeft hij de woede opgewekt van de Arabische landen, vooral van Syrie, dat nog steeds nauw
met de Sovjet-Unie samenwerkt en dat meent het meeste recht te hebben
op geld van de olielanden, omdat het in staat van oorlog met Israel verkeert.

D. Lauwaert, D. W. Griffiths esthetische politiek
De auteur probeert de al lang gevestigde — daarom nog niet valse — erkenning te doorbreken van D. W. Griffith als `de vader van de cinema'. Zijn
analyse toont aan welk uitermate persoonlijk en origineel gebruik deze
pionier wist te maken van de vaak opgedrongen culturele en esthetische
normen en van de bestaande technische verworvenheden van zijn milieu en
zij n tijd.

J. de Waart, Sociale ecologie, een hulpmiddel bij de
wetenschappelijke toekomstverkenning?
De ecologie, geboren uit het besef dat `alles met alles samenhangt' bestudeert thans ook de wisselwerkingen tussen het natuurlijke milieu en de `onnatuurlijke' daarop terende menselijke samenlevingen. L. Stovers onderzoek
van de ecologische aspecten van de Chinese beschaving, en Wilkinsons model voor een ecologisch verantwoorde economische ontwikkeling werpen
een nieuw licht op de prangende problemen, zoals die door de Club van
Rome werden geformuleerd of door zijn tegenstanders bekritiseerd.

J. Vercammen, Druggebruik bij leerlingen, leerlingen
over druggebruik
Onderzoek over de werkelijke omvang en de achtergronden van het druggebruik bij jongeren blijkt, althans in Belgie, bijzonder schaars te zijn. Des
te meer aandacht verdient de wetenschappelijk geformuleerde en originele
studie van R. Vermeirsch, die o.m. peilt naar de motieven van de druggebruikers en -weigeraars, en naar de (opvallend genuanceerde) houding van
de jongeren tegenover de (al dan niet gewijzigde) wetgeving terzake.

H. Hermans, Wie was Jan Dunselman?
Een op zijn zachtst gezegd onkritische en onzorgvuldige publikatie van een
aantal brieven van Jacobus van Looy was voor de auteur aanleiding om de
persoon van de schilder Dunselman, die in zijn tijd bekend was om zijn
kruiswegen, in het licht te plaatsen.

Redactioneel

De politieke ontwikkelingen wijzen sinds het laatste jaar in heel WestEuropa, maar ook binnen de Verenigde Staten, op een hernieuwde angst
voor het communisme. De veel omstreden Italiaanse verkiezingen en de
onverbloemde waarschuwingen van de kant van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wijzen hier duidelijk op. Men vreest onder
meer een verzwakking van het Noordatlantisch militaire bondgenootschap
dat in de dagen van de Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie werd opgericht.
De ideoloog van de Nato was een hoge functionaris van het Amerikaanse
ministerie van Buitenlandse Zaken, George F. Kennan. Dertig jaar geleden,
juli 1947, schreef hij anoniem in het blad Foreign Affairs, het artikel Sources
of Soviet Conduct dat de basis werd voor de internationale politieke verhoudingen tot de jaren zestig. De moeizaam tot stand gebrachte ontspanning tussen Oost en West wordt wederom bedreigd. Met een beroep op het
communistische gevaar worden enorme wapenaankopen gedaan terwijl
binnen de diverse Europese landen opmerkelijk veel aandacht besteed wordt
aan de vooronderstelde interne en externe communistische dreiging.
De redactie van Streven meent dat deze ontwikkeling ronduit zorgwekkend
genoemd moet worden, to meer daar zulke politieke en sociale spanningen
het gevaar van een mogelijke atoomoorlog wederom versterken. De rede
van prof. jhr. dr. F. A. M. Alting von Geusau voor de jaarlijkse studieconferentie van de Atlantische Commissie, zo'n dertig jaar na Kennans artikel,
verwoordt de reeds gesignaleerd-e politieke houding op treffende wijze. De
redactie zal in de komende nummers vanuit verschillend perspectief nader
ingaan op de in dit artikel aangedragen politieke visie.

Grenzen van de Detente:
De Sovjetrussische opvattingeni

F. A. M. Alting von Geusau

Bij een poging inzicht te krijgen in de Sovjetrussische opvattingen over detente — bijna een jaar na de aanvaarding van de Slotakte van Helsinki — is
het niet mogelijk slechts te kijken naar de officiele interpretaties van die
tekst in vriendelijk blauwe omslag. Het is onvermijdelijk en noodzakelijk
ook het schrikbarend zwartboek van die staat te openen, dat wij vandaag
kennen onder de naam van de Gulag Archipel van Alexander Solzhenitsyn.
Van het eerste document kunnen wij slechts hopen dat het een historisch
monument zal worden. Van het tweede is te vrezen dat het een historisch
monument zal blijven.
In het eerste document kunnen we lezen dat detente een voortschrijdend
proces moet worden. Het tweede leert ons dat ontspanning met een regime
dat zich met die middelen handhaaft, slechts binnen heel nauwe grenzen
mogelijk zal zijn.
De slaapverwekkende zinnen van het eerste document moeten ons overtuigen dat de vermijding van een kernoorlog een gemeenschappelijk belang is
voor Oost en West.
Voor wie in de Gulag Archipel gelezen heeft hoe het Kremlin met het eigen
yolk omgaat, wordt het welhaast onvoorstelbaar in die partij en regering
een blijvende, betrouwbare partner te zien voor vrede en verdraagzaamheid.
Detente: de grenzen van het Kremlin

Onze beoordeling van en reactie op de Sovjet-opvattingen over detente kunnen niet anders dan met deze blijvende moeilijkheid kampen: enerzijds de
dreiging van de onvoorstelbare — dus abstract geworden — onderdrukking
van mensen; anderzijds de dreiging van een onvoorstelbare — ook abstract
geworden — kernoorlog. Hoe kan het Westen koers houden tussen de Scylla
van een politiek van confrontatie en de Charybdis van een politiek van `appeasement'? Onze koers — vooral in de storm van deze historische periode —
1 Deze tekst is een weergave van de inleiding gehouden tijdens de jaarlijkse studieconferentie van de Atlantische Commissie op 17 mei 1976.
Een aantal punten uit de discussie die op de inleiding volgde, is hierin verwerkt.
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is grillig en onzeker. Veel onzekerder, dacht ik, dan de koers van het Kremlin zelf. Na een periode van te veel illusies over detente dreigen wij onze
koers veel abrupter te veranderen dan recente gebeurtenissen rechtvaardigen. Het resultaat van de Russisch-Cubaanse steun voor de MPLA in
Angola -- om dit voorbeeld te noemen -- volgde immers op 'morele en
materiele' steun voor die beweging sinds jaren.
Die steun aan de MPLA, zo kunnen wij lezen, is allerminst in strijd met het
proces van detente, zoals het Kremlin dit opvat. Want, aldus Brezhnew
tijdens het 25ste partijcongres van de CPSU: `Detente schaft allerminst de
wetten van de klassenstrijd af. Zij kan die wetten noch afschaffen, noch veranderen'. Detente is `een manier om gunstiger voorwaarden te scheppen
voor de vreedzame opbouw van Socialisme en Communisme'. Tot dat scheppen van die gunstiger voorwaarden behoort: 'solidariteit met de klassenstrijd
in kapitalistische landen en met de vrijheidsstrijd van de volkeren in de ontwikkelingslanden' (Inozemtsev in de Economist van 24 april 1976).
Detente -- naar Sovjetopvattingen -- is dus een proces, een fase in de strijd
tussen `twee wereldsystemen'. Met de Slotakte van Helsinki 'begon een
nieuwe fase in de detente; (het was) een belangrijke stap op weg naar de
consolidatie van de beginselen van vreedzame coexistentie en de ontwikkeling van betrekkingen en van samenwerking op basis van gelijkheid tussen
staten met verschillende sociale systemen' (Pravda 7 augustus 1975). Wat
er tot die detente met het Westen behoort, kunnen we opnieuw bij Inozemtsev lezen. Onder 'alle aspecten van detente', noemt hij: beperking of einde
van de wapenwedloop, politieke contacten en samenwerking, en wederzij dse voordelige economische betrekkingen.
Wat voor ons in het Westen wezenlijk is voor ontspanning — vrijere uitwisseling van mensen, ideeen en informatie -- valt dus buiten de grenzen van
detente naar Sovjetopvattingen. Detente moet beperkt blijven tot de betrekkingen tussen staten. De Sovjet-Unie behoudt zich bovendien de volle
vrijheid voor om de ideologische strijd voort te zetten. 'Als wij over ideologische strijd spreken, bedoelen wij daarmee eerlijke, waarheidsgetrouwe
propaganda over de voordelen van het socialistisch systeem, de ervaringen
en prestaties van het socialisme en de waarheid over het kapitalisme'. (Nikolajev in de Internationale Spectator van 22 oktober 1973.)
Natuurlijk mogen wij in het Westen geen eerlijke informatie geven over de
voordelen van de pluralistische democratic of die andere waarheid over het
socialisme — die in de Gulag Archipel te vinden is — bestuderen of vermelden. Dat is ideologische ondermijning. `Wat ideologische ondermijning,
laster en valse informatie betreft, dat is in wezen geen ideologische strijd,
maar een voortzetting van de Koude Oorlog' (Nikolajev).
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Detente en ideologie

Het is juist deze afschuwelijke, ideologische presentatie van de buitenlandse
politiek van de Sovjet-Unie, die bron is van de voortdurende miskenning
— ook bij ons — van de werkelijkheid van de Oost-Westbetrekkingen. Ik
wil op deze plaats dan nog maar in het voorbijgaan twee bekende misvattingen noemen: die van hen die zeggen dat de ideologie geen rol speelt in
de politiek van de Sovjet-Unie; en die van te vele anderen die — dankzij
eindeloze herhaling van dezelfde stellingen — nog in die ideologie zijn gaan
geloven ook.
De ideologische presentatie is echter in drieerlei opzicht een heel belangrijke
bron van miskenning van de werkelijkheid, ook aan onze zijde.
1— Allereerst dreigen wij voortdurend te vergeten, dat die ideologie niet de
opvattingen van het Russische yolk weergeeft, maar slechts die van een
kleine heersende minderheid, welke zich alleen door onderdrukking en
terreur kan handhaven. Er gaapt een onmetelijke kloof tussen partijleiding
en yolk in het totalitair geregeerde Rusland. De grenzen van de detente
liggen daarom zowel tussen regime en yolk, als tussen detente en ideologische strijd.
2 — Vervolgens dreigen wij te vergeten, dat in de marxistisch-leninistische
ideologie de `geschiedenis nog onzekerder is dan de toekomst'. (Vgl. mijn:
European Perspectives on World Order, Sijthoff, Leiden 1975, p. 134.)
Wat gepresenteerd wordt als de gang der geschiedenis volgens de altijd
geldende ideologie, is in werkelijkheid niet meer dan datgene wat op ieder
moment de partijleiding uitkomt. De `geschiedenis' wordt, overeenkomstig
die behoeften, regelmatig herschreven. Ook de opvattingen over detente
zijn op dezelfde wijze aan verandering onderhevig.
3 — De meest fundamentele miskenning van de werkelijkheid ligt echter in
de stelling, als zou de wereld verdeeld zyn in twee 'wereldsystemen' (zoals
geproclameerd sinds de oprichting van de Cominform in 1947). Een dergelijke tweedeling is eenvoudig onzin en strijdig met de werkelijkheid in
Europa en de wereld. Europa is in vele opzichten verdeeld: in grote en
kleine staten, in nationale groeperingen, in bondgenoten en neutrale staten,
in een-partij- en meer-p artijenregeringen, in dictaturen en democratieen en
in een bonte mengeling van economische en sociale stelsels en historische
ervaringen. Wellicht voldoet een tweedeling van de wereld aan de primitieve
menselijke behoefte, de mensheid op te delen in `wij, de goeden en progressieven' en `zij, de slechten en reactionairen'. Die behoefte bestaat ook bij
sommigen in het Westen. Als inzet voor de buitenlandse politiek in het tijdperk van de kernwapens is zij niet alleen onwerkelijk, maar ook levensgevaarlijk. De tweedeling van de wereld in tegengestelde systemen reduceert
de anderen immers tot een willekeurig abstracte categorie: de kapitalist, de
imperialist of de agressor. Zoals Gabriel Marcel jaren geleden schreef (Les

955

Grenzen van de Detente

Hommes Contre l'Humain. La Colombe, Paris 1951, p. 114 s.): 'Slechts
met behulp van de georganiseerde leugen kan men hopen dat de oorlog aanvaard wordt door hen die gedwongen worden hem te voeren of te ondergaan'. Juist door de passies die worden opgeroepen door de kleinerende
reductie van de ander tot een abstracte categorie, is het die 'geest van abstractie, die gerangschikt moet worden onder de meest geduchte factoren
tot oorlog'.
Op een andere, niet minder aangrijpende wijze, heeft Solzhenitsyn het onheil
van de ideologie voor het politieke handelen aan de kaak gesteld in zijn
Gulag Archipel (boek I, blz. 174 in de Engelstalige uitgave van Harper and
Row).
`Ideologie — dat is wat kwaad doen zijn lang gezochte rechtvaardiging en
de boosdoener de noodzakelijke standvastigheid en vastberadenheid geeft.
Het is die sociale theorie die helpt zijn daden goed te maken in eigen ogen
en die van anderen, zodat hij geen verwijten en vervloekingen hoort, maar
lof en eerbewijzen ontvangt. Zo versterkten de agenten van de inquisitie hun
wil: door het Christendom in te roepen; veroveraars van vreemde landen:
door eer te bewijzen aan de grootheid van hun vaderland; kolonisten: door
beschaving; de Nazi's: door ras; en de Jacobijnen: door gelijkheid, broederschap en het geluk van toekomstige generaties.
Dankzij de ideologie, was de 20ste eeuw het lot beschoren kwaadpleging te
ervaren op een schaal die in de miljoenen loopt. Dit kan niet ontkend, veronachtzaamd of onderdrukt worden. Hoe kunnen we volhouden dat boosdoeners niet bestaan? En wie was het, die al die miljoenen vernietigde?
Zonder boosdoeners zou er geen Archipel geweest zijn.'
Detente en vreedzame coexistentie

Het is tegen deze achtergrond dat het Kremlin de Slotakte van Helsinki niet
zozeer ziet als de grondslag voor een nieuwe Europese orde, maar als een
soort balans in de voortgaande strijd tussen twee 'tegengestelde wereldsystemen'.
De nieuwe fase in de detente dient ertoe de overwinning van het socialisme
en communisme te bevorderen, of zoals het heet, de beginselen van de vreedzame coexistentie te consolideren. Er valt niet aan te ontkomen, dat het
ideologisch beginsel van de vreedzame coexistentie de groei naar meer normale en vreedzame Europese betrekkingen niet bevordert maar beperkt.
Ik wil -dit nader toelichten aan de hand van de bepalingen in de Slotakte over
de vreedzame beslechting van geschillen tussen staten. Het is in onze wereld
van soevereine staten helaas zo, dat staten hun toevlucht zoeken tot geweld,
omdat deugdelijke methodes voor geschilbeslechting en conflictbeheersing
ontbreken. Verbetering van deze methodes is van essentieel belang om oorlog en geweld terug te dringen. Het beginsel van de vreedzame coexistentie

956

F. A. M. Alting von Geusau

laat zulk een verbetering echter niet toe. Het tegendeel is waar. De Slotakte toont aan, dat de staten van Oost en West in hun onderlinge betrekkingen tot veel minder bereid zijn op het stuk van de geschilbeslechting dan
waartoe zij zich allen in het algemeen als lid van de Verenigde Naties in
1945 verplicht hebben. Het beginsel van de vreedzame coexistentie sluit
alle meer geavanceerde methoden voor geschilbeslechting uit in hun wederzijdse betrekkingen (zoals b.v. rechtspraak; conciliatie; het inroepen van een
onpartijdige derde; geinstitutionaliseerde methodes, die het Handvest van
de VN instelt), en aanvaardt alleen geschilbeslechting langs de weg van onderhandeling tussen partijen. Het zal wel duidelijk zijn dat de kans op vreedzame geschilbeslechting via onderhandelingen heel klein is, wanneer die
staten zulke meer geavanceerde methodes afwijzen.
Het beginsel van de vreedzame coexistentie kan dus niet gezien worden als
een basis voor de groei naar meer vreedzame en normale Europese betrekkingen. Het is naar zijn oorsprong — bij Lenin — het beginsel voor de internationale klassenstrijd. Sinds 1957 — toen het tijdperk van de kernwapens
Chroestsjov dwong de leer van de onvermijdelijkheid van de oorlog te verlaten — is het zó aangepast, dat het nu ook het afzien van een kernwapenoorlog inhoudt.
Door het beginsel tegelijkertijd tot het hoogste beginsel voor de betrekkingen met de 'kapitalistische' staten te verheffen, hebben sommigen ten onrechte geconcludeerd, dat de toevoeging — oorlogvoorkoming — en niet de
oorsprong — de internationale klassenstrijd — de essentie van het beginsel
was geworden.
Detente en de machtsverhouding tussen Oost en West

Het is in de hiervoor aangegeven zin, dat het proces van detente de beginselen van de vreedzame coexistentie moet consolideren. Het zijn de feitelijke
machtsverhoudingen tussen Oost en West, zoals gezien vanuit het Kremlin,
die iedere keer bepalen, welke politiek onder de naam van detente gevoerd
kan worden. Wat wij in het Westen thans de grenzen van de detente noemen,
ziet het Kremlin juist als de successen van zijn eigen detente-politiek. Waar
wij van mening zijn dat de Sovjet-Unie de grenzen der detente overschrijdt
— Angola, voortgaande militaire versterking — meent de Sovjet-Unie dat zij
de kansen van de detente goed gebruikt.
Dit verschil in opvatting is niet nieuw. Dat het Westen deze Sovjetpolitiek
als nieuw ervaart, vindt zijn verklaring in de gewijzigde machtsverhoudingen
tussen Oost en West.
Wat immers in de periode 1962-1975 (van de Cuba-crisis tot `Helsinki') de
naam detente kreeg, was het proces van onderhandelingen — tussen de VS
en de USSR — in het bijzonder over wapenbeheersing. Dat proces begon
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op basis van een wederzijdse erkenning van een militair-politiek-strategisch
evenwicht tussen de beide supermachten.
Dit machtsevenwicht is in de laatste jaren zodanig verstoord dat in ieder
geval de Sovjet-Unie zijn politiek baseert op een veronderstelde verzwakking van het Westen. Wat voor de Sovj et-Unie de nieuwe f ase in het proces
van detente beet, is voor het Westen de verstoorde illusie van de detente.
Die illusie is echter verstoord door de wijzigingen in de machtsverhoudingen ten nadele van het Westen, uitgebuit door de Sovjet-Unie in eigen voordeel.
Op ten minste vier terreinen hebben deze wijzigingen slechts indirect te
maken met de detente: (1) de economische crisis sinds 1973; (2) de toenemende anti-westerse houding van landen in de derde wereld; (3) de verzwakking van NAVO's zuidflank in de Middellandse Zee, waar niet een
bondgenoot meer volledig betrouwbaar is; en (4) de langdurige crisis in het
Amerikaanse regeringsstelsel. (Vgl. Richard Loewenthal, Can (and Should)
Detente Be Saved?, in: Encounter, May 1976.)
Op ten minste een terrein heeft de wijziging direct te maken met de detente:
de verminderde bereidheid van de kiezers in de Westeuropese democratieen de noodzakelijke offers voor hun defensie te brengen, tegenover de
gestaag groeiende militaire macht van de Sovjet-Unie en het Warschau-pact
sinds het midden van de zestiger jaren.
De gewijzigde machtsverhoudingen dwingen ons echter wel tot een herbezinning op de detente-politiek van de Sovjet-Unie en ons antwoord daarop
in het Westen.

Ideologie en de arrogantie van de macht
Vooral sinds het einde van de Koude Oorlog overheerst in het Westen de
opvatting dat de politiek van de Sovjet-Unie beheerst werd door de dualiteit van de bevordering van de wereldrevolutie enerzijds en de bevordering
van betere betrekkingen met het Westen anderzijds. Met name Nixon en
Kissinger gingen er sinds 1969 van uit, dat ook de Sovjet-Unie meer belang
was gaan hechten aan eigen nationale belangen dan aan het bevorderen
van de wereldrevolutie. Anderen waren van mening dat onder de ideologie
vooral een historisch gewortelde vrees voor agressie uit het Westen schuil
ging. Zij meenden dat een Westelijke detente-politiek, gericht op het wegnemen van die vrees, ruimte zou geven aan een Russische politiek van meer
samenwerking.
Naar mijn mening zijn deze opvattingen in de huidige fase van de detente
een illusie geworden. In de Sovjet-Unie is geen sprake van ont-ideologisering in de buitenlandse politiek, zoals Kissinger meende. En de veronderstelde `vrees voor het Westen' is in Moskou vervangen door de `arrogantie
van de macht'.
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Natuurlijk blijft het Kremlin bevreesd voor het voortbestaan van pluralistische maatschappijen en experimenten met 'socialisme met een menselijk
gezicht'. Die vrees is echter niet historisch geworteld. Zij is de noodzakelijke en blijvende consequentie van een regime dat zich handhaaft met terreur en onderdrukking van mensen.
De 'arrogantie van de macht' is het nieuwe element in de buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie, die de veronderstelde dualiteit tussen wereldrevolutie en samenwerking met het Westen tot een illusie heeft gemaakt. Ideologie en `rationale' machtspolitiek zijn elkaar versterkende drijfveren geworden in de detente-politiek — nieuwe fase — van de Sovjet-Unie. Het is
ongetwijfeld de ironie van de geschiedenis, dat China deze opvatting thans
in het Westen aanvaard probeert te krijgen!
Een antwoord in het Westen?

Wat kan het antwoord in het Westen zijn op deze — ongetwijfeld sombere —
analyse van de Sovjetopvattingen over détente?
Allereerst dit: Ondanks de verzwakking in machtspolitieke zin van het Westen, ligt zijn blijvende kracht in het voortbestaan van een pluralistische
maatschappij en een parlementair-democratisch regeringsstelsel. Beide zijn
gegrondvest op de erkenning en bescherming van de fundamentele rechten
van de menselijke persoon — ieder als uniek schepsel van God. In die erkenning ligt tegelijkertijd de wezenlijke motivatie voor een voortzetting van
de detente, zoals wij die zien. Vanuit die motivatie mogen en kunnen wij
nooit aanvaarden dat het menselijk bestaan vernietigd wordt door een
oorlog met kernwapens. Evenmin mogen en kunnen wij aanvaarden dat het
menswaardig bestaan vertrapt wordt door totalitaire systemen of onderworpen wordt aan een ideologische strijd tussen collectieve machtssystemen.
De wereld is niet verdeeld in twee systemen en er is geen 'westerse' ideologie om de strijd met het marxisme-leninisme te voeren. De erkenning van
de grondrechten van de menselijke persoon verzet zich tegen de overheersing van iedere ideologie, omdat die in strijd is met de verscheidenheid en
onderlinge verdraagzaamheid in een leefbare samenleving van mensen.
Een voortgaande detente-politiek van het Westen zal van deze beginselen
uit moeten gaan. In concreto zou dit de volgende politiek kunnen inhouden.
1— In de huidige fase van de detente is het noodzakelijk, dat de cohesie
tussen de Westelijke landen — vooral tussen de V.S. en West-Europa — hersteld wordt.
2 — Evenzeer noodzakelijk is het, de kiezers ervan te overtuigen dat onze
gezamenlijke veiligheid geen verdere verminderingen van onze defensieinspanningen gedoogt.
3 — In de zg. MBFR-onderhandelingen dient onverkort aan het beginsel
van evenwichtige verminderingen in de conventionele strijdkrachten te wor-
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den vastgehouden. Het gaat hier immers niet alleen om een militaire rekensom, maar om een politiek beginsel. Aanvaarding immers van pariteit impliceert aanvaarding van vreedzame nabuurschap en verdraagzaamheid.
4 — In de nieuwe situatie kunnen nieuwe initiatieven ontplooid worden op
het terrein van de beheersing en vermindering van kernwapens. Juist omdat
wij de grondrechten van de mens centraal stellen, lijkt de vraag gewettigd
of het niet tijd is de bescherming van de burgerbevolking tegen het gebruik
van kernwapens als vraagstuk van humanitair recht aan de orde to stellen.
5 — Onderhandelingen over alle aspecten van de detente moeten bevorderd
worden: multilateraal en bilateraal.
6 — Tenslotte, de vrije uitwisseling van mensen, ideeen en informatie is een
wezenlijk element van detente. Binnen de geringe ruimte van Helsinki moet
iedere mogelijkheid vooral langs bilaterale en non-gouvernementele wegen
worden uitgebuit, door regeringen en de samenleving gezamenlijk. Alleen
menselijke contacten door en over de kunstmatige grenzen van staten en
systemen heen kunnen het netwerk vormen dat de vrede in stand houdt en
bevordert.

Israel, de Arabische landen en Europa:
driehoek van gemiste kansen?

E. Faucompret

Hoezeer ook Israeli's en Arabieren van elkaar verschillen, toch hebben de
conflictlanden in het Midden-Oosten een gezamenlijk verlangen: betere
betrekkingen met Europa. Volgens Giniewski verwerpt Israel resoluut de
raad van sommigen van zijn vrienden zich zijn bestaansrecht in het Nabije
Oosten te verwerven door zijn integratie in de omringende Arabische wereld
— d.w.z. door zijn Europees karakter op te geven. 1 Rodinson van zijn kant
vindt dat de Arabische en Europese partners haast tweelingbroers zijn, veroordeeld om samen te leven. 2 Niet dat deze landen zinnens zijn hun bondgenootschap met de V.S. of (en) de U.S.S.R. op te geven: toch wensen ze via
een stevigere economische en (liefst ook) politieke samenwerking met Europa de eigen posities te versterken en tegelijk de respectieve tegenstanders
te verzwakken. Ik wil in dit artikel, in vogelvlucht, de relaties tussen Israeli's
en Arabieren vanuit Europees standpunt bestuderen, en vooral de plaats
van de E.G. situeren in dit complexe netwerk.
De Europese gemeenschap raakt verdeeld

In oktober 1973 realiseerde Europa zich voor het eerst terdege dat er in het
Midden-Oosten buiten Israel ook andere invloedrijke staten bestonden.
Toen de sjeiks hun vaak herhaalde bedreigingen aan het Westers adres
kracht gingen bijzetten, was de E.G. daar hoegenaamd niet op voorbereid.
Europa beleefde een dieptepunt, een identiteitscrisis zonder weerga, waarvan
we de symptomen vandaag de dag nog waarnemen. Vaarwel mooie integratiedroom! Terwijl de solidariteit tussen de O.P.E.C.-staten sterker werd dan
ooit (het voorbeeld van de E.G. inspireerde ons, verklaarde later Jamani)
brokkelde die der Europese lidstaten op korte tij d volledig af. Het werd een
nooit geziene sauve-qui-peut-reactie: Italiaanse, Franse en Engelse ministers verdrongen zich in de wachtkamers van de sultans, terwijl andere lan1 P. Giniewski, Israel: pont entre l'Europe et l'arabisme, in: Le Monde diplomatique,
maart 1973, p. 11.
2 M. Rodinson, Les pays arabes et l'occident: deux mondes lies, in Le Monde diplomatique, maart 1973, p. 11.
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den, als Belgie, verklaarden aan Nederland geen olie te zullen leveren (die
nota bene via Rotterdam werd aangevoerd!). Niemand begreep hoe zo'n
situatie kon groeien en een massa literatuur is sedertdien verschenen, genoeg om het Berlaymontcomplex te Brussel tot de nok te vullen. Dat economie en politiek onmogelijk te scheiden zijn bewees nu precies de zg. oliecrisis: doordat er in de petroleumindustrie een min of meer oligopolistische
structuur bestaat, kon een beslissing van politieke aard verstrekkende economische gevolgen hebben. Al was O.P.E.C. (organisation of petroleum
exporting countries) reeds lang de heersende akkoorden beu, het werd toch
de Ramadan (of Yom Kippoer)-oorlog die hen er daadwerkelijk toe aanzette het oliewapen te gaan hanteren. Economische implementaties hebben
politieke implicaties maar ook vice versa.
Gedurende de 28 jaar van Israels bestaan is het in het Midden-Oosten nooit
echt rustig geweest. Vier gewapende confrontaties wisselden of met grensschendingen her en der, en vooral met een diplomatiek steekspel in de Verenigde Naties. Enkel bij dit laatste waren de Europese staten actief betrokken. Tijdens de oorlog van 1948 (onafhankelijkheidsstrijd volgens de Israeli's, segregatieoorlog volgens de Palestijnen) werden in alle Europese landen enthousiaste kranteartikelen afgedrukt omtrent Israels oprichting; de
Palestijnse tragiek werd wel vermeld, maar toch veeleer gezien als een toevallig ongeluk, een probleem dat men mettertijd kon oplossen. Als in 1956
het E.G.K.S.-land Frankrijk met Israel deelneemt aan een strafexpeditie
tegen Egypte, zonder instemming van de V.S., geraken de Europese landen
stilaan politiek verdeeld. Geen enkel neemt uitdrukkelijk de verdediging der
Arabische zaak op zich, maar staten als Nederland en West-Duitsland, toen
en nu atlantisch gezind, kunnen zich met het Frans-Brits karakter van de
operatie niet verenigen. Dat Israel zich mocht verdedigen (en daarom de
hele Sinai veroveren) werd quasi-unaniem juist bevonden. De periode 19561967 kenmerkte zich door bijzonder scherpe terroristische (of guerrilla)activiteiten, steeds gevolgd door bloedige Israelische ripostes). Op enkele
uitzonderingen na werden de Arabieren gewoonlijk door alle E.G.-staten
veroordeeld en ging Israel vrijuit. Een keerpunt betekende echter de zesdaagse oorlog. De resolutie 242 beval Israel zich terug te trekken uit alle
veroverde Arabische gebieden. Nu komt er voor het eerst een duidelijke
scheiding in het standpunt van de E.G.-landen. Nederland en West-Duitsland houden vast aan de Israelisch-Amerikaanse interpretatie van 242, die
de Hebreeuwse staat het recht geeft bepaalde gebieden bezet te houden.
Andere E.G.-landen als Frankrijk verdedigen de Arabische (en m.i. in feite
enig juiste) interpretatie van de tekst, wat toen evenmin een realistisch vertrekpunt was. Over een kwestie kan men het nog met elkaar vinden: er dient
een rechtvaardige oplossing gezocht voor het vluchtelingenvraagstuk. Daarmee is dan ook alles gezegd, want over de wijze waarop die gevonden kan
worden, heersen fundarnentele meningsverschillen. Ten tijde van de uit-
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breiding van de E.G. in 1972 kon men deze verdeling der lidstaten in twee
kampen volgen: Nederland, de Bondsrepubliek versterkt door de Denen,
kortzichtig pro-Israel, de rest van de negen, aangevoerd door Frankrijk (zelf
eenzij-dig Arabisch superkampioen), zoveel mogelijk schipperend tussen
beide partijen, meer pro-Arabisch maar toch niet anti-Israel. 3
Tijdens de bijeenkomst van Parijs (1972) heeft de E.G. voor de derde keer
het plan laten varen de Arabische 242-interpretatie tot officieel standpunt
te verwoorden (later verklaart Frankrijk dat Nederland weigerde de resolutie te aanvaarden — een flater van jewelste). 1973: selectieve boycot tegen
twee E.G.-lidstaten, vier andere worden als Arabische vrienden gecatalogeerd. Tengevolge hiervan geven de drie anti's toe en leggen zich in een
gemeenschappelijke verklaring (6-11-1973) voorlopig neer bij het E.G.standpunt. Maar ook deze tekst die `een terugkeer tot de bestandslijnen van
22-10-1973' en `een vredesregeling op basis van 242' eiste (de NederlandsDuits-Deense thesis), bleef voor meerdere interpretaties vatbaar in zijn formulering van de `twee punten, waarop het sluiten van een vredesverdrag
moest gebaseerd zijn'. Bij het eerste punt, `de ontoelaatbaarheid territoria te
bezetten door geweld', werd niet gepreciseerd wie wat wederrechtelijk bezette of bezet had, zodat ook Egypte en Syrie geviseerd konden zijn, die
eveneens `met geweld' bepaalde gebieden bezetten, welke hun evenwel ook
volkenrechterlijk toebehoorden! Het tweede principe, `het ophouden van
de Israelische bezetting van 1967' (de verwerping van de Israelische 242interpretatie), werd dadelijk gekoppeld aan `het respecteren van de territoriale integriteit en onafhankelijkheid van ieder land'. Voor Israel gelden
evenwel de grenzen van 1948 als (nog) niet vast, en kunnen zij door een
vredesverdrag worden gewijzigd, om het territorium te vergroten. Volgens
de Arabische landen liggen de grenzen evenmin vast, maar dienen zij volgens het plan van 1947 zo gewijzigd te worden dat in bepaalde gebieden
(de thans door Israel bezette Palestijnse territoria en een deel van Galilea)
een Palestijnse staat kan worden opgericht. Het enige 'nieuwe' punt derhalve was de eenparige verklaring van de E.G. `dat de legitieme rechten van
de Palestijnen in overweging moeten worden genomen'. 4 Toen in de V.N.
de Palestijnse kwestie ter stemming werd gelegd, bleken de impliciete meningsverschillen in de E.G. nog te bestaan: drie lidstaten stemden voor en
zes onthielden zich. De onthouders hadden wel een valabel argument: de
3 Le dossier arabe sur les Pays-Bas, in: Maghreb, januari-februari 1974, p. 15, contra:
A. Schaper, Nederland en het Midden-Oostencon f lict in 1967-1973, in: Internationale
Spectator, nr. 4, 1975.
4 Documents d'actualite internationale, nr. 1, 7 januari 1974.
`The working paper' van 6 november 1971 eiste steun voor de VN-resoluties en Israelische compensaties voor de Palestijnen. Deze paper werd nooit tot officieel standpunt geproclameerd, en daarom ga ik eraan voorbij.
Zie: H. Kopietz, West Germany and the Arab world: myths and realities, in: The Middle East, nr. 3, september-oktober 1974, p. 25.
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Israel, de Arabische landen en Europa

E.G. kan niet de vernietiging van een land gedogen, waarmee het bovendien
een handelsakkoord heeft afgesloten; welnu de P.L.O. weigert nog steeds
Israel als staat te erkennen. Dit principiele argument wordt echter toch wel
door de praktijk gerelativeerd: Syrie dat Israel evenmin 'erkent' knoopt
met de E.G. toch handelsbetrekkingen aan, en Israels weigering van elke
onderhandeling met de Palestijnen van het P.L.O. is op haar beurt de feitelijke niet-erkenning van de Palestijnen. Impliceert trouwens deze erkenning werkelijk de vernietiging van Israel?
Het tweede argument van de onthouders is veel zwakker. Het is nogal absurd te beweren wel de Palestijnen en niet de P.L.O. te erkennen. Het is
precies de sympathie van alle Israelische Palestijnen voor Arafat, die Israel
nog het meest van al verontrust.
Op de Kopenhaagse top verschijnen dan temidden van de ontstemde E.G.
vier Arabische olieministers. Op hun aanvraag vermeldt het slotcommunique naast de noodzaak van een gemeenschappelijk energiebeleid ook het
streven naar samenwerking op diverse gebieden tussen de Arabische liga
en de E.G. De positie t.o.v. het Arabisch-Israelische conflict zelf werd op
een nietszeggende wijze geformuleerd en diende tot compromis tussen het
Franse voorstel `Israel moet 242 in alle onderdelen uitvoeren' en het Nederlandse `uitvoering van 242 en de verklaring van 15-12-1973 blijven de basis
van het E.G.-standpunt'. 5 Op 18-12-1974 onthouden in de V.N. alle E.G.staten zich m.b.t. de oprichting van een Palestijnse staat, en wanneer het
op 27-1-1976 in de Veiligheidsraad opnieuw tot een stemming komt over de
Palestijnse 'legitieme rechten' zijn er twee onthoudingen (Italie en GrootBrittannie) en een pro (Frankrijk). Deze resolutie was gewoontegetrouw
uiterst dubieus opgesteld. 6 Engeland en Italie meenden m.i. terecht dat ze
niet expliciet Israels bestaansrecht erkenden; in dat geval ware een tegenstem
consequenter geweest. Meer dan de opportunistische Franse houding maakte de stemming nogmaals evident dat ook na de resolutie van 1973 de
negen niet een eensgezind standpunt hebben ontwikkeld. Gezien het bijzondere karakter van het Midden-Oostenconflict is dit misschien wel onmogelijk.?

Euro-Arabische dialoog na de Kopenhaagse top
Uit de slotresolutie van Kopenhagen sproot de idee van een Euro-Arabisch
gesprek voort, waar men over samenwerking in de meest ruime zin zou
handelen. Na heel wat over-en-weer gepraat en geruzie kwam het dan toch
5 Le monde hebdomaire, nr. 1312, 13/19 december 1973, p. 1-2.
6 K. Kyle, Middle East: U.N. and E.E.C. resolutions, in: World today, nr. 12, december 1973, p. 504.
7 L'Europe des neuf et le con/ lit israelo-arabe, in: Revue f rancaise de science politique, augustus 1974.
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tot drie zittingen, nl. te Cairo (juni 1975), Rome (juli 1975) en Abu Dhabi
(november 1975). Het gaat hier enkel om bijeenkomsten van experten; de
algemene commissie met officiele vertegenwoordigers van de 29 landen is
in 1975 nooit kunnen samenkomen. Van meet of aan nl. eiste de Arabische
liga het waarnemersstatuut op voor P.L.O. Na een discussie van maanden
werden de partijen het erover eens de P.L.O. wel toe te laten maar dan niet
als P.L.O. Men vond er niets beters op dan de deelnemers als Europeaan
of als Arabier te laten vergaderen, en dus niet als vertegenwoordigers van
een lidstaat! Het illustere voorstel de E.G. te reduceren tot drie vertegenwoordigers en op gelijkaardige wijze de liga in te krimpen tot elf, werd uiteindelijk afgewezen (aanleiding tot nieuwe discussies onder de negen m.b.t.
de drie uitverkorenen en tot de eis van de liga dat de P.L.O. een van de elf
zou zijn). 8 Als we even de oorzaken van dit meningsverschil bekijken, wint
de op zich triviale discussie aan belang. Van bij het begin stelde de E.G.
duidelijk dat de dialoog enkel mogelijkheden van commerciele, technische,
culturele, financiele en eventuele sociale samenwerking zou aftasten (dat
vindt men ook terug in de door haar gestimuleerde oprichting van werkgroepen). Cheysson (commissielid voor de buitenlandse betrekkingen) verklaarde dat men hoegenaamd niet een regeling van het conflict in het Midden-Oosten beoogde: 'Wij willen verwoeste steden opbouwen, geen oorlog'.
Maar de mening van de Arabische landen staat hier lijnrecht tegenover;
Riad, secretaris-generaal van de Liga, zegt: `Arabische gebieden zijn bezet.
Een Palestijns yolk leeft onder bezetting of ballingschap. Een conflict moet
worden geregeld. Dit is de voorwaarde sine qua non voor de hele economische ontwikkeling in het gebied'. 9 De P.L.O.-vertegenwoordiger op de conferentie voegt eraan toe dat, indien de dialoog geen politieke rol vervult,
men enkel tot een 'marchandage mercantile' kan komen en dat weigert men
van Arabische zijde. 10 In deze context wordt de hevige Arabische reactie
op het in 1975 afgesloten akkoord met Israel begrijpelijk. Lybie en ZuidYemen weigerden verder iedere deelname, Syrie stelde onmiddellijk een
selectieve boycot tegen Israels supporters voor, een terugtrekking van Arabische kapitalen en andere lieflijkheden. 11 Cheysson vond het nodig de E.G.
op een haastig belegde persconferentie te vernederen met zijn verklaring dat
`het enkel toeval was dat de onderhandelingen met Israel eerder afgelopen
waren dan die met de Maghrebs'; een andere commissievertegenwoordiger
holde naar Damascus om vooral toch maar de Arabieren te verzekeren zich
niet ongerust te maken. De E.G.-raad ging verder en beklemtoonde op
8 Euro-Arab dialogue: stuck in the sand, in: The economist, 28 december 1974, p. 35.
9 Interview met M. Riad in Le monde, 1 augustus 1974.
10 N. en B. Kader, Di f f iculte dans le dialogue euro-arabe, in: Revue nouvelle, nr. 11,

november 1975, p. 430.
11 Les Arabes boycotteraient la C.E.E., in: Economie des pays arabes, nr. 209, juni
1975, p. 35-36.
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26-5-1975 dat het Israelische akkoord niet gold voor de bezette gebieden
en dat de verklaring van 6-11-1973 van kracht bleef. Dat het allemaal niet
baatte werd duidelijk tijdens de zitting van Cairo. El Dajani gaf de negen
meteen de volle laag en noemde het akkoord `een daad die onverenigbaar is
met de principes vervat in de verklaringen van de negen op 6-11-1973 i.v.m.
het Nabije Oosten'. 12 De Arabische landen vreesden dat de E.G. door dit
akkoord bijdroeg tot de 'uitbuiting' van de Palestijnse arbeiders en dat het
Israel in staat stelde de produkten van de bezette gebieden gemakkelijker
te exporteren. De ware reden van de Arabische ontevredenheid geeft ons
Obaid: `... Bijgevolg hopen wij dat alle door de E.G. aan Israel geboden
militaire en economische hulp opgeschort wordt tot het zich schikt naar de
V.N.-resoluties 242 en 338 en zich gedraagt als een lid van de internationale
gemeenschap met verantwoordelijkheidszin ... 13 Gezien dit nu, volgens
hen, door het recente akkoord onmogelijk werd gemaakt, en dat dit nog
gebeurde onmiddellijk voor de openingszitting van 'hun' dialoog, maakte
dit alles de Arabieren woedender dan ooit. In Arabische ogen diende de
samenwerking enkel tot een soort beloning of compensatie voor een totale
breuk van Europa met Israel. Sarkis meent daarom dat het Israelisch akkoord enkel een `incident de parcours' is daar `de samenwerking zich snel
een weg baant en een echte politieke wil om de onderhandelingen te hervatten zich manifesteert'. 14 Balta en Rulleau formuleren het meer op de man
af en menen dat ... `het essentiele punt van de westerse aanwezigheid kan
worden beschouwd enerzijds in positieve zin door Europa, anderzijds in
termen van imperialisme door de as Israel-Verenigde Staten'. 15 M.a.w. volgens de Arabieren kan een pro-Arabische houding enkel samengaan met
anti-Israelische haat, waartegen ik me met klem verzet!
Economische relaties tussen Israel en de E.G.

Israel was van meet af de enige staat in het Midden-Oosten die, om evidente
politieke redenen, hechte relaties met de zes wilde onderhouden. Lidmaatschap van de E.G. is onmogelijk, omdat dit enkel aan Europese landen is
voorbehouden. Onmiddellijk nadat de Joodse staat met de E.G. diplomatieke relaties had aangeknoopt, diende het een verzoek tot associatie in.
Op 4 juni 1964 kwam echter niets anders dan een gewoon niet-preferentieel
handelsakkoord uit de bus. Reeds toen waren de Arabische reacties op dit
12 Dialogue euro-arabe: prise de position radicale du groupe arabe, in: Europolitique,
1.1 juni 1975, nr. 238, p. 2.
13 J. Obaid, Western Europe and the Arab countries of the Middle East, in: The
Middle East, januari 1976, p. 84.
14 N. Sarkis, Les imperatifs du dialogue euro-arabe, in: Syrie et monde arabe, nr. 260,

25 oktober 1975, p. 27.
15 Balta en Rulleau, La politique arabe de la France, Sindbad 1973.
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onbel:angrijk verdrag (kleine tariefconcessies voor enkele produkten) onbegrijpelijk heftig, en men constateerde dat de zes bezorgd schenen te zijn
over de houding van de Arabische landen i.v.m. dit probleem (samenwerking met Israel), omwille van de voor- en nadelen die deze cooperatie met
zich zou brengen. 16 De Liga dreigde met een intensifiering van de Arabische
boycot en met een opzeg van alle akkoorden (talrijk waren die niet!). Omdat
Israel in 1967 een verlenging van het akkoord weigerde, werd het door de
E.G. eenzijdig telkens voor een jaar toegepast. Na een nieuwe Israelische
aanvraag tot uitbreiding van het verdrag, maakten Nederland en WestDuitsland het afsluiten van een overeenkomst met Spanje en de twee Maghrebs 17 hiervan afhankelijk.i 8 In 1970 werd door de afsluiting van het eerste
preferentieel akkoord door de Joodse staat een grate overwinning geboekt.
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De toetreding van drie nieuwe leden tot de E.G. kon niet anders dan tot
moeilijklieden Leiden. Met concessies betaalden de Israeli's voor de citrus
slechts 5% op de Engelse marks (in de E.G. 12%), hoofdzakelijk doordat
het landbouwbeleid in het Verenigd Koninkrijk (en Denemarken) liberaler
(en efficienter) werkt dan de Europese gemeenschappelijke landbouwpoli-

16 Les pays arabes et le marche commun europeen, in: Articles et Documents, nr.
1321, 29 november 1962.
17 Men onderscheidt de drie Maghreblanden: Marokko, Tunesie en Algerie, en de
vier Mashraks: Egypte, Syrie, Libanon en Jordanie. De eerstgenoemde waren op
`bijzondere' wijze aan Frankrijk gebonden en hun economie was dan ook volledig op
die van het moederland afgestemd. Door de oprichting van de E.G. zagen deze landen
de Franse preferenties progressief verminderen (instelling van landbouwreglementen
met minimumprijzen en douanerechten, voorheffingen), vandaar de noodzaak om tot
een akkoord te komen met de groep waartoe het moederland behoorde. De Mashraklanden integendeel waren economisch aan geen enkel E.G.-land gebonden.
18 Zie noot 7.
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tiek, die voor derde landen discriminerend is. 19 Beide nieuwe lidstaten weigerden, zelfs onder hevige commissiedruk, de hogere landbouwheffingen
toe te passen, en dit werd een voorname reden voor `het globale Middellandse-Zeebeleid' van de E.G., dat in november 1972 door de E.G.-raad geponeerd werd. Hieruit volgde voor Israel, na twee moeizame onderhandelingsronden, het akkoord van 11 mei 1975. 20 Het voorziet o.m. een aantal
tariefconcessies voor landbouwprodukten en de oprichting van een vrijhandelszone ... dit alles over een aantal jaren gespreid. Een Israelische
deelname aan de Europese ontwikkelingshulp werd geweigerd, niettegenstaande hevig verzet. De `clause evolutive' geeft de mogelijkheid tot herziening en Israel dient geconsulteerd bij de toekenning van voordelen aan
andere landen van het Middellandse-Zeebekken; financiele hulp wordt
toegekend voor zover ook de Mashraklanden (Israels buren) die krijgen.
De E.G. is Israels belangrijkste importeur en exporteur (in 1974: 39% van
de globale import; 54% van de export); dit is in feite logisch: Europa is
geografisch en politiek Israels natuurlijke afzetmarkt (export V.S. in 1.974:
20 %), traditionele relaties met Joodse handelaars in Europa en stabiele
afzetmarkten wegen op tegen gebrekkige importconcessies en hoge kwaliteit van de Israelische exportprodukten (landbouwmachines, elektrische en
elektronische apparatuur). Kortom deze handel is bloeiend gewoon omdat
Israel net als de E.V.A.-landen (Europese vrijhandelsassociatie -- leden:
Noorwegen, Zweden, Zwitserland, Oostenrijk, IJsland, Portugal) minus
Portugal, een westers ontwikkeld land is.

Kentering in de houding van de Mashraklanden
In de jaren zestig waren de Mashraklanden de E.G. nog bepaald vijandig
gezind. Ramazani gaf daarvoor de volgende redenen op: de pro-Israel houding van de zes lidstaten, de Yaoende-associatie, die door Nasser beschouwd
werd als een aanslag op zijn leiderschap in Afrika; het `neo-kolonialisme'
dat door een fusie van de gehate V.S. en de E.G. ontstond; het 'positieve
neutralisme' dat verbood zich met een blok te associeren. 21 De pogingen tot
het oprichten van een gemeenschappelijke Arabische markt konden bovendien door een akkoord van een der Arabische landen met de E.G. gesaboteerd warden (Libanon werd zo telkens weer in het juiste kamp gemanoeuvreerd).
1.9 Israel et le marche commun, in: Europe en formation, nr. 155, februari 1973.
Cohen, Towards a free trade area and co-operation agreement, between the E.E.C.
and Israel, ongepubliceerd. En: `Israel: situation economique — commerce exterieur
— echanges commerciales Belgique-Israel', ongepubliceerd.
20 L'accord C.E.E. — Israel, in: Droit et A f f aires C.E.E., nr. 290, juni 1975, Document 22, p. 31-37.
21 Ramazani, The Middle East and the European common market, Univ. Press of
Virginia, 1964, p. 87-88.
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Impliciet lagen aan de basis van de Arabische vrees de groeiende successen
van Israel in N.-Afrika cf. `het verbazend Israelische welslagen' 22 `longer
en dynamischer dan de Russen, meer aangepast aan de plaatselijke noden
dan de Amerikanen, geduldiger dan de Engelsen, vriendschappelijker dan
de Fransen, is het niet verwonderlijk dat de Israelische experten zich in
Afrika een ereplaats hebben verworven'.
M.a.w. de Arabieren stelden op een andere wijze de E.G. verantwoordelijk,
die immers zowel met Israel als met Afrika uitstekende betrekkingen onder^hield. (In het kader van de Yaoende-associatie kende de E.G. jonge Afrikanen fondsen toe die hen in staat stelden hun studies in Israel te bekostigen.) Een van hun grootste diplomatieke triomfen zullen de Arabieren
later beleven wanneer een gans (zwart) Afrika de politieke relaties met Jeruzalem verbreekt. Maar nu komt het eigenaardige: precies op het moment
dat de betrekkingen tussen de Joodse staat en de Afrikanen op een laag
pitje staan, beginnen Israels buren zelf zich meer te interesseren voor Europa, en dit o.a. omwille van een aantal evidente redenen: de verwestering
van hun regimes, de versteviging van hun politiek aanzien, hun nieuwe relaties met de V.S., hun wantrouwen t.o.v. de U.S.S.R., de wijziging in de
politieke situatie van de E.G. t.o.v. de Palestijnen en de bezette gebieden,
de groeiende bereidheid tot erkenning van Israel binnen de grenzen van
voor de zesdaagse oorlog, hun steeds zwaarder wordend handelsdeficit met
de E.G., hun vrees dat de hechter wordende relatie E.G.-Israel in hun nadeel zou uitvallen, de mislukking van de gemeenschappelijke Arabische
markt, het feit dat de E.G. hun voornaamste importeur en exporteur is, de
internationale erkenning van het Palestijnse yolk. Zeer gevat zegt Steinbach: `Hun houding t.o.v. Israel is in grote mate afhankelijk van hun visie
op hun wetenschappelijke en politieke plaats in de wereld ... van de stand
van hun wetenschap en ontwikkeling'. 23
De akkoorden met de Maghreblanden 24

In 1969 sloot de E.G. met twee Maghreblanden, Marokko en Tunesie, een
handelsakkoord, op basis van art. 238, dat voorzag in tariefreducties voor
afgewerkte produkten, zekere landbouwconcessies en behoud van het Franse voorkeurregime voor bepaalde goederen. Marokko weigerde tegenpreferenties, Tunesie kende er wel toe. Doordat het handelsdeficit ten nadele
van die landen steeds groter werd, de Spaanse concurrentie op landbouwgebied onhoudbaar, en het vooral in die sector was dat de nodige recettes
22 Ramazani, op. cit., p. 113, en: Le monde diplomatique, maart 1973, p. 1.
23 U. Steinbach, Wohin entwickelt sich die arabische Welt, in: Aussenpolitik, 27e
jaargang, nr. 1, 1976.
24 Akkoord E.E.G.-Tunesie, 8 januari 1976, in: De Standaard, 9 januari 1976, en
Association avec le Maghreb, in: Revue du Marche commun, maart-april 1971.
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verdiend werden om de import van dure industriegoederen te betalen, eisten
de twee Maghrebs op landbouwgebied nieuwe concessies. Vooraleer de
akkoorden van januari 1976 werden afgesloten onderhandelde men maar
lief st twee jaar. Ze voorzien de toekenning van niet-wederkerige pref erenties op landbouw- en industriegebied, financiele en sociale steun. De feitelijke toestand komt hierop neer: ± 60% van de Tunesisch-Marokkaanse
export en import is bestemd voor of afkomstig uit de E.G., al is in absolute
cijfers het aandeel veel lager dan dat van Israel. Dit is begrijpelijk, want
beide zijn arme ontwikkelingslanden en exporteren produkten van lage
kwaliteit, grondstoffen of substitueerbare landbouwprodukten. Bovendien
worden door de toenemende integratie tussen de negen vooral ontwikkelingslanden gediscrimineerd die gelijkaardige produkten voortbrengen. 21 Ofschoon Algerie de E.G.-concessies onvoldoende vond, werd het verdrag van
1976 niet zonder enthousiasme begroet. 26
De akkoorden met de Mashraks 27
Het westerse Libanon was het eerste Arabische land dat toenadering zocht
tot de E.G. Na mislukte handelsbesprekingen sloot het in 1965 een onbelangrijk mini-akkoord: technische bijstand en gelijke handelsbegunstiging.
Die overeenkomst werd door de E.G.-raad tot nu verlengd. Een nieuw verdrag kwam in 1972 tot stand maar werd door Libanon nooit geratificeerd.
In januari 1976 gaf de raad een onderhandelingsmandaat voor nieuwe besprekingen met Libanon en Egypte, en voor de eerste maal ook met Jordanie en Syrie. Ondertussen heeft met de laatste drie de eerste gespreksronde
plaatsgevonden; voor de tweede eisen de Mashraks een voorstel inzake
financiele en technische cooperatie. Groot probleem hierbij is de Arabische
boycot tegen ondernemingen in zakenrelatie met Israel. 28 De E.G. is Syrie's
eerste exporteur en importeur, ook de eerste exporteur naar Jordanie, maar
de import uit dat land is onbeduidend. Als besluit van dit deel valt mij de
grote handelsverbondenheid van Europa met het Midden-Oosten op (ik
spreek dan nog niet over de olielanden) en dit des te meer daar de diverse
E.G.-lidstaten op politick gebied vaak zeer kortzichtig handelden.

25 G. Kuch, Das Verhdltnis zwischen der E.W.G. and den arabischen Staaten (II),
in: Sozialistische Aussenwirtschaf t, Heft 4, 1968, p. 31.
26 E.E.C. lacks a coherent Middle East Policy, in: Middle East express, mei 1972,
p. 8, zie ook Europe, 24 januari 1976, nr. 1904, en European Report, 24 januari 1976,
nr. 2055; en European Report, 17 januari 1976, p. 5-8.
27 Europolitique, 28 januari 1976, nr. 296, p. 1 en 31 januari 1976, p. 4.
28 S. T. Duursma, De Arabische discriminatie en de Europese gemeenschappen, in:
Socialisme en Democratie, nr. 6, juni 1975, p. 279.
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De Euro-Arabische (economische) dialoog en zijn beperkingen

Voor talrijke Arabische landen bestond de essentie van de economische
dialoog, in het verkrijgen van betere verkoopsvoorwaarden op de Europese
markt. Zij stelden Europa daarom een structuur voor identiek aan die van
het Lome-akkoord, afgesloten met de A.C.P.-landen (omvatten 46 ex-gebiedsdelen van de negen in Afrika, Caraiben en Pacific). De E.G. kon zich
hiermee niet akkoord verklaren, op grond van vnl. drie overwegingen. De
eerste betreft de financiele implicaties van een al te globale overeenkomst.
Binnen de Arabische liga zijn er al drie landen die tot het Lome-akkoord
behoren of (en) algemene tariefpreferenties krijgen (nl. op de afgewerkte
produkten — die ze echter niet voortbrengen! ). 29 Unilaterale concessies
stoten nu reeds op de reticentie van diverse belangengroepen in de gemeenschap, en in allerlei comites oefenen de landen van het Middellandse-Zeebekken pressie uit om geen concessies aan derde landen toe te kennen. De
gemeenschap verlangt evenmin tariefpreferenties aan de (rijke) olielanden
toe te kennen, en de E.G.-ministers vinden dat de Stabex (= 'stabiele exportinkomsten') — om de exportinkomsten nominaal gelijk te houden — reeds
te hoge financiele middelen heeft geeist. De enige concessie waartoe de
E.G. bereid is, is dan ook het zenden van commerciele experten naar de
Arabische landen. De tweede overweging heeft vandoen met de goede
verstandhouding tussen de E.G. en de V.S. In G.A.T.T. (General agreement
on tariffs and trade) bestaat een stilzwijgende overeenkomst tussen de V.S.
en de E.G., die bepaalt dat de E.G. slechts aan welomschreven landen unilaterale tariefconcessies mag aanbieden. Een ongecontroleerde uitbreiding
hiervan zou tot een regelrechte handelsoorlog met de V.S. kunnen leiden. 3°
Om die reden eisten de V.S. gezamenlijke besprekingen voor iedere beslissing binnen de Euro-Arabische dialoog.
De derde overweging heeft te makers met de aard zelf van de geviseerde
handelsprodukten. De Arabische zijn (afgezien van de broodnodige grondstoffen als aardolie, katoen e.a.) precies diegene welke in de E.G.-importregels de meeste hinder ondervinden, nl. landbouwprodukten, petroleumderivaten en chemische stof f en. 3 i
Wat is er dan voorlopig wel uit de bus gekomen?
Op het terrein van technologie en cultuur schiet men nog het best op — men
verwijst voor die onderwerpen naar de algemene commissie of formuleert
principeverkiaringen —, maar op het vlak van de gastarbeiders loopt het
helemaal spaak. Men mag zich ook afvragen wat het doel is van deze `due29 The Euro-Arab dialogue faces Palestine problems, in: The economist, 23 november 1974, p. 59.
30 Gemeenschap gaat praten met Arabische staten, in: Europese gemeenschap, nr.
168, april 1974, p. 24.
31 Telex-Mediterranee, nr. 57, 25 november 1974.
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logue', als steeds meer landen afzonderlijke akkoorden sluiten. 32 `Want, bij
de tegenstrubbelingen die zich hier en daar voordoen, hebben sommige
leden van de Europese groep toch reeds, voor eigen rekening, vruchtbare
onderhandelingen aangeknoopt met de Arabische wereld'. 33
Volgens Hasenpflug kan dit de interne cohesie in de E.G. alleen maar bemoeilijken. 34 Het doel van de dialoog wordt door de commissie opgevat als
de lancering van gemeenschappelijke projecten die 'aanvullend' dienen te
zijn, de oprichting van een Euro-Arabisch bureau dat projecten van gemeenschappelijk belang uitvoert, een samenvoeging van Europese know-how
en Arabische kapitalen die de armste liga-landen kan helpen. 35
Of schoon de aardolie uitdrukkelijk niet op het programma van de dialoog
stond, was het de E.G. van meet of aan hierom te doen! 36 Nu echter blijkt
dat de Arabische landen niet van plan zijn hierover globale akkoorden te
sluiten, stelt men zich tevreden met algemene voorstellen als bovenstaande.
Waarom dienen Arabische kapitalen zo nodig met Europese know-how
samen te werken? Alsof Europa het enige westerse `land' is dat dit bieden
kan; is trouwens de Amerikaanse of Japanse know-how niet minstens even
ver gevorderd? (men vergelijke de aanwezigheid van Amerikaanse en Europese technici in Egypte en Saoedi-Arabie). De E.G. heeft sterk aan competitieve kracht ingeboet en de Arabische landen verkiezen iiberhaupt de
V.S. 37 Balta vindt dat `de negen verschillende oplossingen uitdachten om de
toekomst aan te kunnen, maar dat ze nauwelijks spraken over deze die, in
hun ogen, de meest efficiente en duurzame zou zijn, nl. de samenwerking'. 38
Niettegenstaande alle meningsverschillen terzake bestaan er momenteel
toch reeds enige concrete samenwerkingsplannen: landbouwprojecten in
Syrie en Somalie, een plan tot oprichting van een Soedanese vleesindustrie,
cooperatie in de petrochemie en in de fosfaat-, ijzererts- en petroleum industrie. Laat ik de eerste zijn om dat toe te juichen. 39
Besluit

Op politiek gebied kan Europa in het Midden-oosten, buiten beginselverklaringen, weinig of niets uitvoeren. Op economisch vlak integendeel
32 Duelogue, in: The economist, 29 november 1975, p. 45.
33 A. Blatta, Necessite du dialogue euro-arabe, in: Eurafrica, januari 1975, p. 25.
34 H. Hasenpflug, Perspektiven des europdischen-arabischen Dialog, in: Wirtschaftsdienst, jaargang 54, nr. 9, september 1974.
35 European-arab dialogue, in: Europe, 12 januari 1976, en Europe, 21 november
1975.
36 Le monde hebdomaire, op. cit.
37 R. Aliboni, Europe, Arabe countries, United States, in: Orient, jaargang 15, nr. 2,
juni 1974, p. 48.
38 P. Balta, Le rapprochement arabo-africain invite l'Europe a choisir, in: Le monde
diplomatique, januari 1974, p. 6.
39 Dialogue euro-arabe, in: Telex-Mediterranee, nr. 79, 16 december 1975.
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kan het pogen een bijdrage te leveren om tot meer weistand en economische
herleving van Israels buurlanden te komen. Onderontwikkeling blijft een
hinderpaal voor (westerse) democratie en het is mijn overtuiging dat indien
in het Midden-Oosten de publieke opinie meer actief aan het politiek beslissingsproces kon deelnemen, men niet die onverzoenlijke situatie zou
beleven die reeds to lang kenmerkend is. Enkel in landen met wijze leiders
(Sadat in Egypte, Allon in Israel, prins Hassan in Jordanie) of met mensen
die zich inspannen voor een verbetering van de economische situatie, ontstaat stilaan meer begrip voor de tegenstander. Aandachtige waarnemers
merken reeds op dat er gemeenschappelijke Israelisch-Jordaanse projecten op de westoever zijn, Egyptische zakenlui bekenden openlijk wel iets
te zien in economische samenwerking met de Hebreeuwse buur. Libanon,
boos omwille van de voortdurende sluitingen van de oostgrens, begon een
minihandel met `Palestina' (zoals het in de statistieken heet), Palestijnen
werken samen met Israeli's, als dank voor economische diensten voorziet
de Jordaanse T.V. sinds kort de buitenlandse films van Hebreeuwse ondertitels (iets dat de Belgische R.T.B. t.o.v. de Vlamingen weigert) ... Ik weet
wel, het zijn allemaal relatief onbelangrijke voorvallen, zeker als men ze
vergelijkt met de hatelijke politieke propaganda die van weerszijden nog
steeds wordt afgevuurd — maar zelf s die is gedurende de twee jongste j
verminderd. `We fight for peace' stond op een reusachtig reclamebord te
lezen in Cairo's centrum (genoeg om even de piramiden en de sfinx te vergeten, maar toch wel tekenend voor de geleidelijke vorming van een nieuwe
mentaliteit). Men verweet Europa vaak een economisch bastion te zijn dat
enkel oog had voor commerciele belangen. In het Midden-Oosten kan deze
initiele zwakte een troef van allure worden, en dit vooral daar het de E.G.
is, die meer dan de partijen zelf nog de vrede nodig heeft, want niettegenstaande alle alternatieve energiebronnen is ze enorm afhankelijk van de
delf stof f en van dit gebied. In die zin zijn de huidige commerciele akkoorden, zeker die met de Arabische landen, dan ook totaal onvoldoende. Landen met economische problemen (en daaruit problemen van interne cohesie, waar zowel Israeli's als Arabieren mee te kampen hebben) zullen de
oorzaak van hun moeilijkheden graag situeren in het buitenland, en er een
reden in zien om ten oorlog te trekken. Politick kunnen de twee `supers'
(misschien) een oplossing vinden, economisch kan Europa een interdependentie-proces opbouwen waar Israel en de Arabische landen op economisch
gebied verplicht zijn samen te werken. 40 Laat Europa deze historische kans
niet voorbijgaan, bovendien een laatste testcase voor haar eigen eenheid.

40 Het initiatief van Allon om naast de Arabische ook een Euro-Israeische dialoog
te houden is in dit opzicht gewoon zielig te noemen.

Mislukte vredespogingen in het
MiddenwOosten'

L. L. S. Bartalits

Na de totstandkoming van het tweede Sinai-akkoord werd er op gewezen
dat deze overeenkomst alleen dan een stap op de weg naar vrede in het
Midden-Oosten kon zijn als het binnen afzienbare tijd door een nieuw troepenscheidingsakkoord zou warden gevolgd. De moeilijkheid was echter dat
de mogelijkheden om de vredesdynamiek te handhaven bepaald niet voor
het oprapen lagen. President Sadat was namelijk ten gevolge van het tweede
Sinai-akkoord zwaar onder het vuur van Arabische kritiek komen te liggen,
het duidelijkst vanuit Syrie, dat zich in de steek gelaten voelde.
Op het eerste gezicht waren er twee logische wegen die tot nieuwe resultaten
konden leiden: hervatting van de vredesconferentie in Geneve of voortzetting van de stapsgewijze benadering van het Arabisch-Israelische conflict.
Dit wilde zeggen streven naar het afsluiten van een nieuw tussentijds akkoord op een van de Israelisch-Arabische fronten.
In principe leek het de meest logische gang van zaken om na de twee akkoorden in de Sinai en het akkoord betreffende troepenscheiding op de
Golan alle aandacht te concentreren op het tot stand brengen van een interimregeling langs de Jordaan. Maar sinds de Arabische topconferentie in
Rabat van oktober 1974 leek nagenoeg elke kans op een diplomatieke doorbraak op de westelijke Jordaanoever verkeken.
Bleef over de Golanhoogvlakte en president Assad hoopte zijn deel van de
pax Americana te verkrijgen. Hij slaagde er echter niet in, omdat premier
Rabin nadrukkelijk had verklaard dat Israel in het raam van een nieuwe
tussentijdse regeling op de Golanhoogte slechts een paar honderd meter
kon prijsgeven. Toen het bleek dat een tweede akkoord met Israel niet bereikbaar was, liet Assad weten dat hij in tegenstelling tot Sadat, nooit een
door Kissinger en Israel uitgewerkte overeenkomst betreffende troepenscheiding zou aanvaarden. Vervolgens verklaarde op 9 oktober 1975 het
Amerikaanse Congres zich akkoord met de aanwezigheid van Amerikaans
burgerpersoneel in de Sinai. Dit feit kon als een mijlpaal in het Amerikaanse
1 Enkele aantekeningen naar aanleiding van de publikatie: Fritz Schatten, Entscheidung in Paldstina. Koexistenz oder Katastrophe, Seewald Verlag, Stuttgart 1976, 204
pp., DM 26,—.
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engagement betreffende het Midden-Oosten worden beschouwd.
President Sadats bezoek in oktober 1975 aan de Verenigde Staten was de
bekroning van de sedert de oktoberoorlog ontwikkelde hartelijke betrekkingen tussen de twee landen. Verder moest het het bewijs leveren dat Sadat
gelijk had de Amerikaanse kaart te spelen in zijn pogingen om tot vrede te
komen in het Midden-Oosten. Maar het was de vraag of de Amerikanen veel
voor hem konden doen.
Een eerste aspect in de Amerikaans-Egyptische betrekkingen was de economische samenwerking, waarvan Sadat hoopte dat zij Egypte uit de misere
zal halen. Tot dan toe was die samenwerking vrij teleurstellend geweest. De
Amerikanen hidden zich aan het concept dat Egypte projecten voorstelde,
die werden uitgevoerd met Amerikaanse technologie en geld van de Arabische olielanden. Maar dat geld was er in veel mindere mate gekomen dan
gedacht werd. President Ford werd dus door Sadat verzocht dollars op tafel
to leggen.
De grootste knelpunten lagen echter op het gebied van de politieke samenwerking. Door de Amerikaanse kaart te spelen had Sadat in september 1975
voor de tweede keer een Israelische terugtrekking in de Sinai verkregen. De
prijs die hij voor dat tweede interimakkoord moest betalen, hield in dat hij
in feite de strijd tegen Israel staakte. Om te bewijzen dat dit niet het geval
was, had Sadat behoefte aan een expliciete Amerikaanse verklaring dat er
ook op de Golanhoogvlakte een verdere Israelische evacuatie moest komen
en wel binnen afzienbare tijd.
Er waren twee belangrijke redenen waarom het vredesproces dat na de oktoberoorlog door minister Kissinger op gang gebracht was, op de een of
andere manier moest worden gecontinueerd. Ten eerste: president Sadat
moest uit het gevaarlijke diplomatieke isolement worden bevrijd waarin
het tweede Sinal-akkoord hem had gebracht, en ten tweede moest er een
sfeer worden geschapen die de Syrische president Assad de mogelijkheid
bood in te stemmen met een verlenging op 30 november 1975 van het mandaat voor het waarnemerskorps van de Verenigde Naties op de Golanhoogvlakte. En dat betekende dat als de vredesdynamiek niet zelf in stand kon
worden gehouden, dan toch in ieder geval een schijn van diplomatieke bedrijvigheid moest worden opgeroepen.
Dat de Geneefse vredesconferentie voor dat doel niet bruikbaar was, bleek
maar al te duidelijk uit de totaal verschillende standpunten die de bij het
Arabisch-Israelische conflict betrokken partijen innamen over het weer
bij eenkomen van die conferentie. Zo stelde Israel dat het overleg hervat
moest worden met deelneming van uitsluitend de oorspronkelijke partners,
dus inclusief Syrie, dat tijdens de eerste Geneefse ronde in december 1973
verstek liet gaan, maar zonder de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie. De
Sovj et-Unie daarentegen, die samen met de Verenigde Staten voorzitter is
van de Geneefse vredesconferentie, stond op het standpunt dat de confe-
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rentie, na grondige voorbereiding, hervat moest worden met deelneming van
de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie.
De Amerikanen steunden weliswaar het Palestijnse standpunt, maar wilden
de kwestie van een Palestijnse deelneming aan een toekomstig vredesoverleg
nog bespreken. Dit voorstel werd door de Sovjet-Unie verworpen.
De weg naar Geneve was dus geblokkeerd en er was ook weinig ruimte voor
een nieuwe fase in Kissingers stap-voor-stap-diplomatie.
Egypte had zich namelijk met het tweede Sinai-akkoord de beschuldiging
van Syrie, Jordanie en de Palestijnse Bevrijdingsorganisaties op de hals gehaald dat het deze Arabische broeders in de steek had gelaten, en wilde
daarom geen onderhandelingen over een derde interimregeling met de Verenigde Staten en Israel aanknopen. Syrie had te kennen gegeven dat het
alleen dan over een tweede Golanakkoord wilde onderhandelen wanneer
tegelijkertijd onderhandelingen op het Palestijnse front zouden worden geopend. Jordanie was ogenschijnlijk als onderhandelingspartner afgevallen
sinds de Arabische topconferentie van Rabat in oktober 1974 bepaalde dat
de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, en niet koning Hoessein, de enige
vertegenwoordiger is van de Palestijnen op de westelijke Jordaanoever en
in de Gazastrook.
Niettemin zag Kissinger kans alsnog een mogelijke opening uit deze impasse
te toveren. Het is namelijk wel zeker dat hij het brein was achter een Israelisch voorstel van of gelopen februari om zowel met Syrie als met Jordanie de
mogelijkheden te verkennen om te komen tot akkoorden voor een beeindiging van de oorlogstoestand, in ruil voor een Israelische gebiedsafstand op
drie fronten. Een van de opvallende aspecten van dit voorstel was dat het
Jordanie, ondanks de uitspraak van de Arabische topconferentie in Rabat,
nadrukkelijk in het onderhandelingsproces betrekt.
Dit plan voor simultaanoverleg was een van de belangrijkste gesprekspunten
tussen minister Kissinger en koning Hoessein tijdens diens bezoek in maart
jl.aan Washington. Hoessein kon daarbij niet alleen zijn eigen visie geven,
maar ook die van president Assad, met vie hij — als reactie op het tweede
Sinai-akkoord — een samenwerking op politiek, economisch en militair gebied was begonnen.
Het bl i jft balanceren

Het hernieuwe uitbreken van de vijandelijkheden in Libanon doet afbreuk
aan de pretentie van Syrie de Arabische wereld te overheersen. Zoals president Sadat heeft bemerkt, is Egypte thans weer in staat zijn aanspraken op
het leiderschap in de Arabische wereld te onderstrepen. En dit betekent weer
dat de Verenigde Staten een redelijk programma tot economische en militaire hulpverlening aan Cairo kunnen ontwerpen.
President Assad behaalde een reeks successen na de sluiting van de tweede
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Sinai-overeenkomst van vorig jaar. Hij bezocht de Sovjet-Unie en verkreeg
een overvloedige aanvulling van Syries militaire voorraden. Een tweede
succes was de overeenkomst met Jordanie, een derde de instemming van de
Veiligheidsraad met een debat over de Palestijnse kwestie in aanwezigheid
van vertegenwoordigers van het Palestijnse Bevrijdingsfront. En ten slotte
dwong Syrie in februari in Libanon een compromis tussen de christenen en
de moslims af.
Medio maart brak in Libanon echter een muiterij uit tegen Syrie's proconsulaire rol. Zij werd geleid door linkse moslims in het Libanese leger en kreeg
de steun van het door Irak en Libie gesteunde Palestijnse Verwerpingsfront.
Dit toont aan dat Syrie in Libanon of elders in de Aziatische wereld niet
sterk genoeg is om zijn politieke winsten te consolideren.
In de Verenigde Staten trok de toespraak van president Sadat op 15 maart
jl. vooral de aandacht vanwege de verdere verbreking van de militaire banden met de Sovjet-Unie. Maar het meest belangrijke thema was een bevestiging van Egyptes leiderschap tegen de Syrische uitdaging. Sadat ontkende
namelijk de juistheid van de Syrische opvatting dat Egypte geisoleerd zou
zijn. En zelfs het besluit tot verbreking van de resterende banden met de
Sovjet-Unie was een aanval op Syrie: de Russen zouden Assad in de oktoberoorlog in de steek gelaten hebben en thans voornemens zijn een alliantie
te sluiten met Syries oude rivaal Irak.
Dit alles betekent niet dat het oude evenwicht in het Midden-Oosten hersteld is. Libanon zou, ondanks een tweede compromis afgelopen april tussen de christenen en de moslims, kunnen exploderen op een manier die een
oorlog tussen Syrie en Israel zou kunnen ontketenen. Het is belangrijk voor
Washington, volgens Joseph Kraft, om aan beide landen zijn goede diensten
aan te bieden, teneinde de ergste gevaren te bezweren. Maar het lijkt duidelijk dat Egypte niet geisoleerd is. Er lijkt geen gevaar te bestaan dat Sadat
voorbijgestreefd zal worden door Syrie of een andere radicale kracht ten
detrimente van de Amerikaanse belangen.
Het netelige probleem voor de Verenigde Staten is hoe Sadat te helpen bij
zijn binnenlandse problemen. Dit betekent allereerst economische hulpverlening; het militaire hulpprogramma dat president Ford thans verdedigt,
heeft absoluut geen zin. Het enige doel is verschaffing van luxe-artikelen
aan het Egyptische leger, aangezien Amerika elke Israelische aanval op
Egypte kan verhinderen. De meeste binnenlandse moeilijkheden van president Sadat vloeien echter voort uit het Egyptische onbehagen over de weelde waarmee hij en zoveel andere of f icieren zich omringen, aldus Joseph
Kraft.
De opzegging door president Sadat van het vriendschapsverdrag met de
Sovjet-Unie bevestigt slechts een bestaand feit, maar dat Sadat dit officieel
wilde vaststellen, is van betekenis: tussen Cairo en Moskou bestaan namelijk nu geen compromissen meer als dekmantel van meningsverschillen.

977

Mislukte vredespogingen in het Midden-Oosten

Ommekeer in bondgenootschappen

Voor de ingrijpende breuk met het Kremlin kunnen vier redenen gegeven
worden: a) de slechte relatie met de Sovjet-Unie; b) de wens om zo nauw
mogelijk met de Verenigde Staten samen te werken; c) de inter-Arabische
politiek, waarin Saoedi-Arabie een steeds belangrijker rol speelt; en d) de
Egyptische binnenlandse politiek, met name het ombuigen van Nassers economisch beleid.
Moskou heeft geweigerd de schuldenregeling te verzachten, iets waartoe
vrijwel alle crediteuren van Egypte noodgedwongen bereid zijn geweest.
Slechts door het periodiek opschuiven van oude schulden kan Egypte verder
bestaan. De Kremlinleiders zetten Egypte ter zake onder druk door de levering van reserveonderdelen te stagneren.
Maar ook is te zien dat Sadat de samenwerking met Amerika wil verstevigen,
ook met betrekking tot wapenleveranties. Een bezoek van de Amerikaanse
minister van Financien, Simon, in maart jl. aan Cairo was aan de breuk
met Moskou voorafgegaan, al was die breuk vermoedelijk al eerder gepland. Deze breuk immers versterkt de aanspraak op Amerikaanse hulp,
ook met betrekking tot de ontruiming van de door Israel bezette gebieden.
Wat Saoedi-Arabie betreft, dit staat er als steeds op dat de staten aan de
Perzische Golf geen relaties met Moskou onderhouden. Sadat heeft deze
landen nodig voor de financiering van zijn economische plannen. Particulier kapitaal uit die olielanden heeft Egypte tot voor kort vrijwel steeds
slechts in de vorm van toerisme en aankoop van onroerend goed bereikt.
Een `Marshall Plan' met staatshulp van olielanden is door Sadat afgelopen
februari tijdens zijn bezoek aan Riad aan de orde gesteld. Damascus heeft
verklaard dat Syrie in staat van oorlog met Israel verkeert, daartoe een
duur leger op oorlogssterkte handhaaft, weshalve het geld van de olielanden
eerder naar Syrie dient te vloeien. Een voor Sadat niet ongevaarlijke argumentatie, die hij nu ontkracht door de breuk met de Sovjet-Unie, terwijl
Syrie nog steeds nauw met de Russen samenwerkt.
Met zijn aanvaarding van de Amerikaanse Midden-Oostenpolitiek die is
gericht op een uiteindelijke verzoening tussen Egypte en Israel, en met zijn
definitieve breuk met de Sovjet-Unie heeft Sadat grote politieke risico's
genomen. Bovendien verdient president Sadat als een van de meest gematigde Arabische leiders alle steun om zijn beleid, gericht op een rechtvaardige
vrede in het Midden-Oosten, te kunnen voortzetten. Het is daarom te hopen
dat, na de Amerikanen, nu ook de Israeliers alsnog zullen tonen dat zij beseffen dat een dergelijke steun uiteindelijk ook in hun belang is.

D. W. Griffiths esthetische politiek

Dirk Lauwaert

I1 faut etre present, present a l'image dans la minute de l'image:
s'il y a une philosophie de la poesie, cette philosophic doit naitre et renaitre a l'occasion d'un vers dominant, dans 1'adhesion
totale a une image isolee, tres precisement dans 1'extase meme
de la nouveaute de l'image.
Gaston Bachelard, La Poetique de l'Espace

Algemeen geciteerd als vader van de cinema, grondlegger van de avondvullende film, invoerder van het verhaal in de vooral als techniek gewaardeerde filmprojectie, zifte hij het theater uit de film, standaardiseerde hij
vele technisch stilistische vondsten, die resulteerden in een ware f ilmgrammatica. 1 Hij maakte twee cruciale films: Birth of a Nation en Intolerance.
Zo ongeveer ziet het palmares eruit dat de filmgeschiedenis in haar handboeken over de werkzaamheden van David Wark Griffith bijeen heeft geschreven. Indrukwekkend, maar het klinkt een beetje koel, plichtmatig
eerder dan overtuigd. Zijn verdiensten worden niet betwist — was het maar
zo! — ze behoeven zelfs geen verificative meer. Zijn werk is `hors concours'.
Erkenning wordt hier miskenning.
Vorig jaar vierde men de honderdste verjaardag van zijn geboorte. Tijdschriften gaven bijzondere nummers uit; filmcentra belegden studieprojecten; in de V.S. werd een bijzondere postzegel uitgegeven; het filmfestival
van Venetic organiseerde rondom de Amerikaanse primitieven en Griffith
een opgemerkte cyclus voordrachten en projecties. Daarbij kwamen ook de
research- resultaten van enkele Griffith-specialisten2 voor het eerst in een
ruime belangstelling te staan. Misschien is er toch een voldoende vruchtI Spottiswoode, A Grammar of the Film (1951); Marcel Martin, Le Langage Cinematographique (1962) en zo goed als alle vulgariserende inleidingen tot de filmesthetica. Zie ook ons eigen opstel, D. W. Griffith: His Master's Voice, in: Communicatie,
j rg. 5, nr. 4.
2 Klassieke filmgeschiedenissen ambieren totale en universele overzichten te bieden
van het gehele medium. Deze ambitie lijkt steeds meer een hinderpaal te zijn. Om ze
uitvoerbaar te maken moeten zelfbeperkingen worden opgelegd die echter niet als
zodanig gesignaleerd of zelfs maar onderkend worden. Steeds meer dringen zich sectoriele specialiseringen op. En uiteraard dient ook de `politick' van iedere geschiedschrijving geexpliciteerd en gesystematiseerd te worden.
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bare context aanwezig zodat de Griffith-centennial geen geisoleerd feit
zonder consequenties hoeft te blijven.
Met de aanbeveling van Bachelard als leidraad hebben we over Griffith gelezen en naar zijn films gekeken 3 en onszelf daarbij in een experimentele
ontvankelijkheid geplaatst. Vrije associaties, reflexie over eigen gewaarwordingen, confrontatie met beelden der negentiende eeuw hebben we over
dit werk en onze waarneming ervan geworpen. Pogingen om de smaak van
een antiek document te beschrijven en zodoende het proeven te radicaliseren.
David Wark Griffith. Geboren in Louisville, Kentucky, in 1875; gestorven
in Hollywood, California, in 1948. Zijn f ilmcarriere ligt gespannen tussen
1908, als hij in New York bij de American Mutoscope and Biograph Company uit pure f inanciele ellende, onder een schuilnaam, in dienst treedt (eerst
als acteur en later schoorvoetend als regisseur) en het einde in 1931, als
zijn laatste film The Struggle na een week reeds uit roulatie wordt genomen.
Griffith kreeg een opleiding als acteur in het reizend volkstheater der negentiende eeuw: hij maakte er zich met een theatraal repertoire van melodrama's vertrouwd en leerde er het 'grote' publiek perfect kennen. Hij koestert
geheime literaire ambities: dichter en theaterschrijver worden.
De cultuur der verliezers

1875. Kentucky. D. W. Griffith is een Southerner. En de Secessie-oorlog
ligt amper 10 jaren terug. Hij groeit op in een verliezende cultuur. Een
nederlaag die duiding, verklaring en zin behoeft, die gesublimeerd moet
worden. Elke verliezende cultuur legt zo'n overrompelende, frenetieke, f a3 Van de bijna 500 films van Griffith, die wonderlijk genoeg haast alle bewaard zijn
gebleven, hebben wij er 13 bekeken. Namelijk alle in het Belgische filmarchief aanwezige kopieen. Twee korte films: The Lonedale Operator van 1911 en The Massacre
van 1912, beide met Blanche Sweet; zijn eerst lange spektakelfilm: Judith of Bethulia
van 1913, eveneens met Blanche Sweet; een sketch-film Home Sweet Home met Lilian
Gish, Mae Marsh en Blanche Sweet; The Birth of a Nation van 1915 met Lilian Gish,
Mae Marsh en Miriam Cooper, Griffiths meest controversiele film, die de financiele
mogelijkheden van het medium echter openbaarden; Intolerance van 1916, Griffiths
antwoord op de controverse die zijn Secessie-drama opriep, met Mae Marsh, Robert
Harron en Miriam Cooper; de pastorale idylle True Heart Susie van 1919 met Lilian
Gish en Robert Harron; Broken Blossoms van 1919 met Lilian Gish en Richard Barthelmess en Way Down East van 1920 met dezelfde acteurs — beide melodrama's;
America van 1924 waarin de bevrijdingsoorlog op een vrome manier in beeld is gebracht; Isn't Life Wonderful van 1924, met Carol Dempster, een in Duitsland gedraaide film, die tot Griffiths meesterwerken gerekend mag worden, tevens een van zijn
meest 'moderne' films; The Sorrows of Satan met Adolphe Menjou en Carol Dempster, een film van 1926; Abraham Lincoln, Griffiths voorlaatste film en zijn eerste
geluidsfilm, van 1930, waarin hij voor het laatst zijn historische gevoeligheden vorm
geeft.
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Gebaren (Blanche Sweet en Kate Bruce in Judith of Bethulia)

bulerende activiteit aan de dag. Daarin moeten alternatieve waarden en
waarheden ontwikkeld worden. Die de nederlaag dan wel niet als historisch
en materieel feit ongedaan maken, maar ze op een hoger niveau, in een
andere orde toch in zijn tegendeel kunnen keren. De jonge Griffith neemt
zowel de inhoud als de techniek van de sublimering gulzig tot zich. 4 Een hele
artistieke carriere lang zou Griffith zich de woordvoerder weten van zijn
cultuur. In Birth of a Nation laat hij de fantasmen van die cultuur direct
aan het woord. Radicaler nog worden alle verhalen van Griffith door de
transformatie-regel van de sublimering gedragen: overal worden compensaties op een ander en hoger niveau geboden. Mensen en feiten staan er
minder tegenover elkaar dan wel waardeschalen en interpretatieniveaus.
Deze transformatieregel is niet alleen de (schrale) reddingboei van iedere
verliezende cultuur, haar geestelijke revanche, het is ook de fundamentele
regel van het melodrama als populair theater bij uitstek der negentiende
eeuw. In het melodramatische theater leerde Griffith het metier, ontwikkelde
hij zijn visie op het publiek; hij zou de erfgenaam en vertaler ervan worden
voor het nieuwe medium dat het volkstheater verving. Het melodrama, die
retoriek van een essentialistische wereldvisie, paste zowel Griffith als zijn
publiek. Woordvoerder van een verloren cultuur reikte hij de hand aan zijn
4 Zie Stan Brakhage in zijn hoofdstuk over Griffith in The Brakhage Lectures.
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Blikken (Lilian Gish en Richard Barthelmess in Way down East)

tij dgenoten die alle dezelfde problematiek doormaakten. De miljoenen
immigranten die zich uit hun eigen cultuur losrukten, maar ook de gevestigde
Amerikaanse burgerij die haar milieu langs alle kanten zag openscheuren
onder de stortvloed van technologische revoluties, industriele expansie en
snelle urbanisering. 5 Allen waren vondelingen, wezen en mishandelde kinderen van een cultuur die ze stiefmoederlijk behandelde en autoritair misbruikte.
Gesterkt door deze 'opdracht' betreedt de jonge Griffith in 1908 een marginale en artisanale amusementsindustrie. Ze is op dat moment niet meer dan
een attractie. Kleine bedrijfjes kunnen alle produktie- en distributiediensten
in een herenhuis onderbrengen. Familiebedrijfjes waarin snel geproduceerd
moet worden voor een markt die dagelijks nieuwe films vraagt. Zo obscuur
is de industrie dat straf f eloos uit het literaire en theatrale repertoire kan
worden geplunderd: de 'echte' cultuur merkt het niet eens! Auteursrechten
worden pas na 1911 gevorderd. Op dat moment was de film niet meer dan
een van die tientallen technische rariteiten, waar de negentiende eeuwse
`uitvinder' zoveel amateuristische passie aan besteedde. Een van de technieken waarin het hoorbare en zichtbare werd gedupliceerd. Film behoorde

5 Een hedendaagse reconstructie van deze periode vindt men in Doctorows bestseller
Ragtime (1975).
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tot -de categorie van de `talking machines' en de `musical machines' waar
een hele uitvinderscultuur op werkte als de nieuwe technische `steep der
wijzen'. En hoe begeerd waren de sensaties van deze machines niet op
wereldexposities en kermissen! Als heel even de scheidingslijn tussen de
werkelijkheid en haar reproduktie vertroebeld werd! Knutselende bedrijfjes
exploiteerden en populariseerden de vele vondsten uit deze sector." Maar
niets wees crop dat de filmtechniek zich uit deze bedrijvigheid zou losgooien en zich zou opwerken tot eerste massamedium, tot vooraanstaande
industrie en tot zevende kunst. Zou Griffiths 'opdracht' deze attractie hebben binnengevoerd in taal en cultuur, in geschiedenis en prestige?
Eerste beelden
Een der fundamentele problemen voor de gebruikers van deze filmmachine
betreft het soort beelden dat men ermee maken moet. Vandaag staat de
visuele filmcultuur een hele waaier soorten filmbeelden ter beschikking.
Iedereen kent meteen het verschil tussen een amateuropname, het beeld uit
de documentaire, de georganiseerde filmbeelden uit de bioscoopfictie, het
beeld dat in experimentele of in didactische films gebruikt wordt. Elk van
deze beelden veronderstelt een bepaald gebruik van de filmcamera. Maar
hoe deed men het voor deze verschillen door een visuele alfabetisering gemeengoed waren geworden? Maakte men bij gebrek aan technische vaardigheid en esthetische articulatie 'spontaan' amateurfilms — maar hoe spontaan zijn amateurfilms? Of bereikte men jets dat zo minimaal en arm was,
dat het met de bewuste armoede van de experimentele film der laatste twee
decennia kan vergeleken worden? Of produceerde men integendeel films
naar het model van ... ? Produceerde men beelden die geheel nieuw, of
beelden die vertrouwd waren? Zijn het naleve of reeds culturele beelden
waarmee deze techniek wordt ingewijd?
Het vertrekpunt lijkt het poseren to moeten zijn. Het poseren is een duidelijke, stabiele verhouding tussen een model en de beeldenmaker. Schildersezel, foto- en filmcamera moeten ergens worden opgesteld, in een bepaalde
relatie tot het model en zijn achtergrond. Een rijke, eeuwenoude picturale
traditie (geregeld volgens perspectiefwetten in functie van expressie) staat
de fotograaf en cameraman ter beschikking. 7 Wat maakte Lumiere's L'Entree du Train a la Gare de Lyon zo overweldigend? Het bewegen van de
trein, of dat bewegen binnen een postkaartprent? Want het was toch volgens de regels van die fotokunst dat de camera was geplaatst en de scene
gefilmd!
6 Een recente publikatie over de diversiteit van deze sectoren in John L. Fell, Film
and the Narrative Tradition, University of Oklahoma Press.
7 Karl Brown, Adventures with D. W. Griffith, pag. 51-52.
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De inythe van het huis: de thuiskomst van Henry Walthail oma:•;;^d door zrjn moeder
Josephine Crowell (in Birth of a Nation)

Poseren betekent voor het model: stilstaan, niet-bewegen. Urenlange zittingen bij de schilder; minutenlange onbeweeglijkheid voor het fototoestel.
Het poserende model moet binnen die tijdeloze immobiliteit de kunst hanteren van het gebaar en de uitdrukking. Ook dat is poseren: een essentie
manifesteren, naar buiten. stulpen. De essentie van een pathetisch moment
uit een verhaal, of de essentie van zichzelf. Binnen de onbeweeglijkheid

moet er toch jets als beweging gesuggereerd worden, nl. een verhaal: een
fictief verhaal in een `scene' 8 of het levensverhaal van zichzelf. Poseren betekent wel onbeweeglijkheid, maar niet versteend zijn. Men wil de beweging niet uitbannen, maar ze in haar essentie vastleggen. Beweging moet
binnen het statische gevat worden. Wat zich binnen de tijd afspeelt, moet
binnen de ruim.te gesuggereerd kunnen worden.
Het monumentale daarentegen harnast het lichaam en pantsert het. De essentie drukt er zich niet uit in die welsprekende suggestie van beweging, in
die aanzet tot een verhaal, in de eerste gegevens van een sequentiele schakeling; de essentie drukt zich bij monumentaliteit uit in volume, gewicht, massiviteit. Het monumentale is triomfantelijk, militair en episch. 9 Het poseren
8 Zie b.v. de fototentoonstelling LAtelier Nadar et I'Art Lyrique in de Parijse Opera;
of voor de film de zg. `stills' die van speelfilmscenes worden gemaakt, zie het fotoalbum
Lost Films.

9 De Ttaliaanse peplum-film creeerde niet zomaar van bij zijn oorsprong de Macistefiguur in Cabiria (1914) van Pastrone!
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daarentegen is intiem en dramatisch.
Wat gebeurt er met deze kunst van het poseren, als de filmcamera wordt
ontwikkeld? Deze sluit bij de visuele cultuur van het poseren aan, maar is er
tegelijk fundamenteel mee in strijd. Men kan niet tegelijk bewegen en poseren, maar de filmcamera is juist de techniek om beweging in al haar details"°
vast te leggen. Aanvankelij k nog blijf t de nieuwe beeldentechniek binnen.
het ruime kader van het poseren gevangen, al was het maar omdat de stomme film geen verbale expressie toeliet, zodat alles door een opdringerige
gestualiteit gedragen moet worden. Maar hoe kan dat: poseren en toch bewegen? Iedereen, acteurs, regisseurs en publiek, staan voor een probleem
van formaat. Beweging betekent immers vitaliteit, onvoorspelbaarheid, onherhaalbaarheid. Het betekent toeval en willekeur. Beweging is steeds uniek
en particulier; steeds concreet en actueel. Beweging kan niet onder controle
gebracht worden, want nooit identiek herhaald worden. Beweging bedreigt
de pose, ondermijnt de monumentaliteit. Tenzij misschien de bewegingen
zelf gestileerd en geformaliseerd worden in een keurslijf van geometrie gevangen worden, in het stramien van een ritme worden geduwd. Dit gebeurt
in de films van Griffith telkens als de exemplarische momenten der nationale (Amerikaanse) of der bijbelse geschiedenis worden uitgebeeld. De ontluisterende oneerbiedigheid die de vitaliteit en improvisatie van beweging
binnen zou voeren, moet hier met alle middelen uitgebannen worden. In het
hele oeuvre van Griffith komt dit soort gestileerde momenten voor.
Het bewegend poseren heeft een dubbelzinnig statuut. De pose is al een
tekst, die door de beweging als het ware wordt 'uitgevoerd'. De bewegende
pose brengt nog een lezing, een interpretatie van de oorspronkelijke pose.
En deze uitvoering is tegelijk overbodig, want redundant, en f ataal voor het
origineel. Poseren voor de filmcamera levert beelden op die rijk zijn aan
betekenis, expressie en waarden, to rijke beelden zelfs. Maar de beweging
verarmt, want ze ondergraaft de eigen welsprekendheid van de posetekst.
Als debuterend cineast krijgt Griffith samen met zijn filmcamera ook een
reeds gecodificeerd gebruik van het (film)beeld toegestopt. Neutrale techniek schrijft eens te meer een esthetiek voor. Griffiths cruciale rol zou erin
bestaan dit beeldenpatrimonium te repertorieren, systematisch te exploreren en het uiteindelijk te doorbreken. Intolerance mag als didactisch en
experimenteel hoogtepunt van deze fase van Griffiths werkzaamheden gelden. Vier verhalen, in vier verschillende visuele tradities verteld, vlecht hij
er door elkaar. Hij bundelt vier voorhanden beeldculturen samen, waar de
jonge film op had gesteund. Drie van deze tradities worden er radicaal onder
een vierde 'moderne traditie' gesubsumeerd. Het poseren wordt er vervangen door naief acteren, de pose gefragmenteerd door de close-up, de im10 Zij die filmprojecties voor het eerst zagen en beschreven drukten hun fascinatie
uit voor de beweging in details, zoals blaren en takken.
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mobiliteit verbroken door de montage.
De sprong is er een van formaat, want alles hangt samen: wie een ander
gebruik van het filmbeeld voorstaat, een andere lectuur ervan aanbiedt,
moet ook meteen andere eisen stellen aan acteren, decor, lokaties, ritme en
gelaatsexpressie, casting en kostumering. De hele visuele constellatie wordt
aldus grondig gewijzigd. Een ander soort lichamelijkheid wordt van de filmacteurs verwacht: ze moeten met hun stem, hun voorkomen, hun volume geen
theaterzaal vanop het podium imponeren. Het lichaam der nieuwe acteurs
mag licht en etherisch zijn. Werd het voordien nog gemodelleerd naar dat
van het `model' uit het schilders- of f otograf enatelier, nu wordt het door
montage en close-up versneden, geanalyseerd, gefragmenteerd. De integriteit van het lichaam wordt verbroken. Tevens speelt de acteur niet meer op
een solide podium, tegen een vaste achtergrond, binnen een stabiele ruimte
die zijn hele lichaam steunen en waarop hij zijn bewegingen kan orienteren.
De camera verandert immers voortdurend van plaats tegenover hem. De
acteur heeft geen vaste relatie meer tot de achtergrond, maar een voortdurend wisselende. Hij heeft geen controle meer over zijn speelruimte; de
fundamentele mechanismen ervan ontsnappen hem. Hij speelt veel minder
in een decor dan wel in het voortdurend wisselende raam dat de camera
hem aanbiedt en opdringt. Dat zijn de nieuwe coordinaten waarop hij zich
richten moet, dat is het labiele podium waarop hij speelt, de smalle sport
waarop hij zich in evenwicht moet houden, terwijl zijn trapeze alsmaar in
de ruimte slingert.

Geschiedenis als luxe
Binnen het proces van emancipatie van een jonge amusementsindustrie beschreven we hierboven iets dat we als structurele hervormingen zouden
kunnen aanduiden. Maar hoe wordt dit programma voor een nieuwe esthetische politiek erdoor gedrukt? Welke enthousiasmerende, overtuigende,
meeslepende argumenten worden voor deze emancipatie ingezet? Welk houvast geven makers en producenten zich om de experimentele fase der hervormingen grond onder de voeten te schuiven? Welk gewicht geven ze deze
films om ze uit de experimentele onbegrijpelijkheid te houden? Welke compensaties krijgen de toeschouwers, welk houvast wordt hun aangeboden,
als ze met geheel nieuwe regels voor visualisering geconfronteerd worden?
Rijkdom en luxe zijn altijd een bron van zekerheid en stabiliteit geweest en
ze worden hier in een esthetisch hervormingsproces ingezet. Natuurlijke decors, stadsgezichten of imitaties van theaterinterieurs waren goed genoeg
voor een primitieve filmindustrie. Maar filmwerkers op zoek naar zelfrespect, filmproducenten die de smaak van ambitie te pakken krijgen, en een
industrie die steeds grotere bevolkingslagen aanboort, kunnen daar geen
genoegen mee nemen. Maar wat kan kwaliteit wel betekenen in dit primi-
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tieve stadium van het filmmaken? Hoe signaleer je het aan je publiek? Hoe
leg je het vast op pellicule? Hoe geef je er garanties voor aan je toeschouwers? Er moeten tekens van artistieke en financiele investering in de film
worden aangebracht, tekens van inspanning, van kunstzinnigheid en kwaliteit. En er blijkt maar een koninklijke weg naar dat doe!: de historische
enscenering. De film als tijdmachine.
In 1913 heeft Griffith over een periode van vier jaar zo'n 450 korte filmpjes
gedraaid. Amerikaanse filmimporteurs brengen dat jaar met succes Franse
theaterfilms en Itali.aanse historische spektakels op de Amerikaanse markt.
Hogere entreeprijzen, lange speelduur, blijken het publiek niet of te schrikken. Judith of Bethulia (1913) is Griffiths laatste film voor de Biograph
Company, die deze eerste lange spektakelfilm van haar vaste regisseur letterlijk opgedrongen kreeg. Griffiths ambities reiken boven de kapitaalvoorraad en buiten de voorzichtige produktiepolitiek van de Biograph Company. Kort daarop maakt Griffith voor Mutual Birth of a Nation (1915) en
voor een eigen maatschappij in 1916 Intolerance, respectievelijk 180 en 175
minuten lang. Drie historische spektakelfilms, drie `epics', met uitzondering
van de moderne, Amerikaanse episode (The Mother and the Law geheten)
uit Intolerance, met een strategische plaats.
Wat is er zo indrukwekkend, zo overtuigend aan de historische spektakelfilm? Hoe kan men hem beargumenteren als de film par excellence 11 Hoe
veroverden filmwerkers, filmproducenten en filmpubliek vertrouwen in het
medium, langs de weg van de historische film? Hoe kunnen rijkdom en
kwaliteit hier hun duidelijkste tekens geven? Alles dient in dit soort films
bedacht en gemaakt te worden: behalve de acteurs is niets in deze films een
gegeven. Elk detail, elke constructie dient gekozen, ontworpen, verantwoord
te zijn, moet in elkaar getimmerd, geknipt, genaaid en verzameld worden.
Alles is hier het produkt van een wil, van inspiratie en van kapitaal, van
ingeniositeit en intelligentie.
Ook de lange speelduur is een teken van rijkdom: de hoorn des overvloeds
schudt maar beelden over het publiek uit, tot verzadiging, tot indigestie
toe. Wat kan je van de 1725 shots 12 die Griffith tijdens Intolerance over ons
uitgiet onthouden, bewaren, opslaan, verwerken in je visuele cultuur? Een
cultuur die nog niet aan dynamische beelden is gewend, maar evenmin aan
beeldverkwisting. Deze overvloed moet overweldigend zijn geweest. Zij die
gewoon waren met beelden, prentjes en reprodukties jarenlang te leven,
eruit te putten en er emotioneel in te investeren, krijgen hier honderden
beelden gedurende een drietal uren geprojecteerd. Het ene beeld verdringt
het andere, het ene overtreft het andere in schoonheid, intensiteit, verschrik?

11 Mark le Fanu in Pageants of Violence, Monogram nr. 6.
12 Volgens de shot-per-shot-analyse in de Cahiers du Cinema van nr. 231 tot nr. 235
gepubliceerd.
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king of rijkdom. Deze visuele explosie is ook een teken van triomferende
rijkdom.
Reeds tijdens de produktiefase worden historische spektakelfilms (vroeger
net als nu, denk maar aan Cleopatra) door promotiecampagnes in de sfeer
van kwantiteit en becijferingen geduwd. Aantal figuranten, duur der opnamen, hoeveelheid belicht materiaal, afmetingen der decors, dit alles wordt
uiteindelijk samengebracht onder de allesovertuigende noemer van de kapitaal-investering. Deze duizelingwekkende investeringscijf ersi 3 gaan een onderdeel vormen van de spectaculaire sfeer rondom de film. Het kapitaal
neemt deel aan het spektakel. Hoe belangrijk de kwantitatieve informatie
over de produktie is, bl.ijkt uit enkele voetnoten die Griffith onderaan een
tussentitel in het verloop zelf van zijn film inschuift. In iets kleinere letters
lees je bijvoorbeeld iets over de afmetingen van een decor. 14 Of je leest dat
een historische reconstructie een trouwe imitatie is van dit of dat historisch
document waarin de gebeurtenis werd vastgelegd. 15 Hier is kwaliteit meer
dan kapitaalsinvestering, maar aandacht, trouw, precisie, eerbied voor het
historische, waar de film naar refereert. Voetnoten die de rijkdom en luxe
van de historische spektakelfilm moeten 'authentificeren', moeten waarmerken.
Toch overtuigen deze historische reconstructies maar zelden. Deze spectaculaire dimensie, deze pure uiterlijkheid, kon niet volledig ontvouwd worden
met de beperkte technische apparatuur waarover men beschikte. Geen
`dollies' staan de makers ter beschikking om majestatisch door een decor te
rij den; 16 geen geluid versterkt auditief het relief van de scene; geen kleur
nuanceert en materialiseert de stoffen waarin gewerkt en gespeeld wordt;
geen breedscherm is beschikbaar om diepte en breedte van het decor in
eenzelfde visueel moment te poneren. Als de afmetingen van het decor in de
tekst van de film zelf moeten gesignaleerd worden, dan toch in de eerste
plaats omdat het gigantisme der bouwsels niet bevredigend op de pellicule
kon vastgelegd worden.
Maar soms lijkt het wet alsof deze onmogelijkheid Griffith goed uitkwam in
zijn esthetische strategic. Men mag hem ervan verdenken het spectaculaire
alleen maar om tactische redenen te hebben gebruikt, want tegenover het
spectaculaire stelt hij het intieme; tegenover de kwantiteit en de omvang
de intensiteit van een close-up, die voor een veel pakkender drama zorgt
dan het spektakel. Vooral Intolerance blijkt volgens een verbluffende esthe,

13 Baudry (CdC nr. 240) citeert voor Intolerance het cijfer 1.750.000 dollar.
14 De muur van Babylon in Intolerance is 300 voet hoog.
15 Het duidelijkst in de verschillende films over de Secessieoorlog; oorlogsverklaringen, overgave, de moord op Lincoln in het theater zijn in Birth of a Nation en in
Abraham Lincoln als 'getrouwe reconstructies' aangeduid.
16 Halsbrekende technische bricolage diende te gebeuren om ten minste een verticale
camerabeweging in het Babylondecor toe te laten.
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tische strategic gebouwd te zijn. De vier episodes (de passie van Christus, de
Bartholomeusnacht, de val van Babylon en een fictief modern-Amerikaans
verhaal) zijn er niet na elkaar als in een sketchfilm verteld, maar worden
door elkaar gevlochten. Drie episodes zijn historische reconstructies; de
vierde is een modern populistisch drama van armoede, arbeidsproblemen,
stadscriminaliteit. Tegenover de soberheid van dit verhaal staat de overdaad
van de drie reconstructies. Overdaad van decors en figuratie in de val van
Babylon. Picturale overdaad in het passieverhaal. Theatrale overdaad in
de Bartholomeusnacht. Een overdaad die te kijk gesteld moet worden, goed
zichtbaar uitgestald in de vitrine van de nieuwe filmindustrie. Het beeld in
deze historische fantasie is niet meer dan een passieve doorkijk naar de
decors, de figuratie, de luxe, de kostuums. In deze episodes wordt montage
zeer omzichtig gebruikt, ze verbreekt immers de ruimtelijke continulteit,
bedreigt het gewicht van decors en figuratie. Geheel anders gaat Griffith te
werk in de moderne episode. Het beeld is er dynamisch. Close-ups kunnen
zonder bezwaren worden gebruikt omdat de weggesneden decors op de
achtergrond geen kapitaal vertegenwoordigen. Montage kan worden ingezet omdat het publiek ondanks de sprongen in de continulteit der ruimte
voldoende vertrouwd is met het eigen stadslandschap, waar ook het verhaal
zich in afspeelt.
In de drie historische episodes krijgt de toeschouwer van Intolerance niet
alleen luxe en rijkdom aangeboden, maar ook het artistieke prestige van
oude visuele verteltradities. Griffith volgt er de esthetische politick der filmprimitieven: rijke en overladen beelden, geconstrueerd volgens vertrouwde
tradities der visualisering. Daar radicaal tegenover staat de hedendaagse
episode: nieuw en modern in zijn gebruik van montage en suspense, in zijn
triomfantelijke affirmatie van de natuurlijke expressiviteit van lichaam en
gelaat, van de huid en de reflex i.p.v. het bestudeerde gebaar, de theatrale
en picturale conventies die een eigen geometric en retoriek van het lichaam
hadden opgelegd.
Griffith lijkt de historische episodes als repoussoir te hebben gebruikt voor
zijn modem verhaal, verteld volgens een nieuwe visuele taal. Indrukwekkende kapitaalsinvesteringen en culturele tradities worden gebruikt om door
contrastwerking de overtuigingskracht van de nieuwe filmtaal te demonstreren. Tegen de achtergrond van kwantitatieve argumenten en gevestigde
esthetische voorschriften komen de soberheid en intensiteit van de close-up
des te fraaier uit. Welk een waagstuk van de maker om het passieverhaal in
de weegschaal te gooien tegen een modern-Amerikaans verhaal van armoede
en onderdrukking! Het Christusverhaal dient dan wel als moreel en metafysisch referentiepunt voor de bedoelingen van de maker, maar het levert
tevens materiaal voor een tegenproef die bewijzen moet — en dat overtuigend
doet — dat de traditionele visualisering bij de mogelijkheden van Griffiths
persoonlijk gebruik van de film ver achter blijft.
-

Sociale ecologie, een hulpmiddel
bij de wetenschappelijke
toekomstverkenning?
J. de Waart

Tegenwoordig neemt men algemeen aan dat er een menigte relaties bestaat
tussen de omgeving waarin de mens zich bevindt en de uiterlijke vormen
waarin hij zijn leven concretiseert. Deze betrekkingen zijn in het verleden
vaak opgevat als echte oorzaak- en gevolgrelaties, zij het dat oorzaak en
gevolg soms werden omgewisseld. Zo leerde de school van het zogenaamde
geografisch determinisme dat de natuurlijke gesteldheid van een gebied,
zijn klimaat, hoogteligging, begaanbaarheid, openheid naar zee, enz., direct
de culturele en politieke ontwikkelingen daarin bepaalden. Anderen, meer
overtuigd van de vrije keuze van de scheppende mens, dachten veeleer in
omgekeerde richting: de mens zou in hoge mate zelf verantwoordelijk zijn
voor de door hem gecreeerde omgeving. Een voorlopig tussenstandpunt
werd ingenomen door hen die het natuurlijk milieu zagen als een beperkende factor: uit de diverse maar beslist niet talloze mogelijkheden die de
natuur ter plaatse bood, had de mens echter de vrije keuze.
Het is duidelijk dat dit brede spectrum van opvattingen een rijke voedingsbodem vormde voor hooglopende en (quasi-)diepzinnige polemieken.
Deze discussies hebben momenteel hun scherpe kanten verloren. Enerzijds
is het strikt algemeen geldende en voorspelbare karakter van termen als
causaliteit en determinatie in de natuurwetenschappen langzamerhand aan
het verdwijnen. Anderzij ds krij gt men steeds meer oog voor het feit dat
verschillende factoren elkaar op ondoorzichtige wijze onderling kunnen
versterken of verzwakken, zodat het niet meer mogelijk is to spreken over
een oorzaak en dat ook de gevolgen zelf via allerlei terugkoppelingsmechanismen weer invloed kunnen uitoefenen op de aanvankelijke oorzaken.
Tegenwoordig vermijdt men dan ook vaak het oorzaak- en gevolgprobleem
en spreekt men van `onderlinge relaties'.
De wetenschap die de onderlinge relaties bestudeert die organismen onderhouden met hun omgeving, heet `ecologie'. Het woord omgeving wordt hier
in ruime zin genomen en omvat zowel de levende als de levenloze omgeving.
Tot de organismen rekent men ook de mens en de menselijke gemeenschappen; de studie van de wisselwerkingen tussen de menselijke samenleving en
de natuurlijke en door de mens zelf gemaakte omgeving noemt men dan wel
sociale ecologie of culturele ecologie. Over het juist gebruik van de termen
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sociaal en cultureel bestaat nog enige verwarring. In dit artikel wordt het
begrip sociaal ruimer opgevat dan het begrip cultureel en zal daarom meestal de term sociale ecologie worden gebruikt. De culturele ecologie, door
Steward gedefinieerd als `de interrelaties tussen de f undamentele levenssferen, zoals dit patroon in de loop van de culturele aanpassing van de
mens aan zijn omgeving uitgewerkt wordt', is hiervan dan een onderdeel.
Beide termen kunnen daarom gebruikt worden voor studies waarvoor vroeger het etiket geografie, sociale geneeskunde of zelfs geschiedenis of economie zou worden gebruikt. Slechts een — soms vrij vaag — verband tussen de
levensgemeenschappen en de ruimtelijke structuur is gemeenschappelijk.
Het steeds veelvuldiger gebruik van het woord ecologie wijst op een groeiende behoefte aan een aantal meer omvattende wetenschapstermen. Dit valt
terug te voeren op het toenemend besef dat `alles met alles samenhangt'.
De moderne belangstelling voor een interdisciplinaire aanpak van problemen en een meer organische visie op het gebeuren in natuur en maatschappij is hieruit gedeeltelijk te verklaren. De vroeger onaantastbaar geachte reductionalistische indeling van de wetenschap wordt hierdoor beinvloed.
In de sociale ecologie onderscheidt men vijf hoofdperioden van de menselijke geschiedenis:
a — de nomadische fase: de jagers- en verzamelaarsmaatschappij;
b — de sedentaire fase: relatief vaste verblijfplaatsen van mensen die in de
omgeving voedsel verzamelen;
c — de fase waarin gehuchten en dorpen ontstaan;
d — de agrarische fase: de techniek ontwikkelt zich en er treedt arbeidsverdeling op;
e — de industrieel-urbane fase: het karakter van de samenleving wordt bepaald door industriele produktie in grote steden.
De zeven grote primaire beschavingen waren: in de Oude Wereld Mesopotamie, Egypte, Harappa (Indus-vallei) en China; in de Nieuwe Wereld die
der Inca's, Maya's en Azteken. Zij bloeiden toen de samenleving verkeerde
in de agrarische fase. Al deze beschavingen hebben nu opgehouden to bestaan. Alleen China bleef als enige van de primaire beschavingen voortbestaan tot in de 20ste eeuw na vier millennia van onaf gebroken eigen geschiedenis.

China: de unieke duur van een primaire beschaving
Uit deze periode is een overvloedige literatuur en een rijke archeologie bewaard, vele cultuurelementen uit het verleden zijn vandaag de dag nog aanwezig en de vertegenwoordigers van deze oudste cultuur zijn nog in leven.
Deze laatste der grote beschavingen kan dus nog uitstekend worden bestudeerd en beschreven.
Dit laatste is op diepgaande wijze gedaan in Leon Stovers Culturele ecolo-
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gie van de Chinese beschaving. Volgens hem is het fundamentele sociale
kenmerk van de Chinese organische staat haar twee-klassenstructuur geweest, met een zeer scherpe scheiding tussen een kleine elite-cultuur, die
over het gehele land een `grote gemeenschap' vormt en de overgrote meerderheitd van een verdeelde klasse van arme boeren. Deze maatschappijstructuur die zijn wortels had in de Bronstij d, werkte door in alle facetten van
natuur en cultuur. De boeren bewerkten kleine stukjes grond en hadden
hieruit een karig bestaan. Hiervan verdween nog een gedeelte naar de paleizen van de keizers. Hieruit werden leger en hofhouding betaald en de eliteklasse gevoed. Omstreeks het jaar 1840 telde het land 400.000.000 inwoners waarvan 1.000.000 behoorden tot de elite-cultuur en de andere
399.000.000 tot de klasse der arme boeren. Een middenklasse was vrijwel
afwezig. Er bestond enige, zij het zeer geringe, sociale mobiliteit naar boven
via een uitgebreid en complex systeem van ambtelijke examens volgens
welke de keizer ambten uitdeelde. Naast deze garantie voor een geringe
hoeveelheid vers bloed in de elite-klasse gal het systeem vooral een grote
diversiteit in de interne stratificatie van de heersende klasse. De belangrijkste verticale mobiliteit was echter van de boerenklasse naar beneden.
Omdat `land geen land voortbrengt' zijn de ecologische hulpbronnen beperkt. Bij een constant uitbreidende bevolking zullen daarom meer mensen
worden voortgebracht dan de agrarische staat op een minimum bestaanspeil
kan houden. In China heeft dan ook gedurende lange perioden een `klasse'
bestaan (ongeveer 10% van de bevolking) van overbodige personen; een
klasse veroordeeld tot ziekte, honger en vroegtijdige dood. Deze klasse werd,
samen met de sociale mechanismen die de verticale mobiliteit beheersten,
door de Chinezen zelf het `riool des doods' genoemd. Duizenden jaren leven
miljoenen op een bestaansminimum terwijl slechts een kleine minderheid
deel heeft aan de cultuur. De weerstanden hiertegen zijn eigenlijk steeds opvallend gering geweest. Wel hebben voortdurend de literaire schrijvers van
de elite-cultuur de ongelijkheid van het klassenstelsel proberen te rechtvaardigen met de bedoeling de boeren aan te sporen te blijven waar ze waren.
Maar of deze rechtvaardiging enig effect op de boeren zelf heeft gehad
moet worden betwijfeld: de boeren namen immers niet deel aan de elitecultuur. Ze werden echter gedwongen te blijven waar ze waren door een
cultuur en een ecologie die hen situeerde op een smalle richel vlak boven
het riool des doods.
De beschrijving van beide culturen vormt het hoofdthema van Stovers boek.
Zonder het als zodanig te formuleren maakt hij ons toch bewust van de
schaduwzijde van de door ons zo vaak bewonderde primaire beschavingen:
de uitzichtloosheid van het bestaan van het overgrote deel der bevolking.
Op voor- en achterflap beloofde de uitgever dat door dit boek ook de achtergronden van alle Chinese revoluties zouden worden verduidelijkt. Van Stovers analyse in deze moet men zich niet te veel voorstellen, maar de lezer
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is nu zelf mans genoeg geworden om de relevante conclusies to trekken.
Gezien de Chinese twee-klassenmaatschappij verwondert het niet meer dat
Mao tse toeng zijn revolutionaire beweging baseerde op de boeren en niet,
naar klassiek marxistisch concept, wachtte op de bewustwording van een
niet-bestaand industrieel proletariaat. En het zal de lezer evenmin nog
verwonderen dat na een vierduizendjarige traditie van klassenscheiding en
grote hierarchische verschillen in de elite-cultuur zelf, de nieuwe (partij)elite
weer neigt tot standenvorming. De `grote proletarische revoluties' vormen
het ideologische tegenwicht dat, veelal op aandringen van de opperste partijleiding, hiertegen wordt geboden.

Sociale mechanismen van ecologische aanpassing
Een tweede publikatie die in dit verband genoemd moet worden is Wilkinsons Armoede en vooruitgang, een ecologisch model voor economische ontwikkeling. Ook dit is een proeve van een sociaal-ecologische studie. Wil-
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kinson ziet namelijk in de veranderingen tussen de relatie mens en milieu
(in ruime zin) de bron van de culturele evolutie. De belangrijkste factor hierin is de strijd om het bestaan die de mens met zijn milieu te voeren heeft.
De economische organisatie van een samenleving is een onderdeel van een
sociaal aanpassingsmechanisme dat streeft naar een evenwicht tussen milieuexploitatie en menselijke behoeften. In een stabiele situatie is er evenwicht
tussen de vraag naar natuurlijke hulpgoederen en de mogelijkheid van het
milieu die te leveren. Het produktiestelsel is dan op deze situatie afgesteld en
de omvang van de bevolking blijft constant. Instrumenten om dit te bereiken zijn door vele 'primitieve' beschavingen inderdaad ontwikkeld. Ze zijn
in hoge mate cultureel bepaald: vrijetijdsvoorkeur b.v. in plaats van consumptievoorkeur van de werkende bevolking, waardoor de uitputting van
de hulpbronnen beperkt wordt. Daarnaast worden ook abortus, kindermoord en beperking van seksueel verkeer toegepast om de bevolking op
een ecologisch verantwoord peil te houden. Wordt dit evenwicht echter verbroken dan heeft dit een neerslag op alle aspecten van de samenleving. De
bestaande middelen zijn dan niet meer toereikend om de behoeften te bevredigen. Door 'armoede' gedreven zullen de mensen zoeken naar nieuwe
middelen van bestaan, een proces dat zich meestal aan ons voordoet als
economische ontwikkeling. Hoofdkenmerken hierbij zijn het overgaan op
nieuwe bronnen, ontwikkeling van handel en industrie en een steeds meer
eisend produktiepakket. In instabiele samenlevingen zien we dan ook een
consumptievoorkeur optreden in plaats van een vrijetijdsvoorkeur. Gezien
de onzekerheid van de menselijke situatie en de gestegen behoeften, wanneer de traditionele patronen wegvallen, is deze consumptievoorkeur, althans volgens Wilkinson, in vele gevallen heel reeel. Wilkinson is betrekkelijk vaag over de oorzaken van de evenwichtsverstoring en denkt vooral
aan externe factoren, zoals kolonialisatie. Daarnaast zal in sommige gevallen een autonome bevolkingsgroei een der oorzaken kunnen zijn. Verder
is hij van mening dat een instabiele periode `als vanzelf' weer zal overgaan
in een stabiele. Indien de economische ontwikkeling succesvol verloopt en
de mensen opnieuw over een redelijke bestaanszekerheid beschikken, wordt
de stabiliteit hersteld en zal de technologische innovatie haar kracht gaan
verliezen. Deze veranderingen hebben echter een uitloopperiode, waardoor
gedurende enige tijd, ecologisch gezien, inderdaad overproduktie en overconsumptie optreden.
Verschillende reacties op de ecologische noodsituatie

Beide boeken werden hier tamelijk uitvoerig voorgesteld omdat ze een
goede indruk geven van de weidsheid van het gebied der sociale ecologie en
omdat ze dwarsverbindingen blootleggen naar een van de grootste problemen van deze tijd: de beschikbaarheid op langere termijn van voldoende
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voedsel en andere hulpbronnen voor een groeiende wereldbevolking.
De door Wilkinson geponeerde theorie is vooral gebaseerd op recente observaties bij de ontwikkeling van kleine primitieve culturen naar een urbaanindustriele samenleving. Maar is dit werkelijk een universeel patroon? In
China, de best bekende van de grote culturen, is de door Wilkinson beschreven ontwikkeling in ieder geval niet opgetreden. Toen de culturele geboortebeperkingstechnieken te kort schoten, of om de een of andere reden niet
meer werden gebruikt en de bevolkingsdruk dus te groot werd voor de beschikbare bronnen, vond daar geen overgang plaats naar een nieuwe samenleving met nieuwe bestaansmiddelen. In plaats daarvan werd het surplus
van de bevolking afgevoerd door het riool des doods, een mogelijkheid die
in Wilkinsons theorie onvoldoende naar voren komt. In China kwam pas
verandering in deze situatie na de communistische machtsovername.
Bezien we de oorzaken waaraan de andere primaire agrarische beschavingen ten gronde gingen, dan ontstaat een soortgelijk beeld. Alle werden ze
in hun nadagen overwonnen door een yolk met een andere ideologie en
een gedeeltelijk andere technologie. In de Oude Wereld waren dit de nieuwe beschavingen van de IJzertijd, in de Nieuwe Wereld de Spanjaarden.
Het lijkt er daarom op dat in werkelijk grote en stabiele samenlevingen de
interne krachten zo sterk zijn dat de bevolkingsdruk alleen geen voldoende
voorwaarde is voor de overgang naar een nieuwe maatschappijvorm. De
door Wilkinson geconstateerde ontwikkeling zal zich alleen voordoen indien
er een krachtige externe oorzaak aanwezig is en de voorbeelden van de
nieuwe samenleving reeds elders gedeeltelijk bestaan. Dergelijke nieuwe
voorbeelden zullen worden gevonden in de andere, meestal jongere culturen
die nog geen starre patronen hebben ontwikkeld en zich bevinden in een
milieu dat zijn ecologische grenzen nog niet heeft bereikt. Het is mogelijk,
en zelfs waarschijnlijk, dat een dergelijke jonge voorbeeldcultuur in andere
opzichten als minder beschaafd zal worden beschouwd dan de cultuur die
zij verdringt.
Samenvattend kan men stellen dat indien een samenleving zijn ecologische
grenzen nadert en de beschouwde hulpbronnen uitgeput raken, er zich verschillende mogelijkheden voordoen. Het bestaande sociale patroon kan
worden doorbroken: dit zal dan resulteren in een snelle economische ontwikkeling tijdens een instabiele periode (Wilkinson). Maar het is evenzeer
mogelijk dat het bestaande sociale en politieke krachtenveld te sterk is: de
ecologische hulpbronnen blijven dan onvoldoende en een gedeelte van de
bevolking zal worden uitgesloten van het verdere produktieproces. In China
resulteerde dit in een klasse van overbodige personen, voorbestemd tot een
vroegtijdige dood.
Men zou kunnen zeggen dat deze twee mogelijkheden in essentie de twee
extreme standpunten vormen in de huidige discussie over de rapporten van
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de Club van Rome. In het eerste en tweede rapport werd gesteld dat mondiaal en regionaal de aardse hulpbronnen ontoereikend zijn voor een verdere groei van de bevolking en de produktie. Indien deze groei in het huidige tempo zou voortgaan, zou binnen 50 jaar de grens zijn bereikt. Grondstof f enschaarste, voedselgebrek en vervuiling zouden aan alle groei een eind
maken en zowel bevolking als produktie zouden in een catastrofaal tempo
afnemen.
Hier tegenover stellen de optimistische futurologen dat gedurende de gehele
geschiedenis de techniek ons heeft bijgestaan om dergelijke moeilijkheden
te overwinnen. Een te verwachten nieuwe technologische doorbraak zou
alle moeilijkheden kunnen oplossen.
Misschien kunnen de hier besproken auteurs ons helpen om enige relativering aan te brengen bij beide extreme standpunten. De theorie van Wilkinson stelt immers dat de huidige westerse maatschappij in een typische en
voorlopig instabiele fase verkeert, die vanzelf zal overgaan in een evenwichtiger situatie, wanneer eenmaal een aantal reele behoeften zijn vervuld.
Een steeds toenemende en doorgaande groei van bevolking en produktie
is daarom geen noodzakelijke ontwikkeling: de snel stijgende curven van
bevolkings- en produktiegroei mogen niet zonder meer naar de toekomst
worden geextrapoleerd.
Aan de optimisten mag evenwel worden verweten dat zij de kracht van de
politieke en sociale structuren die de huidige samenleving in stand houden,
onvoldoende in hun voorspellingen hebben betrokken. In ten minste een
geval, het agrarische China, heeft gedurende zeer lange perioden de technologie het ontstaan en het voortbestaan van een 'riool des doods' niet kunnen voorkomen.

Druggebruik bij leerlingen, leerlingen
over druggebruik:
een onderzoeksrapport

Joris Vercammen

Wij beschikken nu al enkele jaren over het rapport van een tweede en voorlopig laatste onderzoek naar druggebruik bij jongeren in Belgie. 1 Het eerste
werd een jaar eerder in de Brusselse agglomeratie gedaan door J. JungerTas. 2 Aan het tweede onderzoek werkten scholieren uit Belgisch Limburg
mee. In de agglomeraties Hasselt en Genk werkten telkens elf scholen mee,
in het gewest Beringen werden de onderzoekers toegelaten tot 24 scholen.
De leerlingen behoren tot de oude of moderne humaniora of genieten een
technische opleiding. De leef tij d van de proefgroep situeert zich road 17 a
18 j aar. 3
Volgens de auteur, psycholoog en adviseur-directeur van een PMS-centrum
(psycho-medico-sociaal) en tevens lid van het Hasseltse jeugdbeschermingscomite", zijn vele van de tot nu toe verschenen publikaties i.v.m. dit probleem
te literair en te vulgariserend. Verder stelt hij vast dat er een enorme begripsverwarring heerst alsmede een germs aan dialoog tussen de mensen die
het probleem vanuit een verschillend standpunt benaderen. Vermeirsch wil
zoeken naar de ware draagwij dte van het drugfenomeen bij jongeren, hij wil
het drugfenomeen an sich beschrijven en het aldus bevrijden uit de sfeer
van sensatie en emotionaliteit, waardoor hij een concrete en gefundeerde
discussieachtergrond probeert te leveren.

1 R. Vermeirsch, Druggebruik in het sekundair onderwijs. Een psychosociale benadering van het drugfenomeen op basis van een enquete afgenomen van 4083 leerlingen
uit de hoogste twee klassen van het sekundair onderwijs. Wetenschappelijk onderwijs
Limburg, Diepenbeek 1973, 143 pp., BF 140.
2 J. Junger-Tas, Schooljeugd en drugs. Een onderzoek op enkele Belgische scholen.
Studiecentrum voor jeugdmisdadigheid, VZWO-publikatie nr. 29, Brussel 1972.
3 Gelijkaardige onderzoeken in Nederland zijn b.v.: H. Cohen, Psychologie, sociale
psychologie en sociologie van het deviante druggebruik. Een tussentijds rapport. Instituut voor sociale geneeskunde, Amsterdam 1969. W. Buikhuisen en H. Timmerman,
Druggebruik onder middelbare scholieren, in: Nederlands tijdschrif t voor criminologie
12, september 1970, p. 173-186. W. Buikhuisen en H. Timmerman, De ontwikkeling van
het druggebruik onder middelbare scholieren, in: Nederlands Tijdschrift voor Criminologie 13, december 1971, p. 193.
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Vraagstelling
Vermeirsch wil de omvang van het drugverschijnsel bij jongeren meten en
dit vergelijken met resultaten van onderzoeken uit het buitenland. Bij dit
eerste punt stelt hij ook nevenvragen als: hoe komen jongeren aan drugs en
waarom gebruiken zij ze (niet)? Hij wil eveneens de houding en desgevallend de motivering van de niet-gebruiker kennen. Hij vraagt zich verder
of of de jongeren de gevaren van de algemeen aanvaarde psycho-farmaca
niet onderschatten, hoe zij staan tegenover de Belgische wetgeving inzake
drugs en hoe ze informatie omtrent drugs en eventuele behandeling voor
verslaafden zien.
Het drugverschijn,sel

Zoals de onderstaande figuur toont, 4 werden de scholieren ondergebracht in
categorieen naargelang zij al dan niet drugs aangeboden kregen en/of gebruiken: `gebruikers' (met het onderscheid tussen experimenteerders en
regelmatige gebruikers), `niet-gebruikers' en 'geconfronteerden' (met het
onderscheid tussen hen die het aanbod weigerden en zij die het aannamen).
Vrijwel in alle scholen die aan het onderzoek deelnamen, werd een aantal
leerlingen gevonden, dat reeds daadwerkelijk met drugs te maken had. Globaal genomen wordt een op vijf leerlingen met drugs geconfronteerd, maar
gaat slechts eenderde van hen op het aanbod daadwerkelijk in. Vooralsnog
gaan echter weinig jongeren over tot regelmatig druggebruik. 5
Abs we nog even doorgaan met het citeren van feiten, lijkt ons o.a. het volgende nog belangrijk.
Het is zo dat meer jongens dan meisjes drugs gebruiken, maar jongens worden er ook meer mee geconfronteerd 6 Voor het overgrote deel worden vooral marihuana en/of hasjiesj aan jongeren aangeboden en door hen ook gebruikt, in veel mindere mate L.S.D. en op de laatste plaats komen de opiaten,
die slechts door enkelen worden gebruikt. Wat opvalt is dat vooral leerlingen uit de hoogste sociaal-economische groepen van onze samenleving met
drugs worden geconfronteerd. Volgens de ondervraagde jongeren hoef je
ook niet zoveel moeite te doen om aan hennep te geraken, meestal kan je dit
van je kameraden wel krijgen, voor L.S.D. en opiaten ligt de zaak wel wat
moeilijker. Opvallend is echter het aantal leerlingen dat op deze vraag geen
antwoord geeft. Op dit laatste verschijnsel komen we aan het einde van ons
.

4 R. Vermeirsch, o.c., p. 18.
5 Van de gebruikers (absoluut aantal: 256) nemen niettemin een goede zes procent
bijna dagelijks en ongeveer negen procent bijna wekelijks drugs.
6 8,37% van de jongens (n = 2304) tegenover 3,54% van de meisjes (n = 1779) gebruiken drugs, 26,47% van de jongens tegenover 13,47% van de meisjes worden ermee
geconfronteerd.
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artikel nog terug. Hierbij zij alleen nog opgemerkt dat het overgrote deel
der jongeren die drugs gebruiken dit doet in een groep.
In het tweede deel van zijn werk vergelijkt de auteur een en ander met de
resultaten van gelijkaardige onderzoeken in binnen- en buitenland. In gans
West-Europa, zo blijkt uit die vergelijking, gebruiken de jongeren vooral
cannabis en in veel mindere mate L.S.D. en opiaten, de eigenlijke narcotica
of pijnstiIIende middelen met verdovende werking.
Voor cannabis of hennep ligt het cijfer dat Junger-Tas in het reeds aangehaaide Brusselse onderzoek bekomt iets hoger dan het uiteindelijk cijfer
van Vermeirsch: n1. ongeveer 9% tegenover slechts een kleine 6%.
Het cijfer voor 1971 in een Nederlands onderzoek lag bij de 19%.7 Een
Deense steekproef van 1970 gaf zelfs 24% druggebruikende jongeren (tabel
49, bIz. 95). Daar in deze cijfers een groot aantal van wat Vermeirsch 'experimenteerders' noemt vervat is, zal de grootte van de groep 'regelmatige
gebruikers' ook in deze laatste onderzoeken toch weI wat kieiner zijn. Voor
Belgic schat ooze auteur de omvang van deze groep tegenover de ganse
groep van jongeren van de Iaatste jaren van het secundair onderwijs op ongeveer tussen de 5 en 10%.
Het Brusselse onderzoek en het onderzoek van Buikhuisen en Timmerman
bevestigen verder de tendensdat er in financieel sterkere groepen meer kans
7 Dit cijfer is afkomstig van het reeds geciteerde onderzoek van Buikhuisen en Timmerman. Het eerste onderzoek van deze auteurs in 1970 gaf 'slechts' een gemiddeld
aantal van 9,84%.
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bestaat tot druggebruik te komen dan in financieel minder sterke milieus."
De druggebruiker

Tot de meest interessante topics van het onderhavige onderzoek behoort de
vraag waarom leerlingen eigenlijk tot druggebruik komen.
Uit de verkregen antwoorden blijkt dat slechts zeer weinige druggebruikers
in motivatie boven `het experiment' uitstijgen: slechts eenvijfde van deze
subgroep kan meer persoonlijke motieven aanvoeren. Deze leerlingen behoren ook wet duidelijk meer tot de categorie van de 'regelmatige gebruikers' dan de onderzochten die als motief 'experimenteren' opgeven.
Daar het uiteindelijk slechts 53 jongeren zijn die meer persoonlijke motieven neerschrijven, wordt door Vermeirsch de hele lijst motieven, zoals die
door de betrokkenen zelf werden verwoord, gepubliceerd.
Weinig van deze 53 antwoorden konden gerangschikt worden onder deze
drie titels: meer positieve beweegredenen (nl. slechts 8), lower omwille van
het genot (5 antwoorden) en onder invloed van de groep (eveneens 5). Opvallend is vooral de geringe grootte van de eerste titel, waarvan we ter verduidelijking ook twee voorbeelden geven: studie van verschillende ervaringen en ontdekking van mezel f , mijn remmingen, mijn frustraties, ontdekking van de anderen. Deze voorbeelden zijn representatief voor alle motieven uit deze categorie.
Aangrijpend zijn de 29 motieven, geordend onder de categorie vlucht uit de
realiteit. Ook daarvan enkele voorbeelden, die een zekere mate van representativiteit bezitten: gebrek aan levensmoed, weinig persoonlijkheid. Het
helpt, ik voelde mij zo rot en alleen, vlucht uit niet te verwerken of niet op
te lossen conflictsituaties, meer om de verveling en de sleur van het dagelijks
leven te vullen, mijn moeder prostitueert, moeilijkheden thuis. 9
We komen op de moeilijkheid deze motieven te interpreteren later terug.
Een aspect dat onmiddellijk bij het motivatiegegeven aansluit is de vraag
naar het effect van drugs bij de jongeren. Daar er te weinig gebruikers van
L.S.D. en opiaten in de proefgroep aanwezig zijn, kunnen alleen geldige
conclusies voor hennepgebruikers worden getrokken. De volgende gegevens hebben dus ook alleen op deze laatste groep betrekking.
Het globaal beeld ziet er zo uit: 59,90% positieve ervaringen, 56,93% negatieve en ongeveer 5 % helemaal geen eff ect. 1 °
Trouw aan zijn opzet het rapport gedeeltelijk een spreekbuis van de mede8 Vermeirsch vergelijkt quasi alle bekomen resultaten met de resultaten voor dezelfde vraagstellingen in andere onderzoeken. We citeren enkel dat wat ons in het kader
van dit beperkte artikel belangrijk lijkt.
9 R. Vermeirsch, o.c., p. 25-28.
10 De som is niet honderd omdat sommige proefpersonen zowel positieve als negatieve effecten onderkenden bij zichzelf.
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werkende jongeren te laten zijn, publiceert de onderzoeker ook Kier selecties
uit het `open antwoordmateriaal'.
De antwoorden die door de leerlingen zelf onder de noemer positieve ervaringen werden gerangschikt vallen uiteen in zes groepen.
We geven een opsomming van de categorieen met telkens tussen haakjes
een voorbeeld: algemeen gevoel van welbehagen en ontspanning — het
'high'-effect (voldoening, weg uit harde materialistische wereld, oplossing
zorgen), een verhoogde zintuiglijke waarneming (hypergevoelig voor kleuren en muziek, abnormaal veel aandacht voor details), bewustzijnsverruimend (je slaagt wel in de ontdekking van jezelf en van anderen, betere relaties met vrienden), verhoogde f antasie (cree**ren van een zweverige gelukstoestand, expansieve ideeen, na plus minus twee uur een soort onthechting: je
kunt intens met iets bezig zijn), verhoogde sociabiliteit (beter geestelijk contact, betere verstandhouding, betere persoonlijke stemming) en andere positieve effecten
ecten (verlichting, opwinding op psychisch en seksueel vlak). 11
De door de onderzochten zelf als negatief gekwalificeerde gevolgen kunnen
opgedeeld worden in vier groepen: lichamelijke stoornissen (hoesten, slechte
geur, onwel worden), geestelijke stoornissen (als je lang rookt: na plus minus twee dagen na een `joint' een depressie — misschien aan `shit' te wijten),
towel lichamelijk als geestelijk (ik begon magerder te worden en had bijna
geen eetlust meer. Ik begon een andere persoonlijkheid te krijgen zodat ik
na drie maanden mezelf bijna niet meer kende. Toen ben ik ermee gestopt
en me terug aan te passen was zeer moeilijk, zodat ik me daarna een paar
keer per week bedronk met alcohol. Daarna had ik twee weken griezelige
ecten (bij het
dromen en nu is alles terug normaal.), andere negatieve effecten
ontwaken uit de verdoving kan men de werkelijkheid zeer moeilijk aanvaarden. Er ontstaat een nieuwe drang naar verdoving.). 12
Hierbij zij nog opgemerkt dat positief en negatief effect vaak samengaan en
dat veel ook afhangt van de verwachtingen van de gebruiker, de `setting',
de dosis, de ervaring met het produkt, e.d. We komen aan het einde ook
nog terug op de vraag naar de affectieve betekenis van al deze mogelijke
effecten, een vraag die ons zeer belangrijk lijkt. 13
Een zeer interessant begrip in het onderzoek van Vermeirsch is dat van de
`geconf ronteerden met drugs'. Het vindt trouwens geen referentiepunt in
andere onderzoeken, wat getuigt van zijn originaliteit. Het wordt door de
auteur zelf als volgt omschreven: Operationeel bevindt deze categorie zich
11 R. Vermeirsch, o.c., p. 31-33.
12 R. Vermeirsch, o.c., p. 33-36.
13 Vermeirsch neemt in zijn rapport (p. 106-114) ook de beschrijving van het effect
van verschillende drugs op zoals die werd gepubliceerd door de terzake deskundige
Leuvense professor De Schepper in: J. Casselman, P. De Schepper, Y. Nuyens, Drugs.
Middelen — mensen — samenleving. De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen-Utrecht
1971.
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op twee vlakken. Deze groep omvat immers alle `gebruikers' (aanbod aangenomen) enerzijds en anderzijds die bepaalde fractie van de `niet-gebruikers' die reeds gebruik konden maken van genoemde middelen, doch die dit
om een of andere reden niet heeft gedaan (weigering aanbod). 14
De geconfronteerden

Het begrip is vooral interessant omdat het de groep der niet-gebruikers,
aan wie evenwel toch een aanbod werd gedaan, uit het geheel van de nietgedif f erentieerde groep der niet-gebruikers wegneemt. Uit dit onderzoek
blijkt immers dat deze groep van niet-gebruikers maar geconfronteerden in
menig opzicht overeenkomt met de categorie der gebruikers, wat betreft de
variabelen geslacht en sociaal milieu. Er zijn wel enkele betekenisvolle verschillen tussen de geconfronteerden-niet-gebruikers en de gebruikers zoals
het feit dat het aanbod van drugs bij de eersten minder via vrienden blijkt
te komen, wat effectief druggebruik kan afremmen. Het enige grote verschil
is inderdaad dat de eerste groep omwille van een of andere (situationele)
reden niet inging op het aanbod dat hen werd gedaan, terwijl de gebruikers
dit wel deden.
Er is dus meer dan een reden om te besluiten, zoals Vermeirsch dit ook doet,
dat de categorie der geconfronteerden in feite de druggebruikers en de
potentiele druggebruikers groepeert. Mochten deze laatsten effectieve gebruikers worden, dan zou het bekomen aantal druggebruikers oplopen tot
ongeveer 15 % van het onderzochte leerlingenaantal.
De niet-gebruikers

Deze sub-groep is vooral belangrijk om hun antwoorden op de vraag naar
het motief om geen drugs te gebruiken.
Heel wat jongeren van deze categorie nemen een nogal persoonlijk verantwoorde houding aan tegenover druggebruik. Een op vier van de jeugdigen
to to hebben aan
uit deze groep verklaart zelfs in het geheel geen behoefte
drugs, wat neerkomt op een uitgesproken positieve motivatie. Daarentegen
stelt de onderzoeker toch ook vast dat globaal genomen het angstmotief
ook een belangrijke plaats inneemt in de affectieve betrokkenheid op drugs
van deze leerlingen. Dit is een negatieve motivatie.
Het onderzoeksrapport geeft een indrukwekkende lijst van allerhande motieven die bij deze jongeren spelen. Daar deze lijst praktisch niet in enkele
woorden resumeerbaar is, gaan wij hierop niet verder in.

14 R. Vermeirsch, o.c., p. 17.
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Gebruik van psychofarmaca
Alle onderzochte jeugdigen werd gevraagd of zij eventueel psychofarmaca
(kalmerende en/of stimulerende middelen) gebruiken bij een of andere gelegenheid. Deze gegevens vormen een verrassende verrijking van het reeds
in het kort geschetste beeld van elke deelgroep (gebruikers, ...).
Het blijkt namelijk dat een op de tien leerlingen die aan het onderzoek deelnamen, weleens psychofarmacologische produkten innam, en dit zonder
enig medisch advies of voorschrift.
Veelbetekenend is dat het psychofarmacagebruik bij de leerlingen-druggebruikers vier maal hoger ligt dan in de groep die met drugs nog niet in aanraking kwam.
In het totaal gebruikt 10,50% van de leerlingen deze produkten. 15 Het is
onthutsend dat de jongeren zich in de helft van de gevallen de naam van
het genomen produkt niet meer herinneren: men weet blijkbaar niet wat
men neemt. 16
Examenperioden zijn de tijden waarop men vooral psychofarmaca gebruikt, soms ook — maar merkbaar minder — bij sportprestaties. Wij geloven
dat het onderwijs zich in dit verband ernstige vragen moet stellen!
Andere redenen dan examens kunnen nog zijn (wij citeren antwoorden van
de deelgroep der gebruikers): zenuwcrisis, neerslachtigheid, zel f moordpoging, als gevolg van L.S.D., vlucht, enz. voor wat de kalmerende middelen
betreft; voor stimulantia: speedpil, voor het plezier, in een toestand van geweldig down zijn, als proef, enz.
Hebben jongeren dan geen echte vrienden meer?
De wetgeving

De Belgische wetgeving verbiedt en straft het gebruik van drugs. Aan alle
proefpersonen werd gevraagd hun houding tegenover deze wetgeving neer
te schrijven.
Zonder in te gaan op de concrete resultaten is het o.i. toch belangrijk te zeggen dat uit de gegevens blijkt dat jongeren in het geheel geen negatieve
15 Voor de deelgroep `gebruikers' (n = 256) is dat 37,10%, voor `niet-gebruikers'
(n = 3827) 8,72%. Interessant is ook het cijfer voor de geconfronteerden/niet-gebruikers (n = 599) nl. 19,03% in tegenstelling tot de groep van leerlingen aan wie nog
geen aanbod werd gedaan (n = 3228): 6,81% (tabel 34, p. 58).
16 Men schrijft in plaats van de naam van het produkt bijvoorbeeld 'zenuwpillen'
`onbekend' of `weet ik niet!', enz. Nog een merkwaardig feit is dat enkele proefpersonen de naam van een kalmerend middel invullen op de plaats die voorzien was om de
naam van het eventueel gebruikte stimulerend middel te schrijven en omgekeerd. Zo
waren er jongeren, zo schrijft de auteur, die blijkbaar Captagon innemen om na enkele
uren studiewerk eens goed te slapen, terwijl enkele anderen een flinke dosis valium 5
namen om eens een nachtje door te kunnen blokken! (p. 66).
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houding tegenover de wetgeving in het algemeen koesteren. Dit geldt voor
alle ondervraagde jonge mensen in het algemeen en voor de deelgroep der
gecronfonteerden in het bijzonder. Het is trouwens deze laatste groep die
zich erg genuanceerd uitlaat over de huidige wetten inzake druggebruik.
De grote meerderheid van deze groep is het trouwens eens met deze wetgeving inzake L.S.D. en opiaten, maar tendeert naar een afwijzing van dezelfde wetgeving wat betreft cannabis. De subgroep der gebruikers deelt
deze houding van de globale deelgroep van de geconfronteerden, maar trekt
ze toch ook wat extremer door.
Voor de mensen die met het maken van eventuele nieuwe wetten inzake
drugs belast worden, zal vooral deze genuanceerde houding van de jongeren zelf duidelijk moeten zijn. Deze houding kan hen ervoor behoeden autoritair een meer emotioneel dan wetenschappelijk gefundeerde, wit-zwart
wetgeving aan de jeugdigen op te leggen. Dat het hier zou gaan om een
wetgeving die b.v. soft drugs zou toelaten of integendeel nog strengere straff en zou voorzien voor dezelfde produkten, is in deze context volkomen onbelangrijk. Wat nu belang heeft is o.a. dat beleidsmensen in dialoog treden
met de jongeren zeif, wier genuanceerde uitspraken en positieve houding
tegenover de wetgeving in het algemeen dialoogbereidheid verraden.
Naast deze dialoog zal het beleid uiteraard ook nog opdrachten moeten
geven voor verschillende soorten onderzoek. We willen hier alleen maar
zeggen dat alleen als aan deze beide voorwaarden voldaan is, de hoop op
een democratische wetgeving, die uiteindelijk mensbevorderend zal werken, gewettigd is.
Informafiebronnen

Niettegenstaande heel wat leerlingen beweren op school reeds wat over
drugs vernomen te hebben, blijkt dit eveneens voor de helft van de proefgroep toch nog niet het geval geweest te zijn. Dit laatste geldt zelfs in het
bijzonder voor de sub-groep der geconfronteerden. Deze deelgroep haalt
haar informatie b.v. vooral in tijdschriften en boeken en op tv of bekomt
haar van vrienden en druggebruikers zelf. Verder is het zo dat elke ondervraagde leerling iiformatie i.v.m. drugs wenst, bij de niet-gebruikers is deze
wens zelfs het sterkst. Dit moet een duidelijke vingerwijzing zijn voor elke
(potentiele) informatieverstrekker op dit gebied. Het moet zonder meer
duidelijk zijn voor hem dat wanneer de jongeren deze informatie wordt onthouden, of wanneer degelijke en ware informatie niet wordt aangeboden, deze jongeren zelf hun informatie zullen gaan zoeken, waar ze die dan ook
kunnen krijgen. Dat dit niet steeds in milieus zal zijn die kunnen bogen op
een eerlijke pedagogische bekommernis, is duidelijk.
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Verslaafdheid

Ten slotte werd aan de leerlingen gevraagd te schatten hoeveel van hun
leef tij dsgenoten binnen het secundair onderwij s reeds verslaafd zouden
zijn aan drugs en om voorstellen te doen i.v.m. de eventuele behandeling van
deze medeleerlingen.
In het totaal menen zes leerlingen op tien dat er in het secundair onderwijs
reeds verslaafde jeugdigen voorkomen. Deze mening klinkt misschien iets
luider door bij de gebruikers dan bij de geconfronteerden die het aanbod
weigerden; verder volgt dan de groep der psychofarmacagebruikers, die van
de niet-druggebruikers en ten slotte de deelgroep van jongeren die noch
psychofarmaca, noch drugs gebruiken. Het gemiddelde percentage van al
deze groepen is 58,38 % (tabel 46, blz. 87).
Gelijk welke behandelingsformule die voor verslaafden wordt opgezet, moet
volgens de sub-groep van de geconfronteerden steunen op de volgende vier
principen: men moet de vrijheid van de betrokken persoon eerbiedigen, de
behandeling moet de betrokkene benaderen in zijn totale achtergrond, er
moet werk gemaakt worden van een medische en psychosociale begeleiding en de behandeling moet resulteren in een (nieuwe) integratie van de patient in de maatschappij.
Omdat de concreet voorgestelde behandelingsvormen ook iets zeggen over
de persoon van de jonge druggebruiker en vooral omdat ze een voorbeeld
zijn van het genuanceerd denken van onze jeugd over deze zaken, laten wij
hier -enkele voorbeelden volgen uit de lijst die Vermeirsch publiceert. Geen
politionele tussenkomst! Niet verplicht, vrije wil van de persoon in kwestie
eerbiedigen, hem wel de gelegenheid geven want alleen kan hij niet. Achtergrond nagaan, het waarom van het drugs nemen van de verslaafde
de onderzoeken. Zoals het op het ogenblik gaat, worden de mensen dikwijls psychisch vermoord. Een opvangcentrum waarbij ze teruggebracht worden in
den veroorzaken een slechte samenonze samenleving, niet de drugverslaafden
leving, maar een slechte samenleving leidt tot drugverslaafden. Die jonge
mensen tonen dat het leven ook waardevol is zonder drugs. 17
Uiteraard is het concreet opzetten van een behandeling nog een andere
zaak, maar — en daarom laat Vermeirsch en lieten ook wij die jongeren aan
het woord — de bekommernis van de rechtstreeks en in een of andere zin
`existentieel' bij deze problematiek betrokken jeugdigen brengt in het kader
van die behandelingsvraag belangrijke informatie aan. Om enig nuttig werk
te leveren zullen de mensen die belast zijn met het uitwerken van behandelingsvormen, best met deze informatie rekening houden. Zoals zij trouwens
ook zullen moeten doen met de ervaring van andere naties, waar de behandeling van drugverslaafden reeds geschiedenis heeft gemaakt.
17 R. Vermeirsch, o.c., p. 89-90.
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Ten slotte moet het ook vaststaan, zoals Vermeirsch opmerkt, dat elk beleid
op dit gebied maar kans op slagen krijgt als ook de vrijetijdsbesteding voor
jongeren daarin wordt opgenomen. Kwestie van preventief werk! Persoonlijk zouden wij trouwens nog meer zeggen: zo'n beleid heeft maar kans op
slagen als het deel uitmaakt van een integraal jeugdbeleid, dat enerzijds een
waaier van ideologieen en overtuigingen aan bod kan laten komen, maar
anderzijds toch ook een duidelijke ziel heeft. Het is geen koud kunstje dit beleid te ontwerpen maar het is evenmin een geheim dat zo'n jeugdbeleid in
Vlaanderen nog niet bestaat, laat staan stevige aanzetten ervan. Het ministerie van Nederlands cultuur doet wel pogingen, dat dient eerlijkheidshalve
te worden toegevoegd: getuige daarvan het functioneren van de stuurgroep
voor jeugdonderzoek binnen dit ministerie.
De grenzen van dit onderzoek

Dat het geschetste onderzoek een zeer waardevolle bijdrage vormt ter studie
van het drugverschijnsel als individuele en maatschappelijke problematiek,
zal de lezer doorheen het ganse verhaal dat wij tot nu toe reeds deden duidelijk geworden zijn.
Nu we echter bij het einde van de rapportering en de interpretatie van de
verkregen gegevens gekomen zijn en we naar mogelijke oplossingen uitkijken, staan we op een kritiek punt. Want dit onderzoek, zoals alle onderzoeken van hetzelfde type, is door zijn aard zelf ontoereikend.
Om het probleem van het druggebruik te kunnen verhelpen moet men immers ook een dieper dan statistisch-kwantitatief zicht kunnen krijgen op de
probleemsituatie.
Het lijkt ons, ten eerste, dat een ander soort onderzoek, nl. meer klinischpsychologisch, zou moeten beginnen daar waar dit onderzoek ophoudt. De
jongeren zelf lijken dit ook door te hebben waar zij bij de vraag naar behandeling dingen schrijven als: `men moet onderzoeken waarom iemand
drugs gebruikt'. Inderdaad, immers als Vermeirsch bij voorbeeld die motivatie voor en ook het effect van druggebruik onderzoekt, kan hij niet meer
dan de verschillende motieven en effecten in categorieen zetten en de grootte
van de opgestelde categorieen meedelen. De belangrijke vraag is echter wat
deze motieven betekenen voor de druggebruiker en ook hoe hij het effect
van drugs affectief beleeft, ook na hun fysiologische uitwerking. Een belangrijke vaststelling moet in dit verband toch zijn dat het psychofarmacagebruik
bij de druggebruikers vier maal hoger ligt dan bij jongeren die nog nooit
drugs namen.
De belangrijke psychologische vraag is wat drugs voor de druggebruiker
betekenen, welke functie vervullen ze in zijn leven, op welke situatie van
zijn leven is druggebruik een reactie? Vermeirsch erkent deze vragen en
daarbij de beperktheid van zijn onderzoek. Zelf schrijft hij het volgende:

Ten belangrijke open vraag lijkt ons: geraakt een jongen of een meisje uit
het secundair onderwijs psychisch ontwricht omdat zij of hij L.S.D. neemt,
ofwel, gebruikt een persoon L.S.D. omdat hij of zij omwille van een of
andere persoonlijkheidsf actor(en) of om sociale redenen reeds psychisch
ontwricht is?' (blz. 87).
En als wij in dit onderzoek vaststellen dat de jonge druggebruiker vooral
te vinden is in de sociaal-economisch sterke groepen dan is het de vraag
waaraan dit te wijten is. Biedt men deze leerlingen drugs aan omdat zij ze
waarschijnlijk best kunnen betalen en krijgen alzo andere jongeren minder
mogelijkheden tot druggebruik, of zijn er andere factoren in het milieu als
zodanig die druggebruik in de hand werken?
De levensgeschiedenis van deze jongeren zou onderzocht moeten worden,
men zou hun persoonlijkheid als geheel van capaciteiten en wils- en affectieve aspecten moeten kunnen uittekenen, eventueel zou ook onderzoek
naar constitutie belangrijke additionele informatie kunnen leveren en zeker
zou het milieu van de jonge druggebruiker, zowel het gezin als het geheel
van relaties daarbuiten, klinisch-psychologisch en sociologisch moeten worden benaderd.
Er is dus nood aan meer indringend onderzoek, ook voor het probleem van
de verslaafdheid. 18 Deze vraag naar de verslaafdheid heeft immers niet alleen te maken met het probleem van hoe een mens fysiologisch afhankelijk
geraakt van een bepaald produkt, dit probleem behelst vooral de redenen
van het ontstaan van een `psychische afhankelijkheid' van de gebruiker t.a.v.
een bepaald middel. Het gaat dan over de binding die ontstaat op basis
van een zekere appreciatie, een zekere bevrediging die volgt uit de interactie, de wisselwerking tussen enerzijds een bepaalde persoon in zijn ganse
betrokkenheid en anderzij ds het effect van een gegeven produkt (De Schepper). Zo heeft dit moeilijke begrip van 'psychische afhankelijkheid' te maken met de psychologische realiteit van het nemen van een bepaald produkt.
Het probleem wordt het waarom van die binding, de betekenis van die binding voor een bepaalde persoon.
Verder moeten wij, ten tweede, druggebruik en -misbruik uiteraard ook
zien in de gehele maatschappelijke context. De vraag, complementair aan
de vorige, is deze: welke maatschappij maakt voor sommige jongeren druggebruik nodig? Het punt is hier, zoals Van Peype opmerkt, 19 dat het druggebruik niet als een op zichzelf staande zaak moet worden aangezien, maar
geplaatst dient te worden tegen de achtergrond van vergelijkbare en verwante vraagstukken in de samenleving als geheel. Er schijnen inderdaad
zeer belangrijke maatschappij- en milieufactoren te bestaan, die het drug18 We volgen in de komende regels min of meer de uiteenzetting van prof. De Schepper zoals die geciteerd wordt door Vermeirsch, o.c., p. 114-117.
19 Geciteerd door Vermeirsch, o.c., p. 105.

gebruik, het misbruik en de afhankelijkheid van drugs, misschien vooral bij
jongeren, doen ontstaan en voortbestaan.
Het probleem werd door een leerling in het onderzoek zeer duidelijk, maar
wat extreem en onevenwichtig, naar voren gebracht: `niet een drugverslaafde
veroorzaakt een slechte samenleving, maar een slechte samenleving leidt tot
drugverslaafden.'
Dit is dus een vraagstelling voor verdergaand sociologisch en sociaal-psychologisch onderzoek.
Pas zulke onderzoeken dragen de mogelijkheid in zich, zo willen wij betogen, tot het uittekenen van een schragend concept voor behandeling 2 ° in
het bijzonder en het uitdenken van een dragende pedagogische aanpak in
het algemeen. Het is uiteindelijk alleen zulke aanpak, op zijn beurt gekaderd
in een totaalvisie op omgaan met jeugdigen, die bij machte zal zijn de jonge
wereld vooruit te helpen, en dit in emancipatorische zin.
Het voorgestelde klinisch onderzoek noch het verdergaand sociologisch
benaderen van de druggebruiker hebben tot op heden in Vlaanderen plaatsgevonden. Trouwens, en dit vinden wij erg, de enige wetenschappelijke onderzoeken die in onze contreien over druggebruik bij jongeren werden gedaan zijn alleen het geciteerde Brusselse onderzoek en dit onderzoek van
Vermeirsch. We denken dat het een dringende opdracht van de overheid is
initiatief te nemen in deze zaak.
Tot slot is ook verder farmacologisch onderzoek nodig. `De effecten van
voornoemde produkten (Cannabis, L.S.D., opiaten, alcohol, ...) komen
ons nog als te gecompliceerd en te ondoorzichtig voor', schrijft Vermeirsch
(blz. 118). We geven alleen nog enkele voorbeelden, wij zijn trouwens niet
bevoegd om op deze zaak verder door te gaan: hoe is het gesteld met de
eventuele overgang van het gebruik van soft drugs naar hard drugs? Is het
juist dat L.S.D.-gebruik tijdens de zwangerschap vruchtbeschadiging zou
meebrengen? Kan frequent nemen van L.S.D. leiden tot ernstige hersenbeschadiging? enz. 21

20 Over behandeling van drugverslaafden is nog niet zoveel gestudeerd en gepubliceerd. Interessant lijkt ons wel o.a. het volgende: K. Berntsen, Voorstel aan verslaafden.
Alpha-bock, N.V.S.H., 's-Gravenhage 1972. Dit werk geeft het verslag van de resultaten van een experiment in een jeugdkliniek in Scandinavia. Een groep verslaafden
aan drugs ging vrijwillig een tijd samen wonen om een mini-maatschappij te vormen,
waarin men elkaar goed kon leren kennen. De filosofie die hierachter stak, was dat
drugmisbruik mogelijk voortkomt nit contactstoornissen.
Enkele dingen over behandeling kan je ook vinden in het verzamelwerk: Drugs in
Nederland, Paul Brand, Bussum 1971.
21 Farmacologisch onderzoek is bijvoorbeeld: G. Claridge, Drugs and Human behaviour. In vertaling: Drugs en menselijk gedrag. Spectrum, Antwerpen-Utrecht 1974.
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Tot zover onze weergave van het onderzoek van Vermeirsch. Het spreekt
vanzelf dat wij hier alleen konden ingaan op de grote lijnen van dit verdienstelijke werk; de lezer die het rapport zelf ter hand neemt zal daarin
nog meer interessante informatie vinden. Wij hopen verder dat zijn kritisch
leesvermogen zal gevoed zijn door onze summiere kanttekeningen.
Om een groot werk te zijn was het onderzoeksopzet, waarvan het voor ons
liggend verslag het uiteindelijk resultaat is, te weinig ambitieus, maar wij
moeten erkennen dat dit rapport een belangrijke feitenbijdrage vormt voor
een grondigere discussie over druggebruik bij jongeren. Door het publiceren
van antwoorden op de open vragen uit het onderzoek brengt de auteur de
lezer ook in contact met de jongeren zelf. . Dit is niet alleen een edelmoedige,
maar bovendien ook een pedagogisch relevante doelstelling, die spreekt van
het engagement van de onderzoeker.
Doorheen onze lectuur van het rapport hadden wij immers ook voortdurend
de indruk dat Vermeirsch het vertrouwen van de onderzochte jongeren
heeft kunnen winnen. Dit is vast geen gemakkelijke zaak, vooral niet waar
druggebruikers over hun eigen druggebruik gevraagd worden te schrijven.
Uit eigen (eerder accidentele) ervaringen weten wij dat de jonge wereld van
druggebruik vaak een zorgvuldig gesloten en zelfs afgegrendelde wereld is,
waar geen buitenstaander wordt toegelaten.
Hiervan draagt dit onderzoek ook sporen waar het blijkbaar te concrete
vragen naar het drugmilieu toe stelde. Opvallend is b.v. het groot aantal gebruikers dat niet zegt waar het drugs bekomt.
Over het algemeen geven de onderzochte leerlingen echter overtollige, uitvoerige of ernstige informatie. Dit vooral is een van de grote waarden van dit
onderzoek.
Ons lijkt dit werk op de eerste plaats geschreven voor de mensen die op
beleidsniveau als (potentiele) informatieverstrekkers met het probleem van
druggebruik bij jongeren worden geconfronteerd. Toch maken de resultaten van het onderzoek op zichzelf, alsook de grote hoeveelheden achtergrondinformatie die in dit werk werden bijeengebracht, het tot een kostbare
inf ormatiebron voor ieder die te maken heeft met jongeren die met drugs
werden of worden geconfronteerd. We denken hier vooral aan leraars en
algemener aan mensen die met de psycho-pedagogische begeleiding van deze jongeren zijn belast.
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Anno 1664 werd in Frankrijk de Koninklijke Academie voor Schilder- en
Beeldhouwkunst opgericht, en teneinde een gezonde onderlinge wedijver
tussen de leerlingen van dit instituut te bevorderen, verbond de koning
daaraan de zogenaamd `Prix de Rome', bestemd voor veelbelovende jonge
kunstenaars, die met deze prij s in de gelegenheid werden gesteld enkele
jaren op staatskosten te verblijven in de Franse academie in Rome, waar zij
zich nader in het schilderen of beeldhouwen konden bekwamen.
Nederland was toen bij lange na nog niet zo ver.
Schilders had het in de zeventiende eeuw bij de vleet, maar die leerden het
vak `al doende in de schilderkamers der meesters'. `Eene openbare Plaats
van Stads wege geschikt, om de gronden deezer konsten aan jonge liefhebbers te onderwijzen' -- daar dacht niemand aan. Om van reizen naar Rome
nog maar te zwijgen. Wat konden jonge kunstenaars daar voor goeds opsteken? Of paapse of heidense stoutigheden, die niet te pas kwamen in de
fraaie Amsterdamse grachtenhuizen. Landschappen en goed-lijkende portretten van weldoende en vooral welvarende kooplieden, daaar moesten zij
zich in bekwamen. In Rome hadden zij nets te zoeken. Eerst toen in de
18de eeuw de schilderkunst in verval dreigde te raken gaven 'Burgemeesteren en Kolonellen' der stad Amsterdam verlof aan enige kooplieden om
een `Academie of School der Teekenkonst' op te richten. Die Academie
kwam in 1718 tot stand in een lokaal boven de Corps de guarde, de `kortegaard' op de Leidse Poort. Eerst nadat zij in 1758 voor de derde maal van de
grond kwam, begon zij enige levenskracht te vertonen. Burgemeester Jonas
Witsen trok zich de zaak persoonlijk aan en liet zich de titel van Hoofddirecteur der Academie welgevallen. Hij en zijn mededirecteuren stelden
nit eigen zak prijzen ter waarde van honderd guldens ieder jaar beschikbaar
voor de leerlingen die aan wedstrijden deelnamen. Het bleef nog wel een
tijd sukkelen, maar toen eenmaal de moeilijke Franse jaren achter de rug
waren en Koning Willem I de zaak overnam van het groepje Amsterdamse
particulieren dat met vallen en opstaan de Academie een eeuw lang overeind had gehouden, toen zij tot Koninklijke Academie werd gepromoveerd,
leek het jets beter te gaan. Doch eerst in 1870 werd zij bij Wet omgezet in
een Rijksacademie.

1012

Hans Hermans

Reeds de Koninklijke Academie kende een `Grand Prix de Rome' of prijzen
van soortgelijke aard. De officiele Prix de Rome echter werd in 1870 ingesteld bij dezelfde Wet die de Rijksacademie stichtte. In art. 11 van deze wet
werd gesteld, dat de leerlingen ieder jaar een examen konden afleggen en
wanneer dit met goed gevolg geschiedde, konden zij tot een wedstrijd worden toegelaten met een gouden erepenning voor de beste en een zilveren
voor de 'naast bijkomende'. En tenslotte kon de Commissie van Toezicht
de winnaar van de gouden plak nog aanbevelen voor een jaargeld van 1200
gulden `om hem in de gelegenheid te stellen zich in zijne kunst te volmaken'.
Dat was de Prix de Rome, die in zoverre verschilde met die van de Parijse
Academie, dat de winnaars niet per se naar een instituut in Rome hoef den
te gaan. Zij moesten de aanwijzingen volgen die hun door de Commissie
van Toezicht werden verstrekt; meestal was dat in de eerste plaats Rome
maar op een verzoek om ook elders in Italie of in Spanje of Griekenland
rond te kijken werd in de regel goedgunstig beschikt.
Uit de bepalingen van de wet volgde, dat deze prijs niet ieder jaar hoefde
te worden toegekend en in de zeventiger jaren was de overheid er bepaald
niet scheutig mee. In 1883 echter was het weer eens zo ver en werd een
wedstrijd om de Prix de Rome uitgeschreven. Doch zonder resultaat.
In 1884 werd een nieuwe poging in het werk gesteld; ditmaal met meer succes. Er meidden zich drie kandidaten. Een daarvan zakte al aanstonds voor
zijn examen en de eigenlijke strijd om de Prix de Rome voltrok zich dus
tussen twee. Twee nog volkomen onbekende figuren. De ene, Jacob van
Looy, die later meer als schrijver dan als schilder naam zou maken; de ander
Jan Dunselman,l die zich een reputatie verwierf in de kerkelijke kunst.
Tussen deze twee leken de kaarten eigenlijk al geschud toen de wedstrijd nog
moest beginnen. Van Looy was een leerling van de Academie zelf. Zijn leermeester was August Allebe, hoogleraar in de schilderkunst en lid van de
jury, die de aanbeveling voor de toekenning van de prijs moest opstellen.
Hij was bovendien 29 jaar oud. Het volgend jaar zou hij niet meer kunnen
meedingen, omdat in de wet uitdrukkelij k een grens van dertig jaar werd getrokken. Het was zijn laatste kans. Dunselman daarentegen had niet aan de
Amsterdamse Academie gestudeerd maar een opleiding genoten in Antwerpen. Hij was ook nog pas twintig jaar en had dus nog alle tijd om van
een latere gelegenheid gebruik te maken. Van Looy twijfelde dan ook geen
ogenblik aan de uitslag; hij zou het glansrijk winnen van die Dunselman,
die hem eigenlijk nauwelijks partij kon geven.
Het viel echter allemaal anders uit.
Na zorgvuldige overweging besliste de jury -- ook Allebe — dat de twee
1 Jan Dunselman werd geboren op 5 augustus 1863 te Den Helder. Hij studeerde
enige jaren aan de Academie te Antwerpen. Uitvoerige bijzonderheden over zijn loopbaan zijn te vinden in het veertiende jaarverslag van de Katholieke Kunstkring De
Violier. Hij overleed in 1937.
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kandidaten eigenlijk allebei de hoogste bekroning, de gouden erepenning
verdienden. Van de mogelijkheid om een van hen met een zilveren penning
af te schepen maakte zij geen gebruik. Aangezien er maar een gouden penning beschikbaar was, werd deze bij loting toegewezen aan Van Looy, maar
de Commissie van Toezicht besliste, dat de eigenlijke Prix de Rome, het
jaargeld voor het maken van reizen naar de zuidelijke landen, tussen beiden moest worden verdeeld in dier voege, dat zij allebei dit jaargeld twee
jaar lang genoten inplaats van vier.
Jacob van Looy onderging deze beslissing als een bittere teleurstelling. Voor
hem betekende de Prix de Rome meer dan een erkenning van zijn talent;
zij vormde ook een bekroning van de noeste volharding, waarmee hij zich
ondanks de handicaps, die hem niet waren gespaard, zijn schildersgave had
ontwikkeld. Hij was opgegroeid in het Haarlemse Burgerweeshuis en als
verversmaatje de wereld ingegaan. Via de avondschool was hij opgeklommen tot de Academie. — Niet aldus Jan Dunselman, die zijn jeugd in Nieuwediep, in het gezin van zijn ouders, had doorgebracht — een groot, katholiek gezin, waar een goede verstandhouding heerste tussen de kinderen onderling. Hij kon zijn studies normaal voltooien. Hij was ook van huis uit gewend om hard te werken; hij had niets van een boemelstudent. Van Looy
keek op hem neer als op een braaf misdienaartje.
Hij voelde zich door de beslissing van de jury dan ook danig in de kuif gepikt en dacht er aanvankelijk over pruilend de beledigde uit te hangen en
de prijs te weigeren. De genoegens echter van het reizen leken hem zo onweerstaanbaar, dat hij tenslotte toch maar accepteerde. Hij hoefde zich trouwens op reis niet veel van Dunselman aan te trekken. Anders dan Frankrijk
bezat Nederland toen nog geen eigen instituut in Rome, waar laureaten en
stipendiaten hun intrek moesten nemen. De Nederlanders konden wel op
dat Franse instituut werken, maar voor een onderkomen moesten zij zelf
maar zorgen en als zij ergens anders wilden werken was het ook goed. Van
Looy hoefde dus niet bang te zijn, dat hij Dunselman aan zijn jaspanden
kreeg hangen of hem voortdurend voor zijn voeten zag lopen. Daar was
Dunselman trouwens ook zelf veel te onafhankelijk voor. Hij had in Antwerpen al geleerd zich gemakkelijk in het buitenland te bewegen, al was het
alleen maar omdat hij de Franse taal redelijk beheep. Hij had Van Looy
niet nodig. Integendeel: hij kon Van Looy af en t'3e van dienst zijn, ware
het slechts omdat hij in Rome vlot contact maakte met jonge Nederlandse
priesterstudenten — Ariens onder andere — die hem graag hielpen met het
zoeken van kamers en zo.
Zij hoefden zich dus niets van elkaar aan te trekken; maar dat zinde de danig

verbitterde Van Looy allerminst. Zoals alle verlegen lieden, die nooit hebben geleerd zich een houding te geven, ontwikkelde hij al vroeg de arrogantie die hem later, toen hij eenmaal een bekend schrijver was geworden, kenmerkte.
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Vanaf het ogenblik dat hij Nederland verliet, begon hij een correspondentie
met zijn leermeester Allebe. Een correspondentie van min of meer vriendschappelijke aard. Vrijwel vanaf het eerste ogenblik echter snierde Van
Looy tegen Dunselman.
Nu was Allebe een veel te verstandig en in de omgang met naijverige kunstenaars ervaren man om die vaak erg gemene en valse uitvallen tegen
Dunselman ernstig te nemen. Hij liet ze voor wat ze waren: kleingeestige
snauwen van een nogal zelfingenomen jongeman, die niet kon verdragen
dat de ballon van zijn notoire ijdelheid was ingeprikt. In zijn antwoorden
ging hij er zorgvuldig omheen en zijn brieven aan Dunselman -- meer vormelijk uiteraard dan die aan Van Looy, omdat hij deze jongeman amper
kende — getuigden er niet van minder waardering om. Hij borg Van Looy's
brieven in een prive-dossier, dat hij beslist niet voor publikatie bestemde.
Zulke dossiers echter lopen altijd het gevaar vroeg of laat in handen te vallen van iemand die er nut in ziet ze te publiceren.
En dat is nu met dit dossier ook gebeurd.
F. P. Huygens heeft gemeend de nagedachtenis aan de door hem zeer bewonderde letterkundige Van Looy niet beter te kunnen eren dan door de
uitgave van de brieven die de schilder Van Looy aan zijn leermeester
schreef 2
Dat wil zeggen: hij heeft ze niet volledig gepubliceerd; hij heeft er een bloemlezing uit samengesteld, waarin de nadruk heet te liggen op Van Looy's reisindrukken. Maar F. P. Huygens, hoezeer misschien onder de indruk van de
literaire kwaliteiten van Van Looy's reisimpressies, heeft alles wat Van Looy
maar aan minachting tentoonspreidde jegens Dunselman, in zijn bloemlezing opgenomen.
Of het daarbij zijn vooropgezette bedoeling is geweest `die Roomse schilder'
Dunselman zoveel jaren na zijn dood nog even een trap na te geven, valt
niet te zeggen. Een criticus heeft dit blijkbaar wel zo verstaan en er breed
over uitgeweid. 3
Men heeft Van Looy eigenlijk een kwade dienst bewezen met deze `bloemlezing', die men beter een 'brandnetellezing' zou kunnen noemen. Immers:
hoe komt Van Looy uit zijn brieven aan Allebe Haar voren? Het is spijtig
het te moeten zeggen omdat het de schijn heeft van smaad met smaad te
beantwoorden, maar het laat zich bij lezing van Van Looy's brieven nauwelijks loochenen dat hij zich hierin openbaart als een afgunstig gekwetste
artiest.
Nu viel er maar weinig te klikken over Dunselman, die, in schrille tegenstelling tot Van Looy, in heel zijn nogal uitgebreide correspondentie met
.

2 Jacobus van Looy, Wie dronk toen water! Bloemlezing, verzorgd door F. P. Huy-

gens, Meulenhoff, Amsterdam 1975.
3 O.a. Jan Blokker in De Volkskrant van 3 januari 1976.
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zijn ouders en zijn broers en zusters 4 geen onvertogen woord over zijn medeprij swinnaar liet vallen, hoewel deze zich op reis gedroeg als een weesj ongetj e, dat nooit eens jets mocht en nu eens lekker uit de band kon springen. Dunselman, voor wie de vrijheid niets nieuws was, had daar weinig
waardering voor, maar hij bemoeide er zich niet mee. Dunselman toonde
zich bezorgd voor Van Looy toen deze ergens in Italie ziek kwam te liggen.
Hij liet Van Looy meeprofiteren van zijn relaties met een priester, die hem
kon helpen aan onderdak. Een priester, waar Van Looy overigens alleen
maar minachting voor aan de dag legde: Alfons Ariens. Snieren en verdachtmakingen voor dank — dat was Van Looy ten voeten uit.
Maar wie was nu eigenlijk die door Van Looy vermaledijde en met smaad
overladen Dunselman?
Met al zijn smaad kon Van Looy niet wegnemen, dat Allebe mee had gestemd voor het toekennen van een gouden erepenning 66k aan Dunselman.
En op goede gronden. Reeds in juni 1883, een jaar dus voor de toekenning
van de Prix de Rome, schreef Alberdink Thijm — een van de meest verfijnde kunstcritici van zijn tij d -- over deze `nog geen twintigjarige jongeling',
die in de Antwerpse Academie de hoogste onderscheidingen had gehaald.
Zo'n jongen zou de Prix de Rome volkomen verdienen, meende Thijm. De
opleiding in Antwerpen immers stond hoog aangeschreven; niet alleen bij
Thijm, ook bij Allebe, die op 22 november 1885 nog eens aan Dunselman
schreef: `Het kunstonderwijs, dat men te Antwerpen geniet, behoort steeds
tot het beste, dat er te halen is. Dit bewijzen opnieuw vele uwer geschilderde
studien ... Ik verbeeld mij dan ook, dat ge moet voortbouwen op hetgeen ge
in Antwerpen hebt geleerd.'
Een journalist verzekerde zijn lezers in een beoordeling van F. P. Huygens'
boek, dat Allebe Dunselman beschouwde als een `flodderkont' (excusez le
mot!). Een verzekering, die geen enkele steun vindt in de brieven van Allebe
aan Van Looy en nog minder in de brieven van Allebe aan Dunselman zelf,
waarin hij hem herhaaldelijk aanmoedigt in bewoordingen die in waardering
zeker niet onderdoen voor de waardering die uit zijn brieven aan Van Looy
spreekt.
Van den beginne of aan wilde Dunselman de richting van kruiswegstaties
uit. Dit was de tijd waarin het 'Rijke Roomse Leven' begon op te bloeien en
zich aan de buitenwereld ging vertonen in de vorm van nieuwe kerken. De
nieuw-verworven vrijheid en de nieuw-verworven weistand barstten in die
kerken naar buiten. Iedere lokale katholieke gemeenschap, die zichzelf respecteerde en door de anderen gerespecteerd wenste te worden, moest en
4 Deze correspondentie is volledig bewaard gebleven en bevindt zich in de archieven
van de familie Dunselman; in deze archieven bevinden zich ook de brieven van Allebe
aan Dunselman en afschriften van Dunselmans rapporten aan de Commissie van
Toezicht. In het archief van de Rijksacademie bevindt zich slechts een brief van Dunselman aan Allebe.
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zou een kerk hebben; een mooie kerk naar katholieke begrippen — niet met
kale, witgekalkte muren maar met fraaie beelden en wandschilderingen.
Dunselman had die ontwikkeling al onderkend lang voordat hij de Prix de
Rome won. Als jongen van 15 jaar schilderde hij voor de kerk in zijn geboorteplaats, Den Helder, een tafereel: Petrus op zee, en op zijn zestiende
schilderde hij er de kruiswegstaties. Niet als een soort wonderkind; eigen
creativiteit was er nog niet bij; hij schilderde ze naar het model van destijds
bekende Duitse prenten. Maar hij zag er toch al vroeg een soort levenstaak
in.
Juist in de tijd van zijn reizen door Italie en Spanje naderde de nieuwe Nicolaaskerk in Amsterdam haar voltooiing. Dunselman kreeg deze opdracht,
zij het pas vijf jaar na zijn terugkeer uit Spanje, in 1891. Hij had intussen
ook al andere kerken van kruiswegstaties voorzien: de kerk van Leidschendam en van Roelofarendsveen onder andere. De Nicolaas echter werd zijn
levenswerk, waar hij met onderbrekingen, dertig jaar mee bezig bleef.
Tijdgenoten, meer objectief dan de geprikkelde en arrogante Van Looy, hebben zijn werk beoordeeld. Gerard Brom bijvoorbeeld, die over hem schreef:
`Met Der Kinderens consequente werk gemeten mocht de peinture van Dunselman al
een achteruitgang betekenen, het was een grote sprong vooruit, vergeleken bij de ondragelijke knoeierijen, waarin de pers ons met stichtende teksten leerde berusten. En
eenmaal aangenomen, dat Der Kinderen door de zwarte index van het doodzwijgen
getekend was, verdiende Dunselman zijn beste plaatsvervanger te heten. Wat de verbannen Mirakelprocessie dan ook zoveel mogelijk vergoedde, bleek de wand in de
Sint Nicolaas te zijn en niet het doek, dat zich op de uitverkoren plaats binnen het
Begijnhof had gedrongen. Door het regelmatige van zijn aaneengesloten gang, door
het duidelijke van zijn uitgedoste figuren, door het herkenbare van zijn onderscheiden
groepen, waartussen geen open plekje zonder koppen mocht blijven en waarbinnen
Ons Heer juist in het midden komt te verschijnen, staat deze, met Hollandse helderheid.en Hollandse nuchterheid volgehouden voorstelling onze kerkgangers wel nader
dan het als muziek vloeiende visioen van Der Kinderen. Dunselmans kleuren geven de
klare kerk een stille glans.'

Reeds veel eerder sprak Alberdink Thijm zijn grote waardering voor de
jonge Dunselman uit. Het was in feite Thij m, die hem niet alleen in brieven
maar ook in het openbaar aanmoedigde naar de Prix de Rome te dingen.
Jan Kalf schreef over hem in 1901:
`De voltooiing van Dunselmans statics in Roelofarendsveen en in Amsterdam, die zo
hoog staan boven het peil van wat wij op dit gebied te zien plegen te krijgen, is misschien het enige wezenlijk gewichtige feit uit de geschiedenis onzer schilderkunst gedurende 1901'.

Kunstcritici plachten toen, evenals trouwens nu nog, hun oordeel te vormen
aan de hand van wat zij op tentoonstellingen te zien kregen. Daar hing een
overzicht van een schildersoeuvre binnen het gemakkelijk bereik van een
grote stad. Naar Roelofarendsveen trekken om een serie schilderingen van
een schilder te zien — lieve hemel, hoe kwam je anno 1901 in Roelof arends-
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veen! Dunselman maakte het echter de critici niet gemakkelijk. Hij hield er
niet van zijn werk ten toon to stellen. Niet omdat het de openbaarheid niet
mocht zien, maar omdat het al openbaar genoeg was. Zijn belangrijkste
werk bestond uit muurschilderingen in kerken, waar iedereen ze kon gaan
zien. Gaan zien bovendien in de entourage waarvoor zij bedoeld waxen.
Al hadden ze van de muur of gekund, dan zouden zij nog in de sfeer van een
museumzaal heel anders zijn overgekomen dan in de sfeer van een kerk.
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Wat hij tentoon kon stellen waren: reisschetsen, voorstu.dies voor zijn kruiswegstat es en schilderijen die hij bij wijze van vingeroefeningen buiten zijn
kerkelijk werk om vervaarc gde.. Dat be'schouwde hij echter niet als zijn
eigenlijke oeuvre, aan- de hand waarv'an _ hij beoordeeld wenste te worden.
Zo zei hij het zelf ter inleidrng van een tentoonstelling die eindelijk, in 1918,
tot stand kwam: 5
Reeds lang voordien echter trok dit. `mengelwerk' de aandacht van de kunstliefhebbers, die — met Dunselman — de `Violier' oprichtten en gelegenheid
kregen dit werk te bekijken. Tot die groep van kunstvrienden behoorde ook
Maria Viola, redactrice van het vermaarde weekblad Van Onzen Tijd. Zij
reproduceerde in1910 een aantal schetsen die Dunselman op zijn Prix-deRome-reizen door Italie en Spanje maakte en bereidde daarmee, naar zij een
halfjaar
aar later schreef, vele van haar lezers een aangename verrassing. Men
wist, schreef zij, wel van Dunselman dat hij een onvermoeibaar werker was,
die altijd of thuis of op zijn wandelingen aan het tekenen, schetsen of schilderen was, maar men zag nooit iets van dat werk, dat hij zorgvuldig in zijn
overvolle portefeuilles bewaarde. Van alle kanten kreeg zij 'opgetogen'
reacties en opnieuw vulde zij enkele pagina's van haar weekblad met reprodukties, ditmaal van Dunselmans schilderij en. In zwart-wit uiteraard; kleurendruk kende Van Onzen Tijd nog niet. Maria Viola betreurde dit 'omdat'
uit Dunselmans kleurenwerk nog menige verrassing op te diepen zou zijn,
die slechts op een tentoonstelling tot haar recht zou komen'.°
Het komt in het kort allemaal hierop neer, dat de, blijkens zijn brieven,
zwaar gefrustreerde Van Looy in zijn klikspaan-oordelen over Dunselman
onder zijn tij dgenoten alleen stond.
.

,

.

5 Zie Algemeen Handelsblad van 16 oktober 1918.
6 Van Onzen Tijd, Jaargang X1, nrs. 1 en 27.
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Theater en publiek
Dat het theater tot het studieveld van de
kunsten behoort, zal wel te rechtvaardigen zijn; vele decennia onderzoek en
analyse hebben voor deze overtuiging
dankbaar materiaal ter beschikking gesteld en de resultaten zijn echt niet te
verwaarlozen of te geringschatten. Ondertussen is bij de eenzijdige concentratie op de esthetische waarde en beoordelingsnorm toch een belangrijk constitutief moment in de verdrukking gebleven:
theater wordt met mensen voor mensen
geproduceerd. Het moment waarop het
verschijnsel theater zich voordoet, heeft
telkens ook betrekking op want is afhankelijk van een ontmoeting van mensen. De conclusie ligt voor de hand dat
het theater het minstens verdient te worden ontleed op deze sociale component;
bij dergelijk onderzoek volstaat niet langer een esthetische conventie of een artistiek criterium, daar hoort een sociologisch perspectief bij.
Op de scene gedragen zich tijdgenoten
als gefingeerde figuren; ze fungeren als
dragers van een 'rol' en we hebben geleerd ze acteurs te noemen. In de zaal
gedragen zich tijdgenoten als actuele figuren; ze fungeren als dragers van een
`rol' en we hebben geleerd ze toeschouwers te noemen. Tussen beide functies
bestaan meer punten van overeenkomst,
althans in bewuste functie-uitoefening,
dan we geneigd zijn te onderscheiden of
toe te geven; en bovendien bestaat er
tussen beide actievelden een duidelijke
relatie aangezien het ene vlak zich presenteert aan het andere zodat dit tweede
mededeterminerend ageert voor het eerste. Tussen acteurs en toeschouwers bestaat bijgevolg een polaire relatie. Sedert
enkele tijd heeft de theaterwetenschap
het inzicht verworven dat precies deze

relatie wel eens het basisprobleem van
het complexe fenomeen theater zou kunnen zijn. Diepgaand onderzoek is bijgevolg geboden; het is verheugend dat dit
momenteel dan ook gebeurt.
Tegelijk is het voor de onbevooroordeelde belangstellende vrij teleurstellend ook
op dit arbeidsveld de gebruikelijke scheiding der geesten te noteren. Het 3e Internationale Symposium voor theaterkritiek en theaterwetenschap (Novi Sad,
Joegoslavie, 22-23 april 1976) heeft zich
over het thema `theater en publiek' gebogen in, zoals althans aangekondigd,
een principiele samenspraak tussen sociologie en theaterwetenschap. Een twintigtal experts (op een van beide terreinen, zelden ook gecombineerd) hebben
monologische verhalen gebracht die in
geduldige stilte werden aangehoord en
nauwelijks aanleiding werden tot samenspraak, laat staan wetenschappelijke discussie. Dat is uiteraard geen toeval (en
nog minder een uitzondering), maar ondertussen illustreert dergelijk gebrek aan
communicatie toch uitstekend de uiteengroeiende behoeften binnen het smalle
troepje theateranalisten. Levensgroot
stond boven de samenkomst de dualiteit van de studie-aandacht: op welke
wijze is het theater een sociaal proces?
op welke wijze kan het theater functioneel opgenomen worden in het maatschappelijke proces?
Deze probleemstelling krijgt mijnerzijds
een evident antwoord. Wil je erachter
komen welke functie het theater in de
maatschappij kan vervullen, dan zal je
eerst aan het licht moeten brengen welke kenmerken het theater-in-zich bezit
die het voor deze functie geschikt resp.
ongeschikt maken. Wil je het publiek
als leden van deze maatschappij naar een
esthetisch of didactisch kenproces toe
b estemmen, dan zal je eerst moeten ach-
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terhalen op welke wijze zich dit kenproces binnen de theatervoorstelling opbouwt, realiseert en effectueert. M.a.w.
de eigenschap van 'toeschouwer' primeert binnen dergelijke studie-intentie
op de eigenschap van 'bezoeker'. Het is
uiteraard niet bijkomstig exact vast te
leggen uit welke maatschappelijke lagen
het bezoekerscontingent gerecruteerd
wordt; maar deze bedrijfssociologische
tabellen geven toch te schrale informatie aan om meteen ook de activiteitspotentie binnen het theaterproces bepaalbaar te achten. Een aantal sociologen heeft op dit symposium indrukwekkende cijfers aangedragen over de bezoekfrequentie, de vooropleiding, de financiele situatie, de transportvoorwaarden, de wereldbeschouwelijke context,
de leeftijd, het geslacht e.d.; keurige demoscopische resultaten, verzameld volgens de denkbaar beste publicistische
methoden, werden in statistische normeringsgegevens aangeboden. Vrij vaak leken deze cijfers geschikt voor comparatistische verwerking en een theatrale bezoekersatlas van Europa is niet volkomen ondenkbaar. Mijn bezwaren tegen
deze verzamelrage zijn echter dat de
sociologic zich hier van het theater bedient als van een volkomen willekeurig
object; methodisch zou dezelfde benadering kunnen gehandhaafd worden voor
om het even welke vorm van sociaal
gedrag. De specificiteit van het theater
zelf, toch een noodzakelijke component
om over de functie van dit sociale gedrag te kunnen oordelen, blijft binnen
dit onderzoeksproces volkomen buiten
beschouwing.
Niet alle sociologen hebben zich als nette vakidioten gedragen. Zoals elke Internationale samenkomst reppen zich vele dames en heren naar het podium om,
al dan niet gewapend met cijfermateriaal, hun eigen irrationele overtuiging uit
te galmen over hoe de relatie van het
publiek tot het theater en vice versa zijn
moet. De maatschappelijke evangelisten
waren te Novi Sad andermaal massaal
aanwezig. Het gamma is wel enigszins
elastisch. Bij de marxisten strekt zich de
lijn van wishful thinking van de Joegoslavische auteur die een volstrekte vrijheid van het theater tegenover het publiek als minimumlijn van theaterbeleid
opeist, tot de Sowjetdelegatie die in troebele stoerheid over de hoofden van het
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gehoor been de onverstoorbare correctheid van het socialistisch realisme decreteert. Bij de Westeuropese barricadeklimmers schommelen de alternatieven tussen de kreet dat de maatschappij eerst
veranderd moet worden zodat we dan
logisch een ander theater krijgen, en het
definitieve vonnis over het theater dat je
moet vergeten ten voordele van de maatschappelijke processen zelf die thans bezig zijn een onvermoede theatrale dirn.ensie te verwerven. Hoe ze zich ook
wenden en wentelen, de visie is unilateraal; een niet convergerend standpunt
wordt zonder meer afgewezen, weggeduimd, zonder principiele discussie, met
het gelijk van de ideologisch sterkste.
Wie deze kermis van ijdelheden bijwoont
in de medelijdende hoop zoals ik vakspecifiek te worden bijgewerkt (omdat,
wat zovelen ergerlijk loochenen, de aandacht voor de intratheatrale theaterprocessen uiteraard alles vandoen heeft met
de extratheatrale functiemogelijkheden
van mens en maatschappij), komt resignerend tot de conclusie dat hier een politiek forum wordt georganiseerd waarvoor het theater als voorwendsel en
excuus moet opdraaien.
De schaarse uitzonderingen die zich inderdaad over het theater hebben uitgelaten, trekken zich tenslotte wat beschaamd terug in privegesprekken; de
methodische discussie krijgt daar gezellig de voorrang op de kretologie. Een
vakgesprek wordt dan ironisch genoeg
een essentiele 'ontmoeting' zodat althans
op deze wijze een sociaal proces ontstaat. Hoe wordt een theatervoorstelling
gerealiseerd? Wat stelt het begrip `communicatie' binnen het theaterproces
voor? Er heerst een verregaande consensus over het 'efemere' van de ontmoeting tussen acteurs en toeschouwers. In
vindingrijke theorie wordt er — op voldoende vele plaatsen om het geloof in
de ontwikkeling van de theaterwetenschap te bewaren — gewerkt aan de objectivering van de uitwisseling van bewustzijnsmomenten binnen de voorstelling. Dat houdt in de systematische research van de communicatie die op de
scene tussen de acteurs onderling en
naar de zaal toe gebeurt en in de zaal
van de toeschouwers naar de scene toe;
de manifeste en de latente relaties tussen acteurs en toeschouwers vormen eindelijk een heel eigen opdracht van ken-

1023

Forum

nisverwerving.
Het volstaat uiteraard niet deze intentie
koel-abstract te formuleren; ook in Novi
Sad werd al overgegaan tot het formuleren van empirische werkwijzen en instrumenten, met name door de mensen
van de universiteit van Lund (Zweden).
Dit proefveld bestrijkt, behalve het verfijnen van de demoscopische technieken,
ook elektrofysiologische metingen, het
opzetten van `semantic differential'-peilprocessen waarin polariteitsprofielen
worden opgespoord, het ontwikkelen van
audiovisuele documentatie die apparaten
en analyseprocedes ter beschikking
brengt.
Het is duidelijk, hoe beperkt het team
werkelijk creatieve theateronderzoekers ook blijkt te zijn, dat bepaalde aca-

demische instanties deze schaar voortrekkers de ruimte en de middelen gunnen om in dit spoor door te gaan. Dergelijk onderzoek vraagt nu eenmaal continuiteit omdat de empirische waarneming voortdurend gecontroleerd moet
worden naar de wisselende omstandigheden; voorop staat echter wel dat het
theater als wetenschappelijk studieproject volwassen wordt geacht en dat de
analyse van het hoe en het waarom tot
vaststellingen leidt die voor de totale
maatschappij als communicerende gemeente enig relief vertegenwoordigen.
Dat soortgelijk inzicht in ons eigen
woon- en werkgebied afwezig blijft, kan
aanleiding worden tot gewichtige beschouwingen ... .
C. Tindemans

Stadssociologie: een neomarxistisiche benadering
De sociologie, zelf een kind van de verstedelijkte samenleving, heeft zich sinds
haar ontstaan onafgebroken met de stad
en haar problemen ingelaten. Ietwat
overtrokken kan zelfs beweerd worden
dat geen socioloog een ernstige probleemstelling kan formuleren zonder te
verwijzen naar de stedelijke context.
Het is in elk geval duidelijk dat de urbane sociologie een der sociologische
subdisciplines is met de grootste traditie. Een traditie die overigens nog dagelijks via talloze publikaties wordt uitgebouwd.
Het meest recente werk dat ons onder
ogen is gekomen wil een overzicht geven van de reikwijdte en de mogelijkheden van een stadssociologie op historischmaterialistische basis 1 . C. G. Pickvance
nam het initiatief een bloemlezing in
Engelse vertaling op de markt te brengen van artikelen die resulteerden uit
denk- en onderzoekswerk dat in het kader van de (Franse) `school van Manuel
Castells' werd verricht.
Castells heeft met zijn groep vooral bekendheid verworven sinds de publikatie
van La question urbaine in 1972. Hierin

werkt hij aan de hand van zijn neo-marxistisch referentiekader een algemeen kritisch overzicht uit van wat tot vandaag
op het domein van de stadssociologie
werd gepubliceerd. Tevens formuleerde
hij er een eigen alternatieve sociologische
theorie van de ruimte. In het eerste deel
van het boek dat hies ter bespreking ligt,
vindt de lezer daarvan een beknopte neerslag.
Vanaf 1972 overspoelt Castells' onderzoeksteam de markt onafgebroken met
onderzoeksresultaten.
Pickvance is er in zijn bloemlezing in
geslaagd theorie en onderzoeksresultaten
in hun onderlinge samenhang goed uit
de verf te laten komen. Daarom mag de
selectie van de verschillende artikelen ook
pedagogisch verantwoord heten.
De meest fundamentele kritiek van Castells op de benadering van de klassieke
;ociologen is: dat zij de culturele en ruimtelijke verhouding tussen stad en platteland ten onrechte tot een reele tegenstelling verabsoluteert (reificeert) voortgaande op hun ervaringen met slechts
een specifieke verschijningsvorm van die
verhouding, met name de stad-plattelandrelatie binnen de Westerse industriele
samenleving. In die zin meent Castells
dan ook dat men vertrekt van een ideo-

1 C. G. Pickvance (ed.), Urban sociology. Critical essays, Social science paperback
119, Tavistock Publications, London, 1976, 223 pp.
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logisch vertekende veronderstelling. Hij
concludeert dat men veeleer van sociologie van de ruimte dan van stadssociologie zou moeten spreken 2 . Het is in die
optiek dat Castells zijn aandacht vooral
zal richten op de verhouding van de samenleving tot de ruimte, meer speciaal
dan op de manier waarop zij die ruimte
collectief consumeert (landbouw, huisvesting, industriele vestiging, ...). Slechts
binnen een dergelijke opzet kan de typisch stedelijke verschijningsvorm van
het Westen tot zijn ware verhoudingen
worden herleid. Deze benadering zal immers aan het licht brengen dat het verstedelijkingstype dat in de geindustrialiseerde landen bekend is, in wezen niet veel
verschilt van wat in Zuid-Amerika of
Afrika terzake bekend is.
Ook wat de ruimtelijke problematiek
aangaat gelden Marx' thesen dat de economische onderbouw van de samenleving
bij uitstek bepalend is voor de culturele,
sociale, juridische en politieke instituties
van de bovenbouw en dat elke samenleving georganiseerd is op de voedingsbodem van de verhoudingen binnen het
materiele produktiesysteem.
`La production de 1'espace n'est pas une
production quelconque, elle ajoute quelque chose de decisif a la production, elle
est aussi reproduction des rapports de
production' 3
De grote innovatie van de neo-marxistische benadering is dan ook dat zij niet
langer aanneemt, zoals klassiek gebeurt,
dat een of ander bijna natuurlijk proces
(dat bijvoorbeeld vastzit aan de bevolkingsevolutie) bepalend is voor de ruimtelijke structurering. De neo-marxisten
menen o.m. te kunnen aantonen dat de
Westerse stedelijke ontwikkeling kadert
in een globale ontwikkeling van de samenleving volgens kapitalistisch model.
In onze eigen samenleving maakt men
onder meer de toenemende opsplitsing 4
van de ruimte mee volgens functionele
eenheden (wonen, werken, recreatie, ver.

keer). En dit naar het model dat door het
C.I.A.M.-congress op inspiratie van Le
Corbusier in het Charter van Athene
werd geformuleerd. Wonen wordt er bij
wijze van spreken herleid tot het bijkomen van de arbeidsinspanning en ontspannen wordt gelijk gesteld met televisiekijken. Dergelijke opsplitsing kan volgens organisatorische normen misschien
wel interessant lijken, maar beantwoordt
geenszins aan de complexiteit van het
dagelijks levee waarin wonen, werken,
zich verplaatsen en zich ontspannen veelal niet te scheiden zijn.
Een van de nevenwerkingen van de functionele opsplitsing van de ruimte is de
verlamming van de creativiteit. Volgens
de neo-marxisten zouden planologen overigens niet zozeer op creativiteit gesteld
zijn. Creativiteit werkt immers storend
op strakke structuren omdat zij zich niet
ontwikkelt volgens voorafgegeven patronen. De aandacht van de neo-marxisten voor creativiteit moet vooral blijken
uit hun aandacht voor stadsbewegingen.
Een van de implicaties van de klassieke
benadering van het stedelijk fenomeen
was namelijk dat zij eigenlijk de rationaliteit achter de ruimtelijke ontwikkeling
als gegeven beschouwde en aldus weinig aandacht opbracht voor alternatieve
rationaliteiten. Niet zo de groep rond
Castells die de veranderingsprocessen en
de tegenstellingen in hun ruimtelijke implicaties slechts ten volle meent te kunnen vatten wanneer ook de sociale bewegingen bij de analyse betrokken worden.
Expliciet dient hierbij vermeld te worden
dat deze openheid voor 'andere geluiden' het bijkomend voordeel biedt dat
de zogenaamde evidentie van de arbeidersrationaliteit terdege wordt afgebroken.
Wie een eerste inzicht wil verwerven in
wat binnen de `school van Castells' wordt
gepresteerd, mag ons inziens met vertrouwen dit werkje raadplegen.
Het werd overigens met actieve mede-

2 Overigens blijkt Pickvance het daar met Castells om een aantal redenen niet over
eens te zijn. (p. 8)
3 H. Lefebvre, Le temps des meprises. Editions Stock, Paris 1975, p. 227.
4 Lefebvre spreekt in dit verband over `1'espace en miettes' naar analogie met de
literatuur rond alienatie die het heeft over het vervreemdend effect van de verregaande arbeidsverdeling (le travail en miettes).
5 Congres International d'Architecture Moderne (C.I.A.M.) dat voor vele landen
de richting heeft aangewezen waarin ze hun ruimtelijke ordening uitbouwden.
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werking van Castells zelf samengesteld.
Een bedenking is hier nochtans op haar

plaats. Ten onrechte wekt Pickvance de
indruk als zou de groep rond Castells
over het monopolie beschikken inzake
de historisch-materialistische stadssociologie in het Franse taalgebied. Wij nemen aan dat Pickvance zich hier bijna
blindelings heeft verlaten op Castells.
Deze laatste vermeldt slechts terloops de
naam van Henri Lefebvre, zonder hem
te situeren en zelfs zonder de vermelding
dat het hier om een gelijkgericht denker gaat. Lefebvre heeft zich, zij het minder onderzoeksmatig, nochtans veel eerder dan Castells aan de sociologie van de
ruimte gewijd. De eerlijkheid gebiedt ons

Frans Masereel
Frans Masereel, de tweeendertigste publi-

katie van het Mercatorfonds, een majestueus platenboek met meer dan driehonderd reprodukties: houtsneden, litho's,
tekeningen, schilderijen. Het initiatief
voor deze uitgave werd genomen door de
historicus van de arbeidersbeweging Pater Schol o.praem, die vrij plots overleed
nog voor hij het werk kon voltooien. Zijn
taak de persoon en het oeuvre van Masereel te schetsen om er de historische
gebondenheid en de artistieke waarde
van te omschrijven, werd toevertrouwd
aan de Antwerpse humanist-essayist Roger Avermaete. Tien jaren voorbereiding,
studie, ontwerp, keuze van platen Bingen aan deze uitgave vooraf. Het werk
ligt hier voor ons; we kunnen het rustig
doorbladeren, beschouwen, vergelijken,
hernemen en waarderen.
Frans Masereel (1889-1972) werd te Oostende geboren, uit een Gentse, franssprekende burgerfamilie. Zijn oeuvre is een
samengaan van artisanale vormgeving —
de houtsnede vooral is xylografie — en
de belijdenis van een sociaal pacifistische
boodschap. Centraal hierbij staat de
mens.
`Voor mij is de kunst in de eerste plaats
een menselijke boodschap die zich tot
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te vertellen dat Lefebvre zelf nergens de
indruk wekt ooit van Castells te hebben
gehoord. Tot in zijn meest recente werk
heeft hij hem alleszins niet vermeld.
In de eerste zin van het boek schrijft
Pickvance: `The aim of this book is to
make available to English-speaking readers a sample of recent Frenchlanguage
writings on urban sociology by authors
adopting a historical materialist, or Marxist, viewpoint'. De Engelstaligen zijn dus
maar gedeeltelijk geinf ormeerd, vooral
als men weet dat Castells wel degelijk
wat op Lefebvre heeft aan te merken en
dat deze laatste ook voor niet-sociologen
heel wat inspiratie te bieden heeft.
Luc Goossens

alle mensen richt en waarvan de vormgeving en de inhoud zowel hun verstand
als hun hart op het hoogst mogelijke vlak
aanspreken. Er bestaat geen grote kunst'.
De mens. Niet de ideale mens, de abstracte idee, de renaissancedroom. De
mens in zijn concrete bewogenheid: geconfronteerd met de dood, het onrecht,
de morele inzinking. De geliefde mens,
die slachtoffer wordt van het menselijk
kwaad, en het menselijk egoisme, van de
uitbuiterij, de verkrachting, en het zinloze oorlogsgeweld. Voor Masereel is
kunst een boodschap, en wel in de eerste plaats door protest. In zijn voorwoord
tot het platenboek Krieg and Gewalt
schrijft hij: `Het afschuwelijke van de
oorlog tonen, is dat uiteindelijk niet strijden voor de vrede?'
Zijn humanitaire instelling toont zijn
verwantschap aan met de Vlaanse Expressionisten, zijn tijdgenoten. Reeds op
de Gentse Academie leerde hij Georges
Minne kennen, Gustaaf en Leon De
Smet, Albert Servaes, Frits Van den Berghe, Constant Permeke, de gebroeders
Jozef en Jan-Frans Cantre.
Het Vlaams Expressionisme kenmerkt
zich door een uitgesproken sociale bewogenheid, een lyrisch realisme voor de
kleine man. Op het gevaar of gevangen
te blijven in een landelijke, vaak folklo-

1 Roger Avermaete, Frans Masereel, Mercatorfonds, Antwerpen 1975, 320 blz.,
540 ill., gebonden BF. 2.900 - Aparte uitgave in Nederlands, Frans en Duits. In optie
de Beredeneerde Catalogus van het werk van Masereel, BF. 1.000.
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ristische genoegzaamheid. Verscheidene
van deze kunstenaars bleven teveel op
zichzelf aangewezen, zonder openheid op
de Internationale horizonten. Ze drukten
alleen zichzelf uit binnen de grenzen van
een Belgische staat die de Viaming al te
tang cultureel onmondig hield, binnen
de grenzen ook van een flamigantisme
dat voor eigen aard en rechtspersoonlijkheid diende op te komen en daardoor teveel energie aan deze strijd om het zichzelf-zijn van een volksgemeenschap
moest besteden. Het sociale probleem in
Vlaanderen is hoofdzakelijk een cultureel en een intellectueel probleem geweest.
Masereel is daar vrij vlot boven uit gegroeid. Zijn opvoeding in een burgerlijk
milieu, zijn leven in het buitenland (Parijs, Zurich, Nice -- en niet Nizza, zoals
R. Avermaete alsmaar schrijft), zijn contacten met internationaal bekende artiesten Stefan Zweig om., Romain Rolland, Carl Sternheim, Bertold Brecht,
George Grosz, heeft de denkkaders opengebroken. Net zoals dat voor Paul van
Ostaeijen tijdens zijn verblijf in het naoorlogse Berlijn het geval was.
Voor Masereel is vooral de kennismaking en de vriendschap met Romain
Rolland bepalend geweest. In 1914, bij
het uitbreken van de oorlog had hij de
verschrikkingen van de georganiseerde
mensenmoord gezien, de ontreddering
ook van de vluchtende mensen. Zijn pacifisme is toentertijd ontstaan uit een
spontane revolte. R. Rolland heeft dit
pacifisme verder beinvloed en versterkt.
Masereels werk vertoont derhalve van
meet of aan een strijdvaardigheid, een
wil tot aanklacht, een nooit aflatende
inspanning om de mens te verdedigen.
`Het kwaad is hetgeen schaadt aan het
geluk van de mens, aan de levensvreugde. Het kwaad is een specialiteit waarmede de mens geboren wordt. Er is verstand nodig, overpeinzing, cultuur en veel
liefde om dat kwaad te bestrijden'.
In het werk van Masereel overweegt de
spanning tussen het wit en het zwart.
Zelfs zijn schilderijen worden door donkere nachtkleuren beheerst. Wit-zwart,
licht-duisternis, lief de-zelf zucht. Ligt hier
wellicht de reden waarom Masereel zich
de ascese van de houtsnede oplegde? De
variatiemogelijkheden bij de houtsnede
zijn geringer dan bij kleurrijke schilderijen; de tegenstellingen der uiterste po-
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len meteen ook sterker en dramatischer.
Bovendien behoort de houtsnede tot de
druk-kunst; een werk kan derhalve op
meerdere exemplaren worden uitgegeven en verspreid. De boodschap kan een
ruimere weerklank vinden. Ik weet niet
of Masereel vermoedde dat de oudste,
ons bekende houtsnede uit de westerse
traditie — De Heilige Maagd, 1418 — zich
in het Brusselse prentenkabinet bevindt.
Wel moet hij geweten hebben dat deze
kunstvorm in onze gewesten aan het einde der Middeleeuwen een grote bloei
heeft gekend omdat de Kerk toen in de
verspreiding van beelden uit de verlossingsgeschiedenis een geschikte vorm
voor het geloof sonderricht had gevonden. Om zijn boodschap een zo ruim
mogelijke weerklank te geven, voelde
Masereel zich tot de houtsnede aangetrokken. Onbewust wellicht een vorm van
historisch romantisme dat aloude Vlaamse kunsttradities wilde laten herleven.
Een artisanale kunst waardoor hij zich
mede tegen de techniek en de geindustrialiseerde arbeid kon afzetten. Industrie en techniek werd toen nog vaak gezien als mens-onterend. Dergelijke opvattingen leefden niet alleen in socialistisch-geinspireerde kringen die in de
strijd voor de arbeider toch vooral de
mens wilden rehabiliteren; maar ook bij
intellectuelen als b.v. G. Duhamel of
zelfs een A. Huxley.
Een boodschap van vrede en eerbied
voor de mens, een artisanale techniek die
bewust de artistieke expressie tot een
wit-zwartspanning beperkt, een persoonlijke inzet gevoed door een humanitaire
bewogenheid, ziedaar de coordinaten van
.Masereels oeuvre. Nu wij de Mercatorpublicatie kunnen doorbladeren en de
ontwikkeling van de artiest kunnen volgen, blijkt wet dat Masereel zijn sterkste, zuiverste werken tussen 1914 en 1924
heeft verwezenlijkt. Niet alleen omdat in
die periode de verbeelding nog fris
werkt, de gestaltegeving nog uit een zuiver inventieve kracht ontstaat, maar vooral omdat hij de gestrengheid van de gekozen kunstdiscipline in die jaren het
sterkst weet te eerbiedigen. Geen afbreuk
aan de ascese, geen modieuze effecten.
Kracht in de voering van de lijn, gedurfde en vernieuwde aanwending van
wit-zwarttechniek waardoor de gestalten
zeer persoonlijk worden opgebouwd. In
latere jaren verzwakt m.i. de inventieve
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verbeelding, verworden de voorstellingen soms tot anekdote en de bewogenheld tot sentimentaliteit. Gaat vooral
een teveel aan vertelkunst en aan details de aandacht afleiden. De gebaren
worden stereotiep, komen nogal retorisch over. Masereel stoot in zijn werk
op de grenzen van de mogelijkheden. Op
de gevaren ook van een kunstexpressie
die zeer sterk de nadruk legt op de inhoud. Hoe enthousiasmerend de boodschap ook moge zijn en blijven, de vertaling ervan in een authentische vorm,
blijft immer de moeilijkste opgave waar
een kunstenaar zich voor geplaatst ziet.
Bij een vrij volledig overzicht van zijn
oeuvre komt het geniale en persoonlijke

naar voren, maar loopt tevens het gevaar of en toe door de minder sterke
werken overschaduwd te worden.
De Masereel uit het Mercatorfonds blijft
een belangrijke bijdrage tot onze kennis
van het Vlaams Expressionisme, dat stilaan aan een reevaluatie toe is. De publikatie is mede een grootse, verdiende hulde
aan een hernieuwer, een mens die zijn
denken en doen ten dienste stelde van
een humanitaire wereld. Het verheugt
elk rechtgeaard mens dat deze boodschap — die niets aan actualiteit heeft
ingeboet — aan de huidige en de komende generaties wordt doorgegeven.

Staat Brazi l ie model?

verwestelijking (vnl. Amerikanisering)
van de meeste bovenbouwelementen in
de samenleving: de wetenschapsbeoefening, politieke allianties, de creatie van
`welvaartsstaat-mentaliteit' bij de industriele en militaire elite, het verheerlijken
van een prestatie-ethiek waarbij de achterblijvers als mislukkelingen worden gebrandmerkt.
De materiele inlijving in het Westers industrieel complex komt vnl. tot uiting
in het massaal aantrekken van buitenlandse investeringen en door integratie
in de wereldmarkt. De gedeeltelijke autonomie wordt bepaald door het krachtenveld van verschillende socio-politieke
groepen, die elk een eigen ontwikkelingsmodel pogen door te drukken.
De ontwikkeling van de periferie gebeurt thans in een ander historisch en
structureel kader dan dat van de gevestigde industrielanden tweehonderd jaar
geleden. De huidige `centrum-periferie'relatie wordt gekarakteriseerd door af
hankelijkheid (Periferie) en dominantie
(Centrum). Een markant voorbeeld daarvan ziet de auteur in de monopolisering
van de moderne technologie door de
multi-nationale ondernemingen van het
centrum. Nochtans dient hier duidelijk
gesteld dat L. Baeck deze afhankelijkheidsrelatie niet als de enige of de voornaamste verantwoordelijke ziet voor de

Als land van de derde wereld gaat Brazilie er prat op een bijzonder ontwikkelingsmodel gelanceerd te hebben dat, te
oordelen naar de gestage groei van het
Bruto Nationaal Produkt, een succes zou
mogen heten. Prof. L. Baeck heeft dit
model, in zijn historische evolutie en zijn
huidige stand, op zijn merites en gebreken onderzocht. 1
Verheldering van de begrippen

De auteur begint zijn analyse met een
algemene theoretische beschouwing over
het meer- en dubbelzinnige begrip `ontwikkeling'. Het ware z.i. verkeerd dit begrip te vernauwen tot de alleenzaligmakende `verwestelijking' of de louter `economische groei'; echte ontwikkeling omvat niet alleen een fundamentele omschakeling van het produktie- en consumptiepatroon, maar evenzeer een daarbij aansluitende evolutie in de culturele,
sociale, ideologische en politieke bovenbouw.
Brazilie nu is geestelijk en materieel ingeschakeld in het systeem van de zogebeten centrumlanden (Westerse of verwestelijkte industrielanden), terwijl het
toch tegelijkertijd een politiek autonome
natie aan het opbouwen is. De `geestelijke' inschakeling komt tot uiting in de

Jo F. Du Bois s.j.

-

1 Louis Baeck, Staat Brazilie Model? (keurreeks nr. 131-1976-1). Davidsfonds, Leuven 1976, 191 blz.
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onderontwikkeling, want ook in deze omstandigheden is een authentiek ontwikkelingspatroon niet uitgesloten indien er
een leidinggevend historisch blok van
socio-politieke krachten kan worden gevormd. Gelijklopend met deze ontwikkeling in de socio-politiek is in LatijnsAmerika het 'dependencia'-denken ontstaan als theoretische ondersteuning. 2
Hierin onderscheidt de auteur een radicaal anti-kapitalistische en een volksnationalistische strekking.
Historische achtergronden tot aan de
Tweede Wereldoorlog

De Portugese kolonisatie van Brazilie in
de zestiende eeuw viel samen met interne spanningen en omwentelingen in
Europa: de Renaissance, de Hervorming
en de Contra-Reformatie. Bovendien
werd daar de feodale orde bedreigd, o.a.
door de opkomst van een handelsburgerij. Deze feodale structuur werd echter
door de kolonisatie gewoon overgeplant
naar Brazilie. De economische geschiedenis van het land werd dan een opeenvolging van cycli waarin steeds een produkt (monocultuur) de ganse economie
(verfboom, suikerrietteelt, koffie) determineerde. Door de ontdekking van goud
en kostbare mineralen werd later ook
het binnenland meer en meer in het integratieproces betrokken. De Portugese
kolonisatie drukte een Stempel op de
Braziliaanse samenleving: latifundaire
grondbezitsverhoudingen, monoproduktie voor export, slavenarbeid. Deze structuur bleef nog behouden tijdens de periode van het onafhankelijk keizerrijk
(1822-1888), waarin de exportoligarchie
haar commerciele relaties van Portugal
naar Engeland verlegde.
Van 1889 tot 1930 kende Brazilie een
confederatie van staten opgericht door
de republikeinen (Republica Velha). Deze republiek werd beheerst door de fi-
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nanciele- en landoligarchie (steunend op
de exportsector). In het kielzog van de
koffiecyclus die in deze periode tot volle
bloei kwam, dook de ontluikende artisanale sector op. Deze evolutie had een
grotere sociale differentiatie tot gevolg:
vrije beroepen, militairen, intellectuelen,
enz. Nochtans bleef de exportoliegarchie
dominerend voor de keuze van het ontwikkelingsmodel (de agro-exportbasis
was de sleutelvariabele van de economische groei).
Deze socio-economische structuur raakte in verdrukking toen op het einde van
de negentiende eeuw de exportopbrengsten gingen dalen (als gevolg van de
crisis in het centrum). De exportoligarchie
drukte een exportstabiliserend overheidsbeleid en een voor haar gunstige valuta-politiek door (onderwaardering van
de cruzeiro). Deze onderwaardering van
de munt betekende, naast een premie aan
de exportsector, eveneens een subsidie
aan de importvervangende nationale industrie en ondersteunde aldus de opkomst van een industriele burgerij.
De crisis van de jaren dertig veroorzaakte een katastrofale ineenstorting van
de exportopbrengsten voor gans LatijnsAmerika. Het is duidelijk dat dit tevens
een drastische vermindering van de invloed en macht van de op export gerichte burgerij en de ermee verbonden
middengroepen in de steden met zich
bracht. Tevens zag men zowat overal
een meer nationalistisch gerichte politieke strekking opkomen in de meeste
landen van Latijns-Amerika.
In Brazilie richtte Getulio Vargas de
`Estado Novo' op: een min of meer autoritaire staatsstructuur met beknotting van
de politieke emancipatie, die uitmondde
in het latere volksnationalisme. Op economisch vlak betekende dit een aanzienlijke uitbreiding van het overheidsingrijpen en overheidscontrole op de basis-

2 Prof. Baeck vat de basisstellingen van de dependencia-theorie als volgt samen:
— economische penetratie van het centrum in de periferie veroorzaakt in deze laatste
geen ontwikkeling maar wel onderontwikkeling;
— binnen het gepenetreerde land wordt de centrum-periferie-af hankelij kheid herhaald
in de stad-plattelandverhouding;
— het centrum vindt in de periferie leidinggevende maatschappelijke groepen die bereid gevonden werden om als lokale socio-politieke transmissieschakel voor buitenlandse vestiging to dienen.
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sectoren van de energie en het staal. Op
sociaal vlak verbeterde de toestand voor
het stedelijk proletariaat aanzienlijk: sociale wetgeving, arbeiderssyndicaten enz.
Dit sociaal programma was echter beperkt, daar het zich niet tot de `campesinos' (plattelanders) richtte.
Na de Tweede Wereldoorlog tot in 1964

De periode na de Tweede Wereldoorlog tot aan het militair bewind (Populismo) werd gekarakteriseerd door een
ander ontwikkelingsmodel: Het is vooral door de inspirerende werking van
CEPAL3 (vnl. R. Prebisch) dat Brazilie
definitief de weg opging van de importvervangende industrialisatie, via begeleidend overheidsingrijpen in de economie (valutapolitiek, monetaire politiek
enz.). Later is gebleken dat deze groeipolitiek (desenvolvimentismo) van CEPAL toch wat eenzijdig uitviel daar zij
resulteerde in de verwaarlozing van de
landbouw, de export enz., zodat zij aanleiding gaf tot sterke inflatie en betalingsbalansproblemen. Deze importvervangende industrialisatie was bovendien
te zeer afgestemd op een vraagpatroon,
waarin de luxe consumptiegoederen te
sterk vertegenwoordigd waren (als gevolg van de ongelijke ^inkomensverdeling). Deze industrialisatie moest uiteindelijk stranden, toen zij in de technologie-intensieve fase belandde, omdat dan
een beroep op de `know-how' van het
transnationale systeem onvermijdelijk
werd.
In deze periode namen vier presidenten
het beheer van het land waar: onder Getulio Vargas (1950-1954) werd het `populismo' geboren, d.i. een breed front van
socio-politieke stromingen (historisch
blok) die de geschiedenis van Brazilie
zullen richten in nationalistisch perspectief. Onder zijn bewind werd nochtans
niets fundamenteels gewijzigd aan de latifundaire verhoudingen of aan de armoe-
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de van de massa's op het platteland.
Van 1955-1960 was Kubitchek aan de
macht. Deze president stelde de groei
(desenvolvimentismo) nog meer centraal,
zelfs ten koste van de ontwikkeling. Zijn
opvolger Janio Quadros zou slechts zeven maanden aan de macht blijven. Hij
werd opgevolgd door Janco Goulart
(1961-1964). Onder zijn bewind brokkelde het volksnationalistische front af wegens de onaangepastheid aan het gewijzigde groeipatroon van de socio-politieke basis van het populisme.
(Door de complexiteit van de invoervervangende industrialisatie herleefde de
klassenstrijd: men vroeg om de oprichting van onafhankelijke vakbonden en
vooral de ontvoogdingsstrijd van de plattelanders brak los).
De auteur legt zeer sterk de nadruk op
de `conscientisatie' door ontvoogdingsbewegingen op het platteland. In deze
`emancipatie'-beweging trad de vooruitstrevende vleugel van de Kerk sterk op de
voorgrond. Deze bewustmaking In de
diepte' stak gunstig af tegen de eerder
demagogische slogantaal van traditioneel
linkse groeperingen die de massa's meetrokken in een avontuur waarop ze niet
werden voorbereid. Deze emancipatorische bewegingen hebben uiteindelijk een
behoudsgezinde reactie losgemaakt, deels
omdat de organisatorische en institutionele omkadering van dit aconscientiseringsproces' ontbrak, deels omdat de
progressieve voorhoede de macht van de
conservatieve elementen van de achterban heeft onderschat.
Onder het militair bewind na 1964

Het militair bewind dat met de staatsgreep van 1964 werd geinstalleerd bracht
een ontwikkelingsmodel met een autoritaire stijl. De Braziliaanse economie werd
ingeschakeld in het transnationale industriele systeem van het centrum, d.w.z.
dat het land koos voor intense economi-

3 CEPAL (Commission Economica para America Latina).
De CEPAL-doctrine vertrekt van de stelling dat de voordelen van de internationale
handel ongelijk verdeeld worden over de handelspartners en wel in die zin dat de
zwakste economieen er ook het meest van profiteren.
Vermits Latijns Amerika in dit geval op de verkeerde weg is, is herstructurering van
de wereldmarkt noodzakelijk. Voor wat betreft de interne ontwikkeling betekent dit
dat de klemtoon verschuift van een agro-exportbasis naar interne industrialisatie via
importsubstitutie.
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sche groei en technologie-absorptie. Ook
dit regime steunde op een blok van socio-politieke krachten (bestaande uit militairen en industriele burgerij) die hun
politiek legitimeerden met een beroep op
de nationale veiligheid en de economische groei.
De militaire regering ten tijde van Castello Branco zag de nationale veiligheid
vnl. bedreigd door interne ideologische
vijanden die de kapitalistische ontwikkeling van het land vijandig gezind zijn. Op
economisch gebied werd een stabilisatieprogramma doorgevoerd (geinspireerd
door Campos), dat berustte op zeer strakke neo-liberale beginselen, d.w.z. financiele sanering door sterke beknotting van
het stijgingsritme van het geldaanbod,
reele loondaling, enz. Dit programma
werd vrij onschuldig onthaald zelfs door
groepen die mede de machtsbasis van het
regime vormden (b.v. de middengroepen).
Vanaf 1967 zou men dan ook deze stabilisatiepolitiek vervangen door een
groeibeleid geinspireerd door Delfim Netto. Hij zou faam verwerven door de
omschakeling van het (oude) groeimodel
van de importvervangende industrie naar
een transnationaal geassocieerde groei.
Brazilie zou meespelen in de internationale arbeidsverdeling gelanceerd door de
multinationale ondernemingen. Bovendien zou het exportpessimisme van het
populismo worden omgebogen tot uitgesproken exportpromotie. Hierdoor
wordt het mogelijk een beroep te doen
op de internationale koopkracht en zo
te ontsnappen aan de wegens de zeer ongelijke inkomensverdeling al te beperkte
binnenlandse markt. Dit beleid viel samen met een toenemend autoritair ingrijpen onder het bewind van Costa el
Silva en Emilio Medici.
De gevolgen van dit nieuwe industrialisatiepatroon waren een lags tewerkstellingscoefficient en een sociaal en ruimtelijk ongelijke verdeling van de maatschappelijke produktie.
Hier stelt de auteur zich dan ook (terecht) de vraag of een alternatief groeimodel, dat een betere ruimtelijke en sociale spreiding der inkomens verzekert,
niet verkieslijker is.
Bij de aanstelling van Geisel (1974) ten
slotte is er sprake van een correctie van
het huidige ontwikkelingsmodel in de zin
van minder ongelijke verdeling der groei-

resultaten en meer volksparticipatie bij
de beleidsformulering. Ook binnen de
Kerk groeit opnieuw een oppositie waarop de vooruitstrevende vleugel een `theologic van de bevrijding' heeft ontworpen
in analogie met het `dependencia-denken' op sociaal-economisch vlak.
Evaluatie

Het hier besproken werk ligt in dezelfde
lijn als de vorige werken van de auteur,
d.w.z. een degelijke socio-economische
en cultureel-politieke doorlichting van
een zeer complexe realiteit. De auteur
confronteert zijn analyse met zijn concrete ervaringen opgedaan tijdens studieverblijven in Brazilie.
Het originele van dit werk ligt naar ons
gevoelen tevens in de oordeelkundige
aanwending van oorspronkelijk en autochtoon bronnenmateriaal dat door de
auteur sinds lang werd verzameld, waardoor de objectiviteitsgraad wordt verhoogd en de specifieke Braziliaanse problematiek wordt belicht.
In dit werk wordt terecht zeer sterk de
nadruk gelegd op de socio-politieke gebondenheid van een economische theorie
(doctrine). B.v. de volksnationalisten
voelden zich sterk bekoord door de ruilpessimistische visies (CEPAL) en kozen
voor interiorisering van de groei door
industrialisatie. De opvatting werd natuurlijk gesteund door een stevige sociopolitieke basis bestaande uit industrielen,
middengroepen en stedelijk proletariaat.
Een ander positief punt van dit werk
vinden we in de boeiende beschrijving
van het conscientiserings- en emancipatieproces dat zich vooral op het platteland heeft voltrokken en waarin de progressieve voorhoede van de Kerk een
zeer belangrijke rol gespeeld heeft.
Deze positieve elementen gelden hier
slechts als voorbeeld en de lijst zou gemakkelijk kunnen worden uitgebreid. In
elk geval overschaduwen ze ruimschoots
enkele, naar onze mening, minder geslaagde beweringen.
Alhoewel de auteur uitvoerig ingaat op
de negatieve aspecten van het Braziliaans groeimodel worden naar ons gevoelen de `feitelijke' groeiresultaten te sterk
belicht. De auteur argumenteert zijn visic met een vergelijking tussen het ontwikkelingsmodel van Brazilie (met zeer
hoge groeicijfers en ongelijke verdeling)
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en dat van een aantal 'arme' ontwikkelingslanden met zeer lage groeicijfers per
capita waar dan helemaal niets to verdelen valt! Wij menen dat deze vergehiking enigszins vertekenend is, vermits
men eigenlijk een vergelijking zou moeten maken tussen het feitelijke ontwikkelingsmodel van Brazilie en een 'hypothetisch', gesocialiseerd ontwikkelingsmodel dat zou afgestemd zijn op de bevrediging van fundamentele behoeften van
geheel de bevolking.
Wij betreuren dat de weerslag van de
internationale economische crisis op de
Braziliaanse economie eerder summier
werd behandeld. Het komt ons voor dat
de interne logica van het Braziliaanse
groeimodel waarin de exportpromotie
naar de Centrumlanden zeer belangrijk
is, het land een aantal keuzen opdringt,

Forum

n.l. ofwel het vinden van nieuwe afzetmarkten, ofwel een interne marktverruiming door inkomensverdeling, ofwel toenemende investeringen in de bewapeningsindustrie. De wortels van deze redenering zijn zeker in de analyse aanwezig doch de redenering werd niet tot
het einde doorgetrokken.
Tevens werd de potentiele dominantiepositie van de Braziliaanse economie in
het Zuidamerikaanse continent noch op
economisch, noch op militair of politick
gebied grondig behandeld.
Deze naar onze mening onvoldoende
uitgewerkte aspecten doen geenszins afbreuk aan dit informatieve en opinievormende werk, doch kunnen enkel een
uitdaging vormen voor verdere studie
door de lezer.
I. Gansbeke
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Gedragswetenschappen
Gabey, G. & C. Vimenet, De kleine kun-

je denken aan onze eigen J. H. van der
Berg. Het Leitmotiv is de herolek. Voor
liefhebbers. J. H. van Meurs

stenaar

De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam 1975, 125 pp. (ill.),
BF 250
Geene, Henk, Het gezin: de appel en de
boom

Van Gorcum & Comp., Assen 1976, 164
blz., f 24,50
Lievense, Dr. Jan en Johanna van de Wetering-de Rooy, Je rijpt je rot
Contact, Amsterdam 1976, 128 blz.
Rowell, Thelma, Sociaal gedrag bij apen
Spectrum, Utrecht 1976, 224 blz., f 9,50
Ernest Becker, De ontkenning van de
dood (de ingeboren vrees voor de dood
als drijfveer van het menselijk handelen)
Ambo, Baarn 1974 (Engelse editie 1973),
348 blz., f 29,50
Als inleiding: een indrukwekkend gesprek
met Sam Keen, waarin de schrijver — dodelijk ziek — zijn angst inderdaad overwonnen lijkt te hebben. Hij geeft aan midden 30 (de leeftijd voor het sluiten van
een levensverzekering) overvallen geweest te zijn door angst: deze heeft hij
overwonnen met een zelfanalyse, die leidde tot de Theologische dimensie.
Het boek geeft naast veel interessant materiaal, vooral in hoofdstuk 6 over Freuds
eigen angsten (naar Roazen), veel citaten
van Rank, Kierkegaard en de existentialistische psychiater Medard Boss. De schrijver stuit telkens weer op het `schepsel zijn'
('t geworpene van de existentialisten) en
het godgelijke van de mens als contrast.
Rec. meent, dat een dergelijk dualistische
stellingname eo ipso onoplosbaar is. Het
is m.i. ook niet verhelderend, zoals de
cover-schrijver meent. Het doet een beet-

Menswaardig sterven

Amboboeken, Bilthoven 1974, 278 blz.,
f 16,50
In dit boek geven 27 deskundigen hun
visie op de vele aspecten van het sterven.
Men zou met drs. J. Matse (blz. 38) kunnen spreken over de aspecten van de nieuwe dood. De dood is immers niet slechts
een onveranderlijk biologisch gegeven,
maar ook een veranderlijk sociaal fenomeen.
Dit hangt direct samen met de ontwikkelingen in ons cultuurpatroon. Bij de nieuwe dood horen de nieuwe vragen, zoals
b.v. het euthanasieprobleem. Hoe zal het
sterven zijn, als de grote `Killers' van dit
moment (kanker, hart- en vaatziekten) zijn
overwonnen? Zal dan het eind niet komen via een zeer langdurig afbraakproces, die de laatste levensfase tot een
zwaar lijden maakt?
Mi. kan niemand aan deze problemen
voorbij leven, en in dit boek wordt een
goed overzicht hiervan gegeven en, voor
zover mogelijk, doordachte oplossingen
geboden.
Wat mij vooral trof — en dit heeft te maken met mijn ziekenhuiswerk als predikant — was de beschouwing van prof. dr.
H. Faber (blz. 146) waar hij reageert op
wat Elisabeth Kubler-Ross stelt, dat het
onderscheid tussen mensen met een godsdienstige overtuiging en die zonder religie, niet zo groot lijkt te zijn. Faber zegt,
dat hem opgevallen is in deze woorden,
dat volgens haar datgene wat men misschien de inhoud van het geloof kan noemen (de dogma's en geloofsvoorstellin-
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gen), op het sterfbed van secundaire betekenis is. Zij ziet geen verschil tussen
echte gelovigen en echte atheisten. Wel
zegt Kiibler-Ross is belangrijk een authentiek geloof. Zij verstaat daaronder zoiets
als `ego-strength' — een gelovig mens met
een krachtig ik.
Typisch hoe mijn ervaring van vele jaren
een andere is. Ik vind het verschil groot.
De gelovige sterft hoopvol, naar de toekomst toe, met al zijn strijd, ups en downs.
De atheist (zoals E. K.-R. het zegt) kan
wel tot een aanvaardend afsluiten van
zijn leven komen (ook met alle strijd)
maar hij sterft zonder verwachting, toekomstloos.
Het is eigenlijk niet doenlijk dit boek behoorlijk te bespreken.
Het zijn haast 27 brochures, maar het kan
alleen maar goed zijn dit boek met zijn
goede orientatie te lezen.
Juist zij die menen dat zulke boeken je
maar naargeestig maken, zij hebben dit
boek het meeste nodig. Want wie ontloopt de dood?
J. J. Beukenkamp
Tijdschrift voor alcohol, drugs en andere
psychotrope stoffen

Jaargang 1975 (1) nr. 1, blz. 1-32
Kernredactie prof. dr. W. K. van Dijk
Uitgever: Volksbond tegen Drankmisbruik
Dit eerste Nederlandse drug-tijdschrift
van wetenschappelij ke aard is een prestatie van de nu 100 jaar oude Volksbond,
die de bakens heeft verzet. De artikelen
in dit eerste nummer zijn zonder uitzondering van hoog gehalte, van praktisch
belang en begrijpelijk voor de ontwikkelde leek.
Het tijdschrift is bedoeld voor alle functionarissen, die met psychotrope stoffen
te maken kunnen krijgen.
Wanneer de verschijning echter slechts
1x per kwartaal is, lijkt me de abonnementsprijs (f 45,-) wel een beetje hoog.
J. H. van Meurs

Sociale wetenschappen
Baldwin, John & A. E. Bottoms, The Urban Criminal. A Study in Sheffield

(SSP 159) Tavistock Publications, London 1976, 271 pp., £ 3,40
Hart, Nicky, When Marriage Ends. A
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Study in Status Passage

(SSP 160) Tavistock Publications, London 1976, 291 pp., £ 3,25
Odell, Peter, Olie en macht
Spectrum, Utrecht 1976, 232 blz., f 19,50
Snelders, Son & Steven de Batselier, Dagboek van een transseksueel

De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam 1976, 228 pp., BF 375
Schroder, Wolfgang, Bilanz der Krisenmacher

Seewald Vcrlag, Stuttgart 1976, 268 pp.,
DM 28,Wederkerend onderwijs

Centrum voor Staatkundige Vorming,
Den Haag 1976, 68 blz., f 7,90
Dr. J. D. Plenter en Eimert Pruim (red.),
Mensen over de mens

Ten Have, Baarn 1973, 127 blz., BF 160
Twee cursusleiders van het vormingscentrum Den Alerdinck kwamen op de idee
aan vijfentwintig mensen met een onderling zeer verschillende achtergrond, opleiding, beroep, religieuze en politieke
overtuiging te vragen wat zij van `de
mens' dachten. Ze lieten de vorm van het
antwoord vrij zodat het boekje waarin
deze antwoorden verzameld werden bestaat uit een bonte opeenvolging van getuigenissen, meditaties, korte stellingnamen, gedichten, citaten (vooral van Ps. 8,
die meer dan eens gebruikt wordt).
M. De Tollenaere
Philippe Aries, Met het oog op de dood;
westerse opvattingen over de dood van de
Middeleeuwen tot heden

Wetenschappelijke uitgeverij, Amsterdam
1975, 119 blz., f 24,50
(oorspronkelijke titel Western Attitudes
toward Death, from the Middel Ages to
the Present, Baltimore 1974)
Deze historicus wordt met referentie genoemd; o.a. diens onderhavige werk gebruikt door I. Illich in diens achtste
hoofdstuk (Death against death) in `Medical Nemesis'. Uit het eenvoudige aanvaarden en ook voorvoelen van de dood
organiseerde de Middeleeuwer zijn eigen
doodsritueel. Na de collectieve aanvaarding, de 'mort de soi', de ontwikkeling der
begraafplaatsen die daarbij tevens aan
allerlei veranderingen onderhevig geweest is. Er is een erotische opvatting van
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de dood geweest van de 16de tot de 18de
eeuw. Tenslotte het taboe, de ontmensehiking in de ziekenhuizen 'mort de toi',
niet aanvaard. `The American way of
death' houdt vast aan de oude rituelen en
ondanks of juist door de balseming (respectievelijk diepvriescultuur van de hele
rijken). Men is daar tegen crematie.
Een boek met zeer veel interessante bijzonderheden, die vaak pas bij tweede lezing opvallen, maar wel wat abstract.
J. H. van Meurs
Antoine Spire & Jean-Pierre Viala, La bataille du livre

Editions sociales, 1976
Een boek is een wapen. Dat is te alien
tijde en door alle regeringen en machthebbers begrepen. Een dictator verbrandt
boeken. Wie een yolk goed onder de duim
wii houden zorgt dat het dom blijft. En
hoe blijft het dom? Door niet te lezen.
Hoe rem je de produktie en de verbreiding van boeken af? Door schijnbaar
overtuigende argumenten te gebruiken:
het is crisis. Of: het boek wordt verdrongen door audio-visuele middelen.
In La bataille du livre wordt ingegaan
op alle aspecten van de produktie en de
verspreiding van `het boek'. Waarom
leest de arbeider niet? Zijn leven bestaat
uit boulot-metro-dodo. Vrouwen zijn
dubbel- en dus overbelast.
La bataille du livre bevat zeer veel op
opinieonderzoek gebaseerd vergelijkend
materiaal en sluit herhaaldelijk aan bij
het eveneens interessante boekje van R.
Escarpit, Sociologie de la Litterature,
Que sais-je, 1958.
De auteurs gaan na wat er gelezen wordt
en door wie. Wat leest een arbeider? Wat
lezen jonge mensen? Wat de ouderen?
Welk genre? Roman policier ou d'espionnage? En welke mentaliteit kom je juist
in dit soort boeken tegen? Koude oorlog?
Anticommunisme? Antisovjetisme?
Veel jonge mensen lezen pockets die
economische en politieke problemen behandelen. Er zijn enorm veel meer jongeren die middelbaar onderwijs hebben
gehad (30.000 bacheliers philosophic in
1955 tegen 100.000 in 1968). Toch is er,
ondanks de vraag, stagnatie in de produktie van het bock. Politick en economisch is de verspreiding van het bock
enorm belangrijk, de toekomst van het
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land hangt af van mensen die democratisch geschoold zijn, die antwoord weten
te geven op de problemen. Ook op de
functie van bibliotheken wordt ingegaan.
Voor bibliotheken dient voldoende geld
te worden uitgetrokken. En dan — wat
staat er in de bibliotheken? Aandacht
verdient ook het schoolboek. De literaire
tekst die voor het onderwijs gekozen
wordt. Dikwijls is die duidelijk reactionair. De ene vraag lokt de andere uit.
Wie leest? Wie tijd heeft. Wie heeft tijd?
Waar lees je? Wie heeft geld om boeken
te kopen? Zijn studenten in de gelegenheid meer te bestuderen dan hun stencils?
Zullen de uitgeverijen zich kunnen handhaven? Of zullen ze een industriele sector gaan vormen waarin het boek slechts
een van de produkten zal zijn? Welke
controle zullen industrie en grootkapitaal
krijgen op het intellectuele en ideologische leven van het land? Problemen
van de drukkers. De prijs van het papier.
Welke rechten heeft de schrijver? Wat
kan de regering doen? Veel, natuurlijk.
Het boek wordt echter, evenals de hele
cultuur, door `de macht' beschouwd als
een instrument in dienst van zijn zoeken
naar maximaal profijt, financieel of ideologisch. Zie de aanhangsels: het 'Manifeste pour le livre' van de PCF, februari
1975.

Dieuwke Eringa
K. Van Baarle, M. Claesen, A. Verstreken en L. Van Gelder, Wetgeving betre f f ende de recreatie -- Legislation sur les

loisirs
Juni 1975, Codes Van In, 525 pp., BF 382

Een 'handig' boek (20 x 13 x 2,5) dat de
wetgeving op de recreatie bevat, in de
beide landstalen: links de Franse, rechts
gelijklopend de Nederlandse tekst. We
vinden er de wetten, koninklijke besluiten,
overeenkomsten, conventies, verdragen
die de verschillende vormen van vrijetijdsactiviteit regelen, voor zover deze
naar buiten treden, nl. het kamperen en
het plaatsen van weekendverblijven, de
jacht, sport en spel, de visvangst, de
yachting. De wetgeving voor het hotel- en
reisbureauwezen en voor de luchtvaart
is er eveneens in opgenomen.
Het werk lijkt ons onmisbaar voor de
verantwoordelijken die met een dezer recreatievormen te maken hebben. De wet-

1035

geving laat immers niets aan het toeval
over en is daardoor uiterst concreet. Een
hotelhouder bijv. die meer wil weten over
zijn aansprakelijkheid voor hetgeen zijn
gasten aan bezit meebrengen, vindt nauwkeurig omschreven wat als meegebrachte
zaken in aanmerking komt, in welke omstandigheden hij onbeperkt, in welke hij
helemaal niet verantwoordelijk is (blz.
115-117) e.d. Maar ook particulieren kunnen hieruit nuttige informatie putten.
Vissers bijv. vinden opgesomd welke delen van onze rivieren voor hun sport in
aanmerking komen (blz. 497-511), welke
vistuigen geoorloofd zijn (blz. 511-517)
enz. Kampeerders kunnen er o.a. nalezen, aan welk huishoudelijk reglement zij
zich op de terreinen te onderwerpen hebben (blz. 45-47). Degenen die interesse
hebben voor weekendverblijven, treffen
in een uitgebreid KB al de bepalingen
aan, die deze typische recreatievorm
reglementeren (blz. 60-75).
Naargelang de vrije tijd in duur en belang toeneemt, stijgt ook de nood aan
exacte rechtskennis in dit domein. We
mogen zeggen dat deze publikatie een gelukkig initiatief is.
R. Willems
Wijsbegeerte
Hamburger, Kate, Rilke. Eine Einf uhrung

Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1976, 200
pp., DM 16,-Martinet, Marcel, Culture proletarienne
(petite collection maspero 159) Maspero,
Paris 1976, 163 pp.
Piaget, Jean, Genetische epistemologie
Boom, Meppel 1976, 141 blz., f 18,50
Raulet, Gerard (ed.), Utopie-Marxisme
selon Ernst Bloch

(Critique de la politique) Payot, Paris
1976, 331 pp.
Strycker, E. de , De kunst van het gesprek;
wat waren de dialogen van Plato?

De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam 1976, 216 pp., BF 395
Weinrich, Harald, Sprache in Texten
Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1976, 372
pp., DM 29,—
Jan Hulshof, Wahrheit and Geschichte,
Alfred Loisy zwischen Tradition and Kritik
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Ludgerus Verlag Hubert Wingen, Essen
1973, 213 pp.
Deze dissertatie aan de Universiteit van
Munster behandelt op uitstekende solide
wijze de ontwikkeling in het denken van
de bekende vertegenwoordiger van het
modernisme, Alfred Loisy. Diens geschriften worden uiteraard behandeld,
maar ook brieven en manuscripten van en
over hem. S. probeert terecht eerst en
vooral Loisy te verstaan en begrip voor
hem op te brengen bij de lezer, zonder
hem in alles bij te vallen, zoals vooral
aan het einde van het werk blijkt. Misschien dat hij in zijn waardering toch iets
te ver gaat, vooral in het interessante
hoofdstuk: Loisy-Blondel. De kern van
de discussie tussen deze twee vooruitstrevende denkers lijkt me te liggen in het
feit, dat Loisy metafysische vragen tracht
op te lossen op een a-metafysische wijze.
Loisy noemt zichzelf 'a-metafysisch' (53)
en dat heeft zijn consequenties in zijn hele
wetenschappelijke houding, in exegese,
geschiedenis, theologie. Enig bewijs omtrent de actualiteit van dit standpunt en
daarmee van dit boek, schijnt me wel
overbodig. Een goed inzicht bij theologen,
exegeten etc. aangaande autonomie en
heteronomie zou veel misverstanden ophelderen. De waardevolle studie van
Huishof zou nog helderder zijn geweest,
als hij meer existentialistisch te werk was
gegaan, d.w.z. meer aandacht had gegeven aan personen en milieu om de ideeen
te verstaan.
J. H. Nota
Rainer Traub u. Harald Wieser, Gesprache mit Ernst Bloch

(edition Suhrkamp 798) Suhrkamp Verlag,
Frankfurt a.M., 327 pp., DM 9,-Gesprekken met de filosoof E. Bloch,
over allerhande onderwerpen, al dan niet
actualiteitsgebonden van 1964 tot 1974;
soms met een beroemde gesprekspartner
(o.a. Adorno, 'Etwas fehlt ...' uit 1964)
maar meestal met 'anonieme' redacteurs
van een of ander studentenblaadje. De
spreker blijft echter constant en rechtlijnig-afwisselend over geliefkoosde themata praten: utopie, politick (marxisme in
West en Oost), en aanverwante onderwerpen. De verzameling geeft (geloof ik)
een goed idee van de man en het denken;
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schoolse notities van de uitgever dienen
om de lectuur te vergemakkelijken; interessant en onderhoudend, maar de opeenstapeling (21 gesprekken en twee
voordrachten) geven de beperkingen van
het genre aan: te dikwijls dwingt de interview-techniek de spreker Bloch zich
te herhalen. dezelfde themata aan te
snijden, zonder dat hij verder kan uitdiepen. Toch een prettige eerste kennismaking.
Eric De Kuyper
Dan Sperber, Uber Symbolik
('Theorie') Suhrkamp Verlag, Frankfurt
a.M. 1975, 209 pp., DM 22,—
S. beschouwt de 'symboliek' als een autonome cognitieve bezigheid; een `onuitgesproken kennis' is er de motor van. Sperber bekritiseert de anthropologische benadering, inzonderheid die van LeviStrauss; vrij interessant omdat hij zelf antropoloog is. Ook de semiotische analyse wordt kritisch op de korrel genomen.
Met een methode die vaak doet denken
aan die van het logisch positivisme, gaat
S. te werk om zijn gebied af te grenzen.
Dit gebeurt dan met vaak indringende
scherpte, maar in haar geheel blijft de
analyse onvolledig, ontoereikend. Dat zal
gewis ook aan het opzet gelegen hebben,
die van een 'betere' essayistisch soort is.
De titel en de omvang van het werk geven trouwens onomwonden de zelf-beperking aan. Uit het Frans vertaald. Geen
basiswerk, maar een bundel interessante
beschouwingen.
Eric De Kuyper

Geschiedenis
Alvarez, Manuel Fernandez, Charles V.
Elected Emperor and Hereditary Ruler

Thames & Hudson, London/Denis, Borgerhout 1975, 220 pp. (ill.), BF 634
Barraclough, Geoffry, The Crucible of
Europe. The ninth and tenth centuries in
European History

Thames & Hudson, London/Denis, Borgerhout 1976, 180 pp. (ill.), BF 232
Hillgart, J. N., The Spanish Kingdoms
1250-1516

Oxford Univ. Press, London 1976, 455
pp., £ 10,Hubatsch, Walter, Frederick the Great.
Absolutism and Administration.

Thames & Hudson, London/Denis, Borgerhout 1975, 303 pp. (ill.), BF 634
Pierson, Peter, Philip II of Spain
Thames & Hudson, London/Denis, Borgerhout 1975, 240 pp. (ill.), BF 634
Redwood, John, Reason, Ridicule and
Religion. The Age of Enlightenment in
England 1660-1750

Thames & Hudson, London/Denis, Borgerhout 1976, 287 pp., BF 683
Slicher van Bath, Bernard, De agrarische
geschiedenis van West-Europa 500-1850

Spectrum, Utrecht 1976, 416 blz., f 12,50
Vasquez, Prof. dr. V., Filips II, heerser
van een wereldrijk

Fibula Van Dishoeck, Bussum 1975, 169
blz., f 39,50
Golo Mann (red.), Universele Wereldgeschiedenis

(oorspronkelijke titel: Propylaen Weltgeschichte)
Deel 2: Hoge culturen van Centraal- en
Oost-Azie
Scheltens en Giltay n.v., Den Haag —
Heideland/Orbis n.v., Hasselt 1974, 657
pp., 103 foto's, 20 kleurenreprodukties, 2
fascimiles, 20 kaarten en tekeningen,
BF 1445
Een hele reeks deskundigen verleende
haar medewerking aan dit verzamelwerk.
Inleiding (A. Heuss, vertaling J. J. Oostdam, eindredactie L. F. Janssen); het
Nabiie Oosten in de Oudheid (W. van
Soden, vert. G. van Driel, eindred. F. R.
Kraus); Iran in de Oudheid (F. Altheim,
vert. P. van Popta-Hope en J. F. Meyboom, eindred. K. E. O. Jahn); Israel
(H. J. Kraus, vert. Ph. de Vries, eindred.
M. A. Beek); Indie tot het midden van de
zesde eeuw (Z. Petech, vert. Ph. de Vries,
eindred. J. L. de Bruyne); China in de
Oudheid (A. F. P. Hulsewe, vert. H. Jansen-Ebing); de oorsprong van de vroegstedelijke beschaving (H. Jankuhn, vert.
G. van Driel, eindred. F. E. Kraus); de
eerste contacten tussen West en Oost (F.
Altheim, vert. E. A. H. Best, eindred. J.
G. P. Best); de hogere religies (A. J.
Toynbee, vert. P. H. van Dijk, eindred.
C. J. Bleeker); een wereldgeschiedenis in
trefwoorden (vert. M. E. H. N. van Santen-Mout) sluit het boek af.
Een werk als dit, vrucht van zovele specialisten en handelend over zulke uiteenlopende onderwerpen en periodes, dreigt
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wet een zeker gemis aan samenhang te
vertonen; dit tekort wordt voor een ruim
deel goedgemaakt door de Inleiding (p.
4-28).
Er bestaan op dit ogenblik Wereldgeschiedenissen welke vlotter lezen; deze
hier biedt niet altijd gemakkelijke lectuur, maar de degelijkheid van de inhoud
stelt de aandachtige lezer schadeloos. De
uitwendige vormgeving staat eveneens
op een hoog peil. Hopelijk bevat het Register (dl. 12) de nodige bibliografie.
A. Jans
Karel Van Deuren, Dit Vlaanderen heb
ik hartelijk lief. Ons land goals het eertijds
was

Lannoo, Tielt/Amsterdam 1975, 183 pp.,
BF 298
Met Dit Vlaanderen heb ik hartelijk lief
brengt Karel Van Deuren een beeldverhaal van het Vlaanderen van de negentiende eeuw. Het boek vervult ons tegelijk
en met heimwee en met geluk: heimwee
naar het rustige, het vredige, het intieme
van toen; geluk, omdat het schrille contrast tussen arm en rijk, dat door de auteur zo duidelijk getekend wordt, hedentendage te onzent alleszins, flink is afgezwakt. Karel Van Deuren is geenthousiasmeerd door de mens. Uit duizenden
foto's selecteerde hij er enkele honderden,
waaruit hij het Leven, de handel en de
wandel van de negentiende-eeuwse voorvader wist te puren. Zowat 174 bladzijden fraaie foto's brengen een boeiend
verhaal van mensen. De begeleidende
teksten zijn goed gekozen uit gedichten,
markt- en volksliederen, tijdsdocumenten
enz. of uit vrij recente historische werken. Aan hen die historisch geinteresseerd zijn, aan hen die door verhalen van
groot- of overgrootouders geboeid raken, aan hen die sociaal geengageerd zijn
en tenslotte alien die niet ongevoelig zijn
voor wat in deze contreien gereild en gezeild heeft, kunnen wij dit kijkboek van
harte aanbevelen.
Helma Houtman-De Smedt
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In de reeks Cambridge Studies in the
History and Theory of Politics publi-

ceerden E. H. Kossmann en A. F. Mellink 67 fragmenten van pamfletten, brieven en allerlei andere historische documenten in verband met de opstandige
stromingen in de Nederlanden tussen
1566 en 1588. De teksten werden alle uit
het Nederlands, het Latijn of het Frans
in het Engels vertaald, en gerangschikt
in chronologische volgorde, opdat de
lezer een inzicht zou krijgen in het verloop van de gebeurtenissen, ook al was
het niet de bedoeling van de auteurs een
`histoire evenementielle' te brengen. Gezien de benaming van de reeks waarin
dit boek zou verschijnen, hechtten zij eraan zoveel mogelijk abstractie te maken
van het narratieve element om de theoretische bespiegelingen in de gekozen documenten tot hun recht te laten komen.
In hun inleiding delen zij evenwel de
krachtlijnen van het historisch gebeuren
in die jaren mee en belichten zij sommige theoretische problemen die door
hun zestiende-eeuwse voorgangers waren
aangesneden. Vooral het feit dat het
toentertijd niet om een globale rebellie
ging, maar veeleer om een geheel van
opstandige bewegingen, die niet door
iedereen, niet overal tegelijk en niet om
dezelfde redenen gesteund werden, kan
daaruit overduidelijk blijken.
Niet alleen de Belgische en Nederlandse
historici, die in het zestiende-eeuwse gebeuren in hun gewesten geinteresseerd
zijn, maar ook al diegenen die voor de
politieke geschiedenis en de politieke
theorie belangstelling koesteren, zullen
uit dit met zorg gepubliceerde boek groot
profijt halen.
Helma Houtman-De Smedt

Biografie
Fitz Simons, Raymund, Edmund Kean.
Fire from Heaven

Hamish Hamilton, London 1976, 263 pp.,
£ 5,25
Johannes Hemleben, Rudolf Steiner; ant-

E. H. Kossmann en A. F. Mellink (eds.),

woord op de toekomst

Texts concerning the Revolt of the Netherlands

Lemniscaat, Rotterdam 1975 2 , 154 blz.,
f 14,50
Een biografie over een geweldig intrigerende persoon: Rudolf Steiner, oprichter

Cambridge University Press, Oxford 1974,
XII + 295 pp., £ 6.--
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van de Antroposofische vereniging. Aan
de hand van citaten nit `Mein Lebensgang', een autobiografie die Steiner de
laatste jaren van zijn leven — merendeels
op zijn ziekbed — schreef, heeft Hemleben diens veelbewogen leven te boek
gesteld. Daarbij springt de ontstellende
werklust van Steiner onmiddellijk in het
oog, gevolgd door zijn grote deskundigheid op velerlei gebied, of het nu de
landbouw, de pedagogic, de filosofie of
het oeuvre van Goethe betrof. Toch is
de biografie van Hemleben nog te beknopt om een werkelijk allesomvattend
beeld van Rudolf Steiner te krijgen.
Panc Beentjes
Hildegard Knef, Het vonnis
J. H. Gottmer, Haarlem 1975, 302 blz.,
f 24,90

Na een abrupt afgebroken filmcarriere
probeert ze het opnieuw; met veel succes draagt ze met haar typisch hese stem
haar zelfgeschreven chansons voor, pas
daarna begint ze te schrijven. Als ze na
talloze operaties in augustus 1973 in
Salzburg in een ziekenhuis is, verneemt
ze daar het vonnis.
Nu ze er zeker van is niet meer te zullen
herstellen, tracht ze met alle moed die
ze kan opbrengen haar angst en wanhoop te overwinnen en ondanks haar
radeloosheid wil ze de tijd die haar rest
heel bewust leven.
Ze gebruikt veel medische uitdrukkingen
als ze de sfeer en behandelingen in de
ziekenhuizen beschrijft, ook haar ervaring hoe artsen en verpleegsters met de
patienten omgaan en ze heeft daar een
vlijmscherp oordeel over; ook zichzelf
spaart ze niet. Ze observeert de mensen
waar ze mee werkt en op toernee gaat en
weet daar op intelligente wijze over te
vertellen.
Mei 1975, op de verjaardag van haar
enige dochter Christine, schrijft ze in
briefvorm een soort testament: `Er zullen dagen zijn waarop je de wereld omhelst en dagen dat je voistrekt wanhopig
bent'. Het huis in Oostenrijk — De molen in het dal — dat ze door haar man
David heeft laten verbouwen, is haar
laatste toevluchtsoord.
A. M. Staphorst-Lesger
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Friedrich Muckermann, Im Kamp/ zwischen zwei Epochen. Lebenserinnerungen.
Bearbeitet and eingeleitet von Nikolaus
Junk
Matthias Grunewald Verlag, Mainz 1973,
665 pp., DM 88,—
Een recensie van gewone maat doet zonder meer tekort aan het belang die deze
`Lebenserinnerungen' van de Duitse jezuiet Fr. Muckermann toekomen. Terecht
zijn deze levensherinneringen opgenomen in een van de banden van de Kommission fur Zeitgeschichte bij de katholieke Akademie van Beieren.
Deze herinneringen heeft Muckermann
samengesteld, toen deze onvermoeibare
bestrijder van het nationaal-socialisme in
zijn vlucht voor de naderende nazi's een
nauwelijks veilig onderkomen had gevonden in het Vichy-Frankrijk gedurende de eerste helft van de tweede wereldoorlog. De aantekeningen vormen een
kostbare schat om de dynamische persoonlijkheid van deze Westfaalse strijder
op vele fronten te leren kennen. Tevens
krijgt men een bijzondere kijk op vele
terreinen in maatschappelijk, sociaal en
culturedl opzicht in het Duitsland van
tussen de twee wereldoorlogen. Ontelbare namen zowel in als buiten zijn
orde worden vermeld en vele bekende
en onbekende personen raak getypeerd
door deze schrandere mensenkenner. Temidden van de talloze contacten die
Muckermann met de meest onwaarschijnlijke mensen heeft onderhouden,
valt voor de Nederlandse lezer onmiddellijk zijn vriendschap op met de Limburgse priester en sociale voorvechter
Dr. H. Poels, evenals de Duitser een geducht strijder tegen het opkomend nazisme. Velen zijn door Muckermann gekend, die een belangrijke rol in het
openbare en kerkelijke leven hebben gespeeld. Over veel en uiteenlopende zaken heeft Muckermann zijn gedachten
laten gaan en, wat belangrijker is, tot
uitdrukking gebracht, wat hem niet altijd
in dank is afgenomen. Er zijn nauwelijks
terreinen geweest waar zich in geestelijk
opzicht belangrijke ontwikkelingen hebben voorgedaan of deze taaie jezuiet en
publicist is er minstens zijdelings bij betrokken geweest, en heeft er zijn oordeel
over gevormd.
De aansprekelijke stijl en de trefzekere
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woordkeus maken het lezen uiterst aangenaam. Wie over de schouder van Muckermann wil meekijken naar het geestelijke panorama van het Duitsland uit de
twintiger en dertiger jaren en met diens
ogen het maatschappelijke en culturele
landschap van die dagen beziet, kan zijn
ogen dan goed de kost geven om met
meer inzicht en doorzicht de hedendaagse
geestesgeschiedenis te verstaan en gaan
verlangen naar mensen die zoals Muckermann de tekenen van hun tijd wisten
te duiden.
G. Wilkens
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J. H. Gottmer, Haarlem 1976, 239 blz.,
f 15,90
Roger, Fr. Jean, Land van Jezus
Zomer & Keuning, Wageningen 1976, 120
foto's, f 23,90
Schoor, Jos van de, Woorden met God
(psalmen)

Patmos, Antwerpen/Amsterdam 1976,172
pp., BF 225
Tegelaar, Ruud, De Tegenstrever. Schijnspiritualiteit en psychische zelfmisleiding

(Futura 4) De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen/Amsterdam 1976, 83 pp.,
BF 195
Tussen ons in; tijdschrift voor gelovig samenleven

Charles Higham, Kate: the Life of Katharine Hepburn

W. H. Allen, London 1975, 244 pp., ill.,
£ 3.50
In afwachting van Naar autobiografie, en
na bet indringende en sfeervol portret
van haar vriend Garson Kanin, ziehier
de klassieke Hollywood-biografie door
de specialist-ter-zake. De vele, los aan
elkaar geplakte anekdootjes, geven het
bekende beeld van K. Hepburn weer,
zonder veel nieuw materiaal aan haar
mythische figuur van geemancipeerde
Hollywoodactrice toe te voegen. Verschillende periodes uit haar leven of loopbaan
blijven in het duister; te veel nietszeggende details worden opeengestapeld; en
vooral, de functie van een extravagante
star temidden van het conventionele-onconventionele Hollywood uit de jaren
dertig-veertig wordt niet, zelfs niet op
journalistiek niveau, uitgewerkt.
Eric De Kuyper

Godsdienst
Alder, Vera Stanley, Het vinden van het
derde oog

De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam 1976, 221 pp., BF 395
Balthasar, Hans Urs von, Diskussion

Gooi & Sticht, Hilversum 1976/1, 80 blz.,
f 15,—, BF 225 per jaar
Willemen, Theo, Vreugdebloemen
Patmos, Antwerpen/Amsterdam 1976,
136 pp., BF 225
Jan van Laarhoven, Gebed in de hoek
Amboboeken, Bilthoven 1974, 214 blz.,
114,50
In dit fijnzinnige boekje dat bestemd is
voor alien die zwervend op doortocht zijn,
zijn 100 gebeden (gebedspogingen) bijeengebracht van bekende en deels zelfs
`beroemde' personen.
Niet dat zij daarom het beste kunnen bidden, want elke bidder kan worden getypeerd als een 'arme van geest'.
Persoonlijk trof mij in het bijzonder het
gebed van Gerard van het Reve (12)
`Voordat ik in de Nacht ga'.
En dan het gebed van Albert Camus. Wat
doet deze atheist in dit gebedenboek? Bad
hij dan ook? Zo heb ik hem niet gekend
en ik dacht, wat is er veel verborgen geloof onder openbaar ongeloof!
`Wanneer de dag zal komen van mijn laatste refs'.
Ja, er gebeuren wonderen. Een ervan is
het gebed. 'n Fijn boekje, hoopvol en bem.oedigend.
J. J. Beukenkamp

uber Hans Kiings Christ sein

Matthias Grunewald, Mainz 1976, 143
pp., DM 15,80
Broeckx, P. M., Luister naar je hart. Op-

Prof. dr. Th. P. van Baaren, Het Offer
Bijleveld, Utrecht (1975, 160 biz., f 15,90

stellen over het gebed

Patmos, Antwerpen/Amsterdam 1976, 87
pp., BF 150
Haschek, Paul, Avond met God

Het is maar goed dat de auteur zelf zijn
bock de ondertitel `Inleiding tot een cornplex religieus verschijnsel' heeft meege-
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geven, want wie zonder deze waarschuwing vooraf begonnen zou zijn aan het
werk, zou zwaar teleurgesteld worden
over de onoverzichtelijkheid van het onderwerp. Dat ligt niet aan de auteur, maar
aan de literatuur van godsdienstgeschiedenis, vergelijkende godsdienstwetenschap en culturele antropologie, waar het
verschijnsel offer — toch een der centraalste religieuze fenomenen — uiterst
moeizaam bediscussieerd wordt. Steeds
weer blijken er op de algemene regel uitzonderingen gemaakt te moeten worden,
hetgeen de overzichtelijkheid van het onderwerp niet ten goede komt.
De Groningse hoogleraar heeft een overstelpende hoeveelheid materiaal bijeen
gegaard en dat brengt direct al een van
de feilen van dit boek aan het licht: het
ontbreken van een register, zowel van
vreemde woorden als van de besproken
volken en stammen. Op een dergelijke
wijze had het boek als naslagwerk uitstekende diensten kunnen bewijzen; nu is
het een wat onhanteerbare collectie van
uiterst interessante offerbeschrijvingen
gebleven. En voor wie op p. 131 de cerebrospinale meningitis niet zo gauw kan
thuisbrengen, zij gemeld dat dit een ontsteking van het ruggemergvlies is.
Panc Beentjes
Gods Woord bindt ons alien

Diepgangcentrum, Hazerswoude, in samenwerking met de Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, z.j., 64 pp, f 5,75
In een niet nader aangeduide parochie
heeft de werkgroep `Vorming' in samenwerking met Hazerswoude en Boxtel een
serie geloofsgesprekken over de Bijbel
gebundeld. Het mapje is echt bedoeld
voor onwetende beginners; ondanks de
moeite die er ongetwijfeld aan besteed
is, zouden degenen die voor het eerst in
de Bijbel gaan lezen, beter onder goede
leiding de Nieuwe Katechismus vanaf
pagina 57 kunnen bestuderen.
Panc Beentjes
Hans Urs von Balthasar and Joseph Ratzinger, Zwei pladoyers
(Munchener Akademie-Schriften), KoselVerlag, Munchen 1971 2 , 76 pp., DM 7,80
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Te laat werd dit boekje, dat ook voor
onze Nederlandse kerkelijke situatie van
belang lijkt, ontdekt. Von Balthasar, een
van de corypheeen van de `Nouvelle
Theologie' in de 50er jaren, pleit voor
het geloof in de godheid van Jezus Christus; en hij doet dat met de overdaad aan
eruditie die wij van hem gewoon zijn.
Daardoor wordt zijn vertoog echter geen
lichte lectuur. Anders Ratzinger: hij zegt
rustig en eerlijk, waarom hij van mening
is dat geloof in Jezus Christus onmogelijk wordt zonder geloof in de Kerk. Het
is een persoonlijk getuigenis, waarin toch
tal van objectieve argumenten ter sprake
komen. Vooral deze laatste voordracht
(die echter maar een derde deel van het
boekje beslaat) zij ter overweging aanbevolen. Ook nu nog.
S. Trooster
Herbert Kiers, Von der Freundschaft,t, die
im Verborgenen auf uns wartet. Worte
der Zuversicht

Herderbucherei Bd. 546) Verlag Herder,
Freiburg-Basel-Wien 1975, 126 pp.,
DM 4,90
Een aantal korte, fijnzinnige beschouwingen aan de praktijk van een evangelisch zielzorger ontleend. Deze bijzonder
prettig en direct geschreven aanmoedigingen komen daarom zo geloofwaardig
over, omdat de auteur het leven in al
zijn hardheid heeft beleefd. Blind geworden op 15-jarige leeftijd heeft hij de
energie en het uithoudingsvermogen opgebracht via filosofie- en theologiestudie
pastor te worden in een Noordfriese gemeente van de Evangelische Kerk. Graag
aanbevolen.
S. Trooster
Isaiah Shachar, The Jewish Year
Iconography of Religions XXIII, 3) E. J.
Brill, Leiden, 1975, 39 pp, + 48 Plates
f 38,—
In een korte inleiding rijkt de auteur alle belangrijke gegevens aan — begrippen,
Hebreeuwse termen — die voor een
goed inzicht in de Joodse kalender van
belang zijn. Bij elk gebruik, bij elk feest
vermeldt hij de Bijbelse gegevens, de
verschillende vormen waarin de attribu-
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ten voor dat feest in allerlei landen voorkomen, etc. Dan volgen 48 pp. foto's,
met uitleg over de voorwerpen die op de
sabbat en de voornaamste feesten worden gebruikt. Vaak staan op een pagina
dezelfde voorwerpen — maar uit zeer
verschillende tijden of landen -- naast
elkaar afgedrukt, hetgeen voor een iconografisch onderzoek bijzonder waardevol is. Een gedegen bibliografie completeert deze mooie katern in de omvangrijke serie `Iconography of religions'.
Panc Beentjes

Literatuur
Betzema, Johan, Stroomgebieden. Verhalen
Kosmos, Amsterdam/Antwerpen 1976,
144 blz., f 17,50
Cordes, Alexandra, Geh vor dem letzten
Tanz

Schneekluth, Munchen 1975, 452 pp.
Deneuter, Frans, Een driehoek. Kroniek
van de kleine dingen

De Clauwaert, Leuven 1976, 158 pp.,
BF265
Genie en Wereld. Dee! 28: Proust

Heideland-Orbis, Hasselt 1975, 294 pp.,
BF 525
Heuermann, Hartmut u.A. (Hrsg.), Literarische Rezeption

deling mee te geven. Omdat `historische'
literatuur op dit ogenblik materieel en
(vooral) mentaal weinig in de gunst ligt,
moet Lessing optreden als exemplum
van veralgemeenbaarheid van zowel systematiek als intentionaliteit; op elk ogenblik staat de ambivalentie van individuele toegankelijkheid en historische afstand
centraal in het bewustzijn. Dat leidt tot
voorrangsaspecten: continuiteit van de
traditie, breukgehalte van zijn literaire
produktie en gehalte, maatschappelijke
verstrengeling en actualiseerbaarheid, illustratiepotentie voor een reeks literaire
aspecten (genres, analytische procedures).
Lessing (meer idee dan persoon) wordt
omstandig voorgesteld als Aufklarer, als
overgangsfiguur en als auteur van een
coherent oeuvre; organisatorisch werkt dit
in de structuur van het werkboek door
in de fundamentele rubrieken: historische context, maatschappelijk relief van
de esthetische fenomenen, intensivering
van de receptiehistorische perspectieven,
Europese integratie (via b.v. synoptische
tabellen). De correcte nuchterheid waarmee ook de eigen werktekst geschreven
werd, is niet de laatste didactische troef
van een bewonderenswaardig beredeneerd en overlegd werk, dat ook voor
andere dan de Westduitse onderrichtsdiscussie inspirerend zou moeten werken.
C. Tindemans

Ferdinand Schoningh, Paderborn 1975,
271 pp., DM 18,80

Neville Braybrooke, ed., The Letters of

Poesiealbuin 100. Johann Wolfgang Goethe

J. R. Ackerley

Verlag Neues Leben, Berlin 1976, 64 pp.,

Duckworth, London 1975, 354 pp.,
£ 9.50

Poesiealbum 101. Ernesto Cardenal

Verlag Neues Leben, Berlin 1976, 31 pp.
Wilfried Barner, Gunter Grimm, Helmuth
Kiesel, Martin Kramer, Lessing, Epoch Werk - Wirkung

C. H. Beck, Munchen 1975, 414 pp.,
DM 22,—
Midden de rumoerige studiehervormingsdiscussie die voornamelijk gevoerd wordt
met abstracte en theoretische voorstellen
en programma's, valt hier een werkboeknieuwe-stijl dat alle gemoederen weer ophitsen kan. Resoluut trekken de samenstellers (te Tubingen geconcentreerd) erop uit om 'literatuurgeschiedenis' een
model van methodisch.-principiele behan-

Vier romans en een theaterstuk: daaruit
bestaat het hele literaire oeuvre van J. R.
Ackerley (1896-1967). Vooral zijn posthuum gepubliceerde autobiografisch
bock: My Father and myself hebben hem
op het voorplan gebracht. De (geselecteerde) brieven zijn zoals zijn andere geschriften: exact, scherp, en het midden
houdend tussen zelf-medelijden en zelfkritiek. De onderwerpen zijn gekend: literatuur, S's hond, en homoseksualiteit
(`I do not seem to have a subject-except
animals, homosexuality, and (I suppose)
the trials of a Literary Editor'). In deze
brieven komt de hele literaire wereld
rechtstreeks of onrechtstreeks aan bod,
doordat Ackerley jarenlang Literary Editor geweest is van The Listener en hij door
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zijn vriendschap met E. M. Forster de
hele Britse literaire wereld van nabij
heeft gekend. Zijn oordelen, adviezen, en
commentaren zijn van een bijzondere
(sommige zullen zeggen: bijna ongehoorde) scherpte. Ackerley's heel aparte benadering van de dierenwereld (hij had
een hekel aan anthropomorfiseren van
dieren) vult een goed deel van de brieven — en twee van zijn boeken — en is
ook voor de niet-dierenliefhebber die ik
ben, van een bijzondere interesse. De homoseksuele thematiek is meer diffuus
aanwezig; beslist nooit in concrete details geformuleerd, en de intimiteit geeft
zich nooit bloot. Wel, daarentegen, de
hele spanning van een klasse van mensen in een bepaalde periode van de Britse geschiedenis. Ook vanuit dit standpunt
een lezenswaardig getuigenis. Tenslotte,
niet minder boeiend, zijn de vele rechtstreekse en onrechtstreekse feiten die
verband houden met de commercialiteit,
de venaliteit, de hoererij van het schrijven zelf. De elegantie en verbeelding
waarmee deze brieven geschreven zijn
— vaak wordt een f eitj a in vier verschillende brieven behandeld op een totaal
andere, adequate toon — getuigen van
de literaire bewustheid die Ackerley ook
in zijn dagelijkse bezigheden (als ambtenaar van de BBC, voor het grootste deel
van zijn leven) koesterde. Het wetenschappelijk apparaat dat de uitgever
rond de brieven heeft gesponnen is indrukwekkend, at heeft Braybrockes bekommernis voor de feitelijke achtergrond
hem, naar het mij voorkomt, vaak parten gespeeld. Zeggen en schrijven dat
Ackerley op een bepaald moment van
zijn leven aan geheugenverlies geleden
moet hebben (daar komt het min of meer
op neer), omdat hij in twee verschillende
brieven een min of meer verschillende
versie geeft van eenzelfde gebeurtenis,
is het literair dandyisme van de man over
het hoofd zien.
Eric De Kuyper
Marie Cardinal, Les mots pour le dire
Grasset 1975
Deze roman beschouw ik als een zeer
belangrijk werk. Hij is goed geschreven.
Hij behelst de autobiografie van een
vrouw die volledig stukgelopen is en die
door een jarenlange psychoanalyse wer-

Boekbespreking

kelijk geneest en gelukkig wordt. Het is
ook werkelijk een roman. Niet een soort
propagandageschrift waarin reclame
wordt gemaakt voor een dergelijke langdurige behandeling als hier wordt beschreven. Wel een boek waaruit veel
vrouwen een duidelijker idee kunnen krijgen ook over zichzelf en hun eigen leven.
Het hier beschreven meisje is grootgebracht in een milieu van in Algerije wonende Fransen. Ze wordt streng katholiek opgevoed. Iedere situatie is verschillend, maar hoevelen zullen zich niet kunnen spiegelen aan die van haar. Een heel
goed boek, in deze tijd van bewustwording!
Dieuwke Eringa

Literatu u rwetenschap
Arntzen, Helmut u.a. (Hrsg.), Literaturwissenschaft and Geschichtsphilosophie.
Festschrift fur Wilhelm Emrich

Walter de Gruyter, Berlin/New York
1975, 602 pp., DM 196,—

Serge, Victor, Litterature & revolution
(petite collection maspero 155) Maspero,
Paris 1976, 122 pp.
Klaus-Michael Bogdal, Burkhardt Lindner, Gerhard Plumpe (Hrsg.), Arbeitsf eld: Materialistische Literaturtheorie,
Beitrage zu ihrer Gegenstandsbestimmung

(Schwerpunkte Germanistik) Athenaion,
Wiesbaden 1975, 287 pp., DM 26,—
Dit beslist controversiele boek bevat pogingen (door voornamelijk Westduitse
neo-marxisten) om enige correctie aan to
brengen in het traditionele literatuurconcept dat de auteurs als door Sowjetrussische dogmatiek ontwricht achten. Dit gebeurt methodologisch-geschiedenistheoretisch door het (filosofische) materialisme
als basis van een literatuurtheorie uit to
spelen tegen de socialistisch-realistische
doctrine; evolutietheoretisch gaan ze tot
de bron van verstarring terug (Sickingendebat, F. Mehrings specialistische bijdrage, de relatie tussen literatuur en ideologie, Brechts eigenzinnige opstelling en de
methodenstrijd in de literatuurwetenschap). Als specifiek demonstratieobject
fungeert de avantgarde, waarin het Russische futurisme in zijn ontwikkeling naar
linkse stootroep (LEF) onder de Zjdanowverbodsbepalingen is bezweken, maar
A
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ook Brecht wordt in deze visie betrokken
als zijn fascisme-parabels geinterpreteerd
worden als evenzovele aanvallen op het
communistische ideologisme. Er wordt
weinig gepolemiseerd; de strategie vormt
zich veeleer via een reconstructie van historische gegevens en ideeen die materialistisch op hun coherentie en consequentheid ondervraagd worden. Meteen wordt
deze gelegenheidsbundel mentaalhistorisch belangrijk omdat hij mede door een
uitstekende en ruime bibliografie (gecommenteerd dan nog) de betekenis van een
historisch feit verwerft dat in deze moeizame discussiecirkel niet genegeerd kan
worden en om nadere uitwerking smeekt.
C. Tindemans
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grafie wordt voorafgegaan door een ruime uiteenzetting over de literaire historiografie in Engeland, waarin de intrinsieke
problemen uitvoerig worden besproken.
In ieder geval een degelijke en uiterst
bruikbare synthese.
C. Tindemans

Taalwetenschap
Carontini, E. & D. Peraya, Le projet semiotique

(`encyclopedie universitaire') editions universitaires, Paris 1975, 177 pp.
Gobard, Henri, L'alienation linguistique.
Analyse tetraglossique

Flammarion, Paris 1976, 298 pp.
Aurel Sercu, Het dialect van OostduinHelmut Winter, Literaturtheorie and Lite-

kerke en omgeving

raturkritik

Secretariaat van de Koninklijke Vlaamse
Academie voor Taal- en Letterkunde,
Gent 1972, 288 pp.

(Studienreihe English, Band 19) Francke,
Bern 1975, 205 pp., sFr 19,80
Dit werkboek wil Anglistiekstudenten initieren in de problemen van de literatuurwetenschap en derivaten. Doorgaans onthoudt S. zich van enige persoonlijke voorkeur: hij ziet zijn opdracht in een accurate pluralistische presentatie, al weegt het
evenwicht even door als het over pragmatiek en de aspecten van functie en receptie gaat. In een systematisch deel
wordt het begrip literatuurwetenschap
aangereikt en een omschrijving van literatuurtheorie en literatuurkritiek gewaagd. Op enkele literairtheoretische problemen gaat S. nader in: wezen en functie
en de relatie tot waarheid, werkelijkheid
of maatschappij. Onder grondbegrippen
van de literaire analyse ressorteren de
genres, de structuur, het motief, het perspectief, het ritme, het tragische, het groteske, het triviale. Met stilistiek, interpretatie en effect sluit hij dit deel zinvol af.
In een historisch deel dat exclusief op de
literatuurkritiek is gericht, overloopt hij
de Britse literatuur (met enkele Amenikaanse uitstapjes) vluchtig van Ph. Sidney tot M. Arnold, grondiger met de grote ouderen (T. S. Eliot, I. A. Richards, W.
Empson, F. R. Leavis) buigt hij zich over
het New Criticism en behandelt vrij volledig het heden: R. Hoggart, R. Williams,
D. Davie, F. Kermode, H. Gardner, J.
Casey, C. Brooke-Rose, W. Nowottny, G.
N. Leech en D. Lodge. De ruime biblio-

In dit werk krijgen we achtereenvolgens
de inventaris van Oostduinkerkse fonemen, de historische evolutie vanaf het
(gereconstrueerde) Westgermaans en een
klankgeografisch onderzoek in 22 gemeenten in de Westhoek van WestVlaanderen.
Het gaat hier kennelijk om de verdere
uitwerking van een licentiaatsverhandeling. De studie vertoont daarvan dan ook
tal van gebreken. Het voornaamste lijkt
me wel dat ze slechts een heel gebrekkige
theoretische fundering heeft, wat o.m.
aanleiding geeft tot een erg vaag en incoherent foneembegrip. Van een serieuze
theoretische probleemstelling is evenmin
sprake.
Wel kan het boek diensten bewijzen als
dataverzameling, wat m.i. toch een niet
to onderschatten verdienste is.
Fr. Daems

Theater
Boncompain, Jacques, Auteurs et Comediens au XVIIIe siècle

Perrin, Paris 1976, 211 pp.
Lindenberger, Herbert, Historical Drama. The Relation of Literature and Reality

The University of Chicago Press, Chicago/London 1975, 108 pp., £ 10,20
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May, Erich Joachim, Wiener Volkskomodie and Vormdrz

Henschelverlag, Berlin 1975, 464 pp. (ill.),
DM 35,Miething, Christoph, Marivaux' Theater
— Identitatsprobleme in der Komodie

(Freiburger Schriften zur romanischen
Philologie, Bd. 31)
W. Fink, Munchen 1975, 160 pp.,
DM 36,—
Rainer, Yvonne, Work 1961-73
Nova Scotia, Halifax 1974, 338 pp.
Rincon, Carlos, Das Theater Garcia Lorcas

(Neue Beitrage zur Literaturwissenschaft,
Bd. 38) Riitten & Loening, Berlin 1975,
451 pp., DM 24,—
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rini (waarom deze selectie?), Th. Bernhard (want nog absurd) en W. Bauer (neorealistisch, nog een cliche). Als je zijn
commentaar op het DDR-drama napluist
en die vergelijkt met de analyse van W.
Schivelbusch (cfr. Streven, okt. 1974, p.
94), begrijp je wat hier verkeerd is gegaan; S. verliest zijn autoriteit en zijn analytisch vermogen omdat hij ideologische
intuitie en affectieve maatschappijleer de
bovenhand laat nemen op ideologische
kennis en ideegerichte analyse. Het lectoraat heeft hier misplaatst ontzag gehad
voor een duidelijk onrijpe eindtekst. Je
houdt er alleen een uitstekende bibliografie aan over.
C. Tindemans

Franz Norbert Mennemeier, Modernes J. L. Styan, Drama, Stage and Audience
Deutsches Drama. Kritiken and Charak- Cambridge UP, London 1975, 256 pp, pb,
teristiken. Band 2: 1933 bis zur Gegen- £ 2.25
wart
W. Fink, Munchen 1975, 410 pp., (UTB
425), DM 19,80
De clementie voor de veelsoortigheid en
uitgebreidheid van zijn opdracht waar S.
in het voorwoord om smeekt en die reeds
vooraf zijn overzicht alle aanspraak op
een gesloten eenheid ontzegt, is uiteindelijk moeilijk op te brengen. Na de fijne indruk van het le deel (cfr. Streven, febr.
1974, p. 527) worden hier te grove draden
gesponnen, wordt de coherentie van een
ontwikkelingslijn zowel van een auteur
als van een tijdvak onvoldoende gehandhaaf d, worden eigenlijk slechts capita selecta gepresenteerd. Dat wreekt zich in
nagenoeg iedere analyse. Ik geloof niet
dat je O. von Horvath globaal rechtvaardig kan voorstellen op basis van slechts
enkele stukken. Brechts 2e fase wordt gereduceerd tot de exiel-dramatiek (waartoe de grote slotstukken niet eens gerekend worden) en zijn Katzgraben-theorie.
M. Frisch en F. Durrenmatt worden zonder grondige argumentering tot bijlopertjes gedegradeerd. P. Weiss krijgt wel de
ruimte, maar hij gaat in S's waardering
ten onder als Weiss' laatste teksten hem
ideologisch ongenoegen geven. Op een
snipperstapel gooit hij dan D. Forte (smalend), Hochhuth (kleinburgerlijk), P.
Handke (onbegrijpend), M. Walser en G.
Grass (grotesk en dus onoprecht), F. X.
Kroetz (dwars), M. L. Fleisser tot P. Tur-

Met de drie begrippen uit de titel formuleert S. zijn stelling dat het `theater' gebaseerd is op een communicatieproces,
zodat de (niet enkel Angelsaksische) eenzijdige benadering van het drama als fundament van het theater polemisch onderzocht en uitgeschakeld wordt. Constructief doorredenerend gaat hij dan in op alle (naar zijn smaak en inzicht) voorwaarden en omstandigheden waaruit het complexe fenomeen `theater' uiteindelijk samengesteld raakt: tekencode, stijl, genre,
demonstratie, rol-concept, non-illusie, publiek. Met ruime empirische ervaring en
historische kennis weet hij welsprekende
argumenten aan te dragen en een briljant
pleidooi te doen voor de autonomie van
het theater (als artistiek-esthetisch object
uiteraard). Een handicap is evenwel dat
deze zorgvuldige amplificatie niet gebeurt volgens eigentijdse wetenschappelijke opvattingen; de (op zich voortreffelijke) uiteenzetting over het publiek b.v.
gebeurt met overwegend mentale gegevens en mist elke perspectivische exactheid, zoals zoveel wat met het theater
(maar dat thema bepaald niet alleen) samenhangt. Daardoor is de actieradius van
dit intelligente boek andermaal beperkt
tot de reeds intuitief overtuigden, wat
voor de wetenschappelijke omgang met
het theater nogmaals een verloren gelegenheid betekent.
C. Tindemans

Personalia

Prof. jhr. dr, F. A. M. Alting von Geusau,
geboren 1933. Promoveerde te Leiden in
de rechten in 1962. Is vanaf 1965 professor in het recht van de internationale 01'ganisaties aan de Katholieke Hogeschool
te Tilburg, vanaf 1966 directeur van het
John F. Kennedy-Instituut; was lid van
de Nederlandse delegatie naar de Algemene Vergadering van de Vercnigde Naties in 1973 en 1975, enz.
Adres: John F. Kennedy-Instituut, Hogeschoollaan 225, Tilburg.
E. Fauconipret , geboren 1950. Licentiaat
T.E.W./Consulaire orientatie, geaggregeerde I-I.S.O., aspirant N.F.W.O., verbonden aan de Universitaire Faculteiten
Sint-Ignatius te Antwerpen.
Adres: G. Gezellestraat 11, B-2120 Schoten.
Dr. L. L. S. Bartalits, geboren 1933. Studeerde sociale wetenschappen aan de universiteit te Utrecht in 1968 op 'Ungarn
und del' Anschluss'. Is thans verbonden
aan het John F. Kennedy Institute te Tilburg.
Adres: Hogeschoollaan 225, Tilburg.
Dirk Lauwaert, geboren 1944. Studeerde
aan de K.U.L. en aan het Centro Sperimentale di Cinematografia te Rome.
Schrijft voor 'Kunst- en CuItuuragenda',
'Spectator' en 'Film en Televisie'. Is tijdelijk verbonden aande K.U.L.
Adres: Martelarenlaan 43, 3200 Kessel-

La.
Dr. J. de Waar!. Wetenschappelijk rnedewerker van 'Streven'. Gepromoveerd Universiteit van Amsterdam. Werkzaam bij
het ministerie voor Volksrnilieu en Hygiene te Den Haag.
Adres: Ruysdaelkade 69, Amsterdam-Z.
J. Vercammen, geboren 1952. Licentiaat

pedagogische wetenschappen, werkt in de
kadervorming voor het jeugdwerk.
Adres: Bouwelsesteenweg 48, B-2270 Herenthout.

Dr. H. Hermans, geboren 1908. Studeerde
rechten in Nijrnegen. Was daarna tot de
oorIog parlementair redacteur bij De Tijd,
na de oorlog bij De Maasbode. Hij was
secretaris van de ministerpresident en tegelijk lector in de dagbladwctenschappen
aan de Universiteit te Nijmegen. Daarna
zestien jaar NederIands Commissaris
voor Algemene Voorlichting op Curacao,
Hij was algemeen secretaris van de Nederlandse Katholieke Oudervereniging en
is nog lid van het Dagelijks Bestuur van de
N ederlandse gezinsraad.
Adres: Vlaskamp 614, Den Haag.
Dr. C. Tinden1ans, geboren 1931. Studeerde Germaanse Filologie aan de Rijksuniversiteit te Gent, promoveerde in 1966.
Hoogleraar aan het Rijksuniversitair
Centrum te Antwerpen, docent theaterwetenschap aan de Universitaire Instelling Antwerpen,
Adres: Jan van Mirlostraat 1, B-2520 Edegem,

L. Goossens, geboren 1945. Licentiaat arbeids- en industriele sociologic, assistent
sociologie aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen, bereidt
een doctoraal proefschrift voor over de
huisvesting in Belgic.
Adres: Naamsesteenweg 41, B-3045 Blanden.
J. F. Du Bois s.j., geboren 1925. licen-

tiaat klassieke filologie, filosofie en theologie; beheerder Middelheim Promotors,
lid A.I.e.A., leraar.
Adres: Frankrijklei 91, B-2000 Antwerpen.
I. Gansbeke, geboren 1949. Licentiaat,
doctorandus economise he wetenschappen; assistent aan het C.O.P. (Centrum
voor Ontwikkelingsplanning) van de K. U.
te Leuven.
Adres: Donkerlei 41, B-2800 Mechelen.

Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen.
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Redactioneel, Oost-West-detente
Grenzen van de detente I F. A. M. Alting von Geusau
Israel. de Arabische landen en Europa I E. Faucompret
Mislukte vredespogingen in hat Midden-Oosten I
L. L. S. Bartalits
D. W. Griffiths esthetische politiek I D. Lauwaert
Sociale ecologie. een hulpmiddel bij de wetenschappelijke
toekomstverkenning? / J. de Waart
Druggebruik bij leertingen, leerlingen over druggebruik I
J. Vercammen
Wie was Jan Dunselman? I H. Hermans
Forum
Theater en publiek / C. Tindemans
Stadssociologie: een neo-marxistische benadering I Luc
Goossens
Frans Masereel/ Jo F. Du Bois S.J.
Staat Brazilie model? / I. Gansbeke
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