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DE REDACTIE, Streven, Vlaamse Editie
3
In het augustus-september van de jaargang 1977 - 1978 werd aan de lezers in een korte nota
medegedeeld dat de samenwerking tussen de Vlaamse en de Nederlandse redacties voortaan
op een andere basis gestoeld wordt. Over de redenen die ons tot deze beslissing geleid
hebben, zijn wij de abonnees wat meer uitleg verschuldigd. Een goede gelegenheid om ook
kort uiteen te zetten wat wij met Streven voor ogen hebben.

JO F. DU BOIS, De Kerk, wat nu ?
9
Het overlijden van Paus Paulus VI en de keuze van zijn opvolger haalde de koppen in de
nieuwsmedia. Zonder oppervlakkige balansen te willen opstellen of voorbarige prognosen te
schetsen, wordt in deze bijdrage gepoogd enkele beschouwingen te wijden aan de huidige
situatie van de katholieke kerk en aan haar mogelijke, hoopvolle ontwikkeling.

J.B. LIBANIO, Puebla - tienjaar na Medellin
13
In Peubla zal moeten blijken of Medellin een historisch en definitief keerpunt was in de
houding van de Latijnsamerikaanse Kerk ten aanzien van de gevestigde politieke en economische machten en van de veelal onmondige en vaak uiterst arme volksmassa's. De in tien
jaar tijds danig gewijzigde toestand - binnen en buiten de Kerk - kan de destijds verrassende
opties van Medellin zowel bevestigen als ten dele weer ongedaan maken.

F. CROMPHOUT, E. Schillebeeckx : Gerechtigheid en Liefde
25
Het definitieve en onherleidbare karakter van Gods openbaring in Jezus Christus neemt niets
weg van het feit dat de historisch-culturele context, waarin die openbaring verstaan en
ervaren wordt, intussen heel anders geworden is. Schillebeeckx stelt dan ook terecht dat de
sociale en politieke dimensies van gerechtigheid en bevrijding behoren tot de hedendaagse
ervaring van het heil, al blijft een christelijke heilsverwachting de 'pretentie van de totale
zelfbevrijding' afwijzen.

30
A. DEREERE, Janus Korczak - een honderdjarige Pool
In Tel-Aviv en Warschau werd ditjaar de nagedachtenis geeerd van een tot v66r kort vrijwel
onbekende Joods-Pooise kinderdokter en pedagoog, die in 1942 omkwam in het concentratiekamp van Treblinka. Sinds 1957 raakte zijn literaire nalatenschap in steeds ruimere kring
bekend, en ze blijft de lezers boeien door de gedurfde pedagogische inzichten en praktijken
van de man, die onder de eerste wereldoorlog zijn pittige 'Hoeje van een kind moet houden'
in een veldlazaret te boek stelde.

F.W. SCHILPZAND, Confessionaliteit en Vakbeweging: een Gesprek met Prof. Dr.
W.H.I. Reynaerts
37
In december 1975 kwam in Nederland een begin van fusie tot stand tussen de socialistische
vakcentrale NVV en de katholieke NKV, met dien verstande dat de Federatie Nederlandse
Vakbeweging, FNV, aIle wezenlijke beleidstaken op zich neemt, terwijl beide vakcentrales
vooralsnog afzonderlijk blijven bestaan. Het protestans-christelijke CNV werd geen lid van
de federatie. In gesprek met Prof. Reynaerts peilt de auteur naar de historische achtergronden van de nieuwe federatie, naar de argumenten van haar pleitbezorgers en tegenstanders en
naar de vooruitzichten van een nog verder doorgedreven de-confessionalisering.

F. DE SCHUTTER, Peter Handkes Iinkshandige Frau
48
Binnen de naoorlogse Duitse literatuur wenst de betwiste Oostenrijker zich uitdrukkelijk te
distantieren van gevestigde beroemdheden als Boll, Grass en Andersch. Zijn 'poetisch
realisme ' schuwt allerminst de cliche-rnatige banaliteit van zoveel menselijke situaties en
dialogen, maar verwoordt even zo vele poetische doorbraken naar een authentieker, wellicht
utopisch bestaan.

G. W. KOWALSKY, Wetenschap tussen Fascinatie en Argwaan
S7
In onze samenleving blijkt van het wetenschappelijk onderzoek een merkwaardig fascinerende kracht uit te gaan. Mede doordat de wetenschapsmensen een nogal aparte, sociale
groep vormen, roept hun bedrijf ook uitgesproken argwaan en vijandigheid Ope De auteur
probeert te achterhalen waar die fascinatie en argwaan vandaan komen en tot welke conflicten zij aanleiding geven. In zijn conclusie gaat hij uitdrukkelijk in op de kritische en
complementaire verhouding van wetenschap en christendom.

C. TINDEMANS, Het Paratheater van Jerzy Grotowski
69
Op het toppunt van zijn kunnen en zijn verdiende intemationale reputatie heeft de Pooise
regisseur J. Grotowski plots volledig afgehaakt. Het paratheater dat hij sinds 1949 - vaak in de
vrije natuur en zonder professionele acteurs - tegelijk improviseert en programmeert, is een
wonder mengsel van lijfelijke saamhorigheid en hysterische trance, van verbaal illusionisme
en radeloos anarchisme. Of deze omgang met - en negatie van - theater van enige creatieve
vernieuwing getuigt, valt ten zeerste te betwijfelen.

Streven : Vlaamse Editie

Streven is nooit erg kwistig geweest met programma- of intentieverklaringen : wat bedoelen we eigenlijk met dit tijdschrift ? Voor wie het blad
volgt, blijken die bedoelingen wei altijd meer uit wat er maand na maand in
verschijnt dan uit nadrukkelijk gemanifesteerde voornemens. Voor een
keer willen we daar een uitzondering op maken. De aanleiding ligt voor de
hand. Bij het sluiten van de vorigejaargang is de lezers meegedeeld dat de
Vlaamse en Nederlandse redacties in gemeenschappelijk overleg besloten
hebben hun samenwerking op een andere leest te schoeien. De mededeling
was wat bondig, ze zal velen misschien raadselachtig voorgekomen zijn en
blijkens enkele reacties, zowel uit Nederland als van bij ons, heeft ze
sommigen geschokt. Sommigen vinden het bovendien 'onheus', dat wij
die beslissing genomen hebben zonder de lezers te raadplegen, alsofwij zo
maar eigenmachtig over het blad beschikten. Dat getuigt van een betrokkenheid bij het blad die voor ons een verrassende aanmoediging betekent,
maar ons tevens leert dat we in ieder geval - zij het dan achteraf - de lezers
wat nadere uitleg verschuldigd zijn, zowel over de aard en de motieven
van onze beslissing als over de richting die we verder aan het tijdschrift
willen blijven geven,
Oorspronkelijk een blad van en voor oudleerlingen van het
O.L.Vrouwcollege in Antwerpen, vanaf 1933 een maandblad onder
leiding van Vlaamse Jezuieten, werd Streven in 1947, door de samensmelting met een soortgelijk blad in Nederland, een gezamenlijke onderneming van de Vlaamse en de Nederlandse Jezuieten 1. Twee redactieteams, een in Antwerpen en een in Amsterdam, zorgden samen voor een
en hetzelfde blade Dat is nu meer dan dertigjaar zo geweest, en het was een
reele bijdrage, geloven wij, tot de Vlaams-Nederlandse culturele integratie. In die samenwerking is nu deze verandering gekomen, dat met ingang van de nieuwe jaargang twee afzonderlijke edities zullen verschijnen,

lOver het ontstaan en de oorspronkelijke bedoelingen van Streven, zie het In Memoriam
Pater Frans De Raedemaeker, in Streven, maart 1961, pp. 521-526. Over de fusie met
Nederland: Aan onze lezers , in Streven, oktober 1947, p. 1.
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geleid doortwee afzonderlijke redacties. Die twee redacties blijven met
elkaar in nauw contact, delen elkaar mede wat ze zich voornemen te
publiceren en nemen van elkaar aIle artikelen over die ze wensen. Vele
artikelen blijven dus hopelijk in de twee edities verschijnen. De VlaamsNederlandse samenwerking heeft te veel bijgedragen tot de kwaliteit en de
specifieke eigenheid van Streven om ze verloren te laten gaan. Van onze
kant is het dus helemaal niet de bedoeling, ons in een eng- Vlaams provincialistisch isolement terug te trekken, verre vandaar. Maar wel maken de
afzonderlijke redacties voortaan voor zichzelfuit, welke bijdragen van de
andere redactie zij voor hun eigen rekening nemen en welke niet. Daaromtrent ontstonden de laatste jaren nogal eens menigsverschillen, zoals
dat weI in iedere redactie zal gebeuren. Toch bleef aan beide zijden de zorg
om de kwaliteitsnorm groot genoeg om een gesprek mogelijk te houden.
Dat gesprek willen wij beslist voort blijven zetten. Maar gaandeweg heeft
de overtuiging veld gewonnen dat de lezersgroep die de twee vleugels van
de redactie in Noord en Zuid voor ogen stond en dus de opvatting over het
blad dat ze eigenlijk wilden maken, eigenlijk niet meer geheel en al dezelfde waren. En wij dachten dat we ons dan beter en met meer animo
directer op de eigen doelgroep konden richten.
Waarin die verschillen in opvattingjuist bestaan, is niet zo gemakkelijk uit
te leggen. Het zijn overigens meer nuances, verschillen in accent, persoonlijke en subjectieve voorkeuren dan r.egelrechte tegenstellingen. De
voornaamste elementen die bijgedragen hebben tot die uiteenlopende
optie zijn wel de volgende :
1. De lezersgroep in Vlaanderen is merkelijk jonger dan in Nederland.
Blijkens een uitvoerig lezersonderzoek in 1971 (Streven, augustus 1971,
pp. 1131-1140) waren toen in Vlaanderen 40,5 % van de abonneesjonger
dan 35 jaar (in Nederland 34,7) en 77,5 % jonger dan 50 (in Nederland
56,9 %). Niets wijst erop dat die situatie veranderd is tegen zeven jaar
geleden.
2. In Nederland verschijnt op allerlei gebied een groot aantal bladen van
vergelijkbaar niveau, maar daarin zijn heel veel publikaties met een expliciet katholiek karakter weggevallen.
De Nederlandse redactie ziet daar een 'gat in de markt' en wil zich bewust
daarop richten. De Vlaamse redactie heeft niet direct dezelfde behoefte.
3. De Nederlandse redactie geeft meer de voorkeur aan evenwichtige,
goed geargumenteerde exposes, met voor en tegen, zonder partij te kiezen
voor tendensen en ontwikkelingen die zij als te extreem ervaart. De
Vlaamse redactie vindt dat ze ook alternatieve ideeen een kans moet
geven en, omgekeerd, geen plaats vrij moet rnaken voor ideeen die ze als te
behoudend beschouwt.
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4. De Nederlandse redactie yond vele bijdragen van literaire, kunst-kritische, filmologische, wetenschappelijke aard vaak te academisch, te gespecialiseerd. De Vlaamse redactie zag en ziet daarin, mede met het oog
op haar jonger lezersbestand en op de culturele situatie in Vlaanderen, een
soort pioniersarbeid die voor het Vlaamse publiek te belangrijk is om op te
geven,

5. Al het voorgaande houdt verband met het feit dat de Vlaamse redactie
de laatste jaren een veel hechtere groep is geworden dan in Nederland
voorlopig mogelijk is gebleken, een groep mensen die zich een geprononceerder beeld zijn gaan vormen van het blad dat ze zelf willen blijven
maken.

Wat voor een blad li'e willen blijven maken
Als we in hetgeen voIgt, proberen te omschrijven wat voor eeQ. groep wij
willen vormen, wat voor een blad ons voor ogen staat, dan zeggen we
meteen wat voor lezers we op het oog hebben, bestaande en potentiele. In
grote lijnen komt dat hierop neer : de Vlaamse redactie wil een groep
vorrnen van christelijke signatuur, van intellectueel geinteresseerde mensen die, in eenpluriforme en open opstelling, het tijdschrift als een middel
zien om te werken aan de bewustwording, verkenning en evaluatie van de
cultureel-rnaatschappelijke ontwikkelingen die voortdurend plaatshebben
op de meest verscheiden gebieden van onze samenleving. Christelijk,
intellectueel, pluriform en open : het zijn lege termen, zolang ze niet
concreter worden ingevuld. Van ieder van de drie proberen we te zeggen
wat wij er niet onder verstaan en wat wel,
1. Dat we een tijdschrift van christelijke signatuur willen maken, ligt voor
de hand: Streven is een jezuietentijdschrift. Dat betekent echter niet dat
wij de opinie van de Vlaamse Jezuieten vertegenwoordigen. Om de eenvoudige reden dat zo iets niet bestaat. De redactie heeft altijd een mime
autonomie genoten, heeft daar, naar eigen wisselend inzicht, loyaal gebruik van gemaakt en wil dat, in gezamenlijke verantwoordelijkheid met
de leken die deel uitmaken van de redactie enmet de medewerkers die zij
aantrekt, blijven doen.
We bedoelen ook niet dat wij ons 'apologetisch' of 'proselytisch' op willen
stellen, dat we de problemen of ontwikkelingen die we ter sprake willen
brengen, altijd automatisch vanuit een 'christelijk', laat staan 'kerkelijk'
standpunt willen belichten. Wij menen dat er een hoop dingen zijn waarover het christendom als zodanig niets te zeggen heeft en die we, juist
vanuit onze christelijke overtuiging, in hun eigen autonomie moeten respecteren en leren kennen. Evenmin bedoelen we dat, als we het nodig
vinden een christelijk standpunt in te nemen, dit een door instituut of
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ideologie vooraf vastgelegd standpunt zal zijn. En uiteraard zal ons standpunt dan ook niet het enig mogelijke christelijk standpunt zijn.
WeI bedoelen we dat wij het christendom en met name de 'evangelische
inspiratie' , in onze samenleving niet aIleen van groot belang, maar onmisbaar achten. Zij houdt dimensies open waar veel vernauwd en verschraald
denken en ~treven in onze tijd dringend behoefte aan heeft en naar de
herformulering waarvan veel nieuw denken en streven kennelijk op zoek
is. De evangelische inspiratie verstaan wij, heel in het algerneen," als 1)
een geloof in onvermoede, door God beloofde menselijke en maatschappelijke mogelijkheden, waarvan wij de verkondiging vinden in Jezus' woord en leven ; 2) een kritische houding of aanklacht tegen alles wat
die mogelijkheden in de weg staat: zonde en kwaad, waarvan het christendom zegt dat ze altijd weer te overwinnen zijn, onrecht en bekrompenheid, structuren en vastgeroeste denkroutines, ook in de Kerk en in de
eigen religieuze of katholieke ideologie of in de afweer daartegen : 3) een
oproep om die mogelijkheden overal open te houden en van onszelf en de
mensen die we willen aanspreken, 'agents of change', bewerkers van
verandering te maken (de uitdrukking is van P.Arrupe, de Generaal-Overste van de Jezuieten), Het is tenslotte die inspiratie die Jezuieten ertoe
beweegt een tijdschrift uit te geven dat zich lang niet aIleen met religieuze
en kerkelijke thema's bezighoudt, maar zich minstens evenzeer interesseert voor zuiver profane culturele en sociale ontwikkelingen. Een van
de functies van Streven zal nog altijd weI zijn, voor vele van onze lezers
een brug te slaan van, laten we zeggen, het oude geloof en kerkbeeld naar
een nieuwe benadering van kerk en geloof, een brug ook tussen gelovigen
en niet- of andersgelovenden. Maar een even belangrijke functie is het, te
laten zien dat de bevrijding van de mens waartoe het Evangelie oproept,
concreet gestalte moet krijgen - ook zonder uitdrukkelijke verwijzing naar
het Evangelie - in de culturele en maatschappelijke ideeen en ontwikkelingen buiten de omheining van kerk en geloof.
2. Als wij een groep van intellectueel geinteresseerde mensen willen
vormen, dan be doelen we daarmee niet een groep van specialisten (in
literatuur of theologie, sociologie of kunst, biologie of film, theater of
politiek) die de ontdekkingen of ontwikkelingen in hun eigen yak voetnoterig uit willen spellen voor hun collega's specialisten, of hoogstens aan
het niet-professionele publiek didactisch uit willen leggen wat het over die
ontdekkingen of ontwikkelingen moet denken. Maar we bedoelen een
groep mensen voor wie het een vanzelfsprekende zaak is dat ze denken en
hun denken open houden, dat ze anderen in die bedrijvigheid willen

2 Zie daarover meer uitvoerig : L. Van Bladel, Evangelie en maatschappelijke structuren,
in Streven, jan. 1974, pp. 323-335
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betrekken, dat ze daarom proberen te laten zien hoe ze denken. We zijn
ons ervan bewust dat dit o.m. meebrengt dat we ons eigen denken voortdurend onder kritiek plaatsen en onze zekerheden niet krampachtig pantseren tegen twijfel en aarzelingen. Een veel gehoorde klacht is, dat Streven soms zo moeilijk leesbaar is. We willen ons inspannen om daar iets aan
te doen. Maar leesbaar is een rekbaar begrip. Er zijn nu eenmaal dingen die
niet gemakkelijk gezegd kunnen worden en als je nieuwe ideeen aanbrengt, zal dat altijd wel moeilijker -leesbaar zijn dan als je aIleen maar
herhaalt wat al overal gezegd wordt. Stilistisch willen wij zoveel mogelijk
aIle professioneel jargon vermijden, maar toegeeflijkheid wat het inhoudelijke niveau betreft, wijzen we nogal beslist af. In het ronduit antiintellectuele klimaat van onze Vlaamse samenleving wordt links en rechts
al genoeg vulgariserend en populariserend gedacht. Ais wij er altijd angstvallig op uit zijn ons denken te fatsoeneren naar de maat van de doorsnee
consument, dan verliest hetjuist zijn aantrekkelijkheid en belang en geven
wij onze reden van bestaan Ope We gaan ervan uit dat we niet schrijven
voor luie lezers, aan wie we een produkt proberen te slijten waarvan we
denken dat zij er nauwelijks actief in geinteresseerd zijn, maar voor vitaal
geinteresseerde lezers, van wie wij evenveel creativiteit verwachten als
van onze auteurs.
3. Met pluriform en open bedoelen wij niet dat Streven een allegaartje
moet worden van uiteenlopende en tegenstrijdige opinies en opvattingen
die in de redactie en bij de medewerkers zouden leven, of van uiteenlopende en tegenstrijdige thema's die wij de lezers vrijblijvend voor willen
zetten, om maar de modieuze of goed in de markt liggende trends achterna
te hollen.
Maar we bedoelen dat wij ons principieel voornemen, op aIle, schijnbaar
uiteenlopende gebieden van het cultureel-maatschappelijke leven ruimte
te scheppen voor eventueel van elkaar afwijkende, elkaar aanvullende of
corrigerende ideeen, als het niveau ervan onze hierboven geschetste intentie kan dienen. Daarbij zit o.m. de gedachte voor, dat het nooit kan
volstaan, de ontwikkelingen die buiten ons plaatsvinden, achteraf op een
rijtje te zetten en er dan eventueel aan toe te voegen of ze ons bevallen of
niet, maar dat we - verkennend, prospectief - onze aandacht en die van de
lezer ook willen richten op mogelijke of wenselijke ontwikkelingen die
zich in het gebeurde of gebeurende aandienen : de actualiteit van vandaag
open maken voor de actualiteit van morgen. Daartoe willen we bij gelegenheid ook ruimte maken voor ideeen die nog maar suggesties zijn, die
nog slechts een minderheidsstelling vertegenwoordigen en misschien nog
niet door iedereen graag gehoord worden, maar die mogelijk nieuwe
perspectieven openen. Een intellectueet.open en pluriform christendom
is in de eerste plaats liefde en dus aandacht voor de andere en het andere.
Het programma zou -eigenlijk moeten zijn : vanuit de actuele of komende
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actualiteit verschillende doorbraken van denk- en leefpatronen mogelijk
maken en met het oog daarop elkaar informatie aanreiken die onophoudelijk uitnodigt om ze persoonlijk te verwerken. Het mikt niet op een bepaalde leeftijdsgroep, op geen enkele sociale laag, ook niet uitsluitend op
christelijke of katholieke lezers en medewerkers, maar op een mentale
generatie die dwars door vele lagen, leeftijds- en ideologische groepen
heen kan lopeno En daar, zo vertrouwen wij, is een publiek te vinden ofte
maken dat tot nog toe voor onbereikbaar werd gehouden.
Het is een ambitieus programma en wij zijn de eersten om te weten dat wij
het niet altijd waar zullen maken. Maar met de medewerking van de
Nederlandse redactie en de bijdragen die zij ons zal blijven leveren, willen
wij er met vernieuwd animo onze beste krachten aan wijden. En mochten
er, tenslotte, op deze 'programmaverklaring' reacties van lezers komen positieve of negatieve - dan zou dat voor ons een welkome aanmoediging
zijn om ook van ons gesprek met de lezers wat meer werk te maken.

De Redactie

En de Kerk, wat nu ?

Jo F. Du Bois

Over het vrij plotselinge overlijden van paus Paulus VI, het vlugge verloop
van wat een moeizaam conclaaf beloofde te worden en de keuze van
kardinaal .Albino Luciani tot nieuwe paus hebben de nieuwsmedia uitvoerig bericht en commentaar uitgebracht. Deze grote belangstelling voor
wat er de laatste weken in het Vaticaan is gebeurd, kan vanzelfsprekend
lijken. Maar kan evenzeer verwondering wekken.
Sindsjaren is de kerk in crisis, zegt men. Een crisis kan een teken zijn van
groei en vernieuwing. De huidige crisis binnen de katholieke kerk lijkt in
veler ogen eerder een aftakelingsverschijnsel te zijn. De oude structuren
hebben hun beschermende greep op de gelovigen verloren. Vele priesters
zowat overal ter wereld hebben het ambt neergelegd en het aantal uitgetreden kloosterlingen is bij benadering niet te schatten. De gelovigen
manifesteren meer en meer een uitgesproken onverschilligheid ten aanzien van de godsdienstpraktijk en rebelleren openlijk tegen de standpunten van kerkelijke gezagsdragers. Het geloof in een verjongde kerk die
een open dialoog met de wereld en de mens van vandaag op gang kon
brengen, flakkerde op tijdens het pontificaat van paus Johannes XXIII en
met het Tweede Vaticaans Concilie ; bleef onder Paulus VII vooralsnog
voortleven. De publikatie van Humanae Vitae die tegen aIle redelijke
verwachtingen in een strenge veroordeling inhield van de rnoderne middelen tot geboorteregeling, bracht de teleurstelling. Het bevrijdend elan
werd afgeremd ; de hoop op een creatieve aanwezigheid van de kerk in de
wereld in de ogen van velen de kop ingedrukt.
De kerk verloor haargeloofwaardigheid. Haar imago scheen voorgoed
geschonden 1. Waarom dan zoveel aandacht besteden aan een machtswisseling die tenslotte maar een binnenhuiselijke aangelegenheid van de kerk
blijkt te zijn ?
Nochtans blijft de katholieke kerk met haar meer dan 700 miljoen gelovigen, verspreid over de vijf continenten, toch de grootste religieuze ge1 Cf. Jean-Francois SIX, Le Courage de l' Esperance, les dix ans qui ont suivi Ie Concile, Le
Seuil, Paris, 1978. De auteur, consultor van het Secretariaat voor de Niet-Gelovigen heeft
deze gebeurtenissen van dichtbij gevolgd en zeer kritisch geanalyseerd. Een verhelderende
kijk op de recente periode van de kerkgeschiedenis.
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meenschap ter wereld-. En ondanks de boven geschetste situatie oefenen
kerk en paus nog steeds een groot moreel gezag uit. De dialoog met de
wereld en met de andere godsdienstige belijdenissen is meer dan vroeger
een feit ; zelfs een levensnoodzakelijkheid geworden. Bij de dood van
paus Paulus hebben politieke leiders in Oost en West zich derhalve genoopt gevoeld publieke verklaringen af te leggen. Over hun oprechtheid
zal men zich best niet inlaten, maar het feit alleen is weI ergens
betekenisvol. Veel belangrijker zijn de uitspraken van diegenen die aan
het hoofd staan van niet-katholieke geloofsgemeenschappen : zij hebben
onverbloemd te verstaan gegeven hoezeer zij begaan zijn met het leven
van de kerk waarin zij zich blijkbaar meer en meer betrokken voelen. Dit
mag geen aanleiding worden tot het uiten van zelfgenoegzame hoera-kreten of de aanzet vormen tot een zegevierend proselytisme. WeI kan niet
worden ontkend dat de katholieke kerk nog steeds een invloedrijke rollijkt
te spelen in de huidige religieuze en zelfs politieke constellatie van de
mensheid. Wat de aandacht van de nieuwsmedia voor de dood van Paulus
VI en de pauskeuze van Jan-Paul I aanvaardbaar verantwoordt.
De meeste commentatoren hebben getracht een balans op te maken van
paus Paulus' pontificaat. Vanzelfsprekend hebben ze er de figuur van
Johannes XXIII bij betrokken. Al was het maar ter vergelijking. Er werd
nogal kwistig gebruik gemaakt van bepaalde schablonen zoals progressief
of conservatief, pastoraal ingesteld of door de romeinse curie beinvloed ,
en wat al meer. Hoe overhaast deze benadering van de kerkelijke werkelijkheid en de persoon van beide pausen is, moge blijken uit concrete
feiten. Johannes XXIII werd als de grote vernieuwer gehuldigd, terwijl
Paulus VI als een ietwat verkrampte Hamlet (het woord is van zijn
voorganger) werd voorgesteld. Maar wie weet nog dat paus Johannes een
encycliek uitvaardigde die het latijn als studietaal in de seminaries en
kloosterscholen opnieuw verplicht maakte? Paulus VI heeft anderzijds door zijn wereldreizen, door de oprichting van de bisschoppensynode en de internationalisering van de curie een nieuwe periode ingeleid. Uit dergelijke paradoxen kan men aIleen maar afleiden dat men een
pontificaat beter niet onder een noemer probeert te brengen, laat staan
probeert te beoordelen buiten de hele levenscontext van de kerk. Tenslotte blijft een paus slechts een schakel - hoe belangrijk ook - in de loop van

2 Ongeveer het equivalent van de bevolking in de Chinese Volksrepubliek. Uit Le Monde
(18 aug. 1978) citeren we de volgende cijfers : de Islam telt 500 miljoen leden ; het Hindoeisme 467 ; het Confucianisme 305 ; het Boedhisme 302 ; het Shintoisrne 61. Wat de
andere christelijke gemeenschappen betreft : er zijn 250 miljoen Protestanten, 59 miljoen
Orthodoxen, 55 miljoen Anglikanen. Over de juiste betekenis die men aan deze cijfers moet
geven, kunnen we ons hier niet inlaten. Zeker is dat zij niet zonder meer een 'actieve'
bevolking aangeven.
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de geschiedenis en is zijn taak er een onder de vele die de gehele kerk en
tenslotte elke christen waar ook ter wereld ter harte dient te nemen.
De vraag kan beter als voIgt worden gesteid : hoe komt het dat wij een
paus zo hoog geplaatst zien, zo overladen met verantwoordelijkheid die
a.h. w. hem aIleen op de schouders ligt ? Aan deze zienswijze gaat natuurlijk een hele brok kerkgeschiedenis vooraf, waarin zowel de val van het
romeinse keizerrijk als de middeleeuwse investituurstrijd, de conflicten
tussen paus en "bisschoppenconcilies, de hele reformatie en het gallicanisme verstrengeld zitten. En die tenslotte - kort samengevat - uitmondden
in de dogmaverklaring van de pauselijke onfeilbaarheid op het eerste
Vaticaanse Concilie (1870). Dat alles heeft aanleiding gegeven tot het
overbenadrukken van dit ambt in de kerk. Het Iijdt geen twijfel dat Paulus
VI, nog gevormd door zeer autoritaire persoonlijkheden als Pius XI en
Pius XII, zich nooit helemaal heeft kunnen bevrijden uit deze opvatting
van het pausdom. WeI heeft hij het wereidepiscopaat meer en meer willen
betrekken in de Ieiding van de hele kerk, o.m. door het instellen van de
vierjaarlijkse bisschoppensynode. Maar anderzijds heeft hij de bevoegdheid van deze synode beperkt door haar slechts raadgevende bevoegdheid
toe te kennen. Hij zelf stelde haar agenda op en verbood soms bepaalde
thema's, o.m. de kwestie van het priestercelibaat, ook maar ter tafel te
leggen.
Dit overbenadrukken van het pauselijk gezag heeft ongetwijfeld de verhoudingen binnen de kerk - en zelfs naar buiten toe in onze betrekkingen
met de andere christenen - scheef getrokken. Een jammerlijk gevolg van
eeuwen geschiedenis en ... van een gewoon historisch feit. Vaticanum I
werd zowat honderdjaar geleden eerder dan voorzien afgebroken toen, na
de afkondiging van het onfeilbaarheidsdogma, de Italiaanse vrijheidsstrijders de stad Rome innamen. Uit veiligheidsoverwegingen werden de
concilievaders naar huis gestuurd. De paus sloot zich op in het Vaticaan en
zowat overal werd hij als een martelaar vereerd. Vaticanum I was echter
oorspronkelijk bedoeld als een concilie dat het geloofsmysterie van de
kerk in haar geheel zou behandelen. Zo was er ook een schema voorzien
over de rol van de bisschoppen. Dit schema is pas veellater, n1. tijdens
Vaticanum II, ter sprake gekomen. Daardoor is het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid nooit helemaal goed en vernieuwend overgekomen.
Het werd ongewild losgekoppeld van de totale geloofsbeleving in de kerk.
Vele mensen hebben gemeend elk pauselijk woord te moeten aanvaarden
als een soort onfeilbare uitspraak, waar men zich maar aan te onderwerpen had (Roma locuta, causa finita - Rome heeft gesproken, de zaak is uit).
Anderen hebben tegen deze misvatting gerebelleerd. Zij werden aanvankelijk met de vinger nagewezen. Maar in de laatste generaties groeide
duidelijk het besef dat de onduidelijkheden dienden te worden weggewerkt. En voor velen is dit nu precies een gewetenskwestie geworden.
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Het lag dus weI degeIijk in de Iijn van de rechtmatige verwachtingen, door
Vaticanum II opgeroepen, dat de rol van de bisschoppen zou worden
uitgebreid. Zij zouden medeverantwoordelijk zijn voor de universele katholieke geloofsgerneenschap. En dat deze benadering van de kerkelijke
werkelijkheid doorgetrokken moest worden tot op het vIak van de leken,
van alle gelovigen tenslotte, kon ook niet Ianger worden ontkend. De sterk
gehierarchiseerde kerk zoals wij die uit de vroege middeleeuwen hebben
overgeerfd, zal een dialogerende kerk moeten worden.
Zo worden ongehoorde perspectieven geopend. Een synodale kerk betekent immers een gedecentraliseerde kerk waarin de paus in de eerste
plaats bisschop van Rome is en pas daardoor de voorganger van zijn
broeders in het ambt. Het betekent ook dat er st.ilaan een einde gemaakt
kan worden aan het soort keizerlijk bestuursapparaat dat de romeinse
curie is geworden en dat de plaatselijke kerken in dialoog met de universele kerk haar eigen verantwoordeIijkheden te dragen hebben en zelf te
beslissen hebben over regionale problemen. Het betekent meteen dat de
weg wordt geeffend naar een ware oecumene, een eenheid met onze
broeders in het geloof uit de hervormde kerken. In die zin dient de
opmerking van Paulus VI begrepen te worden, toen hij aan iemand toevertrouwde dat hij de voornaamste hinderpaal was op de weg naar de
eenheid. Dat een dergelijke ontwikkeling naar een synodale kerk binnen
de tastbare mogeIijkheden ligt, hebben de Anglikanen en de Gereformeerden sinds Vaticanum II aangevoeld. Daarom zijn ze zo intens begaan met
wat er in de katholieke kerk gebeurt, en gebeuren zal of kane
Zal de eenheid van de kerk daardoor niet teloor gaan ? Vele zijn daar nog
bang voor, klampen zich aan de oude structuren vast en durven het niet
aan de aangezette ontwikkeling vanuit deze perspectieven opnieuw te
denken. Waarbij zij wellicht niet genoeg voor ogen houden dat geen
menselijk bestuursapparaat de eenheid van de gelovigen kan vrijwaren.
Onze eenheid berust op het geloofin Jezus Christus. En zal Paus Jan Paul I
deze taak tot een goed einde kunnen brengen ? M.i. is deze vraag niet ter
zake. De ontwikkeling van de kerk in de wereld van vandaag is minder dan
ooit aan het beleid van een man gebonden. WeI kan hij (of zijn omgeving)
het op gang gebrachte groeiproces afremmen. Dat zou een ontgoocheling
worden met zeer ernstige gevolgen. Maar Vaticanum II ongedaan maken,
is zonder meer uitgesloten. Wij kunnen aIleen hopen dat de paus een
katalysator zal zijn van de stuwende krachten die de kerk naar een open,
dialogerende gemeenschap leidt. Dit behoort hopelijk tot de naaste mogelijkheden. En daarop aIleen kan een vernieuwde vreugde berusten.

Puebla, tussen hoop en vrees ·
TIEN JAAR NA Medellin

I.B. Libanio

Tien jaar na Medellin (1968) komt nu in oktober de Algemene Bisschoppenconferentie voor Latijns-Amerika weer samen, ditmaal in
Puebla (Mexico). Wat is er in die tussentijd geworden van de 'geest van
Medellin' ? Is er verdieping en vooruitgang of integendeel stilstand en
achteruitgang ? Wat is er van Puebla te verwachten ? Om die vragen te
kunnen beantwoorden moeten we eerst terug gaan naar de historische en
socio-culturele context waarin de verklaringen van Medellin ontstaan
zijn, vervolgens nagaan welke veranderingen zich intussen hebben voorgedaan ; tenslotte kunnen we enkele motieven van vrees en hoop formulereno

De context van Medellin 1
Op het eerste gezicht hebben de documenten van Medellin iets verbijsterends. Gingen ze niet uit van een episcopaat dat in het Tweede Vatikaans
Concilie nog het beeld had gegeven van een extreem conservatisme enkele lofwaardige uitzonderingen niet te na gesproken ? Hoe was het
mogelijk dat deze groep, vergaderd in Columbia, een van de meest traditioneel katholieke landen van ons continent, een aantal theologisch zo vooruitstrevende teksten voortbracht, die zich op zo compromitterende wijze
inlieten met de socio-politieke werkelijkheid ? Hoe bestond Medellin het,
kritisch verder te denken in de lijn van Gaudium et Spes, Mater et Magistra en Pacem in Terris, en Populorum Progressio ? Welke factoren
hebben tot een zodanige mentaliteitsverandering bij vele bisschoppen
geleid dat zij tenslotte de verklaringen van Medellin mee onderschreven ?
Misschien hebben vele bisschoppen zelfniet de hele draagwijdte gevat van
de documenten die zij ondertekenden. Belangrijk is dat die documenten
gepromulgeerd werden als officiele uitspraken van het Latijnsamerikaans
episcopaat. In ons subcontinent stonden dejaren vijftig in het teken van de

1 Cfr. Andres Mendoza, Indrukken uit Bogota en Medellin, in Streven, november 1968, pp.
145-152.
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ontwikkelings-euforie . De onderontwikkeling van Latijns-Amerika werd
beschouwt als een moment van een historische ontwikkeling, die tot dan
toe te langzaam was verlopen en nu dringend versneld moest worden.
Onderontwikkeling was slechts een voor-stadium van de ontwikkeling..
Het enige wat men nodig had voor een definitieve start naar het tijdperk
van de vooruitgang, was: kapitaal en technologie. De poorten werden
wijd opengegooid voor buitenlands kapitaal en hoogontwikkelde technologie ; en in dat proces kregen de multinationale ondernemingen het
leeuwenaandeel. De bedoeling was : genoeg buitenlandse leningen en
financieringen vast te krijgen om in het buitenland te kunnen kopen. In de
jaren zestig kwam steeds meer kritiek los op dat ontwikkelingsmodel. Het
bleekniet waar te zijn dat onderontwikkeling slechts een voor-stadium
van de ontwikkeling was en overwonnen kon worden als er maar een
grotere binnenlandse produktie kwam en een groter bruto nationaal produkt, een bredere waaier van consumptiegoederen en nieuwe infrastructuren. De onderontwixkeling kon aIleen overwonnen worden als er
een radicale breuk kwam met het bestaande systeem, dat een toestand van
verarming en onderontwikkeling bestendigde.? In die beweging van
kritiek op het economisch ontwikkelingsmodel en in het perspectiefvan de
'integrale ontwikkeling' en van een 'politieke van bevrijding' dient men
Medellin te situeren. Medellin koppelde in zijn terminologie 'ontwikkeling' en 'bevrijding' aan elkaar. Ontwikkeling werd in een veel ruimer
perspectief gezien dan in de ontwikkelingsideologie van de jaren vijftig :
beoogd werd de bevordering van aile mensen en van de hele mens. Zowel
de encyclieken Populorum Progressio en Humanae Vitae als de
openingstoespraak van de paus op de Conferentie hebben hun stempel
gedrukt op de teksten van Medellin, maar tegelijk doken hier ook andere
termen op - zoals transformatie en bevrijding - toegespitst op de bijzondere Latijnsamerikaanse situatie. Het begrippenschema 'afbankelijkheid-bevrijding' werd in het volgend decennium steeds meer het referentiekader van het theologisch denken en mondde tenslotte uit in de 'theologie van de bevrijding'.
Vergeten wij niet dat 1968 in de hele wereld een bijzonder woeligjaar was,
niet aIleen in de Verenigde Staten en Europa. In Latijns-Amerika was er in
1959 de geslaagde revolutie geweest van Fidel Castro. Een groot aantal
bewegingen zoals de Tupamaros, de MIR, de ERP, enz. probeerden ook
elders die revolutie op gang te brengen. De priester Camillo Torres, die
zich in Columbia bij de geurilla op het platteland had gevoegd, werd na zijn
dood (15 februari 1966) voor vele christenen een mythische figuur met een
diepgaande revolutionaire invloed. Chue Gevara lanceerde de gedachte
2 Cfr, Paul Ammann, Met Brazilie gaat het goed, met het volk slecht, in Streven, januari
1973, pp. 315-325.
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van een ... tien 'Vietnams' ten zuiden van de Rio Grande; na zijn dood
werd hij op zijn beurt de grote held, die alle linkse revolutionaire groepen
inspireerde. In Brazilie was 1968 een jaar van studentenbetogingen en
dreigende stakingen na een periode van passiviteit sinds de militaire
machtsgreep van 1964. Er was, algemeen gesproken, op dat ogenblik in
Latijns-Amerika een open discussie aan de gang en elke ideologische
strekking bracht zijn revolutionaire modellen naarvoren. Die revolutionaire mobilisatie van de geesten verontrustte heel sterk de conservatieve
krachten van het continent en de instanties met economische belangen. In
1967 kwam de Rockefeller-missie klaar met haar rapport over de onrustwekkende situatie in Latijns-Amerika. Op grond van dat rapport werd een
aantal strategieen en tactieken uitgewerkt om het revolutionaire gevaar in
te dijken,
Medellin kon niet anders dan al die spanningen weerspiegelen : aan de ene
kant een gewelddadige revolutionaire beweging, aan de andere kant een
niet minder gewelddadige reactie van de conservatieve krachten. Mochten de linkse krachten in enkele landen al in opmars zijn, in Brazilie was
het tegendeel het geval. Alom heersten grote contradicties en ideologische
verwarring. Binnen de Kerk heerste een grote discussievrijheid en een
grote openheid voor de sociale problemen. Men leefde er nog in het
klimaat van de dialoog, het oecumenisme en de vrijheid, dat op het
concilie was ontstaan. De Kerk werd er zich van bewust dat ze nieuwe
experimenten moest wagen, dat ze een antwoord moest geven op de
verwachtingen naar een radicale verandering die overal hoorbaar werden,
dat ze aanwezig moest zijn in een wereld die aan grondige veranderingen
toe was. Ze besefte dat zij, zonder een grote openheid en vrijheid, aan de
huidige wereld niets meer te zeggen zou hebben. In Latijns-Amerika was
het proces van verandering in volle gang. De Kerk kon zich ofwei inspannen om eraan deel te nemen met haar eigen inspiratie, ofwei zich afzijdig
houden en de revolutie laten doorgaan onder het vaandel van atheisitsche
ideologieen, In de inleiding van de documenten van Medellin treedt dat
bewustzijn duideIijk naarvoren : Latijns-Amerika bevindt zich in een fase
van grondige verandering, die zich met ongemene snelheid op alle niveaus
aan het voltrekken is ; wij bevinden ons op de drempel van een nieuwe
periode in ons continent.
Een ander belangrijk en volkomen nieuw element was de gewijzigde
situatie van de Kerk ten aanzien van de gevestigde machten. De Kerk was
aItijd weI aanwezig geweest in de opbouw van de Latijnsamerikaanse
samenlevingen, maar ze stond meer aan de kant van de staat en de
heersende klassen. Nu erkende zij het bestaan van andere groepen, andere
bewegingen en krachten tot bevrijding, die niets met de staat of de heersende klassen te maken hadden. En zij besefte dat ze die mensen niet
mocht verloochenen om het monopolie van de bevrijdingsbeweging uit-
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sluitend aan anderen over te laten. In de documenten van Medellin ontdekte de Kerk de volksklasse : het was de aanvang van een omwentelling.
De bisschoppen van Medellin stonden dus onder de zware druk van een
explosief geladen socio-politieke situatie. Het zag er op dat ogenblik naar
uit, dat Latijns-Amerika een andere weg van sociale veranderingen op kon
gaan, in een niet kapitalistische en meer socialiserende zin. De grote vrees
was, dat dit proces zich tegen de christelijke traditie van het continent zou
keren. De aanwezigheid van christenen - geruggesteund door een open en
krachtdadige stellingname van de Kerk - kon aan dat proces een christelijke orientatie geven.

Leemten ell verdiensten van Medellin
De jaren gingen voorbij en het bewustzijn van het historisch moment van
1968 vervaagde. Maar de geschreven documenten zijn ere Ze zijn het
voorwerp van veel kritiek geweest. De meest gehoorde kritiek slaat op de
gebruikte methode en de taal. De epistemologische samenhang tussen de
sociale analyses en de theologische reflectie mist vaak coherentie : het is
noch goede sociologie, noch goede theologie. Het betoog lijdt daardoor
aan fundamentele dubbelzinnigheden. De theologische reflectie steunt op
te gemakkelijke en overhaaste veralgemeningen.
De bezwaren zijn niet volkomen ongegrond. Maar ze lijden zelf aan een
vernauwde kritische horizont. In de documenten van Medellin
moeten we namelijk een onderscheid maken tussen de globale intentie en
de taal die hier en daar gebruikt wordt. De taal, de linguistische structuur,
is inderdaad gebrekkig.Dat is vooral te wijten aan de hoogdringendheid
van de problemen en het tijdsgebrek op de conferentie. De teksten zijn niet
de vrucht van een langzaam rijpingsproces, maar veeleer van de innerlijke
spanningen binnen de vergadering. Het ging om voor vele bisschoppen
tamelijk nieuwe problemen. In die omstandigheden kon men niet buiten
een taal van het compromis, de verdraagzaamheid en de verzoening, en
dat leidde tot dubbelzinnigheden en tegenspraken. De theologie schoot er
veelal haar autonomie bij in. Ze had zich tot dan toe nog niet veelbezonnen
op haar eigen aanpak van dit soort problemen. Gaudium et Spes had de
weg gewezen en Medellin wilde in dezelfde lijn doorgaan. Maar de methode was nog niet voldoende gerijpt. De Latijns-Amerikaanse theologie
was nog op zoek naar haar eigen autonomie ten opzichte van de Europese.
De 'theologie van de bevrijding' stond nog in haar kinderschoenen : pas in
de volgende tienjaar zou ze tot bloei komen. Maar ondanks die gebrekkige
taal was er de globale intentie van de documenten in hun geheel. Hier
kwam een Kerk aan het woord die een open en krachtdadig standpunt
innam ten opzichte van de sociale ontwikkelingen, en die dat niet langer
deed als 'handlanger' van de staat en van de heersende klassen. Politiek
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gezien betekende dit een enorme ommekeer in de publieke opstelling van
de Kerk in Latijns-Amerika, WeI waren tal van kerkelijke gemeenschappen die weg al opgegaan maar die leidden een erg wankel en bedreigd
bestaan : ze werden vervolgd, bedreigd, verdacht gemaakt. Nu worden ze
gelegimiteerd : Medellin werd de banier waaronder het kerkelijk karakter
van het bevrijdingsproces zijn rechtvaardiging yond. Een traditioneel en
reactionair katholicisme kon zich niet langer verschuilen achter een ongebroken kerkelijke goedkeuring. Dat katholicisme zou integendeel steeds
meer in het nauw worden gedreven door de elkaar opvolgende verklaringen die nadien nog, in de lijn van Medellin, door de bisschoppen werden
afgelegd. Wie het be lang van die globale inhoud niet wil erkennen en zich
uitsluitend beperkt tot kritieken van linguistisch-epistemologische aard,
mist alle 'feeling' voor het kerkgebeuren en het proces in zijn geheel ; hij
sluit zich op in een academisch purisme, dat in de kaart speelt van de
machten die het bevrijdingsproces proberen te verhinderen.

Veranderde context
Hoe ver ligt het van ons af, dat euforisch klimaat in 1968 ! De hoop op een
verandering van ons continent in een meer socialistische zin, waarin de
belangen van het hele yolk doorslaggevend zouden worden, is geleidelijk
weggeebd en verzwonden. Sinds 1968 kwam er een verharding van het
Braziliaans be wind ; in 1971 kwam Banzer aan de macht in Bolivie, vanaf
1973 werd de Tupamarobeweging in Uruguay ontmanteld ; in 1973 werd
het Chileense experiment brutaal afgebroken ; in 1976 kwamen de militairen opnieuw aan de macht in Argentinie, Tegelijk begon het Braziliaanse
model zijn eerste vruchten af te werpen, met zijn aanzienlijke groeipercentages van het BNP. Het 'Braziliaans mirakel' oefende een sterke
aantrekkingskracht uit .oP de andere landen. Maar de geplande economische groei van puur kapitalistische makelij ging gepaard met een politiek
uitzonderingsbewind, dat alle sectoren van het nationale leven streng
controleerde. Op de koortsachtige politieke bedrijvigheid van het einde
van de jaren zestig volgde in heel Latijns-Amerika, met name in de
zuidelijke punt, een periode van stuurloosheid, stagnatie en apathie. In
verscheidene landen viel de activiteit van de politi eke partijen volledig
stile In Brazilie kwam de geringe politieke belangstelling tot uiting in de
hoge percentages van ongeldige en blanco-stemmen in de verkiezingen
van 1970 en 1972. De voornaamse politieke beslissingen werden genomen
door de militair-bureaucratische oligarchie, zonder enige deeIna me van de
partijen, zelfs van de regeringspartij.
Het Rockefeller-rapport had twee aanbevelingen gedaan om iedere beweging die de gevestigde structuren probeerde te veranderen, de pas af te
snijden : steun aan de militaire regimes en verscherpte waakzaamheid
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tegenover de activiteiten van de Kerk. Er volgden inderdaad moeilijke
jaren voor vele sectoren van het kerkelijk leven. Priesters, religieuzen,
zelfs bisschoppen werden gevangen genomen en gefolterd ; sommigen
betaalden hun inzet voor de volksklasse en de bevrijdingsactie met hun
leven'. En dat was het werk van regimes die zichzelf uitriepen tot de
verdedigers van de westerse christelijke beschaving ! De ideologie van de
'Nationale Veiligheid', tot ideologie van het Amerikaanse imperialisme
verheven door de 'National Security Act' van 1974, kreeg vooral in de
militaire kringen van Latijns-Amerika vaste voet. ABe samenlevingsconflicten worden uitsluitend gezien als een kwestie van radicale tegenstelling
tussen het westen en het communisme ; daartegen moet men zich verdedigen met alle mogelijke middelen, in een permanente oorlogvoering. Op
aile sectoren van het maatschappelijk leven, op alle culturele, politieke,
economische en religieuze activiteiten, moet nauwlettend worden toegezien om geen 'communistische infiltratie' toe te laten (de term komt steeds
weer terug) en om weerstand te bieden aan alles wat ingaat tegen het
'nationaal projekt' zoals door het bewind is vastgelegd.
De linkse gesprekspartner, die voor het christendom een uitdaging
vormde, is van het publieke forum verdwenen. De censuur legde hem het
zwijgen Ope Maar daarmee is natuurlijk de kritiek die hij op het christelijksociale bewustzijn uitoefende, niet verdwenen. In het gunstigste geval zijn
discussies alleen nog mogelijk in kleine en beperkte kring. Dientengevolge
groeit in de Kerk een nieuwe generatie op, die helemaal niet voorbereid is
op een diepergaande dialoog met het marxisme. Het enige antwoord op de
vragen en betwistingen uit de marxistische hoek is repressie en censuur.
Ais die uitwendige beveiliging ooit wegvalt blijven de christenen vrij
hulpeloos achter.
De censuur heeft zelfs een weerslag op de theologische bedrijvigheid,
doordat de theologen zichzelf gaan censureren. Dat is vooral te merken
aan hun eschatologischer en utopischer stijl ; ze houden het bij het algemene, abstracte uitspraken, om toch maar niet van 'subversie' te worden beschuldigd. Theologische reflectie op de concrete praktijk van de
Kerk blijft uit. Over vele kerkelijke experimenten, diejuist een concretere
en meer geengageerde theologie zouden kunnen funderen, wordt gezwegen, vaak om ze niet bloot te stellen aan de repressie van het regime.
Auto-censuur, vaagheid, onzekerheid nemen de boventoon aan. Toch zijn
er de laatste jaren een paar bisschoppelijke verklaringen verschenen die
van een moed getuigen zoals nooit tevoren. Denken we b. v. slechts aan de
boodschap van de Braziliaanse bisschoppen aan hun yolk.
3 Cfr. Frieda Hermans, Kerk en repressie in Latijns Amerika, in Streven, mei 1976, pp.
673-683, en Gonzalo Arroyo, Dictatoriale elite valt de Kerk aan, inStreven, oktober 1977,
pp. 35-46 dit laatste artikel ook over de ideologie van de Nationale Veiligheid.
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Toch schijnt ook in de Kerk het klimaat van vrijheid dat direct na het
Concilie ontstond, te betrekken. Er zijn tekenen van een zekere teruggang. Progressieve stellingnamen, zowel in het theologisch denken als in
de kerkelijke praktijk, worden met veroordeling bedreigd. Ernstige en
belangrijke theologen worden verdacht gemaakt door instanties of leden
van de hoogste kerkelijke hierarchie. Sommige experimenten van de
kerkelijke 'basis' worden al in toom gehouden of dreigen opgeschort te
worden.

Ontdekking van de mensenrechten
Dit nieuwe klimaat heeft zijn invloed allaten voelen op de voorbereiding
van de komende Conferentie van Puebla. Sedert 1972 bestaat de indruk
dat de Bisschoppenconferentie geleid wordt door de meer gematigde en
conservatieve leden. Bovendien schijnt er de laatste tijd nog iets anders
veranderd te zijn, vooral in de politieke context, tengevolge van de economische problemen en de hele intemationale conjunctuur. Overal hoort
men termen als 'terugkeer naar de rechtsstaat', 'verkiezing van een
grondwetgevende vergadering', 'mensenrechten', 'liberalisering', 'democratische vrijheden', enz. De relatieve persvrijheid die bij ons in Brazilie heerst, heeft een ruimere verspreiding van jdeeen mogelijk gemaakt en
aan het algemene ongenoegen in het land opnieuw de gelegenheid gegeven
zich te uiten. In aIle sectoren van het maatschappelijke leven rijzen stemmen op die veranderingen in het systeem eisen en een normalisering van
het juridische en politieke bestel.
Dat fenomeen is van te recente datum om nu al te kunnen uitmaken welke
de weerslag ervan zal zijn op de pastorale orientaties van de kerk. Van
belang is ongetwijfeld de nieuwe Noordamerikaanse politiek met .haar
- ten minste verbale - verdediging van de mensenrechten: een
soort katharsis van het nationale geweten, dat zich bezwaard voelde door
de vele nationale schandalen, gevallen van corruptie, aanslagen op
staatslieden van andere landen, overtredingen van de fundamentele wetten van het eigen land, die de laatste tijd door de pers aan het licht zijn
gebracht. Daarmee kwam niet aIleen de onschendbaarheid van de machthebbers in het gedrang, maar ook hun ideologie van de staatsveiligheid. Is
dit fenomeen slechts van voorbijgaande aard, of is het krachtig genoeg om
ook invloed te hebben op de landen die van de V.S.A. afhangen en
dezelfde ideologie nog strikter en consequenter volgen ? En hoe gaat de
Kerk in Noord-Amerika zich opstellen ? Door haar conservatisme en haar
rijkdom, door haar onbeweeglijke structuur, door het feit dat zij zich ;
nauwelijks bewust van de politieke problemen en van de weerslag die
beslissingen, in het eigen land genomen, wel moesten hebben .op zoveel
andere landen daarbuiten, kwam ze bij ons tot nog toe bijzonder negatief
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over. De vraag is, of ook die kerk aan een kritischer opstelling toe is ? Een
aanwijzing in die zin lijkt ons de conferentie 'A call for Action' , in oktober
1976 te Detroit. Daar erkende alvast een representatief deel van de Noordamerikaanse Kerk 'dat zij medeplichtig was aan zoveel ongerechtigheden
in binnen- en buitenland, doordat zij zonder kritiek het sociale, economische en politieke systeem had aanvaard waarin ze leefde' , en de conferentie pleitte voor 'een geengageerde solidariteit met de onderdrukte volkeren en met hun strijd voor de verdediging van het menselijk leven op aIle
niveaus en voor een rechtvaardiger samenleving'.
Het zijn al die spanningen binnen en buiten de Kerk die onze verwachtingen omtrent de aanstaande Conferentie van Puebla doen zweven tussen
hoop en vrees.

Vrees
Sinds dertien jaar al, maar vooral de laatste jaren, staat de Latijnsamerikaanse Kerk bloot aan de druk - en zelfs de vervolging - van de militaire
regimes. Zwerend bij de ideologie van de Nationale Veiligheid hebben
deze regimes zich volkomen ingezet voor een economische ontwikkeling,
die grote offers vergt van de volksklassen ; de politieke en sociale ontwikkeling wordt naar een latere tijd verschoven.
Ten aanzien van die feitelijke situatie heeft zich binnen de Latijnsamerikaanse Kerk een trend ontwikkeld en versterkt, die zich als een mogelijke
optie voordoet : de zogeheten 'Pooise thesis'. Die behelst een soort modus vivendi die elke directe confrontatie met de staat uit de weg gaat en
door een politiek van 'goede nabuurschap' de Kerk moet toelaten te
overleven in afwachting van betere tijden. Door de beperkingen te aanvaarden die de staat haar oplegt - vooral op het sociale vlak - zou de Kerk
zich kunnen handhaven in die gebieden waar haar nog vrijheid wordt
gegund : de pastoraal, de leer en de sacramenten. De Kerk zou in dat geval
zelfs enige steun van de staat mogen verwachten voor zover zij zich
impliciet ertoe verbindt de terreinen en competenties te respecteren die de
staat zich wenst voor te behouden op het economische, sociale en politieke vlak. Mogelijke wrijvingspunten zouden door compromissen worden opgelost. Die 'tactiek' zou geinspireerd zijn door de politiek van het
Vatikaan in de katholieke landen onder communistisch bewind, zoals b. v.
Polen.
Zonder hier een grondige kritiek op die thesis te willen uitbrengen, moeten
wij toch wijzen op de gebrekkige politieke analyse en op de betwistbare
theologische en pastorale vooronderstellingen die ze bevat. In de communistische landen is het bewind uitgesproken anti-katholiek en zoekt
helemaal geen impliciete of expliciete legitimatie van de Kerk. De Kerk
bemoeit zich daar helemaal niet met de economische politieke lijn van het
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regime. In Latijns-Amerika is de toestand heel anders. De heersende
regimes werpen zich op als de verdedigers van de westerse en christelijke
beschaving ; en een zwijgende Kerk betekent daar zoveel als de erkenning
en de legitimatie van die 'christelijke' aanspraken. Alleen een kritische
houding van de Kerk kan die dubbelzinnigheid uit de weg ruimen. De
'Poolse thesis' veronderstelt bovendien een nogal dualistische visie op het
geloof en de pastorale praxis, en wortelt tenslotte in een dualistische
antropologie : aan de ene kant de gelovige mens met zijn persoonlijke,
sociale en religieuze wereld , aan de andere kant de politieke mens met zijn
totaal andere wereld ; en voor elk van die gescheiden werelden zou er een
aparte leidende instantie zijn.
De 'Poolse thesis' dient zich aan als een politiek van openheid, wederzijds
begrip en strategisch realisrne , in tegenstelling met de vele radicalismen
die tot zelfvernietiging leiden. Ze stelt zich graag voor als een oplossing
van het gezonde verstand tegenover het ongedulden de overdrijvingen
van de extremisten. Omdat ze zo gematigd en evenwichtig lijkt , zou ze
makkelijk de instemming van een meerderheid kunnen krijgen, en zouden
haar dubbelzinnige en ronduit valse vooronderstellingen allicht toegedekt
worden.
Daarnaast bestaat er een andere, weliswaar minder verleidelijke, thesis.
Die kiest duidelijk en onverbloemd partij voor de heersende regimes, die
ze als de echte verdediger van het christendom tegen het communistisch
gevaar beschouwt. Ze aanvaardt de heersende ideologie en vindt dat de
Kerk die moet steunen. Ze ziet in de conferentie van Puebla een gelegenheid bij uitstek voor de Latijnsamerikaanse Kerk om haar dankbaarheid
te betuigen aan de heersende regimes die ons van het communisme hebben
gered. Maar door de gebeurtenissen van de laatste jaren, met name door
de stellingnamen van die regimes in ethische kwesties (echtscheiding,
geboortenregeling, enz.) en door de excessen van een repressie die niet
eens voor bisschoppen halt maakt, heeft deze thesis misschien toch aan
geloofwaardigheid ingeboet. De modeme en seculariserende trend die de
vernieuwing van het concilie met zich bracht, was op zichzelf een weldaad, met name voor christenen die, met actuele problemen geconfronteerd, er een antwoord in vonden op de vraag naar een rationele
evaluatie van hun ervaringen. Maar op de simpele volksmassa had de
secularisatie een negatief effect. Vele pastorale werkers drongen het volk
een problematiek op, die vreemd was aan zijn cultuurwereld. Die negatieve resultaten werden heel anders geanalyseerd door de traditionalisten
dan door de progressieven. De traditionalisten zien er een aanleiding in om
opnieuw op de conservatieve toer te gaan en de traditionele structuren van
de volksreligie in stand te houden, zonder enig kritisch onderzoek van het
vervreemdend of bevrijdend karakter daarvan. Ook de progressieven
wensen de negatieve resultaten van de seculariserende vernieuwing te
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corrigeren, maar dan niet door een terugkeer naar een achterhaalde pastoraal van de gevestigde christenheid, maar door een stap verder in de zin
van een bevrijdende pastoraal voor het yolk.
M.i. kan de Bisschoppenconferentie zich niet vergenoegen met enkele
gemeenplaatsen, maar dient zij een profetische taak op zich te nemen voor
aIle nationale Kerken in de komende jaren. En hier dreigt een nieuw
gevaar : dat men de conjuncturele gegevens zou verwarren met de structurele. Er schijnt op dit ogenblik in Latijns-Amerika een onbestemde wind
van vrijheid te waaien, die van conjuncturele aard is, zowel nationaal als
internationaal. De verwachtingen die hierdoor gewekt worden, mogen ons
niet de ogen doen sluiten voor de diepere wortels van het onrecht in ons
continent. Het 'herstel van de democratie' kan en moet wellicht een
belangrijke en noodzakelijke stap in de goede richting zijn. Maar het kan
onmogelijk het beoogde einde van het proces zijn, zolang de volksklassen
niet zelf het project van hun bevrijding kunnen realiseren. De structurele
wortels van het onrecht, die de volksmassa beletten haar eigen lot in
handen te nemen en deel te hebben aan de materiele en geestelijke goederen welke thans in bepaalde groepen en klassen overvloedig geconcentreerd zijn - dat zijn elementen van het probleem die de Latijnsamerikaanse bisschoppen niet buiten hun aandacht en analyse mogen houden.
De laatste tienjaar hebben wij ongetwijfeld een rijke bloei van kerkelijke,
zogeheten basisgemeenschappen onder het yolk gekend. In het bewustzijn van vele gelovigen heeft die ontwikkeling geleid tot een gedeeltelijk
nieuwe bepaling van hun plaats binnen de Kerk. Men kan hier gerust - in
strikt sociologische en theologische zin - gewagen van een Kerk die uit het
yolk ontstaat. In die basisgemeenschappen wint de taak van de leken
voortdurend aan belang en betekenis. En hier dreigt het nieuwe gevaar van
een verkeerde theologische evaluatie van die beweging : dat men ze nl.
zou willen 'recupereren' door ze opnieuw te klerikaliseren. De basisgemeenschappen vormen een buitengewoon vruchtbaar experiment voor
de Kerk, maar ze blijven vooralsnog vrij weerloze bloemen, die makkelijk
doodgeknepen kunnen worden door vijandige krachten binnen ofbuiten die
Kerk. De opties van de aanstaande Conferentie kunnen zowel een steun
en bescherming als een bedreiging voor die gemeenschappen betekenen.
Vandaar onze vrees.

Hoop
De grootste hoop die wij ten aanzien van Puebla, koesteren, is dat hier
opnieuw de optie van Medellin bevestigd wordt : een Kerk die een Kerk
van de armen en verdrukten wil zijn, niet om politieke redenen, maar op
grond van het Evangelie. Het gaat hier niet om een klasse-keuze in de
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technische (marxistische) zin van het woord, die meteen ook de strijd
tegen anderen impliceert. Het is niet omdat de bestaande regimes inderdaad de belangen van de armen niet vertegenwoordigen, dat de Kerk zich
tegen hen wendt. Haar beweegreden is van evangelische en dus niet van
conjuncturele aard. Het kan echter gebeuren dat die optie zich met
hoogdringendheid opdringt, gezien de uiterste noodsituatie waarin de armen van ons continent zich bevinden. De oppositie tegen het regime vloeit
dan niet voort uit een rechtstreekse optie van de Kerk tegen de staat, maar
uit haar voorliefde voor de armen, die door de heersende regimes aan de
kant worden gedrukt.
Binnen die fundamentele optie van de Latijnsamerikaanse Kerk valt het
concrete belang op van twee werkelijkheden, die trouwens op de agenda
van Puebla staan : de kerkelijke basisgemeenschappen en de volksreligie." Medellin had enkele perspectieven voor een volkspastoraal geschetst. Maar in beide domeinen werden intussen zoveel ervaringen
verzameld, dat een reflectie erop onmisbaar wordt voor het hele continent. Gelijklopend daarmee rijst ook de dringende en delicate vraag naar
een nieuwe liturgie, die tegelijk katholiek zou zijn - uitdrukking en authentische interpretatie van de grote christelijke traditie - en beleefbaar binnen
de cultuur van het yolk. De liturgie blijkt inderdaad alsmaar belangrijker te
worden in de groei van de basisgemeenschappen. En met die liturgische
acculturatie hangt samen de dringende vraag naar andere vormen van
kerkelijk ambt en kerkelijke structuren die twee uitersten moeten vermijden: zowel een starre, canonische orthodoxie, als de aftakeling van de
Kerk in een aantal sekten en kerkhuisjes.
Dank zij de massamedia verzwinden de nationale grenzen steeds meer en
wordt 'de hele wereld ons dorp' . Jammer genoeg gebeurt dit ook ten koste
van heel wat authentieke menselijke en christelijke waarden en ten bate
van internationale, voornamelijk Noordamerikaanse economische instanties. In onze nationale televisieprogramma's is de hoofdschotel vaak
rechtstreeks uit de Verenigde Staten geirnporteerd. Beelden en waarden
van de consumptiemaatschappij dringen aldus snel bij ons door. Is dan niet
het moment aangebroken voor de hele Latijnsamerikaanse Kerk om eveneens de doorstroming te behartigen van ideeen en ervaringen in de lokale
Kerken en basisgemeenschappen ? Wij Brazilianen b. v. weten haast niets
van wat er in andere landen van Latijns-Amerika aan de gang is in de Kerk,
in de kunst, in de zogeheten conscientisatie-initiatieven... Een vergadering op zo hoog niveau als die van Puebla zou op geheel Latijnsamerikaans
vlak toch iets in die richting moeten kunnen uitdenken en ontwerpen, om
aldus ook de culturele invasie van waarden en leefpatronen die zo vreemd
4 Cfr. Peter Wiemers, Brazlliaans katholicisme, in Streven, november 1969, pp. 135-145,
en Godsdienst in een ontworteld continent, in Streven, januari 1970, pp. 376-383.
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zijn aan onze tradities, in te dijken. De komende Conferentie zou ons ook
kunnen helpen om aan de he Ie Kerk van Latijns-Amerika een eigen
gezicht te geven in haar pastorale en theologische bedrijvigheid , haar
liturgische vormgeving en haar volkse karakter, zoals de Afrikaanse Kerk
dat nu reeds doet tot groot gewin voor haar zelf en voor de universele
kerkgemeenschap.
Vele andere verwachtingen nog bevolken onze dag- en nachtdromen. Wat
wij in aIle geval blijven hopen is dat de Kerk zich nog beslister zal
compromitteren voor de bevrijding van armen en verdrukten, nog aandachtiger zal luisteren naar wat de Heer haar te zeggen heeft als ze oog
heeft voor de ontberingen, de honger en de ellende van miljoenen van onze
broeders. Onze hoop is een Kerk die geen vervolging en geen martelaarschap ducht, die zich geroepen weet zuurdesem en sacrament van
verlossing te zijn binnen de evolutie van een continent ; die de binnekerkelijke tegenstellingen en spanningen verdraagt zonder ze te verdoezelen
door ideologisch of symbolisch woordenspel ; die veeleer in de confrontatie van tegenstelde meningen naar een mogelijke consenus op zoek
gaat ; die heel haar houding blijft afstemmen op de vestiging van het Rijk
Gods-gerechtigheid, vrede en liefde, en niet op het behoud van het prestige der macht.

Naar aanleiding van E. Schillebeeckx ·
gerechtigheid en liefde genade en bevrijding

Frans Cromphout

De titel boven deze kroniek wil duideIijk maken dat we hier niet bedoelen
een al dan niet kritische voorstelling te brengen van Schillebeeckx'
nieuwste boek, tenzij dan zijdelings. Wij beogen eerder een eigen lezing
(mede in de zin van, 'bloernlezing') te bieden, een keuze uit de compacte
rijkdom van deze tekst. Hopelijk maakt de lezer aldus kennis met die heel
eigen en boeiende, maar lang niet gemakkelijke wijze van theologie bedrijYen, die we al ontmoetten in Jezus , het verhaal van een Levende .

Openbaring en ervaring
Heil is dan pas echt heiI, als het ervaren heil is. Zo zou men eeo van de
grondmotieven van dit werk kunnen formuleren. Het begrip ervaring
krijgt daarmee het volle licht, niet aileen in het eerste deel van het boek ,
dat uitdrukkelijk daarover handelt , maar het hele werk door. Is heil iets
dat ons louter verticaal , van bovenaf , overkomt , en waaraan dus in de
mens geen enkele ervaringsbasis beantwoordt? Of ervaren wij , in onze
contemplatieve en vormgevende omgang met de natuur en in ons geschiedenis-makend handelen , reeds een begin van goddeIijk heil ? En
welke is dan de verhouding tussen dat menselijk ervaren heil en het in
Jezus van Godswege ontvangen heil ? Oat is in de theologie een oude
vraag, maar ze wordt vandaag wel op een nieuwe wijze gesteld . We
ontmoeten ze in de pastoraal , zoals onder meer bIijkt uit de nog onvoItooide discussie over de catechetische methodiek . De spiritualiteit van
onze dagen kiest opnieuw resoluut voor de ervaring , maar ze mist daarbij
soms weI pijnIijk enige theologische onderbouw . De officieel-kerkeIijke
theologie heeft immers eeuwenlang huiverig gestaan tegenover het beroep
op de ervaring . Rond de voorbije eeuwwende heeft het 'rnodernisme ' de
verhouding openbaring-ervaring aan de orde gesteld, maar die poging
werd in de kiem gesmoord. Wij zijn nog altijd bezig met het vereffenen van
deze onbetaalde schuld: "De breuk tussen geloof en ervaring is een van
de fundamentele oorzaken van de huidige crisis onder kerkelijke christenen" (23).
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Schillebeeckx' wil dit 'valse dilemma' doorbreken, deze tegenoverstelling
van boven-beneden , ervaring-openbaring , traditie-nieuwheid , profane
geschiedenis - heilsgeschiedenis , wereld-god . "Juist onze werkelijkheid
is anders en meer dan wij denken , verrassende openbaring van het door
mensen nooit-bedachte " (47). Openbaring gebeurt , wanneer de vanzelfsprekendheid van onze beperkte wereld wordt doorbroken en open
komt te staan voor het 'rneer' : 'In onze menselijke ervaringen kunnen we
ervaren wat onze ervaring overstijgt" (68).
Zo wordt het begrip openbaring bevrijd uit een dubbele eenzijdigheid .
Enerzijds is ze meer dan een puur rationele 'onthulling van waarheden' :
openbaring kan en mag niet aileen vertolkt worden in termen van waarheid
(dogma) , maar ook in termen van ontmoeting en geschenk . Anderzijds
wordt de eenzijdige verticaliteit van het 'openbaringspositivisme' doorbroken : openbaring zweeft niet los hoven de werkelijkheid , haar vindplaats is in de werkelijkheid .

Schrift en ervaring
In de Schrift is de openbaring vastgelegd . Het zal na het voorgaande al
duidelijk zijn dat in dit schijnbaar eenvoudige katechismus-zinnetje heel
wat klemmen en voetangels verborgen liggen . Heil wordt altijd ervaren
binnen een bepaalde historische context, en die context kleurt dus altijd
af op de expressie van de openbaringservaring . Als het Nieuwe Testament spreekt over van Godswege in Jezus ervaren heil (daarover handelt
het uitgebreide tweede deel van het boek) , dan gaat het daarbij onvermijdelijk omgeinterpreteerde ervaring . Elk boek van het Nieuwe Testament
interpreteert Jezus vanuit eigen culturele , politieke , religueuze en 80ciale achtergronden . De auteur werkt dat nauwgezet en breedvoerig uit .
Te nauwgezet ? Hier was misschien een meer synthetische greep op de
stofwenselijk geweest : het iets te encyclopedische karakter van het werk
en het aanzienlijke aantal herhalingen had aldus kunnen worden voorkomen . Of misschien had de bespreking van het Nieuwe Testament direct in
het vierde deel (waarin de heilsboodschap geconfronteerd wordt met onze
hedendaagse ervaring) verwerkt kunnen worden : nu blijven die twee
elementen wat te ver uit elkaar liggen . Toch is het boeiend en verrassend
met Schillebeeckx te ontdekken hoe elke uitspraak over Jezus (die van
Marcus, die van Paulus, die van Johannes ... ) altijd al 'historisch bemiddeld' is , vrucht van een confrontatie van de Jezuservaring met die of die
bepaalde , Oud-Oosterse achtergronden . Nergens in het Nieuwe Testament is de Jezus-ervaring 'a l'etat pur' , in een soort van klinische
zuiverheid , te vinden . Altijd is het 'een' Jezus-ervaring , verweven met
een historisch-culturele context. Er bestaat niet zo iets als een 'zuiver
begin' , een oorspronkelijke kern die dan later allerlei historische inkle-
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dingen en gestalten krijgt . Het begin zelf is al historisch geconditioneerd .
Zelfs 'wat Jezus deed' biedt ons geen simpel te hanteren maatstaf.
Vernieuwers en bewaarders beiden beroepen zich ten onrechte op dat
criterium, b.v. in verband met het probleem van vrouwelijke priesters .
AIleen door een nauwgezette analyse van de historische bemiddelingen
ontkomen wij aan de vergissing van het 'biblicisme'. Want 'het evangelie
is zelf hermeneuse (uitleg , interpretatie) van menselijke grondervaringen
in het licht van Jezus Christus' (66). Dat geert ons het recht (en de plicht)
om vandaag hetzelfde te doen als wat de nieuw-testamentische auteurs
hebben gedaan : het verhaal van Jezus te bevragen vanuit de culturele en
ethische uitdagingen van deze tijd. 'Het actuele levensverhaal van christenen is een vijfde evangelie' (6).

De uitdaging van het lijden
Mensen ervaren heil tegen de achtergrond van onheil , dat moet worden
overwonnen. 'De levenservaring culmineert in het lijden : pijn, kwaad,
leed van de liefde.
Daar liggen de grote momenten van de werkelijkheidsopenbaring' (30).
Voor mij is het grootse aan deze theologische poging dat ze de lijdensvraag
niet uit de weg gaat , ze niet 'metafysisch' wegredeneert . De lijdensgeschiedenis van de mensheid wordt integendeel uitgangspunt en kern van
het na-denken over heil. Als de mensengeschiedenis een 'oecumene van
lijden' (J.B. Metz) is, wordt elke heilsboodschap genoopt tot een confrontatie met het lijden dat de mens overkomt vanuit natuur en geschiedenis : ziekte , rampen , eenzaamheid , verdrukking , dood .
Dat betekent dat de waarde ,de heilsrelevantie van religies en ideologieen
kan worden afgemeten aan het antwoord dat ze geven op de lijdensvraag .
Schillebeeckx gaat hier , zoals we van hem gewend zijn , exhaustief op
in. Van de lijdensvraag, die hij behandelt, vermelden wij alleen een paar
moderne types . De Verlichting probeerde het lijden theoretisch te rationaliseren, letterlijk weg te denken : ze 'bagatelliseert speculatief het
reele lijden' (646) vanuit haar redelijk geloof in een wel-geordende wereId . Het Marxisme daarentegen stelt de lijdensvraag centraal . Het heeft
ons de ogen geopend voor de structurele (maatschappelijke en economiche) oorzaken van het lijden , en vooral : het stelt een praxis voor tot
wegneming van die oorzaken. Maar door deze 'reductie van het lijden tot
een maatschappelijk-economisch probleem' (658) komen een aantal aspecten van het lijden niet in het vizier : het aan de menselijke natuur zelf
inherente lijden , het interpersonele lijden door (gebrek aan) liefde , de
dood . Daartegenover stelt Schillebeeckx dat juist de religies het heftigst
hebben geprotesteerd tegen vooral het onschuldige lijden - al hebben ze
niet altijd een daaraan beantwoordende praxis weten te ontwikkelen .
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Het gaat niet aan , hier de veelvertakte weg voor te stellen die Schillebeeckx bewandelt met het oog op de gelovig-christelijke situering (niet :
verklaring noch oplossing) van de lijdensvraag . Tegenover dat mysterie
stranden aIle verklaringstheorieen en aIle totale bevrijdingsaanspraken juist in hun totaliserende pretenties reduceren ze gewelddadig de lijdensvraag. Wat het Jezusverhaal ons in verband met het lijden brengt, is juist
niet een antwoord . Het is enerzijds een geleefde ontmoeting met het
lijden, een 'weldoende rondgaan', genezend, bevrijdend, verzoenend , maar ,zoals elk menselijk handelen ,altijd partieel en beperkt .
Anderzijds is Jezus de mens die lijfelijk binnentreedt in de menselijke
lijdensgeschiedenis : historische 'mislukking' van zijn project, veroordeling en terechtstelling (deze laatste ziet Schillebeeckx niet als een historisch toeval, maar als de innerlijke consequentie van Jezus' verkondiging en optreden). Dat zichjuist in deze levenspraxis van Jezus (niet pas
erna of ernaast) de overwinning op het lijden manifesteert, dat is het wat
het geloof in Jezus herkent : 'De verrijzenis van Jezus ratificeert niet
corrigerend van buiten af wat in Jezus' aardse leven nog zou cntbreken.
Daarin wordt openbaar wat hij in feite voor en in zijn dood at was' (734).
Jezus' overwinning in de dood is tevens een overwinning van de dood. In
Jezus' 'concrete praxis van goed doen' herkennen wij 'een praktische
anticipatie van ooit te voltooien heil' (730).

Heil in he dendaagse ervaringstermen
Waar ligt vandaag de 'historische bemiddeling' voor de christelijke verkondiging ? Voor welke ethische uitdaging komt de gelovige vandaag te
staan , en in welke termen zal hij binnen die context heil van Godswege in
Jezus ter sprake brengen ? Schillebeeckx' antwoord luidt : door (altijd
kritische) solidariteit met het vrijheidspathos , dat zich als de historische
'kairos' van de moderne tijd manifesteert . Het besef is gegroeid dat
biologisch gegevenheden , maatschappelijke of economische verhoudingen geen eeuwige natuurwet zijn en geen heilige uitdrukking van Gods
wil : ze zijn manipuleerbaar of veranderbaar. Daaromkan actieve inzet
voor de emancipatie van de mens 'hier en nu een noodzakelijke eis worden
van de historisch gesitueerde caritas' (712). Bevrijding is, ook
in de titel van het boek , het sleutelwoord dat de hedendaagse vertaling is
van het bijbelse begrip gerechtigheid . Die bevrijding heeft politieke dimensies , uiteraard , maar ze is breder . Schillebeeckx somt een aantal
'constanten' op van menselijk heil of heel-zijn : daar komen o.m. de
ecologische , interpersoonlijke , de maatschappelijke , de politieke en de
religieusmystieke dimensie bij te pas. 'Men kan het heil niet zoeken in
slechts de ene of de andere van deze constanten . Anderzijds is de synthese van dit alles een duidelijk "aI-reeds" en "nog-niet" . De wijze
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waarop fiasco's en mislukkingen worden verwerkt , zal een (wellicht de
voornaamste) vorm van "bevrijding" genoemd moeten worden. Oit zou
dan waarschijnlijk de alomvattende "antropologische constante" kunnen
zijn, waarin Jezus de Christus ons mocht voorgaan' (783). Het volmenselijk Godgegeven heil is niet te vatten in een van deze constanten
noch zelfs in de synthese ervan. De auteur wijst elke 'pretentie van een
totale zeltbevrijding' radicaal af als vervreemdend. Het door de mens
maakbare heil moet geplaatst worden in het perspectiefvan het eschatologische , nooit helemaal definieerbaar noch maakbaar volle heil . Van
hieruit wordt ook begrijpelijk hoe Schillebeeckx een totale idendificatie
met of een verabsolutering van de politiek als onbijbels afwijst. 'Het
christendom kent niet de grimmigheid die met onmenselijkheid de wereld
wil verbeteren . Eschatologische voorbehoud betekent hier : geen ideologisering van de politiek' (536). Vit de laatste reeks citaten moge tevens
blijken, hoe omzichtig en voortdurend nuancerend Schillebeeckx te werk
gaat in zijn theologische 'discours'. Hoe gedurfd ook, zijn theologie verwordt niet tot slogan en kreet, en evenmin 'verliest ze zich in sociologie,
psychologie, politicologie' ; ze spreekt, 'zij het met behulp van alle interdisciplinariteit, over het mysterie van God als heil van mensen' (775).
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Janusz Korczak - een honderdjarige Pool

Aline Dereere

Wat kunnen we doen, opdat de kinderen op tijd zouden komen op school?
Ik hoor vaak dat de kinderen te laat in de school komen, men weet er geen
raad mee. Ik stel dus voor, dat in elke kamer een haan wordt gezet, die's
morgens vroeg zal kraaien en de kinderen zal wekken. Wordt ons doel niet
bereikt , dan geef ik de raad in de tuin een kanon op te stellen. De
kanonschoten zullen de kinderen zeker wakker maken. Maar als de kinderen te laat komen, omdat ze te traag gaan, dan is het misschien doeltreffender de kinderen vanuit een vliegtuig met water te be gieten, dan lopen ze
vlug naar school. Wordt op deze nzanier niet het gewenste resultaat
bereikt , dan weet ik een voortreffelijke raad, deze namelijk : men publiceert de namen van de lanterfanters in een krant. Maar dan zullen de
kinderen zeggen : «Dat interesseert ons niet , wat men in de kranten
schrijft. De mensen die de krant lezen, kennen ons toch niet .» 0 ja .' Maar
dan kan men de lanterfanters in de schoolkrant vermelden. «Wat kan ons
dat schelen '» zullen de kinderen zeggen, «op school weet iedereen dat wij
lanterfanters zijn»: Nu ja ! Ik stel dus voor, en dit is mijn laatste en
hopelijk beste raad : Laat de volwassenen een verklaring maken voor de
muurkrant, waarin ze plechtig beloven, dat ze nooit en nergens meer te
laat zullen komen en waarin ze de kinderen oproepen hun voorbeeld te
volgen .'

Het toeval heeft gewild, dat deze tekst bewaard bleef. Hij werd geschreyen voor de muurkrant van een kibboets. De man die dit onorthodoxe
advies geeft, is de Poolse pedagoog, dokter en schrijver Janusz Korckzak.
Hij werd honderd jaar geleden, op 22 juli 1878, in Warschau geboren en
heette toen HENDRYK GOLDSZMIT. Een twintigtal jaren later gebruikte hij voor een literaire wedstrijd het pseudoniem JANUSZ KORCZAK, en het is onder die naam, dat hij niet aIleen de literatuur maar ook en
vooral de pedagogiek is binnengestapt.

1 Geciteerd in Piidagogische Rundschau, nov. 1975, p. 962.
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Drie oorlogen hebben zijn leven bepaald. Eerst was er de RussischJapanse oorIog, waarvoor hij werd opgeroepen. In 1904/05 was hij als
dokter werkzaam in een veidiazaret in Mantsjoerije. Dan kwam de eerste
wereldoorlog. Weer werd hij als dokter ingeschakeld in het veldlazaret,
maar de vrije tijd die hem in de chaos van het frontleven restte, besteedde
hij aan het schrijven van zijn belangrijkste werk :Jak kochac dziecko (Hoe
je van een kind moet houden).? De tweede wereldoorIog, zijn derde
oorlog, betekende voor Janusz Korczak de dood. Na de inneming van
Warschau door de .Duitse troepen werd hij gedwongen samen met de 200
kinderen van het weeshuis dat hij leidde, naar het Getto te verhuizen.
Vrienden probeerden hem emit te halen, maar Korczak weigerde : hij _
wilde de kinderen, nu vooral, niet aIleen laten. Op 5 augustus 1942 werd
het hele weeshuis samen met het personeel enJanusz Korczak naar het
'Vernichtungslager' Treblinka gevoerd.
Ooggetuigen hebben deze laatste tocht beschreven. Een van hen, Emmanuel Ringelnatz, de historicus van het Getto, schrijft : 'Dit beeld zal ik
nooit vergeten ... AIle kinderen waren in rijen van vier opgesteld, vooraan
ging Korczak, de ogen opgeslagen ten hemel en aan elke hand een kind, hij
leidde de stoet. De Joodse eredienst stont in de houding en salueerde. De
Duitsers vroegen : '-Wie is die man ?'3

Wie is die man ?
De Polen kennen hem, hun Dokter Korczak, al worstelden zij wel eens
met de vraag of hij nu een Poolse Jood of een Joodse Pool was. Problematisch blijft voor hen ook, of hij een orthodox gelovig Jood was en in
hoeverre zijn pedagogische principes bruikbaar zijn voor het politiek
bestel, dat Polen sedert het einde van de tweede wereldoorlog kent.
Het leven en het belangrijkste werk van deze man zijn nauw verbonden
met de stad Warschau. Daar studeerde hij vanaf 1898aan de medische
faculteit en vanaf 1904 werkte hij er als dokter in een kinderkliniek. Daar
ook schreef en publiceerde hij zijn literaire werken. Na een verblijf van
een jaar in Berlijnse klinieken, een half jaar in Parijs en een maand in
Londen keerde hij naar Warschau terug en werd er een gewaardeerd en
beroemd kinderarts. Maar zijn belangstelling ging hoe langer hoe meer
naar de achterbuurten van de stad en de ellende van de kinderen die daar
leefden. Voor hen gafhij zijn schitterende praktijk op en in 1911 nam hij de
lei ding op zich van het pas opgerichte en naar zijn ontwerp gebouwde Dom
2 Zopas verscheen een Franse vertaling : Comment aimer un enfant, preface de Bruno
Bettelheim, Paris, Robert Laffont, 1978.
3 Emmanuel Ringelnatz, Notes from the Warsaw Getto, New-York, Toronto, London,
1958.

32

Streven/oktober 1978

Sierot (Huis der wezen). Na de gedwongen onderbreking van 1914-18
keerde hij zo vlug rnogelijk naar Warschau en naar het weeshuis terug. Hij
bleef er tot het einde.
Het opvoedingswerk dat hij er deed, had tot doel de oprichting van een
georganiseerde kindergemeenschap, gebaseerd op de methode van zelfbestuur door de kinderen. In het boekJak kochac dziecko schreefhij : Ik
eis de Magna Charta Libertatis, als een grondwet voor het kind. Misschien
zijn er nog rneer, maar deze drie grondrechten heb ik ontdekt : 1) het recht
van het kind op zijn dood, 2) het recht van het kind op de dag van vandaag,
3) het recht van het kind, te zijn zoals het is. En in een later toevoegsel heet
het: Ik was nog niet tot het inzicht gekomen, dat het eerste en
_onbetwistbare recht van het kind is, zijn gedachten uit te spreken en actief
dee] te nernen aan onze overwegingen en oordelen over zijn persoori."
Wat dat in de dagelijkse praktijk van het weeshuis betekende, laten de
verschillende instellingen zien die Korczak er in de loop van de jaren
introduceerde. Er was een dienst van onderlinge hulpverlening, waarin
kinderen de zorg voor en de begeleiding van andere kinderen op zich
namen. Er waren de wekelijkse vergaderingen, waarin iedereen, zowel de
kinderen als de opvoeders, zich mochten uitspreken over de anderen,
zowel over de opvoeders als over de kinderen. Er was de krant waarin
onder slagzinnen als 'Oat moet nu eindelijk gedaan zijn' het relaas te
vinden was van vechtpartijen en ruzies, maar daarnaast ook berichten
over veranderingen en verbeteringen in het weeshuis. Er was het parIernent met zijn twintig verkozen afgevaardigden, die gaandeweg meer
verantwoordelijkheid kregen. En naast nog een aantal andere instellingen
was er vooral het 'kameraadschapsgerecht' waarover Korczak uitvoerig
bericht."

La ville dont Ie prince est un enfant
In het boek dat Korczak in Polen de grootste populariteit bezorgde. Kr61
Macius Pierws zy (Koning Mathieu de eerste)", wordt het kind letterlijk
koning. Het verscheen in 1923 en vertelt het verhaal van een gevoelige,
intelligente en moedige jongen, die na de dood van zijn vader koning moet
worden, omdat zijn vader dat ook was. Drie vijandige vorsten vallen zijn
land binnen, maar ze worden verslagen en teruggedreven. En dan beginnen de binnenlandse moeilijkheden met de ministers en het parlement,
4 Geciteerd naar de Duitse vertaling : Janusz Korczak, Wie man ein Kind Lieben soli,
Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen, 1973, pp. 40-41.
5 Ibid. n pp. 304 en vlg.
6 In Duitse vertaling : Janusz Korczak, Konig Hdnsch en I, Vandenhoeck & Ruprecht,
Gottingen.
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moeilijkheden die de kleine koning doen besluiten, dat hij alleen maar de
koning van de kinderen wil zijn en dat de kinderen de macht in handen
moeten nemen. Ze vormen een eigen parlement. Voortaan do en de kinderen het werk van de volwassenen, en de volwassenen gaan naar school.
Dat loopt natuurlijk slecht af, de chaos groeit en de vijandige koningen
vallen het land weer binnen ; de kleine koning wordt verraden en ter dood
veroordeeld. Een van de koningen redt hem van de dood. De kleine koning
wordt verbannen.
Geen vrolijk kinderboek, omdat het niet als andere kinderboeken de
indruk wil wekken, dat de held alles kan, althans in zijn fantazie. WeI een
humoristisch eerlijk boek, omdat het de droom van een betere wereId
durft uitspreken en ook atbreken, zonder hem te vernietigen. Ook in het
vervolgverhaal, dat de ballingschap van de kleine koning en uiteindelijk
zijn dood vertelt, klinkt die genuanceerde eerlijkheid door.

Dokter Korczak
Dat Korczak medisch geschoold was, qat hij een goed kinderarts was, had
ook zijn weerslag op zijn aktiviteiten in het weeshuis. De uiterlijke kentekenen van ziekte, ondervoeding en andere lichamelijke kwalen bleven
hem boeien. Hij bleef de nauwkeurige waarnemer van de lichamelijke
ontwikkeling van het kind en wilde daarin wetmatigheden ontdekken die
zouden leiden tot een beter begrip van het kind, d.i. een mens die bezig is
met groeien. Een vijfhonderd gewichts- en meetdiagrammen van zijn hand
zijn jammer genoeg in de oorlog verloren gegaan, samen met een reeks
notities over de ontwikkeling van de afzonderlijke kinderen in het weeshuis. De medicus in hem bracht hem tot de volgende uitspraak : 'Een kind
is als een perkament, dicht beschreven met heel kleine hierogliefen, die je
maar gedeeltelijk kan ontcijferen'? Beroemd werden in Polen zijn 'Radiopraatjes van de oude dokter', een programma van de Pooise radio, waarin
kinderen en volwassenen met hem gesprekjes kwamen voeren voor de
micro.

Korczak en de pedagogen
Dat Korczak zich zo uitdrukkelijk voor de kinderen inzette was geen
alleenstaand feit in de pedagogiek. Er zijn andere namen te noemen in het
eerste kwart van de twintigste eeuw : Montessori, Decroly, Flanagan,
Makarenko, Neill. Janusz Korczak heeft zich, wellicht onder invloed van
zijn oorlogservaringen, aangesloten bij hen die ook wel een 'vredespeda-

7

Wie man ein Kind Lieben soil, p. 5.
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gogen' genoemd worden, maar een echt pedagogisch systeem zal men bij
hem tevergeefs zoeken. Wellicht is dat de reden waarom hij buiten Polen
relatief onbekend is gebleven.
Zijn teksten zijn schetsen, stukjes van een legpuzzel, aanduidingen en
vermoedens, ontledingen van kindergedragingen, fragmentaire veroordelingen van de burgerlijke opvoeding binnen het gezin, bondige raadgevingen voor het leiden van internaten en zomerkolonies. Het is niet mogelijk
uit dit alles een afgerond pedagogisch geheel op te bouwen.
En verder is er de moeilijkheid van de taal, Nederlandstaligen bijvoorbeeld zijn voor een kennismaking met zijn geschriften op de Duitse en
Franse vertalingen aangewezen.

Honderd jaar Korczak
In de Duitse Bondsrepubliek werd de naam Korczak in 1957 in de belangstelling van het publiek gebracht, toen de auteur Erwin Sylvanus een
toneelstuk publiceerde onder de titel «Korczak und die Kinder». 8 Het
werd herhaaldelijk opgevoerd, ook door een groep jonge Joodse spelers.
Aan de universiteit Giessen worden sedert verschillende jaren de ideeen
van Korczak besproken in seminaries onder leiding van Prof.Erich
Dauzenroth, die ook verschillende internationale Korczak-colloquia organiseerde. In 1972 werd de 'Friedenspreis' van de Duitse boekhandel
postuum toegekend aan Janusz Korczak. En nu in september van ditjaar
bij het Verlagshaus Gert Mohn in Giitersloh het boekje Verteidigt die
Kinder, met een eerste vertaling van vroege essays, is verschenen, zijn
bijna aIle geschriften in Duitse vertaling beschikbaar. Bovendien bestaat
er een Deutsche Korczak-Gesellschaft, die zich bezig houdt met de verspreiding van zijn ideeen en geschriften. In Israel en Zweden hebben
Korczak-genootschappen al een zekere traditie en in 1974 werd in Parijs
de vereniging Les Amis du Docteur, Janusz Korczak opgericht. Op 5 en 6
juni 1977 organiseerde de UNESCO in Parijs een internationaal seminarie
over de opvoeder Korczak en in april 1978 yond in Tel-Aviv een Korczakweek plaats ter herdenking van de 100e verjaardag van de pedagoog.
In oktober 1978 sluit Polen zich bij de viering aan. In Warschau worden
door het Poolse ministerie van cultuur en opvoeding en het Poolse Korczak-comitee internationale herdenkingsdagen gehouden, waarop het werk
en de invloed van Korczak als pedagoog, schrijver en arts zullen belicht
worden.
Deze nationale en internationale belangstelling heeft Janusz Korczak
nooit kunnen voorzien. Toen hij tussen mei en augustus 1942 in de een8 Erwin Sylvanus, Korczak und die Kinder, Jan Palach, Sanssouci, Drei Stucke, Suhrkamp
Verlag, 1973.
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zame nachten van het Getto zijn memoires schreef en naar een motivering
voor dit werk zocht, yond hij alleen maar dit : 'Niet zozeer de poging tot
een synthese, veeleer een grafsteen uit pogingen, ervaringen, fouten.
Misschien is dat ooit eens, na vijftig jaar, voor iemand nuttig.'9
Ret manuscript met de herinneringen werd na de deportatie naar Trebelinka overhandigd aan Igor Newerly, sedert jaren medewerker van Korczak. Die yond zijn eigen woning niet meer veilig genoeg en kort voor zijn
arrestatie kon hij het manuskript laten overbrengen naar het weeshuis
'Nasz Dom', het tweede weeshuis in Warschau, waaraan Korczak actief
had meegewerkt. Daar werd het op zolder ingemetseld. Igor Newerly
overleefde het concentratiekamp en werd de uitgever van het volledig
werk van Korczak, dat in 1957/58 in vier delen verscheen in Warschau.

Janusz KORCZAK over. ..
de opvoeder zelf'.

- Wees jezelf. Zoek je eigen weg .. Leer jezelf kennen voor je er aanspraak op maakt de
kinderen te kennen. Tast de grenzen van je mogelijkheden af voor je rechten en plichten
van de kinderen afbakent. Van allen dieje moet begrijpen, opvoeden, onderrichten, ben
jij de allereerste. Begin met jezelf.
- Er zijn vergissingen dieje altijd zult begaan omdatje een mens bent, en geen machine.
- Het is je plicht mensen op te voeden, niet schaapjes te telen ; werkers, geen zedeprekers. Hun lichamelijke en geestelijke gezondheid moet je voor alles ter harte gaan.
omgaan met kinderen,

- In de zomer waren de ramen open ; dan vlogen de mussen de kamer binnen en streken
ze neer op de bloempotten. Ais ik bleef zitten en me niet verroerde, waren ze niet bang.
Maar toen ik op een keer onverwacht de kamer binnenkwam, kon zo een musje in zijn
angst het raam niet vinden en bezeerde het zich lelijk. Sindsdien klopte ik altijd eerst op
de deur voor ik naar binnen ging. Nu het winter is geworden heb ik de glazenmaker
gevraagd of hij niet een klein stukje glas zou kunnen wegsnijden, zodat de mussen tussen
de dubbele ramen zouden kunnen eten ; daar hebben ze het dan tenminste niet zo koud.
Dat zal vast lukken.
- Er zijn kinderen die ziekelijk nukkig zijn. Ik heb er zo tientallen in mijn medisch kabinet
zien voorbijgaan. Meestal waren het kinderen die met zoveel zorg omringd werden dat ze
er in feite onder verstikten. Ze weten bepaald goed wat ze willen maar toevallig zijn het
altijd dingen die schadelijk voor hen zijn. Bij vele kinderen kunje een kille afstandigheid
tegenover volwassenen opmerken ; in hun ogen lees je een echte haat of een misprijzen
voor hun omgeving. Een verkeerd begrepen liefde kan van een kind een martelaar maken.
Kinderen die teveel bemind worden, zouden door de wet moeten beschermd worden.
- Ik heb medelijden met kinderen bij wie men erin geslaagd is elke opwelling van
weerspannigheid te doden. Hun revoltes en aanklachten openen de weg die toegang
verleent tot de meeste mysteries van een kinderziel.

9 In het voorwoord van Igor Newerly bij de Duitse vertaling van de Erinnerungen in :
Janusz Korczak, Das Recht des Kindes aufAchtung, Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen,
1970, p. 237.
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- 'Dat had ik van jou niet verwacht. .. Ik dacht dat ik je vertrouwen kon, ik heb me
vergist. .. '
Je hebt ongelijk gehadje daaraan niet te verwachten ;je hebt ongelijk gehad een grenzeloos vertrouwen te schenken. Wat een pietluttige opvoeder benje toch .je weet niet eens
dat een kind een menselijk wezen is. Je bent vertontwaardigd, niet omdat je in zo een
voorvaleengevaar ziet voorhet kind, maaromdatje bang bent voorde goede naam vanje
instelling, vanje opvoedingssysteem, vanje eigen persoontje. In feite benje aIleen maar
met jezeJf begaan.

- Je kunt in de ogen van een kind de revolte aflezen, wanneer je een hoge toon aanslaat
om hem de moraal aan te praten.
- Ik herinner me een jongen die me rustig mijn diepe verontwaardiging liet uitpraten en
me nadien vroeg : 'Mijnheer, waarom wordje helemaal rood wanneerje woedend bent ?'
- Ik heb eens een elfjarigjongetje betrapt toen hij een meisje iets toefluisterde. Ik wist dat
hij verliefd op haar was. Ik merkte hoe het meisje hoogrood kleurde, even schokschouderde en verlegen het hoofd boog. Later op de dag ondervroeg ik de jongen : waarover
had hij het met zijn vriendinnetje ?
Hij raakte helemaal niet van de wijs ; heel openhartig trachtte hij zich de details van het
gesprek in herinnering te brengen. '0 ja ; ik vroeg haar of ze wist hoeveel zestien maal
zestien was !'
- Een vakantiekolonie : we zijn in het bos en ik vertel de kinderen een verhaal. Plots zie
ik een jongetje rechtstaan en weggaan, een tweede volgt zijn voorbeeld , ook nog eeo
derde. Tot mijn grote verbazing. Achteraf verneem ik dat de eerste zijn stok onder een
struik had vergeten en dat hij plots bang was geworden dat iemand die zou wegnemen. De
tweede had zich aan zijn vinger gekwetst ; de derde hield helemaal niet van gefantaseerde
verhalen. Een volwassene zou ook het theater verlaten wanneer de show hem niet langer
boeit, wanneer het hem plots te binnenvalt dat hij zijn geldbeugel in zijn overjas heeft
gelaten. Of wanneer hij zich onwel voelt.

Kinderen aan het werk.
- Het spel is voor kinderen veel meer dan een soort paradijs ; het is de enige ruimte waarin
wij ze wat vrijheid gunnen, wat initiatief. In het spel ontdekt het kind de waarde van het
onatbankelijk handelen. AIle andere genoegens zijn maar genoegens, voorbijgaande
geintjes.
- Een kind wil weten, zien, nakijken, alles wat hem onder de handen valt, uittesten. Er
blijven zo nog voldoende dingen over die. het op ons woord aanvaarden moet.
- Men zegt dat er maar een maan is. Toch kan men ze overal ontdekken. 'Kijk, ik ga aan
de andere kant van de muur staan. Jij blijft hier.' Ze sluiten de hekdeur.
'Zie je er een in de tuin ?
'Ja.
'Ik ook. Hier zie ik er ook een.'
Ze verwisselen hun observatieposten, gaan alles nog eens na. Nee,je kunt het niet langer
loochenen. Er zijn weI degelijk twee manen.
- Het leven geeft gestalte aan de dromen. Vanuit de dromen wordt de werkelijkheid
opgebouwd.

Confessionaliteit en Vakbeweging : een
gesprek met Prof.Dr.W.H.J. Reynaerts

F. W. Schilpzand

Op 18 december 1975 vond in Den Haag de officiele geboorteplaats van
de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), waarin de vakcentrale s
N ederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV, socialistisch , 700.000
leden) en het Ne derlands Katholiek Vakverbond (NKV, 340.000 leden)
zijn verenigd. Geen lid van de FNl/ werd het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV, protest ans-christelijk 220.000 leden). Hoewel de twee
vakcentrales NVV en N KV vooralsnog afzonderlijk naast de Federatie
blijven bestaan, zijn aile we zenlijk beleidstaken met ingang van 1 januari
1976 door de FNV overgenomen, 1
Over de aaneensluiting van de Nederlandse vakbeweging is sedert het
eind van de zestiger jaren overleg gepleegd. De fusie bleek moeizamer tot
stand te komen dan werd verwacht en leverde eveneens een scheiding der
geesten Ope De CNV meende namelijk niet voldoende garanties te kunnen
krijgen oln als christelijk vakbeweging binnen de fe deratie te functioneren. Als g evolg van de gedeeltelijke fusie werd het reeds langer bestaande
overlegorgaan van de drie genoemde vakcentrales ontbonden en bleefeen
zekere spanning en afstand tussen de federatie en het CNV tot op de dag
van vandaag geh andhaafd, In de visie van het CNV ging deze verscheidenheid van organisaties niet tenkoste van de belangen van de
werknemers. Volgens hen bestaan er, tradtitioneel gegroeide, fundamentele verschillen van opvatting over bepaalde belangen van de
werknemers . Deze verschillen houden verband met verschillen in visie
omtrent het we zen en de bestemming van de mens. De laatste tijd ziin
1 Verklaring van nog andere afkortingen in het verloop van het gesprek :
VNO = Verbond van N ederlandse Ondernemingen (neutraal, werkgeversorganisaties)
NCW = Nederland Christelijk Werkgeversverbond (rooms-katholiek en protestantschristelijk)
P. v .d.A. = Partij van de Arbeid (socialistisch)
CDA=Christen Democratisch Appel, een federatie van confessionele partijen : Katolieke
Volkspartij (KVP), Anti-Revolutionaire Partij (ARP) en de Chrsitelijke Historische Unie
(CHU). De beide laatste zijn protestants-christelijk.
PPR=Politieke Partij Radicalen, een afsplitsing (linkervleugel) van vooral de KVP, doch
eveneens van de ARP.
D'66=Democraten (opgericht in) 1966 (links liberaal)
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inderdaad katholieke werknemers lid geworden van deze protestants-christelijke vakbond.
Professor, de eerste stelling die ik U zou willen voorleggen luidt : de
verzuiling als emancipatie-middel is achterhaald. Voor katholieke Nederlanders is de volwaardige integratie in de Nederlandse samenleving
bereikt en de groepsemancipatie ten einde . De sociale instrumenten daarvoor - de confessionel organisaties - kunnen veilig worden opgeborgen.
Emancipatie vanuit een achtergestelde minderheidspositie is nu eenmaal
een zichrelf liquiderend proces.

Die stelling lijkt me logisch en reeel, daar ga ik mee akkoord. De emancipatie is inderdaad voorbij in die zin, dat er van uit een achterstandspositie
een inhaalproces moet worden doorgemaakt. Of in een andere zin van het
woord de katholieken werkelijk geemancipeerd zijn, idealiter dus, dat is
een hele andere kwestie. Dat geldt niet aIleen voor de katholieken, dat
geldt voor aIle leden van de Nederlandse samenleving. De stelling echter
datje organisaties nodig hebt als afweermiddel om vanuit de eigen gelederen sterk te staan, omdat je anders te zwak bent om tot een volwaardig
volksdeel uit te groeien, die stelling lijkt mij thans niet meer in overeenstemming met de sociologische realiteit. Ik sta daarom dan ook volledig .achter het besluit van het NKV om met het NVV samen te gaan.
Bij de volgende stelling komt waarschijnlijk aan de orde ofdie emancipatie ofdat emancipatiemiddel de enige kant is van de levensbeschouwelijkheid van de vakbeweging . Dat is natuurlijk ook een vraag. De vraag is
namelijk : moet een confessionele vakbeweging als afzonderlijke organisatie verdwijnen op het moment dat de achterstand is ingehaald ?
Deze stelling luidde als voigt:
Zonder expliciete en institutioneel gegarandeerde ruimte b .v. binnen de
vakbeweging wordt cultivering van het levensbeschouwelijke en het religieu :e - belangrijke dimensies van het menselijk bestaan - te veel aan het
toeval of aan de individuele creativiteit overgelaten.

Daar ben ik het ook mee eens. Ik vind het uiteraard heel belangrijk, dat
mensen in een levensbeschouwelijke organisatie deelnemen op basis van
de individuele inspiratie en de consequenties daarvan doortrekken in hun
praktisch handelen, maarik geloof ook datje dit niet aIleen aan de persoonlijke inspiratie kunt overlaten. Ik meen dat het inderdaad nodig is, om
binnen de organisatie hiervoor ruimte te scheppen. Waarmee overigens
helemaal niet gesteld is, dat wanneer je die ruimte hebt gecreeerd, dat je
dan absoluut de garantie hebt dat het levensbeschouwelijke element voldoende tot zijn recht komt. Dat hangt van verschillende factoren af.
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In de eerste plaats of er bij de mensen behoefte bestaat die inspiratie te
beleven en daar consequenties aan te verbinden. Daarover kun je twijfelen. Je kuntje namelijk afvragen ofniet in onze permissive society sprake
is van een zo verzwakte moraal en van een z6 verzwakt levensbeschouwelijk besef, dat eigenlijk elke institutionele ruimte om een stuk
eigenheid te bewaren niet meer is dan een nobele intentie. Je mag niet
zeggen : als ik nu maar structuren uitdenk, waardoor dat eigene een beetje
stand kan houden, dan ben ik er ; dat geloofik niet. Dat hangt er vooral van
af of die gegarandeerde ruimte aansluit op werkelijke behoeften. Overigens zou ik Spit op dit punt niet geheel willen volgen. NKV-voorzitter
Spit zei : als mensen er geen behoefte aan hebben, dan doen we het ook
niet. Ik ben geneigd om te zeggen : 'de levensbeschouwelijke bezinning is
zo belangrijk, dat als men geen gebruik maakt van de instituties die zo'n
mogelijkheid bieden, dat dan de leiding dit zou moeten bevorderen. Want
daarin heb je toch ook een educatieve taak, een stimulerende functie' .
Mag ik een vergelijking maken ? Ais argument tegen medezeggenschap
van de werknemers wordt vaak aangevoerd, soms ondersteund door
empirische onderzoekingen : de werknemers interesseren zich niet voor
medezeggenschap. Moet ik dan concluderen, dan voer ik het ook niet in,
want ze willen het niet ? Of moet ik de conclusie trekken : 'ik zal die
behoefte bij de werknemers kweken T Mijn benadering zou zijn : 'ik zal
ze stimuleren, ik zal ze die behoefte aanleren, want die behoefte mag niet
wegzakken, daarvoor is ze te fundamenteel !'
Een andere punt waardoor ik meen dat je door institutionele voorzieningen niet zonder meer de garantie hebt voor een afdoende «bewaking» van
de levensbeschouwelijke aspecten, is het feit dat je niet zeker weet hoe
anderen daarop reageren. Ik betrek dat nu op de FNV, want daar speelt
deze problematiek.
Van het NVV is een grote groep Christenen lid. Die heeft tot dusver nooit
behoefte gehad aan, laten we zeggen een 'tempe!' waar ze hun levensbeschouwing zouden kunnen beleven. Oat zou tot gevolg kunnen hebben,
dat ze zeggen : 'als zij, de NKV-ers, het doen, dan willen wij die faciliteit
66k. ' Oat is uiteraard het volste recht van die groep, een recht dat door de
F.N.V.-Ieiding geheel wordt erkend. Maar geeft men er gevolg aan, dan
kan dit op financiele barrieres stuiten. Oat gaat tijd kosten ; daar moeten
vergaderingen voor gehouden worden, er moeten mensen mee worden
belast, mensen voor worden aangesteld. Oat gaat allemaal geld kosten en
legt een last op het budget. En de vraag is of men dat duldt en of men dit
kan opbrengen, gelet op de niet florissante financiele positie van de vakbeweging.
Een derde punt dat tot een zekere reserve dwingt, is de ervaring opgedaan
in andere verbanden. Ik denk b. v. aan de werkgemeenschappen in de
PvdA. Die zijn op een mislukking uitgelopen. Misschien mede omdat het
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toch wat vreemd is om binnen een gemeenschappelijk organisatorisch
raam verschillende identiteiten te bewaren. Deze laatste kunnen afbreuk
doen aan de ervaring van het gezamenlijke in de streefdoelen. Hoe meer
eenheid, des te minder behoefte aan 'subculturen' ; hoe meer behoefte aan
subcultuur, des te minder eenheid. Aan die spanning zal men bij de FNV
ook wel niet geheel kunnen ontkomen, vermoed ike
Kortom : als je de zaak niet levend houdt, niet stimuleert, er niet voldoende financiele middelen voor ter beschikking stelt enals je van de
anderen niet voldoende medewerking krijgt, dan zie ik niet dat het creeren
van instituties op zich voldoende zou zijn om de eigenheid van het katholieke erfgoed te bewaren. In december is er een congres van de FNV.
Daar moeten ze praten over dit soort aangelegenheden in het kader van
een mogelijke fusie. Op dat congres dient zich de testcase aan, hoe zwaar
men aan de institutionele garanties voor de eigenheid tilt. Is het zo dat men
eerst garanties creeert voor men een fusie begint of zegt men: 'laten we
maar aan een fusie beginnen, dan zien we naderhand weI wat we met die
institutionele garanties doen'. Ik ben erg benieuwd naar de opstelling van
het FNV-congres rondom deze kwestie ,
De derde en laatste stelling die ik V zou willen voorleg ge n, heb ik voor dit
gesprek enigszins aangepast, doch zij luidde ongeveer als voigt :
Een organisatie als de vakbeweging, die zich tot een totaal publiek van
werknemers richt , dient ditzelfde publiek niet te discrimineren door openlijk bepaalde, beperkende religieuse of kerkelijke doelstelling en voor te
staan ofzelfs te propageren. Met respect voor ieders g erindh eid dient een
dergelijke organisatie pluriformiteit na te streven en zich in die mate te
deconfe ssionaliseren, 2.

AIsje vooropstelt datje je tot een totaal publiek van werknemers richt, dan
moet je dat publiek inderdaad niet discrimineren door bepaalde religieuze
doelstelling enz. te propageren. Maar alsje een vakbeweging hebt die zich
richt tot het katholieke publiek dan mag dat weI degelijk, zonder dat je
discrimineert. Want men richt zich dan uitdrukkelijk tot het katholieke
volksdeel, tot de katholieke werknemers in dit geval.
Als men de inhoud van deze stelling consequent doortrekt, komt men dan
niet tot de mening dat een levensbeschouwelijke opvatting, of het nu een
kerkelijke of een niet-kerkelijke is, een 'particuliere devotie' is, waar de
gemeenschap niets mee te maken heeft ? En is dat eigenlijk niet een

2 Deze stelling werd voor dit gesprek toegespitst op de vakbeweging. Oorspronkelijk had
zij betrekking op : 'Iedere instelling, organisatie ofvereniging, die zich tot een totaal-publiek
richt van kiezers, studenten, werknemers, werkgevers, abonnees, kijkers ofluisteraars ... ',
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discrimineren van de afzonderlijke mens, omdat men nivelleert en een
wezenlijk deel van zijn persoonlijkheid buiten beschouwing laat ?
De mens kan toch niet volledig aangeduid worden door de economische en
sociale aspecten van zijn bestaan. In dit verband lijken mij de woorden
"discrimineren' en 'deconfe ssionaliseren' geladen.

Ik lees de stelling zo, dat men niet naar buiten een kerkelijke doelstelling
moet gaan propageren, b.v. dat je 's zondags naar de kerk moet. De
vakbeweging heeft een hele andere doelstelling.
Wat verstaat U dan in dit verband onder deconfessionalisering ?

Daar versta ik in dit geval onder dat je je niet bindt aan bepaalde kerkelijke
uitspraken, net zo min als je je bindt aan uitspraken van politieke partijen.
Kijk , vroeger trad de Katholieke Kerk in haar sociale encyclieken op als
een soort sociale instructeur. Ze zei : 'zo en zo moet je het doen'. We
kennen nu een andere betekenis toe aan de kerk ; het is nu meer een kerk
van getuigen , een kerk, die het goede belijdt, die verwijst naar evangelische waarden. De kerk geeft geen opdrachten meer, zoals : 'je moet als
katholieken verenigd blijven' , of 'je mag geen lid worden van een socialistische organisatie ' . De sociale instructies die de kerk vroeger weI gegeven
heeft, passen niet meer in deze tijd. De FNV gaat bijv. naar de Maliebaan,
met de Kardinaal en de andere bisschoppen praten over zaken die beide
van belang vinden. Wellicht tonen de bisschoppen zich in dat gesprek
bezorgd over de polarisatie in de arbeidsverhoudingen en geven zij te
verstaan, dat het erg nuttig zou zijn als de partijen elkander met meer
begrip zouden benaderen. Moeten we dan van de FNV verwachten dat ze
zeggen : daar zijn we het helemaal mee eens. Wij stoppen met polariseren,
omdat de bisschoppen het zeggen. Ik denk van niet.
Dan heb ik het woord deconfessionaliseren verkeerd gelezen, in de zin van
nivelleren, Uit Uw antwoord blijkt dat dit zeker niet bedoeld hoeft te zijn,

Het zou een geweldige klap in het gezicht zijn van de betrokken mensen er is zo ontzettend serieus over gestudeerd, gedacht en vergaderd - als men
zou stellen : het NKV zet de levensovertuiging over boord en kiest voor
een beweging waarin alles en iedereen wordt gelijkgesteld.
Het enige dat gebeurd is, is dat de katholieke werknemers niet meer in een
afzonderlijke vakbeweging zijn georganiseerd. Maar de katholieken zijn
als katholieken lid van de FNV. Zij spelen daar met hun hele bagage, met
hun hele erfgoed, een ro1. Ze hebben daarvan niets overboord gezet.
Alleen - en dan komje weer bij de eerste vraag - zal dat zo blijven ? Zullen
de institutionele garanties voldoende zijn voor het behoud van dit erfgoed-
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en het doorgeven van de betekenis ervan voor het praktisch vakbondshandelen ?
Ter Heide; de voormalige voorzitter van het NVV, heeft onlangs in een
publicatie opgemerkt dat aIleen al door de getalsverhouding - 700.000
NVV-ers en 340.000 N KV-ers - het gevaar dreigt dat de FNV door de fusie
een vergroot NVV wordt. Je kunt dit nog aanvullen door op een paar
punten te wijzen, die de verwachting van Ter Heide in positieve zin
kunnen ondersteunen :
1 : Het bestuurderspotentieel van het NVV is door de band genomen
beter uitgerust, kwalitatief sterker dan dat van het NKV. Dat leidt,
met een zwaar woord, tot de mogelijkheid van overklassing.
2 : Bij de vakbeweging is het altijd de gewoonte geweest, dat bij onderhandelingen en besprekingen de grootste organisatie de woordvoerder
Ieverde. Dit dwong de mensen van het NVV tot een betere voorbereiding, de anderen vervulden vaak een secundaire rol. Het klinkt een
beetje denigrerend, maar ze hadden daardoor structureeI-positioneeI
een bijwagen-functie. Natuurlijk waren en zijn er uitzonderingen,
doch ik duid hier een algernene sociologische wetmatigheid aan.
3 : Bij het NVV is men meer bezeten van de doelstellingen van de vakbond. De gedrevenheid in die kring wordt minder dan bij de anderen
gerelativeerd door wat je de vertrouwdheid met de betrekkelijkheid
van dit leven kunt noemen.

Bij een eventuele fusie tussen het NKV en het NVV zal het NKV volgens
Wim Spit, voorzitter van dit vakverbond en vice-voorzitter van de FNV,
niet zijn levensovertuiging overboord zetten, doch men is wei tot de
conclusie g ekomen dat de geloofsovertuiging als criterium voor organisatie niet meer hetzelfde dwingende karakter heeft als in het verleden.
Daar staat, aldus Spit, evenwel tegenover dat het wat het NKV betreft
noodzakelijk blijft er voor te zorgen dat ook binnen de FNV de inspiratie
vanuit geloof en levensovertuiging gestalte kunnen krijgen in beleid en
structuur. Hoe schat V de behoefte daaraan binnen de gelederen van het
NKV ? En acht V het mogelijk in de praktijk de voorstelling van zaken,
zoals door Spit naar voren gebracht, te verwezenlijken ? Of anders gesteld : heeft V de indruk dat het gros van het NKV sterk prijst stelt op het
handhaven van de levensovertuiging middels g einstitutionaliseerde garanties ?

Ik denk dat die behoefte nu nog weI aanwezig is bij de meer traditionele
Iaag van NKV-ers, maar dat deze behoefte vrij snel zal wegebben, als wij
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er geen werk van maken. Tenzij we een revival gaan beleven onder de
jeugd om de behoefte met betrekking tot de levensovertuiging weer wat
meer naar voren te schuiven. Ik zie dat echter niet zo gauw gebeuren, hoe
jammer dit ook is. Ik hoop echter dat ik mij op dit punt, mede dankzij de
inspanningen van Spit en de zijnen, vergis.
Volgens de heer Spit bestaan tussen de in 1977 tot stand gekomen Visieprogramma's van het N KV en NVV geen essentiele verschillen ,.er zou
nog wei sprake zijn van enige nuance-verschillen, Nu staat in Rupperts De
Nederlandse Vakbeweging : 'Men moge in theorie stellen, dat de klassenstrijd «zich niet richt tegen personen, maar tegen een maatschappelijk
stelsel», met de werkelijkheid heeft een zodanige opvatting niets van
doen. De werkelijkheid is, dat de klassenstrijd zich wei degelijk richt tegen
personen. (... ) Het sociale vraagstuk is in diepste wezen geen materieel
probleem : het is in eerste instantie niet de vraag om een gulden meer in de
week en een uur korter werken. Het is het probleem van de rechte verhouding van de ene mens tot de andere, van de werkgever tot zijn arbeiders ... "Di: was toch wat de Rooms-Katholieke en de Protestants-Christelijke vakbeweging betreft het motief voor de stichting van een eigen
organisatie ? Indien er nu geen essentiele verschillen meer bestaan tussen
het NKV en NVV, wat is er dan de laatste tien, vijftien jaar veranderd ?

Een opmerkelijk, vrij recent verschijnsel is, dat de meeste bestuurders van
de FNV momenteel denken vanuit een anti-kapitalistisch perspectief. Dat
doen ze niet om een communistische heilstaat te vestigen. Het wordt
ingegeven door de defecten van het huidige maatschappelijke systeem,
men wenst au fond een stelsel dat meer ruimte geeft aan het individu. Het is
onzinnig en beledigend te menen, dat de doelstelling van de FNV zou zijn :
volstrekte gelijkschakeling, nivellering of collectivisering. Ais men daar
spreekt van collectivisering dan bedoelt men ermee om via machtsvorming meer mogelijkheden te scheppen voor het individu. Met ander
woorden, collectivisering is geen eindstation, wordt niet als doel opgevat,
maar als een instrument om een situatie te bereiken, waarin het individu
meer leefruimte krijgt, ook in het arbeidsleven.
De verandering in het denken blijkt voorts vooral op het terrein van de
medezeggenschap. Dat raakt ook het beste waar Ruppert op doelt : nl. de
verhouding tussen de groepen in de onderneming. Dan is het CNV nog
voornamelijk werkzaam vanuit de samenwerkingsidee, vanuit de conceptie van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het CNV is meer
gouvernementeel, het is een op integratie gerichte vakbeweging. Bij die
3 M. Ruppert, De Nederlandse Vakbeweging, Deel II, De opbouw en het werk, Haarlem,
1953, p.7.
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beide andere, en bij het NKV en bij het NVV speelt de distantie een
grotere role Coalitievorming staat voorop : het sluiten van verdragen is
voor hen meer het aangaan van een tijdelijke wapenstilstand. Kijken we nu
naar het medezeggenschapsidee zoals neergelegd in het NVV-programma, dan overheerst daar het denkbeeld van de macht aan de werkers
met uitsluiting van aIle anderen. Dat is een syndicalistische, laboristische
of unionistische gedachtengang. Bij het NKV bestond aanvankelijk, net
als bij het CNV, het idee dat meer groeperingen be lang hebben bij de
onderneming. De steakholders bestaan niet aIleen uit werknemers, maar
ook uit de leveranciers van het kapitaal ; de overheid heeft er belang bij,
evenals de consumenten. En je moet komen tot een ondernemingsstructuur, waarbij al die verschillende belangen tot hun recht komen. Deze
opvatting proef je nog in de ontwerp-visie van het NKV. Een van de
opvallendste ontwikkelingen op korte termijn - en ik zie dat inderdaad als
een gevolg van het samengaan binnen de FNV - is, dat het NKV in de
laatste versie van zijn visieprogramma erg dicht op de lijn zit van het NV\l.
Tegen de laboristische visie van de FNV zou je weI een aantal bezwaren
kunnen aanvoeren. In de eerste plaats het bezwaar dat die visie eenzijdig
is. Een kapitalistische opbouw van de samenleving is eenzijdig, maar dat
geeftje nog niet het recht, een andere eenzijdige oplossing daarvoor in de
plaats te stellen. Het tweede bezwaar is, dat zo'n zienswijze gemakkelijk
kan leiden tot uitschakeling van de werknemers zelf. Oat de klemtoon valt
op de organisatie van de werknemers, zodat als het ware de gedragslijn ten
opzichte van de onderneming wordt bepaald door de mandatarissen van
instituten, die eigenlijk buiten de onderneming staan. Een derde pragmatisch, functioneel bezwaar is dat je door het kapitaal aIle recht op
inspraak te ontzeggen, je daarmee onrealistisch bezig bent, want die
kapitaalfunctie is nu eenmaal noodzakelijk. En aangezien werknemers
niet over kapitaal beschikken moet dit komen van de leveranciers van
kapitaal binnen onze Europese ordening. Die moet je niet bruuskeren
want dan ga je inderdaad een situatie creeren, waarbij je straks een
prachtig steIseI hebt, gedomineerd door de werkers, maar die zitten met de
handen over elkaar, want de noodzakelijke investeringen kunnen niet tot
stand komen.
Het maakt een beetje de indruk dat, wanneer men zich zo sterk op het
syndicalisme richt , dat men dan eigenlijk nog de klassenstrijd voert a fa
1900, en dat men met de ontwikkeling in de ondernemingen niet veel
rekening houdt, of zie ik dat verkeerd ?

Zeker, ook naar mijn mening past weI enig voorbehoud ten aanzien van de
beeIdvormingen die absoIuut niet door de beugel kunnen. Die gemotiveerd
worden door belangen die bepaald niet getoetst zijn aan wat bredere
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belangen. Daar zijn veel voorbeelden van te geven, daar hoeven we niet in
te duiken. Dat daartegen fel protest wordt aangetekend, is volkomen
terecht. De vraag is echter of deze zo geprononceerd naar voren komende
zaken exemplarisch zijn voor het gehele Nederlandse bedrijfsleven. Daar
heb ik twijfels over; ik geloof niet dat dat het geval is. Het oude denkschema van kapitaal-arbeid dat men nog veel hanteert, acht ik achterhaald. In onze maatschappij is de kapitaalmacht erg teruggedrongen,
aan allerlei regels onderworpen en ten dele vindt die ook zijn tegenmacht
in de vakorganisatie. De echte kapitaalmacht in de zin van eigenaarsmacht, uitgeoefend door de aandeelhouders, stelt bijna niets voor. In
de meeste, vooral grotere ondernemingen is het management eerder beducht - en heeft men tegelijkertijd ook waardering - voor het optreden van
ondernemingsraden. Dat is vaak meer 'to the point' dan datgene wat uit de
aandeelhoudersvergadering naar voren komt. In de tweede plaats is dit
denkschema achterhaald omdat binnen de factor arbeid verschillende
geledingen en tegelijkertijd daarmede ook nieuwe tegenstellingen zijn
ontstaan. Organisatorisch vinden die hun uitdrukking in aparte organisaties voor hoger personeel die sterk uitdijen en werknemersorganisaties die
meer traditioneel gericht zijn op de handarbeider. Het ene hechte, homogene arbeidsfront bestaat niet.
Is het niet zo dat een deel van de :e beeldvorming hoort bij laten we zeggen
het politieke spel en dat ze allebei werkgevers- en werknemersorganisaties, heel goed weten dat de soep niet zo heet wordt gegeten als die wordt
opgediend?

Kijk, ais je een bepaalde strategie kiest, waarbij je zegt ik wil situaties
structureel veranderen, dan ben je gedwongen om de massa achter je te
krijgen. Dan moetje het weI zwart-wit stellen om al polariserend de massa
te mobiliseren. Ais een stakingssituatie dreigt dan kom je er niet met te
zeggen : nou ja, Iuister "s, de verschillen zijn eigenlijk maar gering. Dan
moet je het hebben van een zekere overdrijving. Dat is voor het conflict
instrumenteel. Daar moetje doorheen kunnen kijken. AIsje tegenstanders
hebt, in de zin van mensen die elke verandering afwijzen, dan moetje die
weI satanische eigenschappen toeschrijven. Daar schrikken veel mensen
van, maar daar moetje niet van schrikken. Het is meer instrumenteel dan
dat het de intentie is om werkelijk zo hard te zijn.
Het risico zit er natuurlijk in dat je onder de mensen dermate gepolariseerde standpunten krijgt, dat men de indruk krijgt dat de tegenpartij de
vijand is, zoals ook bij sommige politieke partijen.

Dat ben ik helemaal met U eens. En op die grens balanceren, vrees ik,
sommige vakbondsbestuurders. We hebben een nieuw kabinet gekregen-
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ik ben nou niet direct een bewonderaar van dit kabinet, dat zult U weI
verstaan - maar het gaat me toch te ver als een vakbondsleider opmerkt :
'daar zitten nou de mandatarissen van het kapitaal en de kerk'. Een
dergelijke uitlating wordt ook door de meeste vakbondsbestuurders betreurd .
.M aar bent V het er dan dus ook mee eens als ik zou stellen dat het N KV in
de loop van de jaren dat oorspronkelijke uitgangspunt van het zoeken van
de 'rechte verhouding' van de ene mens tot de andere, tussen werkgever
en werknemer, wat meer los is gaan laten ?

Nee, dat zou ik toch niet willen zeggen. Kijk, vroeger probeerde de
vakbeweging die verhouding te veranderen door wat we noemen het
harmoniemodel, door overlegvormen en een cooperatieve benadering. Nu
wil men andere verhoudingen scheppen via een hardere opstelling, maar
dan in zuiver instrumentale zin. De doelstelling is in wezen nog steeds
dezelfde. Ik geloof niet dat het N KV een vakbeweging van de klassenstrijd
is geworden, doorgaand totdat de laatste kapitalist in de Noordzee is
verdronken. Men streeft naar een andere machtsverdeling in de maatschappij, die men nog niet heeft kunnen realiseren. Men heeft dit lang
geprobeerd langs de betrekkelijke rustige weg van het overleg. Dat heeft
niet zo veel geholpen. Onder invloed van een hele reeks factoren is die
zaak de laatste jaren sterk in beweging geraakt. De vakbeweging functioneert enerzijds als een motor voor maatschappelijke verandering, maar
van de andere kant ondergaat zij ook de invloeden van de maatschappij.
Toen het goed ging in Nederland, toen we ieder jaar 4 a 5 % groei hadden,
de reele lonen flink omhoog gingen en er praktisch geen werkloosheid
voorkwam, toen was er weinig reden om stevige taal te bezigen. Nu het
groeiperspectiefgebroken is, de mensen misschien een stap terug moeten
doen en de vakbeweging niet meer in staat is voor haar leden reele
inkomensstijgingen te realiseren, moet zij ook om wille van zelfbandhaving, naar andere doelstellingen grijpen. Dat zijn geen nieuwe doelstellingen, maar doelstellingen die enigszins verwaarloosd zijn in de achter
ons liggende periode van 'samen op voor groei en expansie'.
De vakbeweging heeft vanouds namelijk twee taken. Die met betrekking
tot de arbeidsvoorwaarden, de correctiefunctie, maar daarnaast ook een
emancipatiefunctie. Deze is natuurlijk veel breder dan het verkrijgen van
een goed loon. En naar die laatste taak grijpt de vakbeweging nu, omdat er
meer zicht is gekomen op de defecten van de huidige maatschappeIijke
structuren. Onder andere door de oliecrisis, de geweldige werkloosheid,
de vele bedrijfssaneringen en ook door de groeiende mondigheid van de
mensen. Het tegenwoordige gevecht om het profiel van de maatschappij is
naar mijn mening veel fundamenteler voor de 'rechte' verhouding tussen
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mensen, werkgevers en werknemers, dan het gevecht om loonsverhogingen.
Tijdens de forumdiscussie in Tilburg ontstond een korte felle woordenstrijd tussen de heer Spit en Ir. De Wit, voorzitter van het Nederlands
Christelijk Werkgeversverbond. De Wit, die op Spits uitlatingen
reageerde, stelde dat het niet mogelijk wasje opdracht als Christen binnen
de vakbeweging te vervullen, indien men de geloofsovertuiging als orgunisatiecriterium loslaat. Spit reageerde hierop door erop te wijzen, dat
ook het New per bedrijfstak niet meer confessioneel georganiseerd is.
Vervolgens daagde hi} De Wit uit het verschil duidelijk te maken tussen de
standpunten van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen en het
NCW. Zowel Spit als De Wit kregen op hun opmerkingen en vragen geen
bevredigende repliek, Wat vond U eigenlijk van die discussie ?

Ik yond inderdaad, dat De Wit niet precies kon aantonen, waaraan je het
confessionele karakter van het NCW nu precies kunt herkennen. Zijn
standpunt le vert op bedrijfstakniveau een merkwaardige spanning Ope
Daar ontmoet men toch de vakorganisaties om te onderhandelen - niet
aIleen over arbeidsvoorwaarden, maar ook over ruimere problemen die de
positie, de functie van de arbeiders in de bedrijven aangaan. Datje op dat
niveau kunt volstaan met een pragmatische organisatie zonder confessionaliteit en aan de top een confessionele organisatie nodig zou hebben : dat
is bijna schizofreen. In elk geval, ik kan dit niet begrijpen.
Ik vind voorts dat het NCW ten onrechte debiteert datje als Christen niet
je taakstelling zou kunnen vervuIlen binnen een niet-confessionele vakbeweging. Harry ter Heide heeft op een van de eerste federatiebesprekingen uiteengezet wat voor hem, als NVV-bestuurder, de christelijke
inspiratie betekende. Vele bestuurders van het CNV en het NKV zijn toen
stilgevaIlen. Een ontroerend moment, datje niet licht vergeet. Ik vind dat
je de christenen en katholieken die na de oorlog zijn binnengevloeid in het
NVV en in de Partij van de Arbeid, niet kunt en mag beschuldigen van
ontrouw aan hun levensovertuiging.
Toen de katholieke werkgevers samengingen met de protestantschristelijke werkgevers, verwachten sommigen in die kring, dat dit gevolgd zou
worden door een federatie tussen CNV en NKV. Dan hadje, zeg maar,
een confessionele werkgeversorganisatie, een confessionele werknemersorganisatie en het CDA. En die drie dan op een lijn tegen de perfide
socialisten. Dat was eigenlijk de maatschappelijke weg, die men op wilde.
Bij het NCW leeft blijkbaar nog altijd wat spijt over deze niet gelukte, niet
gerealiseerde drang. Deze opzet kon natuurlijk geen succes hebben, omdat sociologisch de groepsverbondenheid van de werknemers sterker is
dan de confessionele binding.

Peter Handkes linkshandige Frau : tussen document en utopie.

Freddy De Schutter

Peter Handke: een wonderkind of een total loss ?
Peter Handke behoort tot 'die kleine groep lieden die, wat zij ook ondernemen, voortdurend de schijnwerpers van de publiciteit op zich gericht
weten. Hoewel het werk dat Handke in zijn nu al meer dan een decennium
durende carriere bijeenschreef, eerder beperkt van omvang is, kan met al
wat in diezelfde periode over en rond het fenomeen Handke geschreven
werd, haast een niet zo klein uitgevallen boekenkast gevuld worden.
Peter Handke kwam voor het eerst in het nieuws toen hij zich als nauwelijks vierentwintigjarige te Princeton in de U.S.A. sterk afzette tegen de
sacro-sancte Gruppe 47, de groep auteurs rond Boll, Grass, Andersch die
in 1947 de revival van de naoorlogse Duitse literatuur had ingeluid. De
congressen die door de erfgenamen van deze Gruppe 47 werden georganiseerd, waren in de loop der jaren gedegradeerd tot saaie bijeenkomsten,
waarin hoofdzakelijk zeltbevestiging werd bedreven, zodat de onbekende
Oostenrijkse auteur door zijn scherpe uitval tegen deze heilige koe van het
Duitse literatuurgebied meteen midden in de roos zat. 'Princeton '66'
kwam als begrip op gelijke hoogte te staan met Gruppe '47' en Handke
promoveerde op slag tot een wonderkind dat de Duitstalige literatuur op
nieuwe wegen zou sturen.
Dit entoesiasme bekoelde vlug.De geesteskinderen van mei '68 die in
Handke wegens met te miskennen anarchistische trekjes een der hunnen
meenden te ontwaren, werden zwaar ontgoocheld toen hij weigerde tot
duidelijke politieke uitspraken over te gaan. Meer dan een ernstig criticus
uitte luidop twijfels betreffende de literaire kwaliteiten van Handkes
oeuvre. Er werd gewezen op zijn sterke afhankelijkheid van Heissenbuttel, Anderen - zowel in binnen - als in buitenland - bleven hem trouw.
De controverse is nog volop aan de gang en laait bij ieder nieuw feit rond
Handke opnieuw hoog Ope Opent zijn werk inderdaad perspectieven naar
een totaal nieuw soort literatuur, zoals zijn bewonderaars beweren, of is
hij niet meer dan een charlaten die handig inspeelt op de modetendenzen
van het ogenblik ? Een wonderkind of een total loss ? Vermoedelijk het
een noch het ander.
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lmage-building
AIleszins moet worden toegegeven dat, als Handke van te grote toegevingen verdacht wordt, hij daar zelf in ruime mate voor verantwoordelijk is.
Van 'image-building' is hij nooit vies geweest. Peter Handke bespreekt in'
talloze interviews, artikelen, causerieen met verve het werk van Handke,
legt uit hoe zijn boeken en stukken gelezen en bekeken moeten worden,
belicht de onderliggende theoretische inzichten ervan, herroept vroegere
standpunten, polemiseert met tegenstanders, kortom Handke houdt
Handke met brio in-de running.
Wat het inspelen op modieuze trends betreft, in de late jaren zestig toen
revolte nog in was, verscheen hij ten tonele als een angry young man. Een
stuk als Publiksbeschimpfung bijvoorbeeld kon in het klimaat van '66
moeilijk anders dan bomvolle zalen trekken. Handkes critici wijzen erop
dat, nu in onze tijd verinnerlijking en subjeetivisme goed in de markt liggen
(denk aan de Hermann Hesse-rage), zijn laatste romans wonderwel in
deze nieuwe richting meegeevolueerd zijn.
Deze laatste kritiek doet Handke evenwel onrecht aan. Al in 1967 distancieerde hij zich uitdrukkelijk van de rage naar konkreet politiek engagement in de literatuur. In een opstel dat de uitdagende titel droeglch bin ein
Bewohner des Elfenbeinturms - lk ben een bewoner van een ivoren toren - en dat is dan weer typisch Handke - kwam hij op voor de autonomie
van het literaire kunstwerk en voor hetpoetische karakter ervan, thema's
die destijds zeker niet aansloegen. En het feit dat een auteur succes heeft
hoeft niet noodzakelijk op kwalitatieve inferioriteit te wijzen. Een nieuwe
Goethe of een nieuwe Thomas Mann is Handke zeker niet - en critici die
zijn werk als een niet meer weg te denken mijlpaal in de Duitse literatuur
bestempelen, lijden aan kortzichtigheid, maar het literaire fenomeen Peter
Handke is interessant genoeg om er dieper op in te gaan.

Contra een naief re alisme
Hoewel de roman door middel van taalgegevens een autonome verbeeldingswereld opbouwt, kunnen literatuur en ervaringswereld enkel als
twee sterk op elkaar betrokken polen begrepen en gemterpreteerd worden. AIleen omtrent de preciese verhouding tussen de twee lopen de
meningen sterk uiteen. Dat dit probleem in de laatste decennia zo acuut is
geworden, moet hieraan worden toegeschreven dat, ten gevolge van allerlei mutaties in onze cultuur, zoals de te snelle groei van wetenschap en
teehniek, de ontdekking van het onderbewustzijn als drijvende kracht in
het menselijk handelen, het subject het zieht op de werkelijkheid en op
zichzelf verloren heeft. De ene pool, de empirische realiteit, heeft het als
het ware af laten weten, waardoor ook de andere pool, de literatuur, op
drift is geraakt. Naarmate onze eeuw ouder wordt en de ondoorzichtigheid
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van object en subject toeneemt, zien we ook de fictieve wereld van het
literatuur verworden tot een ontoegankelijk labyrinth, schrompelt het
personage ineen tot een lallende romp gevangen in een ton, verliest de taal
haar exclusieve verwijzingsfunctie naar bekende realia in de wereld rondom ons. Pas met die context voor ogen kan Handke vruchtbaar gelezen
worden.
Sterk beinvloed door de taalfilosofische inzichten van Wittgenstein, heeft
Handke zich van bij de start van zijn schrijversloopbaan gekeerd tegen een
al te naief realisme, o.m. beoefend door de Gruppe 47 epigonen, dat in feite
vasthield aan de oude mimesistheorie, d.w.z. literatuur weerspiegelt zonder meer de realiteit en de taal fungeert hierbij als een soort vensterglas.
Voor Handke daarentegen staat de taal centraal, in zoverre dat ze in zijn
opvatting niet aIleen optreedt als basismateriaal waar aIle gegevens naar
refereren, maar zelfs de enige kenbare en betrouwbare werkelijkheid
binnen het literaire gebeuren vormt. In het cognitieve vlak zijn de woorden primair belangrijker dan de dingen die erdoor worden aangeduid. De
schrijver dient zich dan ook te beperken tot de woorden en de dingen
buiten beschouwing te laten.
Hoe Handke een en ander concreet uitwerkt, kan het best worden geillustreerd aan de hand van zijnjongste boek, waarnaar hij ditjaar ook zelf een
film draaide.

Peter Handke: een staalkaart

Peter Handke werd geboren in 1942 in Zuid-Karinthie, studeerde reehten, maar leeft
sinds de publicatievan zijn eerste boek van zijn pen. Na een zwerftocht door Duitsland en
Oostenrijk verblijft hij nu meestal in Parijs.
Handke schreef enkele opgemerkte theaterstukken : Publikumsbeschimpfung ('66),
Kaspar ('68), Das Miindel will Vormund sein ('69), Die Unverniinftigen sterben aus ('75).
Al deze stukken werden meermaals in het Nederlands taalgebied gespeeld.
Prozawerken :
Die Hornissen ('66) vertaald als De horz.els (Bruna, Utrecht, A 'pen). Deze eersteling
bevat slechts brokstukken van een roman, die de ik-verteller, een blinde, vroeger ooit
gelezen heeft. De plot bestaat uit niets anders dan het zich weer voor de geest roepen van
het vroeger gelezene.
Die Angst des Tormanns beim Elfmeter ('70) vertaald als De angst van de doelman voor
de strafschop (Bruna - Utrecht, A 'pen). Voor het eerst kan hier zoiets als de draad van het
verhaal worden onderkend : een machinewerker, die ten onrechte meent dat hij ontslagen werd, dooIt verloren rond in Wenen, wurgt zijn minnares-van-een-nacht en belandt,
op de vlucht voor de recherche, op het sportveld waar hij destijds voor doelwaehter
speelde.
Der kurze Brief zum langen Abschied ('72) vertaald als De korte brief bij het lange
afscheid (Bruna - Utrecht, A 'pen). De hoofdfiguur doorkruist op zoek naar zijn vrouw de
States van West naar Oost. Intussen heeft hij een verhouding met een Amerikaanse
vrouw. Het gesprek aan het einde met de bejaarde regisseur John Ford betekent een
zekere katharsis voor de hoofdfiguur die vooral op zoek is naar zijn eigen identiteit.
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Ditzelfde thema wordt opnieuw behandeld in Die Stunde der wahren Empfindung ('75)
vertaald als Het vuur van het ware g evoel (Bruna - Utrecht, A'pen). Een attache van de
Oostenrijkse ambassade in Parijs pleegt in zijn droom een moord en ervaart zichzelf als
gevolg daarvan als een uitgestotene uit het normale leven. Anderzijds levert deze ervaring een nieuw en dieper inzicht op zijn «ik» op.
Wunchsloses Ungluck ('72) vertaald als Ongezocht ongeluk (Arbeiderspers-A'dam) bekleedt een totaal aparte plaats in Handkes oeuvre. In dit autobiografische geschrift poogt
Handke al schrijvend de zelfmoord van zijn moeder te verwerken. De typischevervreemdende, objectiverende sfeer van de overige Handke-boeken ontbreekt hier totaal.
De Franse vertaling van Handkes voorlopig laatste boek, La femme gauchere kende al
een enorm succes. Ook in zijn tweede vaderland wordt de Oostenrijkse auteur stilaan een
begrip.
Ongeveer parallel met Die Linkshiindige Frau schreef Handke Das Gewicht der Welt,
dagboeknotities van november 1975 tot maart 1977. Ook hier zat de bedoeling voor
indrukken uit het dagelijkse leven te transformeren tot concrete, d.w.z. levende
taalbouwsels. Deze reportage van de mens Handke leert ons vee I over zijn morbide
geobsedeerd zijn door de doodsgedachte en zijn vaak neurotische solipsisme, hoewel ook
hier m.i. een zekere pose nooit helemaal weg is. Vertaald als De last van de wereld in de
reeks Prive-dornein van A'dam, De Arbeiderspers.

r

Zijn belangrijkste literair-theoretische inzichten werden verwoord in : Ich bin ein Bewohner des Elfe nbeinturms, Frankfurt 1972 Wenn ich schreibe in Akzente, Koln 1966,
Heft 5
Wie wird man ein poetischer Mensch - oder Der Ekel von der Macht in Der Literat 15,
1973, bIz. 253-254 of in Deutsche Akademie fur Sprache und Dichtung Jahrbuch 1973,
bIz. 65-70.
Opnieuw uitgegeven onder de titel Die Geborgenheit unter der Schiideldecke in Siiddeutsche Zeitung 27 (28.10.1973)

Die linkshiindige Frau (1)
Wat de fabel betreft : het gaat in dit boek niet zozeer om de concrete
linkshandige vrouw van de wat raadselachtige titel als weI om de situatie
van iemand die er plotseling toe besluit aIleen te gaan leven. Voor Handke
bepaald een existentieel gegeven, gezien het feit dat hijzelf sinds zowat
een jaar of zes als stadskluizenaar in Parijs leeft, met zijn dochtertje als
enig vast gezelschap. Vele van zijn dagboeknotities uit de laatste jaren zijn
trouwens woordelijk, of in omgebouwde, maar nog duidelijk te herkennen
vorm, in het boek terug te vinden. In het oorspronkelijke concept had
Handke een mannelijke boofdfiguur voorzien, die de wereId te lijf zou
gaan als de beruchte prive-detective Marlowe uit de gelijknamige thrillerreeks van de Amerikaanse auteur Raymond Chandler. Ik zou dit laatste
gegeven onvermeld gelaten hebben, als het niet zo typerend was geweest
voor bet mentale klimaat van Handkes oeuvre : hij situeert zijn boeken
expliciet, bijna uitdagend in onze veramerikaanste, door de media be1 Die linkshandige Frau, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1976, 133 pp. - Franse
vertaling : La Femme gauchere , Gallimand, Paris, 1978, 116 pp.
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heerste Coca-Cola maatschappij. Anderzijds blijft zijn nostalgie naar het
ongecompliceerde auteursschap van schrijvers als Goethe, Keller e.a. op
iedere bladzijde voelbaar. Vit de spanning tussen die twee contradictorische componenten resulteert wat Handke zelf zijn 'poetische realisme'
noemt.
Ook de linkshandige vrouw leeft in een grensgebied : als dertigjarige geeft
ze de zekerheid van een burgerlijk bestaan op om voortaan aIleen te leven.
Zijzelf omschrijft haar zonderlinge idee als een 'ingeving", Handke heeft
het in dit verband over een 'mystiek moment' een moment waarop de
mens zonder druk van buiten in aIle vrijheid een beslissing kan nemen. De
echtgenoot, net teruggekeerd van een zakenreis, vertrekt nog dezelfde
dag. Voor Marianne begint nu het aIleenzijn, wat vaak de 'meeste ijzige
walgelijke pijn veroorzaakt, de pijn van onwerkelijk te zijn.'
Wie aIleen leeft, wordt voortdurend belaagd door de anderen, in Mariannes geval o.a. een uitgever, voor wie ze vertaalwerk verricht, een
vriendin die haar voor het karretje van de feministische beweging zou
willen spannen, een filmspeler, die verliefd is op haar, haar vader, haar
ex-echtgenoot. De situatie van een vrouw in volstrekte eenzaamheid geeft
allicht aanleiding tot melodrama, om dit gevaar te ondervangen plaats
Handke naast haar haar achtjarige zoontje. De 'anderen', Mariannes
tegenspelers, leiden een schijn-Ieven, waarin het er op aan komt elkeen
door verbluffende trues aan zich te onderwerpen. Bruno bij voorbeeld, de
echtgenoot, houdt er een speciaal gezicht opna, waarmee zijn zakenrelaties imponeert. Franziska, de ferniniste , hult zich in een rookgordijn van
ideologische frasen. Zelfs haar vader, met wie ze emotioneel het nauwst
verbonden is, ontwijkt het beslissende gesprek met zijn dochter.
In zulk een wereld, waarin schijn en overbluffingstechniek tot hoogste
norm werden verheven, kan de beslissende stap van de linkshandige
vrouw moelijk anders dan als provocatie ervaren worden. Haar aIleenleven betekent voor haarzelf evenwel de belangrijkste uitdaging. De
auteur toont haar, nacht na nacht, verdiept in haar vertaalwerk, of aIleen
maar starend, ofhuilend. Dit beeld van iemand die opteert voor vrijheid en
het op zich neemt door de loutering van de eenzaamheid heen uit te
groeien naar authenticiteit, stijgt door de obsederende herhaling ervan,
boven het niveau van het fictieve fait divers uit tot een rechtstreeks appel
aan het lezerspubliek. 'Tegenwoordig krijgje een persoonlijke geschiedenis door lang aIleen te zijn. Deze zesjaren aIleen met het kind - het woord
dat me daarvoor te binnen schiet is : ik heb nu een persoonlijke geschiedenis, een bestemming. ' , zegt Handke over zichzelf in een recent interview
met Der Spiegel. Het aangehaalde citaat is perfect toepasbaar op de
situatie van de linkshandige vrouw.
Wie dus bereid is de bochtige weg van het alleen-zijn te bewandelen,
ontdekt niet alleen 'les delices internes', de kostbaarheden van het inner-
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lijk, zoals Rousseau het destijds formuleerde, maar bouwt tevens een
nieuwe relatie op met de wereld. De dingen worden opnieuw toegankelijk.
Marianne en haar kind brengen een heel eigen vorm van natuurbeleving tot
stand. Waar anderen op een koude novemberdag bij het vallen van de
avond hun huizen opzoeken, blijven zij achter om van de zonsondergang
te genieten. Het relaas van de bergtocht die ze de volgende morgen
ondernemen, is in pure vroeg-romantiek stijl geschreven. Vormt dit
nieuwe aanvoelen van de natuur de prelude tot een algeheel herstel van de
breuk tussen individu en werkelijkheid ? Handkes poetisch realisme lijkt
alleszins in die richting te tenderen.

Dialogen
Wie zich onvoorbereid aan de lectuur van Handke waagt, ondergaat de
bevreemdende sensatie, dat hij met een soort werkdocument of een draaiboek, maar in geen geval met een complete roman te maken heeft. De
coherentie tussen de opeenvolgende gebeurtenissen is vaak zoek , en de
lezer moet het stellen met een chronologie van feiten, naar de diepere
betekenis waarvan hij het raden heeft. Die indruk is noghet sterkst bij ,Die
Iinkshiindig e Frau' omdat Handke in dit boek zijn rigoureus literair programma het verst heeft doorgedreven. Iedere psychologische motivatie
wordt met opzet achterwege gelaten. Wat de vrouw ertoe beweegt plotseling de eenzaamheid te kiezen, wordt nergens verklaard. Overigens is er
van karaktertekening zo goed als geen sprake, de meeste optredende
personages worden zo vaag gehouden dat ze hoogstens als ' gestalten'
kunnen worden omschreven. Handke noemt dan ook konsekwent zijn
hoofdfiguur steeds ' die Frau'.
De bedoeling van dit alles is de lezer een reeks taaluitingen aan te bieden
die rondom een bepaalde situatie ontstaan, in dit geval iemand die besluit
aIleen te gaan leven. Handkes hoger beschreven verteltechniek zet die
taaluitingen als het ware te kijk, isoleert ze, en los van een 'natuurlijk'
kader vorderen ze de lezer tot kritische bezinning Ope
Een beschrijving van een personage, een schets van een situatie beogen
dus niet primair een fictieve wereld op te roepen, maar stellen de functie,
de opbouw en het gebruik ervan in het taalproces, aan de orde.
Laat ik dit met een voorbeeld toelichten. Omdat het boek van bij de
aanvang tegelijk al als filmscenario gedacht was, vormen de dialogen de
relevantste illustratie van Handkes opzet.
Er wordt vrij veel geconverseerd in het boek, maar een totaalinventaris
toont in de eerste plaats conversatieprocedes, varierend van doordeweeks
geklets over onbenulligheden tot onnatuurlijk pathos, dat de regelrechte
signatuur van een derde-rangs Amerikaans T. V .-feuilleton draagt. Vergelijk bijvoorbeeld :
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'« Mijn oren zoemen nog na van het vliegtuig. Laten we eens heel chique
uit eten gaan. Voor mij is het hier vanavond te intiem - om ziek van te
worden ! Trek die jurk met die brede halsuitsnijding aan, wit je T»
De vrouw : «En wat trek jij aan ?»
Bruno: «Ik ga zoals ik ben, zo doe ik het toch altijd. Een das lenen ze me
weI aan de receptie. Heb je ook zin in een eindje lopen zoals ik ?»' (p. 18)
met:
Bij het buitengaan zei Bruno hoofdschuddend : «Jij en je slordigheid.
Herinner je je eigenIijk weI, dat er tussen ons ooit een innigheid bestond,
los van hetfeit dat wij man en vrouw waren, en anderzijds beslist omdat
we het waren 'l»' (p. 31)
of:
'«Ik heb nog nooit achter een vrouw aangelopen. Ik zoek u al dagen. Uw
gezicht is zo zacht - alsof U zich er altijd van bewust bent, dat we eens
zullen sterven.»' (p. 112)
Overigens mag niet uit het oog verloren worden, dat Handke hier
geenszins nieuwe paden openbreekt. Het precede waarvan de
auteursrechten door het avant-garde toneel mogen worden opgeeist,
wordt heden ten dage, met veel succes toegepast door de Duitse cineast
Fassbinder.

'Tweede-hand' levensstijl
Dergelijke namaak-dialogen zijn trouwens essentieel voor het milieu
waarbinnen het verhaal zich afspeelt. De residentiele bungalowwijk aan de
rand van de stad waar de linkshandige vrouw woont, is van een benauwende efficientie die sterk herinnert aan de ontmenselijkte sfeer die zo
typerend was voor Stanley Kubrick's Clockwork Orange.
De mens leeft er niet meer zijn eigen leven, maar speelt er aileen het
voorgekauwde materiaal van de televisie na (p. 26). De echtgenoot steekt
tijdens een twistgesprek met zijn vrouw haar foto in brand met zijn
aansteker, een onwaarschijnlijk groteske cliche-scene. Het kind spreekt
de taal van zijn favoriete Donald Duck-strips. Alles is er gericht op
efficientie. Huizen en straten zijn in keurig geometrische figuren gerangschikt. De kinderen worden al meteen tot hogere prestaties opgefokt, tot
in het groteske toe : Stefan vertelt hoe zijn klas wedijvert om sneller dan
de anderenjassen en sjaals uit te trekken. Met de hand geschreven brieven
zijn in zo 'n wereld uit den boze, tenzij als namaak in reclameteksten. Zelfs
de linkshandige vrouw diemoeizaam een eigen identiteit opbouwt, vindt
haar echte gevoelens pas verwoord in niet-authentieke geschriften, namelijk in de Franse roman die zij vertaalt om in haar levensonderhoud te
voorzien, of in de grammofoonplaat The left-handed woman die zij uren na
eikaar beluistert.
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Utopia
Uit wat voorafgaat zal allicht worden afgeleid dat Handke via een weI
doordachte schikking van taalmateriaal in essentie documentaristische
literatuur schrijft en wie er zijn theoretische uiteenzettingen op naslaat,
komt tot dezelfde conclusie. Een zekere affiniteit met Brechts doelstellingen valt niet te ontkennen, maar daar staat dan weer tegenover dat
Handkes zogenaamd anarchisme te vaag is om politiek enige draagwijdte
te kunnen sorteren. Laat hij dan al het ideologische karakter van ons
taalgebruik in het licht stellen, nergens presenteert hij een concreet valabel alternatief. Of toch ?
Handkes jongere werk ·vertoont niet te loochenen utopische tendensen.
Parallel hiermee doet ook een zekere poetische sfeer - zij het van een heel
andere orde dan wat daar traditioneel onder verstaan wordt - even zijn
intrede. Zijn 'helden' zijn op zoek naar zichzelf en het valt op het hoe
recenter het werk , hoe dichter het hoofdpersonage het beoogde doel
naderbijkomt. Keuschnig uit Die Stunde der wahren Empfindung doolde
nog rond door Parijs, de linkshandige Frau blijft taai en onbewogen in haar
koude bungalowpark zitten en trotseert uiteindelijk de tenoren die haar
willen onttrekken aan de identiteit die zij voor zichzelf heeft uitgekozen.
Nadat op een avond alle antagonisten van haar linkshandig leven in haar
woning op bezoek zijn geweest en er een orgie hebben aangericht, die
verre reminiscenties aan de Walpurgisnacht oproept, blijft zij alleen achter. Het laatste beeld wat de lezer van haar krijgt is van een ongekende ,
sereniteit eli waardigheid :
"Toen het dag werd, zat zij op het terras in de schommelstoel. De ... toppen
deinden achter haar op en neer in het vensterglas. Zij begon te schommelen, stak haar handen omhoog. Zij was licht gekleed, zonder deken op
haar knieen.' (p. 131)
De bezoekers, zij die haar individualiteit in hun keurslijf poogden te
wringen, zijn dan allang afgedropen, twee aan twee : de uitgever en zijn
chauffeur, de echtgenoot en zijn 'concurrent' de filmacteur, nadat ze in de
kelder urenlang tafeltennis gespeeld ·hebben. Zelfs zij ondergingen een
zekere katharsis. Toegegeven : de brokkelige, schematische uitwerking
van het gegeven laat weinig ruimte open om van een waarachtige bevrijding te kunnen gewagen. Het poetische, waarvan al zo vaak in dit artikel
sprake was, is slechts indirect voelbaar, in de' milde ironie waarmee de
vrouw haar onhandige vader of de aandoenlijke stumperd van een mislukte filmacteur aanpakt. Ook in de scenes tussen moeder en kind wordt
hier en daar de normale objectiverende toon van het verhaal doorbroken.
Niettemin wordt in de laatste romans van Handke en vooral in dit jongste
werk a.h. w. een nieuwe mens aangekondigd : een die er moeizaam, via pijn
en eenzaamheid, in een ontmenselijkte wereld, in slaagt, zijn onver-

Strevenloktober 1978

56

vreemdbaar ik overeind te houden en zo mettertijd ook het kontakt met de
realiteit zal weten te herstellen. Het is nog een lange weg, en voorlopig
bevatten Handkes romans meer 'dokument' dan 'utopie'. Het laatste
woord blijft aan de Iezer. Het boek eindigt op een citaat uit Die Wahlverwandtschaften van Goethe:
'Zo zet eenieder, elk op zijn manier, zijn dagelijks leven voort, met of
zonder nadenken ; alles lijkt zijn gewone gangetje te gaan, zoals men ook
in tijden van rampspoed, als alles op het spel staat, nog altijd zo leeft, alsof
er niets aan de hand was.' (p. 133)
Het staat de lezer uiteindelijk vrij deze zinnen te begrijpen als een zoveelste verwijzing naar onze uitgebluste efficiency-society, of er een
aansporing in te zien naar een authentiekere manier van zijn.

Wij nemen graag de tijd
voor u
Zo zijn wij. Voor ons is aen bank nu eenmaal geen
plaats waar mensen mekaar paperassen toeschuiven en waar clienten als nummers komen en
gaan.
Wij nemen graag de tijd voor u, want wij. geloven in
«rnaatwerk». Voor iedere specifieke situatie is er
een oplossing. Het is onze taak die te vinden voor
u. Korn eens langs.

CD

KREDIETBANK
Wij nemen graag de tijd voor u.

Wetenschap tussen fascinatie en argwaan

G.W.KowaIsky

In de jaren vijftig was ik nogjong en het wetensehappelijk onderzoek had
voor mij iets faseinerends. Maar tegelijk was het een frustrerende bezigheid. Dat braeht mij ertoe de wetensehap op te geven en ... priester
en theoloog te worden. Maar de faseinatie bleef, en de vraag bleef me
bezighouden hoe die te verklaren is. Ik nam de gelegenheid van een
sabbatjaar te baat om opnieuw een biologielaboratorium op te zoeken.
Werkend in een team van Amerikaanse wetensehapsmensen, probeerde
ik het inwendige dynamisme van het wetensehappelijk werk te analyseren
en hoe dat van wetensehapsmensen een aparte sociale groep maakt.

Fascinatie
Zoals een slang haar prooi fascineert en ze daardoor belet de ontsnappingsmogelijkheden nog waar te nemen, zo neemt het studie-object de
onderzoeker in beslag en verhindert in zekere zin zijn zicht op de rest van
de wereld. In zijn ijver om zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen wat in
een bepaald deelgebied van de werkelijkheid gebeurt, neemt de onderzoeker dat deel voor het geheel : hij is gefascineerd . In die identificatie van
het deel met het geheel wortelt de magisehe houding, die het universum
besehouwt als een soort organisme, dat men sIeehts in een punt hoeft te
raken om het in zijn geheel te bemvloeden, De weI eens buitensporige
uitlatingen van sommige wetensehapsmensen, die zich in naam van hun
gespeeialiseerde kennis ook op filosofiseh, psyehologiseh en politiek vlak
alsexperten opwerpen, moeten welIicht in dat perspectief worden begrepen.
Maar meestal bedoelt de wetensehapsmens zelfbijzonder kritiseh te zijn :
hij wil het dee! niet met het geheel verwarren ! Hij staat argwanend
tegenover elke veralgcmening. Hoe is dan de faseinatie van het onderzoek
te verklaren ? In cen eerste verklaringspoging zou ik die fascinatie willen
vergelijken met de wiskundige analyse van het oneindige zoals die door de
mathematica in de 20e eeuw werd uitgewerkt. Het detail van die analyse
laat ik hier achterwege : het moge volstaan eraan te herinneren dat een
verzameling oneindig heet, wanneer ze door een van haar delen 'afge-
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beeld' kan worden. De ons vertrouwde continue driedimensionele ruimte
is in die zin oneindig : aan elk van haar punten kan men een punt doen
beantwoorden dat binnen een bol gelegen is. Natuurlijk is de perceptie van
het oneindige die men aldus verkrijgt, nooit volkomen geactualiseerd : het
is ondoenlijk die overeenkomst punt-voor-punt te verifieren, Wat men wei
vat, is de rijkdom van een veld van mogelijkheden. Toegepast op het
wetenschappelijk studie-object zegt onze vergelijking : in zijn voorstelling
van het universum komt dat object overeen met de bol die de heIe ruimte
afbeeldt. Wat de onderzoeker stimuleert, is het intuitieve inzicht dat hij,
naar aanleiding van particuliere experimenten, universele wetten ontdekt,
die hem in staat stellen het 'geheel' te vatten. Ook deze wetten zijn
allerminst de conclusie van een exhaustieve reeks verificaties, maar de
evocatie van een oneindig aantal mogelijkheden.
Maar deze beschrijving is nog veel te theoretisch. Laat ik twee concrete
contexten noemen waarbinnen ik die fascinatie heb waargenomen.
De eerste betreft de obscrvatie van het levend wezen in een laboratorium.
Kijkend door zijn binoculaire microscoop (die dus ook het relief weergeeft) dringt de onderzoeker door tot in het binnenstevan het ont-Iede
dier en ziet niets anders meer. Hij krijgt de indruk er zelf middenin te zitten
en zich de weg daarheen gebaand te hebben met zijn schaartjes en pincetten. Wat hij waarneemt, lijkt hem 'het kloppend hart van het leven zelf'
te zijn - een veelbetekende beeldspraak - het geheel - waarbinnen hij zich
heeft gesitueerd dank zij zijn experimentele competentie. In die context
ligt het 'oneindige' waarover ik het had, in de spanning van een tegenstrijdig verlangen : tegelijk de natuur niet aan te tasten en ze toch te 'bezitten' .
De onderzoeker moet vermijden juist dat te vemietigen wat hij wil waarnemen (eerbiedige huiver), maar zijn waarneming vereistjuist ook een min
of meer geweld-dadige ingreep.
De tweede context slaat op het on twerp van een kunstmatig en derhalve
partieel model, met behulp waarvan de theoreticus de totaliteit van de
waargenomen natuur poogt na te bootsen. De fascinatie die van dat soort
systematisch onderzoek uitgaat - tot en met de daarin ontworpen computerprogramma's en zelfs heel gewoon knutselwerk - is wei bekend ...
Het 'geheel' is hier de verzameling theoretische gegevens waarover de
onderzoeker beschikt, het 'deel' is het particulier, door hem ontworpen
model. In die activiteit ervaart de wetenschapsmens zijn vermogen om het
geheel te herleiden tot enkele eenvoudige elementen en om het, op grond
daarvan, a.h.w. te herscheppen.
Ook in dit geval stoot men op een mengsel van eerbied en geweld. Het
geweld zit in de uiterst krachtige technische middelen die het gegeven in
stukken uiteen-Ieggen ; de eerbied uit zich in de erkenning van de limieten
van het model en van het approximatief karakter van de gebruikte me-
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thode. Beide - eerbied en geweld - vloeien samen in het gevoel, door een
soort scheppende macht 'bezeten' te zijn.
Deze korte analyse toont m.i. voldoende aan waar het echte gevaar schuilt
van de 'fascinatie' die de onderzoeker ondergaat : het werkelijk universum te doen samenvallen met een of het theoretisch geheel. Gelukkig zijn
de wetenschapsmensen zich zo bewust van de omvang van hun onwetendheid, dat zij meestal weigeren de hele werkelijkheid op te sluiten in
een uniek en definitief systeem. Dank zij dat scepticisme distantieren zij
zich van hun eigen werk en vatten het dan op als een spel. Het spel is
immers boeiend en he eft tegelijk niet de pretentie de werkelijkheid volmaakt weer te geven. De modelontwerper, die de spelregels respecteert ,
zal a.h. w. met de natuur spelen en slechts op zoek gaan naar de best
mogelijke strategie om ze te pakken te krijgen.
Het gevaar dat, volgens dit nieuwe beeld, in de fascinatie schuilt, is niet
langer de identificatie van de hele werkelijkheid met een systeem, maar de
behandeling van de natuur als ware die een (spel)partner, waarop de
onderzoeker naar believen zijn subjectiviteit projecteert. Dat gevaar
wordt veel geringer, zodra het onderzoek niet alleen de zaak is van een
aantal geisoleerde enkelingen, maar het produkt van de vele dynamismen
van de hele gemeenschap van wetenschapsmensen.

Sp anningen
Een sociologisch onderzoek van de besloten wereld der wetenschap zou
ongetwijfeld een aantal conflicten aan het licht brengen, die de verschillende groepsbelangen binnen die wereld weerspiegelen. Vanuit dat standpunt bekeken blijken een aantal resultaten van het wetenschappelijk onderzoek niet veel anders te zijn dan de - niet altijd even 'rationele' nevenprodukten van dergelijke confrontaties..Zonder de leemten in mijn
eigen ervaring te willen verhelen, meen ik toch enkele van die spanningen
en zelfs echte conflicten op het spoor gekomen te zijn : zij spruiten
bijkbaar voort uit nogal uiteenlopende bekommernissen binnende wetenschapswereld, die als geheel het verloop van het onderzoek bepalen en het
derhalve verhinderen alleen maar een 'spel' te zijn. Laat me dit met drie
voorbeelden illustreren.
Een eerste type van conflict ontstaat tussen de waarnemers enerzijds en
de ontwerpers (van theoretische modellen) anderzijds. In het Amerikaanse
laboratorium waar ik te gast was, waren die spanningen duidelijk
voelbaar. Zij die onverdroten het zenuwstelsel observeerden verweten
aan de computermensen dat ze teweinig zin hadden voor de werkelijkheid
die zij beweerden te verklaren.
andere groep antwoordde prompt : je
kan een vleugel niet begrijpen als je niet weet wat vliegen is ; een theore-
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tisch model is onmisbaar om de waarneming zelf te orienteren en de
relevante feiten te leren zien. Vanzelfsprekend gaat het in dat debat om
complementaire benaderingen. Maar tot in hun manier van spreken en in
hun verschillende manuele of inteIlectuele vaardigheden, bleken beide
groepen nogal sterk een uiteenlopende richting op te gaan. Oat gaf dan ook
aanleiding tot spanningen en zelfs tot agressieve uitlatingen. Een duidelijk
bewijs dat niet aIleen materiele maar ook affectieve belangen elkaar controleerden en in evenwicht probeerden te houden.
Een tweede - weIlicht fundamenteler - type van conflict ontspringt aan het
dualisme in de stijl van denken, zoals dat door Kuhn geanalyseerd werd in
zijn boek over de 'revoluties in de wetenschap '. Kuhn onderscheidt de
uitvinders van paradigmas (types van verklaring die het onderzoek
orienteren) van de oplossers van enigma' s, die zich inspannen om aIle
verzamelde waarnemingen in een bestaand type van verklaring (theorie) te
doen passen. Zo was b. v. het paradigma van de antieke sterrenkunde de
omwenteling van de hemelen om de aarde. De oplossing van de enigma's
bestond er dan in de waargenomen beweging der planeten in die hypothese
te verwerken met behulp van de epicykels van de ptolernaische theorie.
Copernicus stelde een ander paradigma voor, dat op zijn beurt nieuwe
raadsels opgaf, die de klassieke mechanica en astronomie zochten op te
lossen. Kort samengevat : aan de ene kant heb je mensen die min of meer
revolutionaire hypothesen lanceren, aan de andere kant mensen die
voortdurend een bepaalde hypothese met grote nauwkeurigheid a.h. w.
opnieuw formuleren door ze met de waargenomen feiten te confronteren.
Er ontstaat conflict omdat het nooit absoluut nodig is een nieuw-paradigma
aan te kleven : men kan steeds het oudere zo aanpassen en aanvullen dat
schijnbaar daarmee onverenigbare fenomenen toch nog verklaard kunnen
worden. Het moge volstaan te verwijzen naar het systeem Newton, dat
men had kunnen wijzigen en verrijken, zonder het helemaal te verlaten ten
gunste van de relativiteitsleer.
Ook op het niveau van de laboratoria is dit conflict aanwezig. Je vindt daar
mensen die geboeid zijn door epistemologische problemen, door de kritiek
op de fundamentele voor-ondersteIlingen van hun wetenschap, door volstrekt nieuwe ideeen, al komen die vaak slechts voor en marge van het
weterischappelijk bedrijf. Maar je treft daar ook de harde werkers aan, die
er hun gewoonten en beproefde methodes op na houden en deze niet
wensen te wijzigen. Dit proces wordt so~s nog doorkruist door een
generatieconflict : onder de jongeren treft men evengoed vernieuwers aan
als mensen die het bij de algemeen aanvaarde methodes houden.
De zoeven beschreven tegenstellingen dragen m.i. bij tot een verdieping
en vooruitgang van de wetenschap. Aan dat soort conflict is het immers te
danken dat niet om het even welk paradigma voorgesteld kan worden : een
ongerijmde hypothese - louter nieuwe mode - zal geen aandacht krijgen
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van wie aan bet oude paradigma genoeg bebben om de gestelde problemen
op te lossen. Maar ook de betwisting van de routine in naam van een nieuw
paradigma zal verhinderen dat de wetenschap ter plaatse blijft trappelen :
het nieuwe paradigma dwingt tot een epistemologische reflectie, die de
horizon van het onderzoek verruimt en voor onverwachte perspectieven
openstelt.
Een derde type van het conflict tenslotte bestaat tussen het zonder meer
genieten van - opgaan in - het onderzoek, en het zich verantwoordelijk
weten voor - het verantwoorden van - het hele bedrijf. De fascinatie die de
jonge onderzoeker ervaart, geboeid als hij is door de waarneming of het
modelontwerp, verflauwt vaak naarmate hij ouder wordt. Even vaak
ontdekt hij dan het nieuwe werkveld van de maatschappelijke verantwoordelijkheden : de organisatie van het onderzoek, de definitie van zijn
doelstellingen, de financiering ervan en de communicatie van de verkregen resultaten binnen de wereld van de wetenschap.
Nog algemener constateert men een groeiende belangstelling van vele
wetenschapsmensen voor de 'politieke dimensie van de wetenschap' en
haar sociaal nut. Dat laatste begrip is allesbehalve ondubbelzinnig : de
zogeheten sociale rol van de wetenschap kan een zekere onbekommerdheid rechtvaardigen of gewoon het plezier dat men aan zijn werk beleeft.
Een specialiste van het zenuwstelsel heeft mij ooit verklaard : "Toen ik
nog ziekenverzorgster was, moest ik mij met mensen bezighouden, en die
verantwoordelijkheid werd mij ondraaglijk. Thans leef ik mij spelenderwijs uit in mijn onderzoek van muizen en ratten. En het restantje
schuldgevoel dat mij nog mocht bijgebleven zijn, verzwindt vanzelf : als
men weetwat ik weet van het menselijk lijden, dan is alles wat ik kan
ontdekken om dat lijden te verlichten de moeite waard' .
Die twee polen - (sociale) verantwoordelijkheid en plezier in het werk - ziet
men vaak belichaamd in duidelijk onderscheiden groepen : aan de ene
kant het corps van de bestuurders die voor politieke bekommernissen
openstaan en aan de andere kant de teams die zich hals over kop in het
onderzoek storten. Het plezier dat deze laatsten in hun werk vinden, helpt
hen om een aantal ongemakken te verdragen als : hun (vaak benarde)
economische toestand, hun strenge arbeid, hun onvermijdelijke afhankelijkheid van een 'baas'.
Met een opmerking wil ik het voorafgaande samenvatten : de zeer idealistische visie die wij van de 18e eeuwse wetenschapskritiek hebben geerfd,
dient dringend genuanceerd te worden. Volgens die opvatting zou iedereen een soort 'canonieke' procedure volgen om de wetenschap teo doen
vooruitgaan. Vanzelfsprekend zit er methode in de vooruitgang van de
wetenschap, maar verre van louter theoretisch te zijn is die methode ook
de wijze waarop de gemeenschap der wetenschapsmensen een aantal
conflicten beheert en arbitreert : de onophoudelijke discussies tussen de

62

Streven/oktober 1978

waarnemers en de modelontwerpers, tussen de kritische uitvinders van
nieuwe paradigma's en de geduldige oplossers van door de feiten gestelde
enigma's, tussen de beheerders van het bedrijf, die zowel de resultaten
evalueren als de middelen verdelen en de enthousiaste onderzoekers die,
een tijd lang althans, slechts oog hebben voor de eigenlijke recherche.

Geen wereld apart
Het wetenschappelijk bedrijf voltrekt zich niet in een wereld apart : de
modellen waarvan de wetenschapsmens zich bedient om de door hem
geanalyseerde werkelijkheid te begrijpen, staan niet volkomen los van de
culturele modellen van de samenleving waarbinnen hij werkt.
Met een paar voorbeelden zou ik die interferentie - veeleer dan wederzijds
beinvloeding of influentie - willen illustreren. Een eerste bekend voorbeeld is de wijze waarop de biologische evolutiegedachte samenhangt met
een zeker vooruitgangsgeloofin de samenleving. Men zou kunnen zeggen
dat het dynamisme van de vooruitgang een globaal model is om de bele
geschiedenis van het leven te verstaan. Van de weeromstuit zal de biologische evolutieleer, aanvaard als een wetenschappelijke evidentie, de idee
van een samenleving-in-vooruitgang versterken, terwijl in een maatschappij die aan haar toekomst twijfelt, de biologie zich op haar beurt meer
zal interesseren voor 'toeval en noodzaak' dan voor de 'opgang van de
materie naar de menswording'.
Het tweede voorbeeld betreft onze hedendaagse samenleving, voor zover
die zich steeds meer bewust is geworden van de mechanismen van baar
eigen ontwikkeling en van haar verlangen om die te bebeersen : cybernetische, zichzelf regulerende structuren zijn daar een gepriviligeerd (verklarings-) model geworden.
Wat komt eerst : het wetenschappelijk model of het gangbare culturele ?
Oat is onmogelijk uit te maken. Ik noemde het een interferentie : bet
wetenschappelijk model bezit weliswaar qua wetenschappelijk model zijn
eigen evidentie, maar om aanvaard en begrepen te worden, zal het steeds,
althans bij de aanvang, moeten steunen op een evidentie (van bet culturel
model) die elders vandaan komt.
De interactie tussen de klasse der wetenschapsmensen en de bele samenleving blijft niet beperkt tot het niveau van de culturele evidenties. Binnen
die klasse vindt men aIle debatten terug die ook daarbuiten aan de gang
zijn. Ik vermeld hier slechts de economische implicaties : bet onderzoek
kost geld en hangt dus ook van een economische keuze of voorkeur af ; het
onderzoek is een gesalarieerd beroep en zal dus eveneens doorkruist
worden door de sociale conflicten die wij in elke onderneming kunnen
waarnemen.
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De economische dimensie van het onderzoek brengt ons vanzelf tot een
fundamenteler probleem ; het 'spel' van de wetenschapsmens heeft zijn
sociale prijs, in materiele middelen en in mensen (het onderzoek is niet
mogelijk zonder investeringen, zonder een bepaalde maatschappij met
haar onzekerheiden, contradicties en alienaties), Tegelijk echter beoogt
het wetenschappelijk - en met name het fundamenteel - onderzoek geen
onmiddellijk sociaal nut: het is 'belangeloos'. Is het dan - ten aanzien van
de prijs die het kost - weI de moeite waard ? Het antwoord op deze vraag
wordt bemoeilijkt door de dubbelzinnige wijze waarop de wetenschap bij
de rest van de samenleving overkomt.

Argwaan
Een eerste dubbelzinnigheid houdt verband met de macht die de wetenschap geeft : de macht over de natuur, die de wetenschap dankt aan haar
rigoureuze methode. Maar om die macht te verwerven moet heel wat werk
worden verzet : van schoolse initiatie, van intellectuele maar ook fysische
training (tot experimentele handigheid, verfijning van het waarnemingsvermogen b.v.), van geduldig laboratoriumwerk tenslotte, waarin men
vaak wanhoopt enig resultaat te bereiken. Het verwerven van enige macht
trekt wei aan maar het perspectief van het labeur schrikt af. Al te vaak
vergeet men de massa arbeid die nodig was om een competentie te verwerven en houdt men van de wetenschap uitsluitend het beeld over van
een magische macht, die men benijdt of zoekt te verleiden.
Wij stoten meteen op een tweede dubbelzinnigheid : de wetenschap die
zich aandient als openstaand voor allen, lijkt voorbehouden te blijven aan
een kleine elite. De wereld van de wetenschap die de middelen bij uitstek
van een universele communicatie scheen te bezitten, spreekt nu juist een
taal die door de rest van de samenleving het moeilijkst te verstaan is.
Daaruit zijn de argwaan en de verdenking ontstaan dat een machtig 'militair-industrieel-wetenschappelijk' complex, in de handen van enkelen, de
hele samenleving beheerst. Tegelijk verwacht men van deeerlijkheid en
de competentie van wetenschapsmensen dat zij ons laatste verweer tegen
zo'n monstruositeit zouden zijn !
Wil men aan dit verweer enige zin geven, dan moeten wij m.i. de wereld
van de wetenschap leren zien in het licht van anarchistische traditie : niet
die van het terrorisme, maar van de hoop op een samenleving waar geen
ander gezag zou gelden dan dat van de waarheid, waar iedereen voor de
waarheid gelijk zou zijn, waar iedereen de arbeid zou hebben die hem
bevalt. In dat perspectief zou de wetenschapsmens een soort getuige zijn
van een wijsheid ten dienste van de waarheid : hij zou voor de hele
samenleving die horizon afbakenen van volmaakte communicatie en belangeloosheid, waardoor hij zich zo aangetrokken voelt. Vele weten-
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schapsmensen erkennen dat dit eigenlijk het ideaal is dat zij nastreven.
Maar dat is hoegenaamd niet het beeld dat de maatschappij van hen heeft :
de wetenschapsmens geldt daar inderdaad als het model van de efficiente
werker die nuttig is voor de samenleving. Zelfs in het fundamentele - en
dus meest belangeloze - onderzoek, ziet de wetenschapsmens zich gedwongen uit te leggen : thans weet men nog niet waar het goed voor is,
rnaar later ~l men het weI merken. Toch meen ik dat tenslotte dat
merkwaardige samengaan - van zorg om methodische efficientie en van
een ideaal van beiangeloosheid - de diepste drijfveer is van de wetenschappelijke bedrijvigheid en meteen ook de rechtvaardiging van de prijs
die men ervoor betaait.
Verzoening spogingen
In de rest van mijn betoog wil ik het uitdrukkelijk hebben over de verhoudingen tussen christendom en wetenschap in onze huidige samenleving. Het lijkt mij nuttig even terug te keren tot de jaren vijftig, toen in
een klimaat van wederzijds begrip, de christenen zich wat te overhaast
met het wetenschappeIijk bedrijf hadden verzoend. Die verzoening gebeurde op twee niveaus : dat van de 'scheppende' activiteit en dat van het
eerIijke zoeken naar de waarheid.
'De wetenschappelijke onderzoeker voltooit door zijn arbeid de schepping
die in God begonnen is.' Oat soort uitspraken werd verder ontwikkeld
door de schepping te vereenzelvigen met de biologische en culturele
evolutie van de mensheid : de wetenschappelijke vooruitgang werd beschouwd ais de speerpunt van de culturele ontwikkeling, die zelf niets
anders was dan de voltooiing van de biologische evolutie. De wetenschappelijke onderzoeker zou de vertegenwoordiger bij uitstek zijn van de
'evolutieve schepping'. Ais theoloog vind ik die redenering nogal dubbeizinnig : die harmonisatie tussen wetenschappelijke activiteit en (goddeIijke) schepping lijkt mij te vIug en te vlot voltrokken. Ik zei het reeds:
de evolutie-gedachte is een creatie van de wetenschappelijke geest, die de
ontplooiing van het leven in de tijd poogt te verklaren en zich daarbij
steunt op het culturele beeld van een maatschappij-in-vooruitgang. In die
context kan men zich dan een God voorstellen naar het beeld van de mens,
als de 'motor' van die evolutie, vergelijkbaar met de wetenschapsmens die
door zijn arbeid bijdraagt tot de vooruitgang van de maatschappij waarin
hij leeft.
Gewoon uitgaan van de hypothese dat de wetenschapsmens de deelnemer
bij uitstek is aan Gods scheppingswerk, veronderstelt dan weI dat men
ondertussen vergeten is langs welke weg onze theorieen en Godsvoorstellingen tot stand komen. Men vertrekt dan van een 'evolutieve God' als
van een primaire evidentie, en men gebruikt die om de wetenschappelijke
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creativiteit te sacraliseren. Maar schepping of creativiteit kunnen niet
worden herleid tot het beeld van de evolutie aileen. Men dient, naast het type
creativiteit eigen aan de wetenschap, nog andere vormen te onderzoeken
en die ermee te vergelijken : de creativiteit van de kunst, van de literatuur,
van de maatschappij als zodanig... vooraleer men probeert te omschrijven
wat de scheppende creativiteit van God zou kunnen zijn. En ook dan dient
men te beseffen dat het langs al die wegen bevroede mysterie nog niet mag
worden gehanteerd als een vertrekpunt van waaruit men door louter
deductie enig individueel of collectief gedrag zou kunnen rechtvaardigen.
Het tweede verzoeningsperspectief ging uit van het begrip van de ene
waarheid. Wie voor de waarheid werkte, zou christen zijn zonder het te
beseffen. Van ogenschijnlijke tegenstellingen tussen wetenschappelijke
en christelijke waarheid moest de christelijke wetenschapsmens dan
maar aantonen dat het slechts schijnbare tegenstrijdigheden waren.
Ik heb heel wat moeite met deze zienswijze. Vooreerst deze : dat het
begrip van de ene waarheid hier te eenzinnig wordt gehanteerd. Verschillende waarheden op verschillende niveaus hebben natuurlijk weI wat met
elkaar gemeen, maar ze zijn niet zonder meer te vereenzelvigen met een
geheel, dat DE waarheid zou zijn. Beweren dat de wetenschapsmens een
christen is die zichzelfignoreert, omdat hij 'voor de waarheid werkt' geldt
dan even goed voor om het even welk beroep waarin men tracht huichelarij en leugen te vermijden. Een tweede bezwaar betreft de onmiskenbare
neiging van de wetenschapsmens om, dank zij zijn werk, eerder een
zekere macht en een controle over de werkelijkheid te verwerven dan de
waarheid te ontdekken. Dat soort macht waarmee men 'speelt' kan men
toch niet zonder meer met Gods scheppende macht vereenzelvigen.
Een laatste bezwaar tenslotte vloeit voort uit de volstrekte onmogelijkheid nog langer de sociale prijs van de wetenschap buiten beschouwing te
laten. Wellicht bestaat waarheid voor de mens hierin : zijn weten zo te
matigen dat het menselijkerwijze draaglijk blijft. Kortom, het zoeken naar
de waarheid eist van de wetenschapsmens dat hij zich ook zorgen maakt
over de (maatschappelijke) neerslag van zijn wetenschap ... Waarheid
opzichzelf betekent niets zonder de eis van de eerlijkheid. De vele al dan
niet toegegeven 'medeplichtigheden' van het wetenschappelijk onderzoek
met de politieke macht - hoe onvermijdelijk ook of aIleen maar ondergaan verhinderen in aIle geval de naieve conclusie (die met dat collectieve
aspect geen rekening houdt) dat het wetenschappelijk onderzoek een
eerlijke zaak is.

Verwante inspiratie

?

Na dat uitstapje in het recente verleden stellen wij ons de vraag : welke
houding zou de christen thans moeten aannemen ten aanzien van het
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wetenschappelijk bedrijf ? Een eerste eis lijkt mij die van de luciditeit te
zijn. Die veronderstelt een reflectie op - en een evaluatie van - de diverse
verleidingen, fascinaties, spelen, conflicten, bedrieglijke en echte waarden die men in de wetenschappelijke activiteit aantreft. Ik zou evenwel
nog verder willen gaan en bij wijze van hypothese een zekere verwantschap willen suggereren tussen wetenschap en geloof : de wereld van de
wetenschap lijkt mij, op zichzelf beschouwd, niet helemaal vreemd te
zijn aan een zeker geloof en een zekere hoop die specifiek christelijk zijn.
Dat vergt enige toelichting.
De wetenschapsmens gelooft dat zijn activiteit, en met name zijn ontwerp
van theoretische modellen, in enig waarachtig verband staat met de werkelijkheid. Bij nader toezien voor-onderstelt die overtuiging een zeker
geloof : de natuur heeft ten minste de zin van een kosmisch spel dat niet
volkomen onmenselijk is, dat voor de mens als partner openstaat. Een
betwistbare formulering - dat geef ik graag toe - maar die toch een positieve
openheid op de wereld suggereert. De wetenschapsmens hoopt tevens dat
het spel van het wetenschappelijk onderzoek - datgene waarmee hij bezig
is - niet noodzakelijk slecht is en dat het mogelijk moet zijn nieuwe vormen
van arbeid, communicatie en maatschappelijke integratie te vinden, waardoor de wetenschap allen ten goede komt.
Oat geloof en die hoop van de wetenschapsmens wortelen in laatste
instantie in dat opmerkelijke samenspel van 'efficientie ' en "gratuiteit'
(van methodische inspanning en belangeloos zoeken) dat wij hoger al
hebben gesignaleerd. In de wetenschap ontdekt men een zekere gratuiteit
van het menselijk handelen en van de bestaande natuur, die men de moeite
waard vindt om er zijn leven en de maatschappij voor in te zetten, onder
bepaalde (beperkende) voorwaarden vanzelfsprekend.
Wat worden in die context christelijk geloof en christelijke hoop ? Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat mijn omschrijving van het geloof en de
hoop van de wetenschapsmens al het resultaat was van een christelijke
reflectie : van een gevoeligheid voor de mogelijke 'consonantie' tussen
enerzijds de wetenschappelijk ervaring en anderzijds het geloof in - of de
ervaring van - de gratuiteit van Gods liefde en van de liefde waartoe de
menselijke vrijheid in staat is. De christen gelooft in een liefde die hem in
staat stelt elke gratuiteit naar haar echte waarde te schatten, zonder iets
van meet af aan uit te sluiten of te gering te achten ; een liefde die hem in
staat stelt iedereen te erkennen voor wat hij is en nog kan worden. Door
dat geloof in de liefde deelt de christen de belangstelling van de wetenschapsmens voor zelfs het meest vreemde, het menselijkerwijze gesproken meest weerbarstige waarvan hij gelooft dat er ook daarin iets verscholen zit dat de mens raakt. Anders uitgedrukt : de christen deelt het
vertrouwen van de wetenschapsmens dat het mogelijk moet zijn de natuur
te humaniseren zonder haar te verraden (of zichzelf te ontmenselijken) en
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de belangstelling van de wetenschap voor aIle dingen, ook als ze schijnbaar geen aandacht verdienen.

Wederzijdse bevragingen
De door mij gesuggereerde verwantschap tussen wetenschappelijk vertrouwen en christelijk geloof sluit geenszins wederzijdse kritiek uit.
Uit de wetenschappelijke hoek hoort men ten minste twee soorten kritiek
aan het adres van de christenen. Een eerste verwijt luidt dat de christenen
wat al te vlot een (werkloze) gratuiteit verkondigen. Ongetwijfeld wordt
elk ·teken van gratuiteit maar herkend op grond van een voorafgaand
vertrouwen, maar dat vertrouwen dient nadien toch zijn beslag te krijgen
in een geduldige arbeidzaamheid, waardoor men pas ten volle de waarde
van het geschonkene kan erkennen. De wetenschapsmens is zich scherp
bewust van de moeite die zelfs de geringste ontdekking kost. Heeft men er
geen moeite voor over, dan vervalt men licht in een "ideologische'
houding, die de zin zelfvan de gratuiteit tegenspreekt : men gaat belangen,
een zaak verdedigen in plaats van open te blijven staan voor de werkelijkheid.
Een tweede , zeer verbreid en fundamenteler verwijt geldt de nadruk van
de christenen op Gods transcendentie : hun voorkeur voor teksten die,
voorgoed vastgelegd in een bepaalde (religieuze) samenleving, als heilige
en onaantastbare waarheden gehanteerd worden. De wetenschapsmens is
gevoelig voor het onafzienbare van de immanentie : hij is het gewoon zijn
hypothesen opnieuw te moeten formuleren ... In zekere zin is de christen
het met die zienswijze weI eens, voor zover hij aanneemt dat het de
levende Geest is die aan de oorsprong staat van zijn geloof. Maar men zal
moeten toegeven dat de christen de gestrenge kritiek van de wetenschap
goed gebruiken kan, geneigd als hij maar al te vaak is om het zoeken naar
God te vervangen door de resultaten van zijn vroegere onderzoekingen of
zelfs door de vooropgezette ideeen die hij er over God mocht op nahouden.
Ook de christen werpt een kritische blik op het wetenschappelijk bedrijf.
Hij blijft terecht hameren op de noodzaak de spanning tussen gratuiteit en
efficientie nooit (ten voordele van de efficientie) op te lossen. De volmaakte intuitie waarvan het christendom leeft lijkt mij deze te zijn :
gratuiteit (liefde) IS heil (volmaakt geslaagde efficientie), Dat inzicht kan
helpen om geen van beide polen - gratuiteit en efficientie - ooit te verwaarlozen. Het kan ook het antwoord verhelderen op vragen als : hoe kan
de efficiente natuurbeheersing (o.m. door de arbeid) werkelijk de menselijke communicatie bevorderen ; of hoe kan een betere communicatie
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bijdragen tot nieuwe vormen van natuurbeheersing en van vrijheidsbeleving?
Een tweede bijdrage van de christen heeft meer met de dagelijkse praktijk
te maken. De wetenschapsmens kan zich gewoon niet - op straffe van
tenslotte niets meer uit te richten - de heIe tijd vragen stellen over het
politieke, filosofische, culturele, epistemologische niveau waarop zijn
activiteit zich in feite afspeelt. De strenge wetenschappelijke methode
verlangt zelfs van hem dat hij, binnen zijn werk, die verschillende vormen
van menselijke en religieuze solidariteit tussen haakjes plaatst. Maar deze
'methodische vergetelheid' dreigt weI een tweede natuur te worden en
naieve , wereldvreemde wetenschapsmensen te kweken. Dat lijkt een van
de redenen te zijn waarom de wereld van de wetenschap zelf niet goed
meer weet wat zij gelooft en nog moeilijk zijn sociale en culturele waarheid
vindt. Hier zal de christen als getuige van een universele hoop die niemand
uitsluit, veel gevoeliger zijn voor alles wat de mens ertoe kan brengen de
wereld der anderen te vergeten met wie hij samenleeft. Met die aandacht
kan hij de wetenschap goede diensten bewijzen. Indien de christen die
aandacht wakker houdt, zonder enig triomfalisme van zijn kant, zal hij
trouwens ook nieuwe problemen kennen. Om er maar een te vermelden :
hoe zal hij zelfhet 'methodologisch atheisme' - dat van het wetenschappelijk onderzoek - verzoenen met zijn erkenning van de levende God ?
Bij wijze van conclusie wil ik nog een opmerking maken. De (onder)zoekende mens ernstig nemen veronderstelt een beetje beter ontdekken wat het betekent de eindigheid lief te hebben. Indien God het
eindige geschapen heeft en liefgehad, dan is het beminnenswaardig. De
grote bekoring is altijd weer het eindige 'a priori' liefte hebben, omdat het
ons wordt opgelegd, terwijl ware liefde veronderstelt dat men de waarde
van wat men liefheeft leert erkennen.

Ret paratheater van Jerzy Grotowski
For us, in what is our quest - I stress this - the artist does not
exist ; the only being that exists is man, who in meeting is there
earlier than others.
J. Grotowski,Holiday, in The Drama Review 58 (1973), p. 135.

Carlos Tindemans

Oat de Pooise regisseur Jerzy Grotowski met zijn werk in het Theaterlaboratorium van Wroclaw tussen 1959 en 1969 het wereldtheater blijvend
heeft beinvloed, staat nu al buiten twijfel. Zijn werk op de techniek van de
acteur, zijn thematische terugkeer naar neo-mythen, zijn relatie tot het
publiek, zijn adaptatie van de klassieke (Poolse en andere) auteurs, zijn
inspiratie van de fundamentele verhouding tot het fenomeen theater, dat
alles heeft, in produktieve of in enkel oppervlakkig-kopierende zin, invloed
en resultaten gehad. Zijn theoretisch werk (Towards a Poor Theatre, 1968)
is niet meer weg te denken uit de al te zeldzame vakliteratuur die door de
theatermakers zelf geschreven werd. 1
En plotseling haakte Grotowski, op het toppunt van kunnen en reputatie,
af. Na 1969 heeft hij geen nieuwe produktie meer uitgebracht. Het moeizame researchwerk op het lichamelijke gedrag van de auteur werd nog weI
voortgezet, maar had zijn innerIijke drang om telkens over het bereikte
punt heen te klimmen, definitief verloren. Naast het eigenlijke waarom
hiervan wordt sedertdien druk geraden. Er viel zogenaamd niets meer te
doen ; wat binnen zijn vermogen lag, had hij bereikt. Of hij had zelf
ingezien dat hij eigenlijk bezig was geweest met iets dat het theater meer
kwaad dan goed had gedaan, met name de verregaande uitsluiting van het
publiek als actieve participant. Aanvankelijk deed Grotowski zelf niet veel
om het raadsel op te lossen. Hij lispelde wat over de dood van een aantal
begrippen zoals 'theater', 'voorstelling', 'toeschouwer', 'acteur'. De
communicatie tussen acteur en toeschouwer zou zijn enige kernprobleem
zijn geweest, hij achtte dat nu voorbijgestreefd, de fase van het zoeken
naar de uitdrukkingsmogeIijkheden van de acteur was nu afgesloten. Hij
zou voortaan werken in het veld van de 'actieve cultuur'. Verhelderend
was het nauwelijks.
In 1973 trad hij weer publiek naar voren met wat je niet anders dan een
werkprogramma kunt noemen. Hij refereerde over en publiceerde een
1 Cfr. J. van Osselt, Jerzy Grotowski. De poolse demoon van het moderne theater, in
Streven, nov. 1967, pp. 132-141, en C. Tindemans, De vraag van Parsifal. Franz Marijnen
over Jerzy Grotowski, in Streven, nov. 1970, pp. 141-151.
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tekst onder de titel Holiday, 'vrijaf", 'vrij van en vrij voor'. De term heeft
in het Pools ook andere denotaties dan ontspanning en duidt ook op
moreel-ethische lagen in het bewustzijn. 'Vrij worden van' sloeg op het
theater, ook op zijn eigen theater : dat was tot niet meer in staat dan tot
eindeloze zelfberhaling, zonder existentiele spanning, ijl en voos. 'Vrij
worden voor' betekende minder een afscheid dan een nieuw contact. Ook
zijn eigen theater was een alibi voor 'passieve cultuur' geworden, een
vervalsymptoom, niet langer creatief ; nu neemt hij zich voor een activiteitsveld op te zoeken dat niet lijdt onder de opdeling in acteurs en
toeschouwers, dat geen narratieve mededelingen en geen arsenaal aan
creatieve tekens nodig heeft. Negatief houdt dat in dat hij geen voorstellingen meer wil uitbrengen ; hij stapt het theater uit. Positief wil hij al zijn
aandacht concentreren op de creativiteit in de ruimste zin. Elke imitatie
van werkelijkheid, elke ver-dubbeling van de persoon, elke verlokking om
gestalte en idee van een buitenpersoonlijk bestaan aan te nemen, wijst hij
voortaan af. De winst die hij uit zijn opzoekingswerk in het theater heeft
overgehouden, zal hij aanwenden (en zijn troep samen met hem) om de
Mens, niet als expert-acteur, niet als bevoorrecht getuige, een optimale
participatie aan het Leven mogelijk te maken. Daarmee heeft de fase van
het paratheater een aanvang genomen.
Wat stelt dat paratheater voor ? Een objectieve beschrijving ervan is uitermate moeilijk, omdat het hele beginsel steunt op subjectieve activiteit. Ik
heb het nu driemaal meegemaakt en telkens zijn de indrukken anders. Ik
kan aIleen proberen te omschrijven hoe het gestalte krijgt, niet wat het in
kan houden.
Een groep mensen (in het begin heel weinig, op het ogenlik wat meer, altijd
vrijwilligers, uiteraard doorgaans bloedjong) wordt collectief geisoleerd in
een ruimte - een kamer, een weide, een bos - ver van de vertrouwde
wereld. Er is geen plot dat gevolgd wordt, er is geen handeling die voorgeschreven is. De herkenbare tekens van het theater worden strikt vermeden. Er zijn dan ook geen kijkers, aIleen doeners. Wat ze doen, staat hen
vrij ; soms gebeurt er dan ook 'n eindeloze tijd lang helemaal niets, soms
zijn de deelnemers los van elkaar druk doende met verschillende dingen,
soms ontstaat er conflict, naijver, poging tot veroveren van aandacht.
Meestal wordt de tijdsduur (uiteraard zelf door de groep te bepalen)
gewoon uitgezeten, soms mengen zich Grotowskis medewerkers onder
de besluiteloze groep en activeren, warmen op, oefenen iets in, sporen aan
tot om het even wat de ander er in zien wil. Geleidelijk groeit er iets van
een samen-zijn, samen-doen, in een blik of een zucht, een lied of een daad,
een uitgebreid nummerachtig gebeuren, of alles zinkt in zichzelf en de
stilte weg. Toch ontstaat er vertrouwen in een elementaire zin ; wederzijds schrik neemt af, wantrouwen sterft-weg, communiteit zwelt aan in
simpele intermenselijke gebaren. Een gamma tussen infantiliteit en saam-
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horigheid, speelsheid en afstomping, bluf en angst, kosmische eenheid en
absolute eenzaamheid.
Grotowski gooit er een taalgebruik over heen dat zijn vroeger al gewantrouwde hermetisme nog verergert. Bereidheid de conventie op te geven.
Niet achter je masker verborgen blijven. De bronnen van het leven zoeken.
Weigeren wat steriel is. Geloven in de stilte. Je weguitbouwen doortijd en
ruimte. Over de Berg klimmen. Begrippen als 'nieuwe geboorte' en 'reiniging' keren telkens terug. Verandering in deze wereld ontstaat pas alsjeje
eigen leven verandert, dat kanje niet zelf, daar heb je de groep voor nodig,
daar gooi je je geijkte sociale rol bij af, daar ben je nieuw voor jezelf. Daar
pas creeer je echt. Enzovoorts. Even een mespuntje paratheatraliteit uit de
mond van de Meester opgetekend : 'Man as he is, whole, so that he would
not hide himself; and who lives and that means - not everyone. Body and
blood. This is brother, that's where «God» is, it is the bare foot and the
naked skin in which there is brother. This, too, is a holiday, to be in the
holiday, to be the holiday. All this is inseparable from meeting : the real
one, full, in which man does not lie with himself, and is in it whole'.
Enzovoorts.?
Twee feiten vallen niet te ontkennen : zijn internationale succes en de
nationale steun die hij krijgt. De deelnemers zijn in ruime mate uit aIle
continenten herkomstig. Waar komen ze dan op af ? Ik vergeet nu even de
glazige blikken, de dromerige blijheid als Jerzy in de buurt komt, nog altijd
in zijn zwarte pak met het groezelige witte hemd en weids-wapperende
manen. Je ziet ze iets ongewoons verwachten ; het idool aanraken is de
bekroning van het verblijf. Is er ook enige diepere gedachte ? Is er enige
rechtvaardiging waarom ze hier zijn ? Hysterie, illussionisme, groepssyndroom ? Afscheid van de werkelijkheid ? En hoe kan je er rationeel
achter komen waarom theaterlui als E.Barba, J.-L.Barrault, P.Brook,
J. Chaikin, A. Gregory, L. Ronconi, R. Schechner zich neer komen vlijen
aan de voeten van het nieuwe orakel ? Is het de geboorte van een nieuwe
religie ? Jerzy als guru? Of als magister ludi ?
Grotowski's eerste theaterdagen werden in armoede doorgebracht ; sedertdien is de Poolse staat bijgesprongen en laat hem nu alles toe, zelfs dat
bij hem vernedert. Beginjuni 1978, was ik er nog zelf getuige van dat hijzelf
bepaalde welke deelnemers aan een internationaal symposium in Warschau zijn Berg- en Bronnen- tocht mee mochten maken ; frappant was in
ieder geval dat niemand van de Poolse theaterbonzen, die het zelf nog
nooit hadden beleefd, werd toegelaten. Natuurlijk is Grotowski nu een
deel van het bruto nationaal produkt ; hij haalt dollars binnen. Bin2 On the Road to Active Culture. The activities ofGrotow ski's Theatre Laboratory Institute
in the years 1970-77, Wroclaw, 1978. Een paper voor de deelnemers aan het Symposium te
Warschau, 4-5 juni 1978, voorbereid door Leszek Kolankiewicz, pp. 14-15.
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nenskamers zag ik wei iemand het hoofd schudden (sedert hij in 1970 in het
Verre Oosten was, kennen we hem niet meer terug, wist een officiele dame
me toe te fluisteren) maar officieel blijft hij buiten schot. Sterker : in 1975
zag ik hem in een ruine zowat 4000 jongeren (tussen 16 en 30) vier volle
uren lang toespreken in (vlug overmijn schouder vertaald) een taal die
ergens en nooit concreet weet te worden en altijd die pseudo-ideologische,
verminkt-metafysische terminologie in lange associatieve reeksen aaneenrijgt. Adembenemend, dat weI ! En wijzend op een honger, een behoefte waar je koud maar ook stil van wordt ! En marsjeren doen ze, in de
handen klappen, zingen ook, niet wetend in de naam waarvan, met het oog
waarop. Instinct triomfeert. Trance. Creatief? Veeleer een pauze in dit
leven, en die helemaal niets verandert. Die de maatschappelijke realiteit
negeert, maar niet uitschakelt noch wijzigt. Een levensmodel als luxespeelgoed, onbereikbaar, ook oncontroleerbaar.
Alhoewel. Grotowski, een geniaal charlatan heel beslist, past in geen
enkele conventie, ontsnapt aan eike definitie. Hij stond aan de top ; om
aan zichzelf trouw te blijven, moest hij eruit stappen. Dat is heroisch,
bepaald niet laf of goedkoop. Optrekken naar het onbekende, het erg
riskante. Het is en bIijft indrukwekkend. Voor hem. En voor wie nog ? Hij
wil oprecht geen profeet zijn ; toch is dat thans zijn functie. Niet dat hij
waarheid zaait, weI dat hij het zoeken bevordert. Een ethische boodschap
die diagnose blijft. Een genezer, met de groep om hem heen, weifelend
tussen chaos en massa, zwijgende anarchie, in gesofistikeerde simpelheid
en brutale broosheid, vraagogend, starend, het Ieven improviserend. Perceptieverheviging als nirwana-surrogaat. Terug naar de utopie ?3 Opgeyen van elke actualiteit ? Een Rohrschach-test zonder uitleg ?
Ik heb ook geen sleutel op Grotowski. De man leeft wat hij predikt. Askese
vult zijn dagen. Pret is volstrekt afwezig. Ook enige erotische inslag, al
Iijkt me de homofiele basis (in de niet-seksuele praktijksfeer) evident. Zijn
afkeer voor het katholicisme springt er vaak uit, altijd in het voordeel van
de Oosterse wierook ; zijn gasten waren, treffend toch, een voodoo-expert, een noh-danser, een kathakali-guru. En natuurlijk is er in zijn denken
en doen geen ruimte voor het socialistisch realisme, en dat in een volksrepubliek. Is dit misschien de diepere verklaring : Grotowski als dissident?
Het moet toch opvallen dat in zijn bezigheid elke historische dimensie
ontbreekt. Zijn vrijheidsbegrip is volstrekt metapolitiek ; als politiek-handelende is hij chaotisch. Zijn uitstappen uit het theater is negatie en creatie
tegelijk. Zijn gedrag nu verloopt als uitschakeling van elk kritisch bewust-

3 Cfr. Theatre of Sources 1977-80. A Jerz» Grotowski Project, in International Theatre
Information (Winter, 1978), pp. 2-5.
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zijn, slaapwandelend, blind, willekeurig. De strategie van het vinden van
een 'zin' wordt ontweken. Deficit als doel en inhoud, negeren van
de werkelijkheid, de continue embryo-situatie. Grotowski, de Danton
van het (Poolse) theater. Hij lijdt aan de ontologische wonde tegelijk
lichaam en geest te zijn ; hij schrikt terug voor de consequenties die zijn
geest hem logisch opdringt, hij verabsoluteert de discipline van het lichaam en haalt het weg uit de actuele opdracht. En dat moet eindeloos
doorgaan, want Grotowski heeft, in zijn agnostische zelfbelijdenis, geen
formule om de 'verlossing' dichterbij te halen. Zichzelf realiseren zonder
zelfverlies kan hij enkel door zichzelfvolkomen te negeren. Radeloosheid
als toekomst en bestemming. Grotowski is het geloof in de geschiedenis
van de mens kwijt. Als apostel van de gefingeerde noodzaak reikhalst hij
naar eigen redding; in deze zinis hij, bij aIle austeriteit, sterk epicuristisch : het lustgevoel van het afsterven.
Nog altijd, wellicht meer dan ooit, spelen de elementen heiligheid, zuiverheid, licht mee ; de religio-seculiere feestroes is niet opgeheven ; de
commune-inspiratie zweeft mee. De lasten van bet kunstenaarschap (in de
conventionele zin) heeft hij afgeschud ; hij heeft er de veel zwaardere last
van de 'ziener' (alvast voor de Poolse jeugd ; is ook dat een uiting van
verzet ?) bij op zich genomen. Ons kan hij niet meer ontnemen wat hij in al
diejaren met zijn Theaterlaboratorium geproduceerd heeft. Zo luidde dan
ook de ontgoochelde, verbeten en uiteraard vergeefse interventie van
Richard Schechner, die op het symposium in Warschau - in wat voor mij
een bistorische confrontatie zal blijven - Grotowski smeekte terug te keren
naar het theater. Zijn eremietenbestaan moeten we respecteren ; zijn
artistieke erfenis is in onze handen overgegaan. En het wordt nog een hele
karwei de grote betekenis daarvan op te nemen in ons bloed.
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Een oorlogskroniek : Libanon 1975 - 1977
Tal van auteurs die over Libanon hebben
geschreven hebben niet aan de verleiding
kunnen weerstaan om een eenvoudige analyse te maken van een gecompliceerde situatie. Oat bleek steeds weer tot resultaten
te leiden die de waarheid geweld aandeden.
Rene Chamussy ' is de problemen niet uit de
weg gegaan. Hij schreef een helder - maar
niet simplificerend - boek, waarin plaats is
voor aIle elementen die in het Libanese
drama een rol speelden. Hij koos daarvoor
de vorm van een kroniek, zonder zich tot
een simpele beschrijving te beperken. En hij
had sterke troeven in handen om een dergelijke onderneming tot een goed einde te
brengen. Hij bleef in Libanon gedurende de
oorlogsjaren en kende het land al goed tijdens de jaren voor de oorlog door vele contacten en studies. Bovendien kon hij over
een goede documentatie beschikken inhet
kaartsysteem dat het CEMAN (Centre
d'Etudes du Monde Arabe Moderne) sinds
jaren - en ook onder de oorlog voorzover
1 Rene CHAMUSSY, Chronique d'une
guerre. Liban 1975-1977. En collaboration
avec CEMAM, Paris, Desclee , 1978,280 pp.
Deze bijdrage werd aan Streven aangeboden
als boekbespreking. De redactie meent dat
het gerecenseerd werk zo belangrijk is, en de
daarin neergelegde visie voor de meeste
Europese lezers zo nieuw, dat het stuk verdient als artikel geplaatst te worden. De
schrijven van het artikel, Thom Sicking,
woont reeds jarenlang in Libanon en is daar
werkzaam als priester en socioloog. - Een
iets oudere, maar zeer goede publikatie over
de Libanese oorlog is het artikel van
Theodor Hanf, Der Libanonkrieg, in Herder-Korrepondenz 30 (1976), pp. 412-419 en
471-478. (Redactie)

mogelijk - bijhoudt. De basis van dat
kaartsysteem is de Arabische dagbladpers
voorzover in Beiroet toegankelijk.
AIle tendensen van de Arabische wereld
vinden daarin hun klankbord. De bronnen
van Chamussy zijn dus veelzijdig, in tegenstelling tot die van de meeste journalisten die
reportages maakten van de oorlog. Om vanzelfsprekende redenen vestigden dezen
zich dicht bij het enige redelijk functionerende communicatiecentrum, in WestBeiroet, het door Palestijnen gecontroleerde
stadsdeel. Ze woonden dus aan «de ene
kant» : Oost-Beiroet. De gegevens die zij
verzamelden werden gezien door de bril
van degenen met wie zijn dagelijks contact
hadden. Bovendien, zelfs als zij niet een
vooropgezet interpretatieschema hadden
van de gebeurtenissen, waren ze sterk beperkt door de bij hun redactie heersende
opvattingen. Hun belangstelling was daardoor eenzijdig gericht. Dit alles kan de verbazing van veel Libanezen verklaren die
sommige gevechten en ontwikkelingen
overal in de wereldpers op de voorpagina' s
zagen beschreven, terwijl andere -hoewel
even belangrijk- volkomen onvindbaar waren. Bij al deze beperkingen komt nog de
moeilijkheid dat stijl en omvang van een
krantenartikel het in ieder geval onmogelijk
maken een duidelijk overzicht te geven van
alle elementen die in het spel zijn. Wie alleen
maar detailopnamen kan maken van een geweidig landschap zal nooit een overzicht van
het hele panorama kunnen geven.
Om al deze redenen was het nodig dat Chronique d' une guerre uitkwam. Het boek geeft
een inzicht in de oorzaken van de oorlog, het
verloop ervan, en ook een sleutel tot begrip
van wat er vandaag plaats heeft in Libanon.
Want ook allijken de grote gevechten achter
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de rug, er is nog geen enkel probleem opgelost, en de pers - ook de Nederlandse - begrijpt nog steeds Libanon niet.
De eerste zin van het boek is van groot belang: «De oorIog in Libanon moet niet van
rechts naar links of van links naar rechts
gelezen worden, maar van boven naar onder.» Veel auteurs hebben hun eigen gedachtenschema toe willen passen: een
oorIog van armen tegen rijken, van progressieven tegen conservatieven (fascisten), een
strijd van Palestijnen tegen Libanezen ofeen
complot van de grote mogendheden via CIA
en KGB tegen dit kleine machteloze land.
Maar Libanees links beantwoordt niet aan
de Europese opvatting van een politieke
partij of groep van partijen terwijl rechts verschillende elementen bevat die overal elders
in de wereld eerder bij links gerangschikt
zouden worden. Vaak zijn de leden van een
partij ook leden van een enkele religieuze
groepering, hoewel die laatste als zodanig
weinig politi eke kleur heeft. Wie de gebeurtenissen «van boven naar onder» leest
kan recht doen aan al deze religieuze en
politieke eigenaardigheden en kornt niet in de
verleiding een daarvan verantwoordelijk te
stellen voor alles wat er gebeurd is. Een
duidelijk lexicon, aan het eind van het boek,
van aIle betrokken personen, groepen, partijen, organisaties en legers, met inbegrip
van de verschillende Palestijnse verzetsorganisaties, stelt de lezer in staat een en
ander te identificeren. In Libanon leven niet
aIleen maar moslims en christenen : er zijn
17 verschillende religieuze groeperingen,
waarvan er zes duidelijk belangrijker zijn
dan de andere (maronieten, grieks-orthodoxen, arrneniers, sunnieten, sj'ieten en
druzen). Ook zijn er niet twee of drie politieke partijen maar een 30-tal die vaak moeilijk te rangschikken zijn volgens het schema
«rechts-Iinks». Rene Chamussy schrijft
daarom zelf: «Bij alles wat er in Libanon
gebeurt is steeds weer een veelheid van
factoren in het spel : sociale, godsdienstige
en politieke ; het is een vervormde
weerspiegeling van een politiek spel dat Libanons grenzen ver overschrijdt. De grote
mogenheden zetten de regionale leiders in
beweging en deze drijven op hun beurt de
lokale leiders tot actie. De bevolking lijdt,
vecht en sterft. Op elk niveau komen ieders
eigen belangen ter sprake want ieder is zich
natuurlijk welbewust van wat hij voor zichzelf wil bereiken. Anarchie is vaak het resultaat van dit alles. De politieke plannen
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ontvouwen zich, komen in botsing, overlappen elkaar en geleidelijk evolueert de toestand om uit te lopen op de oorlog die we nu
beleven.»
Een kroniek samenvatten is onmogelijk. Om
toch een idee te geven waar het in dit boek
over gaat, kunnen we hier slechts de voornaamste belangen aanstippen die in de Libanese oorIog een rol spelen. Het zijn de
grondelementen waarvan de steeds nieuwe
en veranderende combinaties leiden tot
sorns voorziene, maar meestal onvoorspelbare omwentelingen.
«Boven» is er de overeenstemming tussen
de grote mogendheden dat het abces van het
Nabije Oosten eindelijk geregeld moet worden in zijn twee hoofdfacetten : de staat Israel en het Palestijnse yolk. Die eenstemmigheid rond het te bereiken doel houdt nog
geen eenstemmigheid in over de middelen.
Verschillende wegen liggen open. Men kan
de kaart van het gebied opnieuw tekenen en
er een groot homogeen geheel scheppen,
met een islamitisch karakter ; daar zou dan
plaats zijn voor Syriers, Palestijnen en Jordaniers, Bij een dergelijke opzet is elke minderheidsgroepering die haar onafhankelijkheid wil bewaren - zoals vooral de maronieten - een sta in de weg die opgeruimd
moet worden. Men kan ook denken aan een
geheel van kleine staten: een voor iedere
duidelijk onderscheiden religieuze groepering (maronieten, druzen, alawieten, sunnieten en joden). Maar dan is er geen plaats
voor het Arabisch nationalisme dat overal
telkens weer de kop opsteekt. Of moeten de
Palestijnen eerst volledig tot zwijgen gebracht worden om dan het probleem zonder
hen te regelen ? Het lijkt erop dat verschillende Arabische staten daartoe bereid zijn,
maar zeker niet de leden van vooral Lybie,
Irak, en Algerije die via de Palestijnen een
flinke druk uitoefenen op de meer gematigde
Arabische staten. Geen van deze hypothese
trekt zich ve~1 aan van wat Libanezen en
Palestijnen zelf willen. Om tot een van bovengenoemde regelingen te komen moest in
ieder geval eerst Libanon «gestabiliseerd»
worden, zodat er een grote marge ontstaat
voor onderhandelingen. Oat doel is in ieder
geval bereikt. De Libanezen wachten vandaag op wat er over hen beslist gaat worden ...
Libanon heeft zich tot dit spel geleend omdat het een zwak land is. Sinds de onafbankelijkheid in 1943 hebben de verschillende
groeperingen tevergeefs geprobeerd een

76

staat te vormen. De oorlog heeft aangetoond
dat Libanon haast evenveel staten omvat als
religieuze groeperingen. Bovendien heeft de
ultra-liberale nationale economie samen met
de wereld-inflatie een steeds grotere afgrond
tussen rijk en arm geschapen.' Sunnieten en
sj'ieten voelden zich benadeeld in het systeem van politieke vertegenwoordiging. ZoweI de misdeelden in sociaal als in politiek
opzicht (soms dezelfde personen, maar lang
niet altijd !) vormden een groep ontevredenen. De Palestijnen trachtten - vooral sinds
zij Jordanie uitgezet waren - van Libanon
een verzetsbasis te maken waar zij vrij hun
gang konden gaan. Het Libanese bewind
probeerde dat steeds tegen te gaan, onder de
druk van Israelische represailles. Daarom
besloten de Palestijnen hun militaire macht
te verbinden met de zojuist genoemde ontevredenen, in de hoop een volledige bewegingsvrijheid te verwerven zodra deze ontevredenen de macht in handen zouden nemen.
Syrie wilde graag eindelijk een vrede in het
Nabije Oosten, maar dan weI een die in zijn
voordeel was. Daarvoor had het al toenadering gezocht tot Jordanie. Het wenste ook
zijn wil te kunnen opleggen aan Libanon,
vooral aan de «dissidente» Palestijnen. De
best denkbare positie om dat te bereiken was
die van gewapend scheidsrechter. Om die
positie te verwerven moest voorkomen
worden dat een van de partijen in Libanon
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de overhand zou krijgen. Syrie verbond zich
daarom steeds met de meest bedreigde. Het
bereikte zijn doel, maar de zo verkegen
macht was te groot in de ogen van zijn rivaal
lrak en van de andere machtige Arabische
staten. Die zorgden er dus voor onder de
Palestijnen en onder de verschillende Libanese partijen trouwe volgelingen te hebben.
Via deze vazallen kon Syrie onder druk gezet worden, geholpen zo nodig door meer
directe economische pressies.
«Boven» de grote mogendheden, in het
«midden' de Arabische staten en «onder»
Libanezen en Palestijnen, allen met hun
tegengestelde belangen. Ieder speelt op zijn
beurt het spel van een of meer anderen. In
dat geheel van factoren zijn de gebeurtenissen van deze kroniek gesitueerd. Geen simplificaties dus, maar weI een verheldering.
De aanhangsels van het boek - het lexicon en
een chronologie van de voomaamste gebeurtenissen, dag voor dag - stellen de lezer
in staat om zich te orienteren in het labyrint
van namen, groepen en partijen. Het is een
naslagwerk dat degenen die Libanon willen
begrijpen grote diensten kan bewijzen. Het
kan ook sympathie oproepen voor de twee
groeperingen die door de politieke wereld
vergeten of opgeofferd dreigen te worden :
Libanezen en Palestijnen, en dat is zeker
niet de geringste verdienste !
Thorn Sicking

Van bodem tot bord : het energieverbruik in de menselijk
voeding
Aan het dossier van het al dan niet overdreyen geachte energieverbruik in de rijke Ianden werd onlangs een interessant en reeds
controversieel stuk toegevoegd. Drie ingenieurs van Deer & Company, F.C. Stickler,
W.C. Burrows en L.F. Nelson, maakten een
zo nauwkeurig mogelijke analyse van de zogeheten energie-keten, die het primaire
landbouwprodukt (van akker of weiland)
verbindt met wat de V.S.A.-burger gemiddeld per jaar tenslotte aan tafel verorbert.
De FAD publiceerde de resultaten van hun
onderzoek in The Sate of Food and
Agriculture 1976 (FAD Agriculture Series
No 4, Unipub, Murray Hill Station, New
York). Volgens de Scientific American van
augustus 1978 heeft de voorgestelde becijfe-

ring terecht al heel wat discussies doen opwaaien.
De ingenieurs van Deer & Company hebben
op twee vragen een zo precies mogelijk antwoord willen geven: hoeveel bruikbare
voedingsenergie blijft er tenslotte over van de
totale en aanvankelijk louter vegetatieve
energievoorraad en hoeveel bijkomende
energie (van fossiele oorsprong : aardolie,
aardgas ... ) wordt door de mens besteed niet
aIleen aan de eigenlijke landbouwproduktie
maar eveneens aan de verwerking, het transsport, de distributie en de bereiding van de
eetwaren. Beide analyses hebben nogal ontstellende kwantitatieve verhoudingen - of
veeleer wanverhoudingen - onthuld, waarvan men voordien weI enig vermoeden had
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zonder zich evenwel de werkelijke omvang
ervan te realiseren.
De energie die een Amerikaan per jaar uit
zijn voeding put, bedraagt vijf miljardjoule .
(Sinds kort wordt bij voorkeur joule gebruikt
in plaats van de ons veel vertrouwder, zogeheten grote of kilocalorieen van de
voedingsleer : een dergelijke calorie stemt
overeen met 4.186 joule.) Voor ons betoog
volstaat het die een miljard joule als een
praktische energie-eenheid te hanteren, afgekort een EE, die de kwantitatieve verhoudingen in beide processen doorzichtig
helpt maken. De Amerikaan verlangt tevens
dat ongeveer 2/5 van zijn energiebehoeften,
nl. 1,9 EE, door vlees of ander dierlijke produkten gedekt worden. En die voorkeur
heeft verstrekkende gevolgen voor heel het
verdere verloop van de energieketen. Vanzelfsprekend is ook in dit geval de basis van
de voedsel- en voedselproduktiepiramide van
louter vegetatieve aard. De aanvankelijke,
plantaardige energievooraad (onverteerbare
plantenvezels inbegrepen) bedraagt per jaar
en per inwoner 80 EE. Daar gaan in een
eerste fase al dadelijk ongeveer 20 EE af in
de vorm van onbruikbare oogstafval en nog
eens ongeveer 5 EE worden door de uitvoer
aan het binnenlandse circuit onttrokken. Hoe
komt het nu dat van de resterende 55 EE er
slechts 5 EE tenslotte bij de consument terechtkomen ? De voornaamste reden daarvan is dat slechts 6 EE rechtstreeks voor de
(uiteraard vegetatieve) menselijke voeding
bestemd worden, terwijl de overige 49 EE
een energieverslindende omweg over de dieren maken. De efficientie en het rendement
van beide processen lopen inderdaad sterk
uiteen. De 6 EE, voor rechtstreekse menselijke consumptie bestemd, verliezen onderweg 0,4 EE in onbruikbare afval en nog
eens 2,5 EEdie tot veevoeder verwerkt
kunnen worden. Al met al toch bereiken nog
3,1 van de 6 EE hun doel, wat een rendement
vertegenwoordigt van 51,66 %. De energieketen, die bij de dieren aanvangt, kent een .
heel ander verloop : van de 51,5 EE (49 EE
vermeerderd met de 2,5 EE die als nevenprodukt uit de menselijke voeding voortkwamen) komen ruim 25 EE in dierlijke
mest terecht (die niet langer als meststof of
energiebron wordt behandeld, maar als hinderlijke afval zo maar in rivieren en stromen
wordt gestort) en het grootste van de resterende 30 EE wordt door de dieren voor
hun eigen metabolisme gebruikt, zodat
tenslotte slechts 1,9 EE de consument ter

77

beschikking staan. Die omweg heeft een
rendement van slechts 3,45 %. De welgedane, want 'vleesetende' Noord-Amerikaan dient dus over 51,5 EE te beschikken
om 2/5 van zijn fysische energiebehoeften te
bevredigen, terwijl hij voor de resterende 3/5
van zijn behoeften slechts 6 EE nodig heeft.
Het minste dat men van dat voedingssysteem kan zeggen is dat het beslist geen model is om de honger uit de wereld te helpen.
Geruime tijd reeds wordt aan de Amerikaanse landbouw verweten dat zijn methodes veel te veel (fossiele) energie verslinden. Ook dat aspect van het probleem hebben de ingenieurs onderzocht, maar ze becijferen tevens hoeveel energie er na de
eigenlijke landbouwproduktie nog 'nodig' is
voor het voedsel bij de consument op tafel
ligt. En hier kwamen eveneens nogal schokkende cijfers uit de bus. De eigenlijke (primaire) landbouwproduktie besteedt inderdaad per jaar en per inwoner 7 EE fossiele
energie aan machinebouw en machine-arbeid, aan irrigatie, aan het drogen van de
oogst . . . en vooral aan de meststoffenproduktie. Dat is tenslotte nog 2 EE meer dan
de 5 EE die de consument bereiken. De kritiek op die methodes vergeet misschien al te
licht dat de toepassing ervan toelaat de energiebijdrage van het zonnelicht met een factor zeven te vermenigvuldigen. Zij vergeet
vooral - of wist niet eens - dat er nadien nog
vier maal meer fossiele energie wordt verbruikt om het primaire landbouwprodukt op
de tafel van de consument te brengen : niet
minder dan 28,5 EE. Daarvan gaan er 2 EE
naar de veevoederindustrie en veehouderij,
de rest naar verwerking en verpakking (6,5),
naar transport (4,5), naar distributie en conservering (5,5) en naar het klaarmaken van
het eten (10). Aileen het conserveren (n1.
door afkoeling) en klaarmaken van de eetwaren verbruikt 15 EE, meer dan het dubbele van wat in de landbouwproduktie zelf
geinvesteerd werd.
Het minste wat men van die onderzoeksresultaten kan zeggen is dat zij toch weI aantonen dat een deuglijke energiebesparingsprogramma evenveel (of zelfs meer) aandacht
zal moeten besteden aan de mogelijke energieverspilling die na de landbouwproduktie
komt als aan het hoge energieverbruik van
de te makkelijk gesmade intensieve landbouwmethodes.

H. lang
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Ibsen?
Henrik Ibsen werd 150 jaar geleden (20
maart 1828) geboren. Zijn naam is bekend
gebleven, zijn werk veel minder. 1 Herdenking blijft uit. Is hij echt veroordeeld om in
de geschiedenis van het drama en het theater
opgetekend te staan als pionier en voorloper, maar in de actualiteit van het levende
theater miskend en verwaarloosd te blijyen ? Moet of kan Ibsen ontdekt worden
voor onze eigen tijd ? Ton Lutz wist hem
enkele jaren terug in Een vijand van he! volk
nog, weI voor het ecologische karretje te
spannen en op te doen draven als grondlegger van alternatieve groepen. Is dat
rechtvaardig ? En zo ja, volstaat het ?
Keurige handboeken beklemtonen het 'andere' karakter van zijn dramatisch oeuvre.
Met zijn versie van het analytische karakterdrama laten oprechte historici het moderne drama een aanvang nemen. Latente
socialistische beginselen worden ontgonnen, de vrouwenemancipatie (Ee n poppenhuis) werd er geformuleerd, de vervreemding van de medemens, de verpletterende rol van het profijtbeginsel, de geringschatting van de lagere klassen, het zou
er allemaal omstandig en ragfijn in terug te
vinden zijn. Ibsen tot dit soort slagzinproducenten reduceren is hem onrecht aandoen.
Het is vooral een 'waardering' die slechts
bereid is de kwaliteit van een artiest te aanvaarden indien de zelfbevestiging van de lezer of toeschouwer daarin optimaal mogelijk
is. Een klassieker van het drama kanje echter niet worden aIleen op grond van een
aldus nergens-tijds-actualisme. Overleeft
Ibsen zijn tijd ? Of heeft hij zichzelf overleefd ?
Wat ook de aandrang tot de ongenadige
analyse van mens en wereld geweest mag
zijn, het blijft onaantastbaar dat Ibsen door
middel van zijn drama gezocht heeft naar
inzicht en waarheid in het verschijnsel
mens. De gefnuikte vrijheid van het individu
staat levensgroot in elke tekst ; humaniteit is
een woord waarvoor hij nog wil strijden. Dit
programma heeft hij negatiefbenaderd ; een
dramatisch conflict wordt altijd uitgebouwd
vanuit een toe stand en klimaat waarin de
menselijkheid wordt aangevreten, niet ver1 Henrik Ibsen, Drame n, Rutten &
Loening, Berlin, 1977,843 pp., D.D.R. 15,-.
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heerlijkt. Tegen de tijd in strelen, de causaliteit van levensleugen en zelfbedrog wegnemen, een mentaliteit van een generatie
afschrapen.
Protestzanger? Destructief talent? U itholler? Alternatieveling? Misschien toch
weI, maar dan tegen behoefte en aspiratie in.
Je zou deze stelling biografisch kunnen staYen, maar daarmee overtuig je uiteraard
geen enkel toeschouwer. En terecht. Want,
hoe realistisch (ook in zijn tijd een dubieuze
term) hij zijn libretti ook uitgezet heeft, in
wezen is hij een moralist, zoniet een ethisch
reveillist. Wat vage maar kennelijk veel
mensen aansprekende
begrippen
als
schoonheid, waarheid, oprechtheid, reinheid worden door Ibsen vooruitgeschoven
in een doorgaans ethisch-abstracte context ;
pogingen om er rechtstreeks een beweging
voor maatschappelijke vernieuwing, voor
politieke actie zelfs in te herkennen of achter
te zoeken, overtuigen me nauwelijks. Tussen mensen lopen er barsten en scheuren ;
de interrelatie van de menselijke bindingen
is fundamenteel stuk. Daar draagt de tijd wel
schuld aan en conjuncturele factoren verbreden deze kloof ; maar in aanleg is het de
aard van de mens zelf die aansprakelijk is
voor wat zich tussen mensen niet doorzet,
althans niet in harmonie en vrede. Waar Ibsen bijgevolg voortdurend voor pleit, is voor
een nieuw menstype, niet voor een ander
maatschappelijk klimaat, En dat dit onbekende mensbeeld onvermijdelijk ontstaan
zal, als Ibsens ethische puurheid zich maar
wil uitbreiden, daaraan bestaat voor hem
geen twijfel en daarom kon hij deze behoefte
in taaie eentonigheid steeds weer opnieuw
voorleggen.
Historisch schakelt zich hier de theaterreceptie in. Vele mensen uit de periode
waarin zijn oeuvre op het repertoire stond,
koesterden een zelfde soort hoop en verwachting van de komende tijden. Hun aspiratie, in progressief-liberale of in rondweg
socialistische zin, vie I qua tijdstendens
keurig samen met Ibsens abstracte denkbeelden. Het heeft - en het is historisch te
zeldzaam om het niet fundamenteel belangrijk te achten - inderdaad geklikt. Ibsen werd
een pionier van een nieuw ethos maar niet
helemaal vanuit de verantwoording die hij er
zelf voor bedacht heeft. Ook bij ons kon hij
voor 1914 op het repertoire prijken als een
manifestatie van sociaal en maatschappelijk
bewustzijn. Deze trend is belangrijk maar
kan de conlcusie niet rechtvaardigen dat dit
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resultaat door Ibsen uitdrukkelijk bedoeld
was.
De gewetenspijn van Ibsen bepaalt zijn hele
oeuvre. Telkens weer overwint hij de smart
en de littekens door de slachtoffers in dramatisch akkoord tot metafysische berusting
te laten komen. Het scenario is altijd rond en
af; het recht, zij .het enigszins gekneusd
maar door de schendingen ook gehard, zegeviert. Humanitaire, ethische idealen halen
het. De zaal kan ontroerd huistoe, al blijft de
consequentie daar weI uit. Zijn wij nu zoveel
slimmer als we dit happy-end niet zomaar
overnemen? Ik geloof dat hier zich de
dwarslijnen van het modeme theater laten
ontdekken. De moreel-ethische misstanden

van een nog altijd jong, maar reeds door zijn
eigen fundamenten verterend kapitalisme, die
bij Ibsen altijd weer de conditionerende context vormen, meende hij nog met enkele voltretfers te kunnen opheffen. Deze naieveteit
zijn we ondertussen toch wel kwijt. Ibsen kon
nog met verraste ogen de voosheid van zijn
tijd en de correctheid van zijn oordeel in pakkende dialogen uitdrukken ; wij hebben ondertussen dit nagenoeg existentiele inzicht
naar binnen verdreven en geleerd te leven
met wat pijn blijft doen. Moet dit niet de toon
zijn waarin Ibsen nu wordt gespeeld ? Het
einde van de euforie ?
C. Tindemans

Meer geschuwde interpretaties gevraagd
'Waar het ons om te doen is, bestaat hierin :
binnen de ark des verbonds van de huidige
literatuursituatie een zegel te doorbreken :
het taboe van de «grote kunstenaar» te
doorbreken door wel over zijn werk te praten'. Zo leiden Luk De Vos en Gilbert Van
Hoeydonck aflevering VII, 1 (maart 1978) in
van het tijdschrift Rest ant, dat als
boeknummer de titel 'Geschuwde interpretaties' kreeg. I Vanuit het ongenoegen
tegen het feit dat de literaire kritiek zich
gedroeg (en nog vaak gedraagt) als de
spreekwoordelijke kat rond de hete brei, als
die maar wordt opgediend door eminences
grises van het experimentele proza zoals
Bert Schierbeek en Sybren Polet, of door
eminences crises zoals de dichters Jacques
Hamelink en Hans Faverey, hebben de redacteurs en medewerkers van Restant het
boude besluit genomen de brei te eten, erbij
noterend waaruit ze bestaat en hoe het verterginsproces bij hen verlopen is. Het resultaat : een tiental tekstanalyses, waarvan
de uitgevers terecht opmerken dat ze niet
alle even consistent in opzet en aanpak zijn.
Maar het pleit voor de stellers van de artikelen dat ze tenminste gepoogd hebben de

teksten van boven genoemde eminences te
interpreteren in termen die ingepast kunnen
worden in een coherent theoretisch model,
zodat hun uitspraken over de produkten van
de auteurs falsifieerbaar zijn. En daardoor
onderscheiden zij zich gunstig van het soort
interpretatie dat altijd een slag om de arm
houdt door de vaagheid van de gebruikte
termen in te bouwen als beveiliging tegen
eventuele weerlegging.
Traditioneel zou men de poezie van Hans
Faverey bv. kunnen beschrijven als de ontwrichting door de dichter van het bestaande
N ederlands om zodoende zijn onmacht tot
communicatie kenbaar te maken. Oat het
Nederlands van Faverey geradbraakt is, zal
elk lezer wel vlug doorhebben, maar wat er
precies aan de hand is komt hij niet te weten
door een typering zoals in de vorige zin. H.
Speliers nu toont in zijn artikel (pp. 147-168)
aan dat Faverey de ontwrichting van het
Nederlands bewerkt door het doorbreken
van wat de transformationeel-generatieve
taalkunde de regel van de reflexivisatie
noernt'. Door de dereflexivisatie die de
dichter Faverey toepast, wordt de lexicale
en referentiele identiteit ontwricht. Het re-

1 Restant is een literair tijdschrift waarvan
heel wat redactieleden en vaste medewerkers op een of andere wijze verbonden zijn
of waren aan de nog jonge Universitaire Instelling Antwerperi (VIA). Redactie-adres :
Restant, Postbus 1, B-2600 BERCHEM 3
(Antw.), Belgie. Het hier besproken
boeknummer 'Geschuwde interpretaties'
(210 pp.) kost 250BF of f 17,50.

2 De reflexivisatieregel is een transformatieregel die ervoor zorgt dat bv. de abstracte zin in de dieptestructuur : 'Jan wast
Jan' omgezet wordt in de concrete correcte
zin in de oppervlaktestructuur : 'Jan wast
zichzelf' wanneer o.a. de belangrijke conditie vervuld is dat het subject ' Jan' en het
object 'Jan' indentiek zijn.
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sultaat is een decentrering en depersonalisering van het ' ik' , dat gelijkgeschakeld wordt
met 'het '. Het subject wordt m.a.w. object.
Faverey doet dit opzettelijk en systematisch
zodat dereflexivisatie bij hem een stijlkenmerk vormt met symboolwaarde.
De analyse van Speliers geeft aan de vormcomplexiteit de volle aandacht zonder in een
asthenisch formalisme te vervallen. Eenzelfde verlangen om de complexiteit niet
weg te wuiven, maar ze te onderkennen en te
duiden, vinden we ook terug in de artikelen
van W. Verschueren, M. Dingenen en G.
Lernout over Schierbeek, A. Van der
Merwe, J. Denoo en L. De Vos overPolet en
A. M. Musschoot en J. M. Maes over Hamelink.
'Geschuwde Interpretaties' bevat echter
nog meer. De zopas genoemde tekstanalyses worden omlijst door een aantal informatieve artikelen over theater, literaire tijdschriften, literaire theorie en kritiek, materialistische literatuurwetenschap en de
boekdistributie in Nederland. C. Tindemans
bespreekt het 'activerend theater' in NoordNederland tegen de achtergrond van de processen die zich in de maatschappij voltrekken en van de bezinning van het theater
op zijn eigen bestaanswijze. Hij komt daarbij tot de conclusie dat het theater zelf de
wereld niet zal veranderen, maar weI onze
verplichting daartoe voortdurend onder
ogen moet brengen.
Binnen het ruime kader van de problematische situatie van het literaire tijdschrift in
het algemeen bespreekt E. De Smedt het
'eigen gezicht' van De Gids , Hollands
Maandblad, Maatstaf, Tirade, De Revisor,
Werk en het inmiddels verdwenen Gedicht.
P. De Wispelaere uit o.m. zijn bezwaren
tegen de opvatting over literaire kritiek van
Carel Peeters in zijn boek Het avontuurlijk
ultzicht, Ludo Abicht ging in Nijmegen Bert

Brouwers interviewen over de huidige situatie en onderzoeksprogramma's van de
materialistische literatuurwetenschap in
Nederland.
Na een theoretische inleiding over de
huidige stand van de sociologische literatuurstudie en een overzicht van de distributie op de Nederlandse boekenmarkt, hebben
J. Louage en G. Van Hoeydonck interviews
met dhr. Johannes De Slegte en zijn Antwerpse filiaalhouder gemonteerd tot een
boeiende reportage over de historiek, infrastructuur, werking, assortiment, ideologie
en rol van boekhandel J. De Slegte.
Een handvol met verve geschreven
boekbesprekingen van recente romans en
dichtbundels ronden 'Geschuwde Interpretaties' af. Middenin het boek staat een
stuk interview van Remco Heite Inet Sybren
Polet, dat ik nog niet vermeld heb, maar
waaruit ik volgende regels wil citeren:
, Krantenredakties noch kritici beschouwen
het als hun taak te stimuleren, een goed intellektueel
klimaat
te
scheppen,
nieuwsgierigheid te wekken naar iets
nieuws. Eerder vinden ze het hun opdracht
het vuur dat er is te doven. Wat we hier
vooral missen is een goede theoretische begeleiding, van figuren of stromingen, en dat
heeft zich in dubbel opzicht gewroken. Er
heerst hier in Nederland een weinig stimulerend, anti-kreatiefklimaat, waar de lethargie
troef is. Iedereen is het daar sinds lang mee
eens, maar veranderen doet het niets' (pp.
125-126).

Wat Polet over het Noorden zegt, geldt ook
voor het Zuiden. Ik ben echter de mening
toegedaan dat de medewerkers aan deze
'Geschuwde Interpretaties' niet 'iedereen'
zijn en dat zij met publikaties als deze de
verandering helpen bewerken.

J. Gerits
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Godsdienst
J. Bots, D. Penning de Vries, Geestelijke
Leiding vandaag
Patmos, Kapellen, 1978, 205 pp., BF. 395.
Dit boek biedt geen gebonden, systematische uiteenzetting over het onderwerp, het
is eerder een occasionele verzameling van
artikelen. Met de meeste daarvan konden
terzake geinteresseerden al eerder kennisrnaken in tijdschriften en dgl. Naast behartenswaardige raadgevingen treffen we
ook nodeloos omslachtige analyses van gebedspraktijk of geestelijke onderscheiding
aan. Bewust willen de schrijvers de geestelijke ervaring zo voorstellen, dat daarbij
geen rekening gehouden wordt met psychologische en/of sociologische componenten, die daarin toch een rol spelen. Dat
is hun goed recht, maar dit 'spiritualiseren'
van de werkelijkheid is een bevreemdende
(en vervreemdende) zaak. Evenzo bevreemdend is het gebruik van Schriftteksten zonder enige aandacht voor het
contextuele verband of voor de verworvenheden van de hedendaagse Schriftverklaring.
F.C.

Sociologie, Geschiedenis
Belgisch buitenlands beleid en internationale betrekkingen, Liber Amicorum Professor Orner De Raeyrnaeker
Leuven University Press, 1978, 773 pp., BF
1.500
Het aanbieden van een feestbundel aan een
verdienstelijk professor behoort tot de tradities van het universitair leven. Onder
coordinatie van P. Van de Meerssche wer-

den met dit doel een aantal artikelen samengebracht die grosso modo de krachtlijnen
bestuderen van het Europees en .Belgisch
beleid en dit gedurende de jongste 20 jaren.
Achtereenvolgens worden behandeld de
studie van de internationale betrekkingen,
de internationale problemen, de organisatie
van de V.N., Benelux, de Europese Gemeenschap, de N.A.V.O., de internationale
culturele betrekkingen, de niet-gouvernementele organisaties, internationale economische betrekkingen (daarbij de problemen
van de ontwikkelingslanden), strategische
vraagstukken, de massa-media. Enkele namen van auteurs reveleren de uitzonderlijke .waarde van dit werk : R. Aron, H.
Brugmans, R. Van Eisiande, E. Davignon,
G. Eyskens, R. Pourvoyeur, J. Rey, L. Tindemans, P. Harmel, L. Baeck, M. Eyskens,
S. Plasschaert, Th. Luykx e. v .a .. Niet minder dan achtenvijftig studies geven ons op
boeiende wijze inzicht in de structuur van de
internationale betrekkingen en de rol die een
klein continent of een klein land als het onze
daarin kunnen spelen. Aangezien we het een
zeldzaamheid kunnen noemen dat een dergelijk werk in ons taalgebied wordt gepubliceerd, durven wij het van harte aanbevelen.
E. Faucompret

Raymond Derine, Repressie zonder maat of
einde ?, (keurreeks nr. 139-1978-2)
Davidsfonds, Leuven, 1978, 195 pp., BF.
295 ing./345 geb.
Onder de titel 'Repressie zonder maat of
einde T verscheen in de Keurreeks van het
Davidsfonds een studie van Prof. DERINE
over het arnnestieprobleem waarmee ons
land sedert 30 jaar geteisterd wordt, en
waarvoor de Antwerpse hoogleraar zich sedert jaren inzet, ten einde er een menswaar-
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dige oplossing voor te vinden. Om deze inzet voor amnestie te verklaren en te verantwoorden, heeft de auteur de geschiedenis van ons land, vanaf de jaren dertig, in
herinnering willen brengen. In een 'terugblik op de collaboratie, repressie en amnestiestrijd', zoals de ondertitel van het
boek luidt, belicht hij de historische achtergrond, waartegen het amnestieprobleem
geleidelijk is gegroeid.
Het boek omvat drie delen : vooreerst een
onderzoek van de collaboratie, vervolgens
een studie van de repressie en epuratie, en
tenslotte de geschiedenis van de amnestiegedachte.
Professor DERINE heeft tijd noch moeite
gespaard om over een zo groot mogelijke
documentatie te beschikken, ten einde elk
van deze onderwerpen zo volledig en objectief mogelijk te behandelen. Hij heeft zeer
veel bronnen van diverse strekking geraadpleegd, zodat een levendig en genuanceerd beeld wordt getekend, zowel van
collaboratie als van repressie en epuratie.
De bedoeling van de auteur is ongetwijfeld
de 'wit-zwart' voorstelling, die men over
een fenomeen zoals collaboratie nog zou
hebben, door het onderzoek van de bronnen
niet aIleen meer genuanceerd, maar ook en
vooral minder ongenuanceerd te maken
Repressie en epuratie worden benaderd
vanuit vele documenten en getuigenissen,
en de noodzakelijkheid ervan wordt aangetoond, maar eveneens de overdrijving en
mensonwaardige houding, en het onrecht
ervan.
Het boek is een warm pleidooi voor het
recht, 'la deesse de la Mesure' (slotwoord
blz. 185), waaraan men weI schromelijk is
tekortgekomen.
F. Van Neste

Grothusen, Klaus-Detlev (Hrsg), Jiidosteuropa-Handbuch. Band I : Jugoslawien. .
Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen, 1975,
566 pp., DM. 140,Sudosteuropa - Handbuch I : Jugoslawien,
Van den Hoeck & Ruprecht, Gottingen,
1975, 560 pp., DM. 150,-.
In 1963 werd in' Boekarest naar een
Roemeens initiatief de Association Internationale d' Etudes du Sud-Est Europeen
(AIESEE) Gesticht. Ze ontstond als een re-
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gionale afdeling van de Unesco voor Zuidoost-Europa. Sedert haar bestaan levert ze
actief en overtuigend werk en kon reeds drie
congressen organiseren : 1966 in Sofia, 1970
in Athene en 1974 in Boekarest.
Naar aanleiding van de stichting van de
AIESEE werd in de Duitse Bondsrepubliek
de Siideuropa Arbeitskreis der Deutschen
Forschungsgemeinschaft opgericht. Belangrijke studies verschenen sindsdien onder auspicien van dit instituut : in 1966 en
1970 de Beitrdge zur Sudosteuropu-Forschung ter voorbereiding van de congressen
van Sofia en Athene en in 1974 de Ethnogenese und Staatsbildung in Siidosteuropa als
bijdrage tot het congres van Boekarest in
1974. De Siidosteuropa Arbeitskreis slaagde
erin een overkoepelend orgaan te worden
voor een aantal disciplines die zich met de
studie van Zuidoost-Europa bezighielden,
met name: de balkanologie, de byzantistiek, de byzantijnse kunstgeschiedenis,
de geografische studies van de Balkan, de
geschiedenisvorsing, de politologie, de
communicatiewetenschappen, de rechtswetenschappen, de theologie, de prehistorie
en de economie. Om de kennis van Zuidoost-Europa naar buiten uit te dragen besloot de Arbeitskreis een reeks handboeken
uit te geven.Daarin zullen studies verschijnen over Joegoslavie, Roernenie, Hongarije,Bulgarije, Griekenland, Albanie en
Turkije. Deze landen zullen worden bestudeerd in hun evolutie sedert 1945, en dit voor
aile gebieden van het menselijk levenspatroon: politiek, staat en rechtsinstellingen, economische en sociale structuur,
cultuur en wetenschap.
Ais eerste deel van deze reeks hebben we
hier het boek over Joegoslavie voor ons Iiggen. Het is opgevat als een vervolg op het
werk van Prof. dr. W. Markert over de ontwikkeling van Joegoslavie tot 1954. Een
grote verscheidenheid van onderwerpen
worden behandeld door zowel Duitse aIs
andere specialisten :
I. Staat en politiek: Bijlage over de
Joegoslavische communistische partij, de
staatsinrichting, de grondwet, het recht en
het staatsbestuur, de buitenlandse politiek,
en de landsverdediging.
II. Economie : Bijdragen over het economisch systeem, de industrie en de ambachten, de landbouw en de bosbouw, de
buitenlandse economische betrekkingen
van Joegoslavie , de verkeersproblemen en
de infrastructuur.

AL DE DIENSTEN VAN EEN BANK.
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Ill. De maatschappelijke en de

sociale
structuur: Met bijdragen over de sociale
structuur, de demografische structuur, de
religieuze situatie, de problemen van de uitwijking.
IV. Cultuur en wetenschap : Bijdragen over
het onderwijs, de universiteiten en het wetenschappelijk onderzoek, de literatuur, de
communicatiemedia, de muziek.
De grote waarde van het boek ligt niet aIleen
in de aangeboden teksten, maar ook in een
uiterst nauwgezette bibliografie. Hierbij
komen nog 101 tabellen en een kleurenkaart
van het land.
Een onmisbaar handboek dat een standaardwerk over de Landerkunde van
Joegoslavie mag worden genoemd. Warm
aanbevolen aan allen die zich voor de
Joegoslavische problematiek interesseren.
A. Van Peteghem.

M. Van Haegendoren en E. De Jonghe,
Roergangers in de mist, Sociale ongelijkheid en malaise van de besluitvorming in
Belgie,
Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij,
Antwerpen-Amsterdam, 1977, 189 pp., BF
j20.
Vulgarisatiewerkjes over het Belgisch politiek bedrijf zijn zeldzaam en daarom reeds
welkom. Verheugend is ook dat het opzet zo
goed gekozen is : de auteurs vergelijken de
socio-economische problemen van onze
maatschappij met de antwoorden die onze
beleidsvormers daarop wisten te bedenken.
Met grote doortastendheid worden allerlei
problematische toestanden op het gebied
van sociale gelijkheid en democratie opgespoord. Dit is dan ook de eerste verdienste
van dit werk : het slaagt erin heel wat informatie over vraagstukken van sociale aard te
bundelen tot nooit vervelende en nooit medeplichtige probleemschetsen. Maar dan
rijst de vraag of men de politici de verantwoordelijkheid mag opdragen voor al wat
scheef zit in de samenleving in het algemeen
en in onze beschaving in het bijzonder.
Wij hebben het gevoel dat de auteurs te hoge
eisen stellen aan het politieke beleid. Hun
achtbare voor die het roer van de Staat in
de vuisten houdt terwijl de hoge hoed hem
diep over de ogen gezonken is. Dat lijkt
ons overdreven. In elk geval zijn de
auteurs zelf niet volledig met betrekking
tot het hoe en het waarom van de beleids-
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en besluitvorming. Zij laten het aan anderen over de problemen zo te beperken dat
enig beleid mogelijk wordt, ze te vertalen
in agendapunten en aan deze agendapunten
prioriteiten toe te kennen. Kortom, aan de
wetmatigheden van de politieke besluitvorming wordt te weinig aandacht besteed. Zo zou de lezer de indruk kunnen
krijgen dat de 'malaise van de besluitvorming' enkel te wijten is aan onwil en onkunde.
Het boekje krijgt dus het oorspronkelijke
(ambitieuse) opzet niet helemaal rond,
hoewel ook aan de politiek in strikte zin
interessante pagina's gewijd worden. Ongetwijfeld weerspiegelt deze leemte de stand
van de huidige beleidswetenschappen. De
vulgarisatie kan niet meer opdienen dan wat
de geleerden klaargezet hebben.
Guido Dierickx.

Johnnie Verstraete, Om de orde te herstellen
Manteau, Brussel, Den Haag, 1977, 104 pp.,
BF.235.
Voor het Britannica Book of the Year 1969
schreef de medewerker aan Le Monde, Philippe Decraene, een verslag over de gebeurtenissen in Guinea dat begon met de
zin : 'Een onbehaaglijke atmosfeer wegens
voortdurende samenzweringen beheerste
Guinea in 1969. Injanuari hadden contra-revolutionaire demonstraties plaats in Conakry, waar de ontdekking van een nieuw
complot tegen president Sekou Toure bekend was gernaakt.' In datzelfde Guinea
verbleefin die periode de auteur van 'Om de
orde te herstellen' als leraar. In dit boek
geeft hij het relaas van drie mislukte komplotten :. een militaire coup, een aanslag en
een huurlingeninval. Van het verhaalde zegt
de auteur dat geen enkel gegeven dat rechtstreeks iets te maken had met de beschreven
komplotten opzettelijk vervormd of gefantaseerd werd.
Het boek is op het principe van herhaling
gebouwd, niet aIleen wat de feiten, ook wat
de stijl betreft. De bedoeling daarvan zal wei
zijn de boodschap die de auteur wil brengen
heel duidelijk en expliciet te maken, nl. dat
de westerse landen onder het mom van
hulpverlening nog altijd het mooi weer maken in de ontwikkelingslanden, zowel politiek als economisch. Ais concreet voorbeeld
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voor die thesis verhaalt S. drie Westduitse
intrigues, waarin achtereenvolgens een
veearts-ontwikkelingshelper, een rijke, decadente graaf en een ex-SS-er de hoofdrol
spelen.
Mij is niet duidelijk waarom dit boek over
gebeurtenissen in het begin van de jaren 70
nu geschreven en gepubliceerd wordt.
Nieuwe elementen over de uitsluitend uit
eigenbelang
voortspruitende
Westerse
hulpverlening brengt het ook niet.
J. Gerits

Literatuur
Frans Buyens,Een kooi op zoek naar vogels
Manteau, Brussel-Den Haag, 1977,91 pp.,
BF 165.

Een kooi op zoek naar vogels is een groteske. In 28 korte hoofdstukken zonder veel
onderling verband wordt een verliefd paar
geconfronteerd met een maatschappij
waarin de geestelijke onvrijheid en de repressie van het creatieve individu monsterachtige proporties aangenomen hebben.
Zoals voor alle groteske literatuur geldt ook
hier dat een sterk emotioneel effect beoogd
wordt en dat het realiteitsgehalte en de herkenbaarheid van de lugubere taferelen beletten dat ze naar het domein van de pure
fantasie verwezen worden. Kenmerkend
voor dit werkje is bovendien het poetisch
taalgebruik en de beklemmende wijze
waarop de Kafkaiaanse onmacht getekend
wordt om aan de dreiging van vernietiging
door de econieme structuren te weerstaan.
Frans Buyens verwierf bekendheid als filmregisseur van o.a. Eisschots 'Het dwaallicht' . Ook als schrijver verdient hij ruimere
bekendheid.
J. Gerits

Marcellus Emants, Een zitting met Eusapia
Paladino
Manteau, Brussel - Den Haag, 1977! 55 pp.,
BF.90.
De N apolitaanse analfabete Eusapia Paladino was tussen 1890 en 1910 wellicht het
beroemdste medium in de spiritistische wereid. Emants zelf had bij de behandeling van
de ziekte van zijn tweede vrouw goede resultaten gehad met een medium dat be-
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weerde te werken onder de controle van de
geest van een overleden dokter. De dood
van zijn vrouw in 1900 verzwakte zijn belangstelling
voor
spiritische
feiten
geenszins, want de geest had inderdaad een
half jaar tevoren verklaard dat zij niet te
redden was. Onmiddellijk na de eeuwwende
legt Emants een zeer grote activiteit op spiritistisch gebied aan de dag. Over zijn seance
met Eusapia Paladino te Rome op 16 april
1903 schrijft hij een uitvoerig verslag in De
Gids . Emants is er erg van onder de indruk,
maar hoewel hij de echtheid van een aantal
verschijnselen niet betwijfelt, is hij er niet
van overtuigd dat zij aan de activiteit van
geesten van overledenen toegeschreven
moeten worden. Nop Maas leidde deze herdruk van Emants' opstel in de serie Manteau
Marginaal in.
J. Gerits

Jef Geeraerts, De zaak Jespers
Manteau, Brussel- Den Haag, 1978, 125 pp.,
BF.200.
Het is niet de eerste keer dat Jef Geeraerts
een alternatief verslag maakt van een ophefmakende gerechtszaak. In 1974 schreef
hij voor het Vlaamse tijdschrift Knack twee
lange reportages over het proces voor het
assisenhof in Antwerpen van Gustaaf Van
Eyken, bijgenaamd de vampier van Muizen.
Van eind november '77 tot eind januari '78
volgde Geeraerts nu de zaak van de voormalige onderzoeksrechter Jespers, die voor
het assisenhof in Gent terechtstond op beschuidiging van een miljoenendiefstal en van
poging tot moord en moord op zijn echtgenote.
Geeraerts heeft geen geschiedenis van het
proces geschreven al volgt hij weI chronologisch het verloop van de zittingen. Het is een
subjectieve reportage geworden van drie
maanden onderdompeling in de gerechtshofsfeer. S. grijpt elke gelegenheid aan om
kritiek (en niet ongegrond) uit te oefenen op
de Belgische rechtspraak, die vaak afgewogen wordt tegen de Angelsaksische en totaal
verouderd rechtssysteem. Het omsiagontwerp van GAL voor dit boek geeft een uiterst suggestieve samenvatting van het hele
proces : men ziet er Jespers door een gevangenisraam kijken waarvan een tralie tot een
vraagteken verbogen is en de twee andere
tralies gevormd worden door een vrouwenbeen en een pak bankbiljetten ; in het mid-
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den van de raamboog staan de vrijmetselaarssymbolen gebeiteld.
J. Gerits

Kallmeyer, Klein, Meyer-Hermann, Netzer, Siebert, Lektiirekolleg zur Textlinguistik
Band I, Einfiihrung
Band II, Reader
(Fat 2050 & 2051) Athenaum Fischer
Taschenbuch Verlag, Frankfurt/M, 1977,
B.1. : pp. 288, BD.II : 304pp.
Hans Arens, Sprachwissensch aft .Der Gang
ihrer Entwicklung von der Antike bis zur Gegenwart
Band I : Von der antike bis zum Ausgang
des 1ge Jahrhunderts
Band II : Das 20. Jahrhunderts
(Fat 2077 & 2078) Athaneum Fischer
'verlag, Frankfurt/M, 1974, B.1. 399pp.,
Bd.II : pp.417.
Het werk van Kallmeyer en CSt is erg didactisch opgevat , en richt zich tot lezers die
geen of een beperkte linguistische vorming
hebben. In het eerste deel wordt stapsgewijs
het terrein verkend. De aanvankelijk eenvoudige atbakening van het terrein (de verschillende opvattingen over taal : als tekensysteem, als geestelijke basis voor menselijk
gedrag, als communicatiesysteem en als
pragmatiek) wordt telkens op een complexer
niveau hernomen en gespecifieerd om uiteindelijk bij het tekstlinguistisch onderzoek
te eindigen. Zelf situeert de studie zich in de
richting van de handelingstheorieen : de taal
als handeling waarbij spreken als een symbolische interactie wordt beschouwd. Dit
belet de auteurs niet een duidelijke schets te
geven van andere linguistische opstellingen.
Oefeningen worden ingelast die het de gebruiker mogelijk maken zijn kennis te recapituleren en te toetsen. Per thema ook een
aparte bibliografie. Het tweede deel staat
uiteraard in nauw verband met het eerste :
verschillende methoden en modellen worden onderzocht en becommentarieerd. Erg
nuttig en handig dus. Arens geeft een chronologisch overzicht van de belangrijkste
theorieen van de taalwetenschap. De 136
geselecteerde teksten worden gegroepeerd,
zodat de besproken problematiek duidelijk
naar voren treedt.
De inleidende situering van de aangehaalde auteurs is verhelderend. Er wordt in
dit werk meer plaats ingeruimd voor de
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Duitse richtingen ~ onder het ' structuralisme worden zowel Chomsky als Austin of
W. Schmidt ondergebracht (een kritiek van
Coseriu op deze richting sluit de ontwikkeling af ; de recentste ontwikkeling van bv.
de Franse semotiek, Rastier of Greimas bv.,
komen niet meer ter sprake). Een uitvoerige
bibliografie en een niet zo praktisch zakenregister vindt men op het einde van het
tweede deel.
Eric De Kuyper

Hubert Lampo, De verzoeking
Manteau, Brussel- Den Haag, 1977,70 pp.,
BF 90.
In 1958 schreef Lampo een radiospel, een
detective-story waarin een journalist een
politiecommissaris meer dan helpt bij de
oplossing van de raadsels rond een moord en
een schilderijdiefstal. Het werd in 1959 uitgezonden. Lampo heeft de tekst van dit
luisterspel voor een uitgave in de serie
Manteau Marginaal van een naschrift voorzien in de vorm van een brief aan de uitgever. Daarin wijst hij erop dat dit luisterspel,
achteraf beschouwd, al een aantal elementen bevat die later in 'De komst van Joachim
Stiller' en in andere novellen uitgewerkt
zullen worden. ' Ik zelf voel me door deze
onwillekeurige en zelfs onbewuste continuiteit nogal getroffen' schrijft Lampo.
Wie dus nag een studie over Lampo wenst te
maken zal ook 'De verzoeking' moeten lezen.
J. Gerits
Patricia Lasoen, Een zachte ,wrede okerbruine dood
Manteau, Brussel-Den Haag, 1976 2 , 43pp.,
BF. 125
Veel Ach & een beetje 0
Manteau, Brussel- Den Haag, 1978. 31 pp.,
BF.145.
Zowat 4 j. geleden las ik in het Nieuw
Vlaams Tijdschrift het gedicht van Lasoen
, De kelder : in dit statige huis' , een gedicht
over de geuren, kleuren en geluiden die elk
oud huis typeren en de ruimte van de verschillende vertrekken op een telkens fysiek
andere wijze tegenwoordig stelt. Het gedicht komt ook voor in de verzamelbundel
Een zacht, wrede, okerbruine dood (1975)
die gevuld is met geuren van verdorde blade-
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ren, van wierook, afgemaaid gras en knoflook, met de kleur van het licht in de sterfkamer van haar vader, van sneeuw in maart
en van de lamp boven de verlostafel, met het
geluid van bromvliegen, water kokend in de
waterketel, krakende trappen, met de smaak
van chocolade en zwartgebakken brood.
Ook in de laatste bundel, die bekroond werd
met de Prijs voor Letterkunde van de Provincie West-Vlaanderen, 1977, houdt de intense aandacht en gevoeligheid van de
dichteres aan voor wat aIle zintuigen kunnen
waarnemen. Haar gedichten kabbelen rustig
verder op de bekende thema' s : het vertrouwde huis en de huishouding, de kinderen die haar lijfelijk veranderd hebben, de
herinnering aan de geliefde doden en de
waarneming van de seizoenen op het land.
De nieuwrealistische poezie van Lasoen met
haar zintuiglijk-direkt taalgebruik en geent
op de anekdote zonder in subjectivisme te
vervallen, bezit de charme, het raffinement
en de nostalgie van de fotografie van David
Hamilton, maar ook het euvel dat elk gedicht meer en meer gaat lijken op een eerder
gedicht. Wie het dagelijks leven copieert
maakt geregeld mooie dingen, maar schept
zelden gedichten die de verrassende meerzinnigheid van het leven openbaren. N a een
tijd geraakt men uitgekeken en uitgelezen.
En dat is bij Lasoens laatste bundel al een
beetje het geval.
J. Gerits

Paul Snoek, Een hondsdolle tijd
Manteau, Brussel- Den Haag, 1978, 164pp.,
BF. 235.
Deze eerste roman van de thans 45-jarige
zakenman en schilder, die met Hugues C.
Pernath en Gust Gils de belangrijkste vertegenwoordiger was van de Vlaamse dichtersgeneratie der Vijfenvijftigers, is een
sterk autobiografisch verslag over een bewogen periode in zijn leven op het einde van
de jaren vijftig.
In een spreekbeurt te Leuven voor studenten in de letteren had hij die al in 1965 als
volgt beschreven : 'Ik kende een nogal bewogenjeugd, vele liefdes en leerde het leven
al doende kennen.' Van die vele liefdes
wordt in zijn roman uitvoerig en gedetailleerd het verloop beschreven volgens een
meestal eender scenario: kennismaking climax van bedgenoegens - anti-climax over and out. Tussendoor worden herinne-
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ringen opgehaald aan zijn vrienden, vnl. Jen
en Hugues Pemath, o.m. hun poetische baldadigheden op de poezieavond in het Antwerpse Cristal Palace op 18 december 1959
en tijdens een tournee in Nederland die na
twee spreekbeurten stopgezet werd wegens
hun onbehouwen optreden. Ook zijn legerdienst in Duitsland (1ste hfdst.) en een zakenreis naar Canada (slothfdst.) worden opgediend in een pittige, pikante woordensaus.
Snoek heeft in zijn debuutroman zijn zelfportret getekend : de burgerman die in de
week hard werkte in de textielfabriek van
zijn vader in St.-Niklaas en in de weekends
aIle teugels vierde in Antwerpens artistieke
nachtleven. Met veel verve heeft Snoek die
hondsdolle tijd gereconstrueerd.
J. Gerits
Jos Vandeloo, Vrouwen
Manteau, Brussel- Den Haag, 1978,171 pp.,
BF.235.
In het jaar van de vrouw heeft Vandeloo een
verhalenbundel gepubliceerd onder de titel
Mannen, thans werden 9 verhalen samengebracht onder de noemer Vrouwen. Het
openingsverhaal, ,De weduwe' is het langste
en ook het beste van de hele bundel. Hoewel
de affectieve en seksuele nood van de weduwe op jaren misschien wat overdreven
wordt, brengt het verhaal de lezer naar een
slot dat in zijn anti-climax de hele meewarigheid condenseert waarmee het geschreyen werd. Sybren Polet heeft in 'Eerste kennismaking' (een kortverhaal dat op de flap
van zijn 'Droorn van een oplichter' gekarakteriseerd werd als 'het bedavontuur van
twee huwelijksadvertentieneukers') een gelijkaardig gegeven uitgewerkt, maar knapper en overtuigender dan Vandeloo.
De verhalen in Vrouwen eindigen aIle met de
vernietiging, fysisch, psychisch, moreel,
van het hoofdpersonage. Soms is dat einde
grotesk (in 'Schapen' en 'Gras' bv.), soms
banaal ('Het onderzoek') en in een paar gevallen schrijnend aangrijpend ('Verzamelpunt Mechelen' en 'De vrouw van de soldaat'). Vandeloos variant op Roodkapje,
'Groenbroekje', zou een debutant waarschijnlijk niet gepubliceerd krijgen. Een gevestigd auteur kan zich dat weI permitteren,
wie weet komt het zelfs vroeg of laat niet in
een schoolbloemlezing terecht ! In zijn geheel genomen is deze verhalenbundel zeker
geen hoogtepunt in Vandeloos oeuvre.
J. Gerits
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als eigennaam : Ziener, Hoorder, Voeler,
Denker, enz.
Tenslotte zijn er de ratters of beestratten,
die voor de Hyperianen de handenarbeid
verrichten. Zij vormen het 'proletariaat' dat
door een dictator, Roerling genaamd, verenigd zal worden om eerst de macht te veroveren in Rensadia en nadien Hyperion te
verwoesten.
In 40 hoofdstukken schept Raes een Hyperion dat o.m. door de aanwezigheid van drie
duidelijk onderscheiden 'standen' nog sterk
genoeg op de ons vertrouwde maatschappelijke structuren geent is, zodat een symbolische en allegorische lectuur voor de
hand ligt. Raes' fantasie is ongebreideld in
de hoofdstukken die de technische innovaties in Hyperion beschrijven, terwijl hij in de
hoofdstukken waar rensen en ratters op de
voorgrond treden meer hekelend, soms belerend-rnoraliserend schrijft. Het boek lijdt
weI wat onder een teveel aan verhaalstof,
zodat nevenintrigues soms zwak uit de verf
komen. Ook wordt de spanning in de slothoofdstukken verminderd door de duidelijkheid waarmee de afloop zich laat voorzien.
In de epiloog wordt het geloof in de goddelijke kracht van de menselijke geest nog
eens extra onderstreept : ze kan wel door
brutaal geweld bedreigd en geschonken
worden, maar nooit vernietigd. Met die zekerheid en dat optimisme kan de lezer ook
na 'De verwoesting van Hyperion' weer op
beide oren slapen.
J. Gerits

Paul van Ostaijen, Het landhuis in het dorp
& De jongen
Manteau, Brussel- Den Haag, 1977, 93 pp~,
Bf. 90.
Nog geen 23 j. oud begon Van Ostaijen een
autobiografische roman te schrijven, waarvan hij slechts 2 hoofdstukken afmaakte.
Pas in 1965 werd het handschrift daarvan
door E. Clement, Van Ostaijens BerIijnse
vriendin, ter beschikking gesteld. Gerrit
Borgers voorzag het van aantekeningen. In
zijn inleiding verwijst hij naar de gebeurtenissen en situaties in Van Ostaijens leven die
parallel lopen met het verhaal van 'Het
landhuis in het dorp , (de verhuizing van de
familie naar Hove) en 'De jongen' (vnl. zijn
wegzending van het Antwerpse jezuietencollege in 1911 en de dood in 1910 van zijn
broer-priester aan tbc, waaraan ook Paul zal
sterven in 1928). De vroegrijpheid van Van
Ostaijen, zijn belezenheid en inzicht in de
literatuur, de grondigheid en exactheid
waarmee hij zijn ideeen en gevoelens analyseert in deze twee hoofdstukken springen in
het oog.
J. Gerits

Hugo Raes, De verwoesting van Hyperion
De Bezige Bij, Amsterdam, 1978, 318 pp.
Op een congres over science fiction te Amsterdam in 1968 eindigde R.Blijstra, zelf
auteur van SF-verhalen, zijn lezing 'Architectuur en science fiction' met te zeggen
dat de schrijver van SF de onzekerheid en de
wanhoop vertolkt, die in de mensen leven,
maar ook hun wit om zo lang mogelijk te
blijven bestaan. Dat is ook de teneur van
Raes' laatste boek. Nadat een catastrofe de
aarde totaal verwoest had werd ze opnieuw
bevolkt door de weinig overlevende mensen. Die hebben zich in Hyperion gevestigd
en er een technische hyperbeschaving ontwikkeld die het hen mogelijk maakt andere
zonnestelsels te exploreren zowel als geregeld een verjongingskuur te ondergaan zodat voortplanting overbodig geworden is.
AIleen nog door een gewelddaad kan de
mens van Hyperion sterven. Verder zijn er
rensen , antropoiede ratten, die door een
aantal mutaties op de mens zijn gaan gelijken
en stilaan naar een volwaardig menselijk bestaan evolueren. Zij wonen buiten Hyperion
in Rensadia City en de meest geevolueerden
onder hen hebben een menselijk kenmerk

Ward Ruyslinck, Valentijn Van Uytvanck
1896 - 1950

Manteau, Brussel - Den Haag, 1977, 61 pp.,
(geill.), BF. 425.

I

Valentijn van U ytvanck stierf op 25 maart
1950 in Cochem aan de MoezeI. Hij was toen
bijna 54 j. en had een bewogen, zwervend
bestaan geleid waarin hij voornamelijk als
portrettist bekendheid had verworven.
Schrijvers uit Noord en Zuid (Du Perron,
Engelman, Marsman, Nijhoff, Vestdijk,
Gijsen, Walschap, Timmermans, Eisschot
e.a.) maar ook schilders en musici met internationale faam (Ensor, De Saedeleer, Ravel,
Bartok) stonden voor hem model. Het feit
dat Van Uytvanck, met een Luxemburgse
getrouwd, gedurende de tweede wereldoorlog in Berlijn werkzaam is geweest als
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artistiek adviseur en persattache van de
Duitse filmmaatschappij Tobis, is wellicht
de verklaring voor de vergetelheid waarin
zijn toch omvangrijk en niet onbelangrijk
oeuvre geraakt is. Toen is 1976 in het Antwerpse Hessenhuis een tentoonstelling
georganiseerd werd van de Vlaamse grafiscbe kunst tussen de twee wereldoorlogen,
vestigde de journalist en schrijver Gaston
Durnez in een kranteartikel de aandacht op
de vergeten Van Uytvanck. Mede door de
aanmoediging van o.a. Marnix Gijsen, die
een vriend van de graficus was geweest,
vatte Ward Ruyslinck het plan op deze studie te schrijven waarin hij de erg grillige
levensloop van Van U ytvanck reconstrueert, zijn oeuvre en kuntsopvatting situeert en ook de receptie van zijn werk door
de kunstkritiek tussen de twee wereldoorlogen bespreekt. Een twintigtal afbeeldingen,
talrijke foto's en een iconografie van 156
werken die Ruyslinck heeft weten te achterhalen vervolledigen het portret van deze
tekenaar zonder vaderland. Van U ytvancks
werk, dat een supranationaal karakter beeft,
kan volgens Ruyslinck moeilijk in de geijkte
stijlrubriceringen ingelijfd worden: 'het
beeft de aansluiting bij het neo-irnpressionisme van de Haagse school nog net gemist ,
aan de rechtstreekse invloeden van het
Vlaamse en Duitse expressionisme heeft het
zicb bewust onttrokken en met het Vlaarnse
animisme heeft bet aIleen naar de gevoelsinboud enkele elementen gemeen' (p.35) Oat
hij toegang had tot de huizen en ateliers van
zovele beroemde tijdgenoten, bewijst het
niveau dat hij als portrettist behaald had.
Vooral van die portretkunst geven de afbeeldingen in dit verzorgd uitgegeven boek
een mooi voorbeeld.
J. Gerits
Erik Slagter, Visuele poezie
Manteau, Brussel - Den Haag, 1977, 59 pp.,
BF. 195.
In twee artikelen in Streven : februari '71
(p.481-492) en maart '71 (p.627-635) heeft
Erik Slagter destijds een overzicht gegeven
van de ontstaansgeschiedenis van de concrete poezie, haar belangrijkste tijdschriften
en vertegenwoordigers in Nederland en Belgie. Thans heeft dezelfde auteur een
bloemlezing van concrete en visuele gedichten verzorgd, voorzien van een inieiding
die chronologisch iets ruimer opgevat is dan

de boven genoemde artikelen, maar die essentieel dezelfde informatie bevat. Waarschijnlijk om didactische redenen wordt de
bloemlezing ingedeeld in 5 afdelingen : figuratieve poezie, ritmische typografie, concrete poezie, visuele poezie en visie-poezie.
Telkens wordt een omschrijving gegeven
van wat elke strekking beoogt, de belangrijkste vertegenwoordigers worden genoemd en de voorbeelden ter illustratie sumier gecommentarieerd. Kenmerkend voor
de visuele poezie in haar geheel is haar internationaal karakter. In het Nederlandse
taalgebied moet zeker de naam van Paul de
Vree vernoemd worden die met zijn tijschrift De Tafelronde en als redacteur van
het Italiaanse tijdschrift Lotta poetica een
van de meest vooraanstaande figuren van de
concrete poezie is. Naar zijn zeggen moet zij
dienstbaar zijn aan de maatschappijkritiek
met gebruik van nieuwe technieken om,
trouw aan de oorspronkelijke functie van de
taal, de ogen te openen voor de werkelijkheid.
J. Gerits

Kunst
K.G. Boon, Rembrandt de Elser
H.J.W. Becht's Uitg. Mij bv, Amsterdam/
Diogenes, Deurne, 1977,287 pp., BF. 1.185
De catalogus van Rembrandts grafisch
oeuvre is nu aan zijn vierde druk toe. Een
belangrijk werkdocument omdat de hele
produktie etsen van R. erin wordt afgedrukt,
vaak door detailopnamen begeleid. Het
wetenschappelijk apparaat is keurig verantwoord en niet overladen, zodat eikeen te
weten komt wat hij weten moet zonder de
aandacht van het eigenlijke oeuvre af te wenden. In een fijnzinnige inleiding schetst de
directeur van het Rijksprentenkabinet de
hele geschiedenis van Rernbrandt-de-etser ~
een dertig bladzijden die het zoeken van de
meester, zijn invloeden, zijn uittesten en
ontdekken van nieuwe etsmethoden, zijn
innerlijke groei en stijgende religieuze verdieping weten samen te vatten. K.G. Boon
betwijfelt de stelling (0. m. door H. E. van
Gelder nog voorgestaan) dat de dood van
Saskia's R's eerste vrouw, iets te maken
heeft met het zoeken naar nieuwe themata,
zoals b.v. de landschappen (de natuur zou
een eenzaam oord zijn geweest waarin R.
zich met zijn Ieed en zijn ontgoocheling om
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het afwijzen van de Nachtwacht kon terugtrekken). Helemaal overtuigend klinkt
het betoog op dit punt niet ; maar misschien heeft Boon toch weI gelijk.
J. F. Du Bois

J .L. de Belder e.a., Albert van Dyck,
Mercatorfonds, Antwerpen, 1978, 276 pp.,
BF.2.900.
De introverte Albert van Dyck (1902-1951)
behoort met zijn picturale oeuvre tot de zgn.
'animisten', schilders die in een traditionele
stijl de innerlijkheid van de mensen en dingen trachten weer te geven. Men denke aan
Jacob Smits, aan Dirk Baksteen desnoods.
Beiden hebben zoals van Dyck het leven in
de Kempen vertolkt. Zonder de kwaliteiten
van hun werk in vraag te stellen, merkt men
toch hoe zij hun provincialisme niet hebben
doorbroken. In deze publikatie komt van
Dyck meer als graficus dan als schilder
over; zijn ontroerende gevoeligheid zwerft
rondom het thema van het kind en de mythe
van de reine onschuld. J. L. de Belder heeft
zijn inleiding op dit werk misbruikt om een
goedkope aanval te richten op de vernieuwende tendensen in de kunst van de 20e
eeuw. Hij geeft hierbij blijk van een gebrek
aan kritisch inzicht (zie o.m. p. 213 : de
Jeune Peinture Beige zou naar zijn zeggen
'haast unaniem voor de abstrakte beelding
opteren' ?). De auteur had er beter aan gedaan het oeuvre van A. van Dyck te nemen
voor wat het is, en het aan een inzicht-gevende analyse te onderwerpen. Met slogans
en onjuiste diatribes, met een zwakke taalbeheersing en een overschreeuwen van de
artistieke kwaliteiten, bewijst men de kunstenaar geen dienst. Integendeel.
Jo F. Du Bois

M. del Castillo e.a., (Nederlandse vertaling
van J.H.P. Jacobs), Picasso, (Genie en Wereid dl. 30)
Heideland-Orbis, Hasselt, 1977, 294 pp.
(geill.), BF. 495 (reeksprijs) en 585
Oit verzamelwerk over Picasso omvat een
reeks opstellen: over zijn jeugd, zijn
Spaanse periode, het kubisme, zijn verhouding tot het surrealisme, de Guernica,
zijn beeldhouwkunst e.d.m. De namen van

de auteurs staan borg voor de degelijkheid
van de teksten. Wij vernoemen slechts A.
Fermigier, Gaetan Picon, Claude Roy, Dora
Vallier. Geen synthesewerk dus, maar verschillende benaderingen van het artistiek fenomeen Picasso. Oeze publikatie verscheen
reeds v66r 10 jaar in het Frans, toen de Parijse kunstcritici nog volop de apotheos van
Picasso rechthielden. Daarom is hier ook
geen sprake van de aftakeling van het genie
in zijn laatste levensjaar ; daarom wordt hier
nog af en toe aan Picasso-Iatrie gedaan. De
fundamentele inzichten zijn juist , maar er
dient toch een kritischer benadering en een
relativering van Picasso's oeuvre ondernomen te worden. Oeze publikatie lijkt me in
feite achterhaald ; ze blijft echter waardevol
door de degelijkheid van deze opstellen.
Jo F. Du Bois

John David Farmer, Ensor, Le Seuil, Paris,
/977 uit het Engels vertaald door F. Sotelo
De interesse voor het oeuvre van J. Ensor is
in de Angelsaksische wereld (vooral de
V.S.A.) groter dan bij onze Zuiderburen die
tot voor enkele decennia de ' kunstmakers'
waren. Dit korte opstel van J. Farmer is een
prettige, degelijke inleiding op Ensors
oeuvre. Veel nieuws staat er niet in, maar de
som aan kennis werd met inzicht gesynthetiseerd ; de reeks platen - met zorg uitgekozen
- vormen een verantwoorde illustratie. Het
ware wenselijk dat deze uitgave in de
Franssprekende wereld van Europa een
ruime verspreiding kent.
Jo F. Du Bois

John HARTHAN, Stundenbiicher und ihre
Eigentumer,
Die kostbar illustrierten Gebet - und Andachtsbiicher von Konigen und Fiirsten des
spaten Mitelalters, vorgestellt in 34 der beriihmtesten Exemplare und gewurdigt in ihrer kiinstlerischen Bedeutung. Aus dem
Englischen von Regine Klett.
Verslag Herder, Freiburg - Basel - Wien
1977,192 pp. met 73 volkleurblz., DM. 78,00
Getijdenboeken worden wei eens de 'bestsellers' van de late middeleeuwen genoemd. Het waren vrome boeken waarin
leken, naar eigen smaak en zonder enige
beperking vanwege de geestelijkheid, achtereenvolgens opnamen : een kalender, se-
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quentiae, de getijden van de heilige Maagd,
van het Kruis en van de heilige Geest, het
typische volksgebed dat de grote litanie was,
gebeden voor de overledenen en smeekbeden tot geliefde heiligen. N aar eigen vermogen lieten de opdrachtgevers deze gebedsboeken kostbaar verluchten. Juist dit
intiem karakter en de dikwijls onthullende
betrokkenheid tot welbepaalde personen
maken het voorwerp uit van deze gedegen
studie die weliswaar voor een groter publiek is bedoeld.
Meer dan 70 bladzijden voortreffelijke
kleurenreprodukties, groot formaat, illustreren in chronologische volgorde 34 getijdenboeken die eens het eigendom waren
van koninklijke, hertogelijke en grafelijke
bezitters. Uitvoerig is het inleidend essay
dat handelt over de historische ontwikkeling, de gevarieerde inhoud , de ornamentiek en de maatschappelijke standpunten
van het statussymbool dat het getijdenboek
toen was. Voorts wordt elke illustratie in
nagenoeg twee bladzijden tekst toegelicht
die bovendien verwijzen naar het degelijk
bronnenmateriaal achterin de publikatie.
Een algemene literatuurlijst, stamtafels van
de huizen der Capetingers, Valois-OrleansAngoulerne, Anjou, Boergondie en Bretagne, alsmede een personen- en zaakregister maken dit voortreffelijk kunstboek tot
een waardevol studie-instrument voor aile
belangstellenden.
S. De Smet

Werner Hegemann, Das Steinerne Berlin
Vieweg Verlag, Braunschweig, 1976, 344
pp. (geill.), OM. 26,-.
Deze tekst van Hegemann is een ietwat ingekorte versie van een in 1930 verschenen
boek. Aan de hand van het ontstaan en de
groei van Berlijn probeert S. aan te tonen
wat stedebouw in feite betekent (of kan betekenen) ; in dit opzicht is de geschiedenis
van de stad Berlijn exemplarisch. Al vroeg
verloor zij haar privileges en viel onder een
bureaucratisch stelsel, afgestemd op de militaire belangen. Met als gevolg woningnood, nog versterkt door het inkwartieren
van soldaten onder de verschillende vorsten. De monumenale architectuur (die uitvoerig besproken wordt) diende als afglans
voor de persoonlijke glorie van de regeerder. Een instantie om de dagelijkse noden te

lenigen was afwezig (de burgerlijke bevolking bezat te weinig macht) ; Frederik II
stelde een 'einde' aan de woningnood door
de beruchte woonkazernes te bouwen, die
lang daarna nog als 'model' zullen blijven
fungeren. Met de stedebouw als spiegel voor
cultuur, geeft Hegemann in feite een andere
kijk op de geschiedenis. Gezien de hedendaagse urbanisatieproblematiek is dit werk
in feite een aanklacht tegen het verlicht despotisme ! Actueler dan ooit.
Eric De Kuyper

Philippe Jullian, Montmartre
Elsevier-Sequoia, Paris/Bruxelles,
206 pp. (geill), BF. 595.

1977,

Montmartre is een hele brok geschiedenis
van de Franse hoofdstad en van de Europese
kunst.
Toulouse-Lautrec,
Modigliani,
Utrillo en Pablo Picasso, Max Jacob en de
Bateau-Lavoir. Er zijn de bekende, befaamde en beruchte cabaretten : Moulin de
la Galette, Le Lapin Agile, Le Mont Cythere ; de zanger Aristide Bruant b. V. en de
vele dansers en danseressen : Jane Avril, La
Goulue, Valentin Ie Desosse. Een hele wereId figuren waarin gelaat en persoonlijkheid
ons door de tekeningen van de meester uit
Albi vertrouwd zijn geworden. Jullian heeft
over Montmartre en die vele, vele mensen
een boeiende kroniek geschreven, vol anekdotes, vollevensverhalen en tragedies. Wie
wat meer wil weten over het ontstaan van de
modeme kunst van Corot en Renoir tot
Utrillo en Edith Stein kan dit boek niet ongelezen laten liggen.
Jo F. Du Bois

Udo Kultermann, Die Architektur im 20.
J ahrhundert, (DuMont-Ookumente)

DuMont, Koln, 1977, 236 pp. (geill.), DM.
24,80.
K. biedt ons een inzichtelijk en rijk gestoffeerd overzicht van de bouwkunst in onze
eeuw. Vertrekkend van de industrialisatie
en de vertechnisering die het aanschijn van
de Westerse beschaving grondig hebben
verandert, onderscheidt K. in deze haast
een-eeuw-oude evolutie drie grote fasen :
een puristische tendens, waarin zich de
synthese voltrekt van bouwkunst, wetenschap en industrie en die haar hoogtepunt
vindt in de programmering van het Bauhaus.
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Een tweede fase, die met de eerste gedeeltelijk parallel loopt, vat hij samen onder de
naam empirische tendensen ,. hier worden
de accenten verschoven, komt de architectuur meer in dienst van de mens en zijn
levensbehoeften, in tegenstelling tot de
vroegere programmeringen en abstracte
geometrisering. In een derde fase, die K.
rond 1950 laat aanvangen, wordt de
bouwkunst meer in een grotere samenhang
gezien : planning, stedebouw, architectuur
en ecologie. Uiteraard is dit laatste veel
meer een geordende opsomming van namen
en verwezenlijkingen ; indringende analyses ontbreken maar het hoofdstuk is informatief zeer rijk. De eerste twee delen getuigen van een meesterlijke beheersing van
het onderwerp, een scherpe kijk op de basisgegevens van de ontwikkeling en een merkwaardige zin 'voor klare uiteenzettingen.
Hier is meer dan wat een gewone inleiding
meestal biedt.
10 F. Du Bois

C.W. Monnich, De kerk in het midden, kerken, hoven, kapellen langs onze velden en
weg en,

Terra, Zutphen, 1976, 176 bIz. (ong. 140 witzwart foto' s en 40 kleurfoto' s van Con Monnich).
Wat zich aandient als het zoveelste mooie
platenboek (wat het 66k is), blijkt door de
keuze van - en de kijk op - de onderwerpen
en nog veel meer door de tekst een m.i.
unieke combinatie te zijn van illustratie en
geschreven commentaar bij de beelden.
Zelden werd ik zo geboeid door de tekst van
een platenboek. De auteur bekijkt, betast,
ondergaat de hier beschreven monumenten
en landschappen uitdrukkelijk vanuit het
standpunt van de wandelaar, die de tijd en de
moed vindt om de auto en de gebaande wegen achter zich te laten, een eindje om te
lopen en een poosje stil te staan. Allesbehalve van eruditie gespeend, legt hij toch
vooral de nadruk op de blijvende, vaak bedreigde of gedeeltellijk geschonden waarde
van cultuurmonumenten zoals deze zich aan
de aandachtige beschouwer kunnen onthullen in het geheel of sommige details van die
monumenten, en hun functie binnen het
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stedelijk milieu of het wijdere landschap.
De tekst (tot in de met grote trefzekerheid
gekozen onderschriften bij de foto' s) bevat
veel meer dan de obligate, ' objectieve' informatie die men daarvan pleegt te verwachten : met grote taalvaardigheid leert
de auteur ons wat minder onverschillig en
afgestompt 'langs velden en wegen' te
wandelen en te zien met welk (bewust of
onbewust) aanvoelen van de samenhang
vroegere generaties hun monumenten in
het landschap wisten in te planten. Van
harte aangevolen voor al wie zo veel,
hoegenaamd niet opdringerige schoonheid
nog eens met zijn voeten wenst te verkennen.
H.lans
Museumleven. Tijdschrift van de Nederlandstalige afdeling van de Belgische museumvereniging,
Departement N ederlandse Cultuur - Dienst
Plastische Kunsten en Musea, Brussel,
1977, nr. 4.

Graag signaleren we aan onze lezers het bestaan van dit tijdschrift dat regelmatig informatie verschaft over de Belgische musea
(tentoonstellingen, eigen collectie, nieuwe
aanwinsten) en artikels publiceert over internationale artistieke gebeurtenissen (zo
o.m. in nummer 4 een bijdrage van Jan Hart
over het Centre Pompidou). Het nummer is
te bekomen door storting van 200 B. fr. op
P.C. 000-2004760-61 van het Gemeenschappelijk Fonds der Rijksmusea, Kortenberglaan 158, 1040 Brussel, met vermelding 'Museumleven 4' .
Jo F. Du Bois

Huguette Rousset, Arts de fa Coree, Office
du Livre,
Fribourg (Suisse), 1977, 199 pp. (geill.).
Ware het niet dat Korea rond de jaren vijftig
het toneel was geweest van een bloedige
episode uit de koude oorlog, vele zouden
nooit hebben geweten waar dit Aziatisch
schiereiland Iigt, laat staan vermoed hebben
dat daar eeuwenlang een rijke cultuur heeft
gebloeid. Zelfs nu nog zijn misvatingen over
dit land velerlei en denken velen dat Korea
slechts een soort tussenschakel is tussen de
Chinese traditie en de Japanse beschaving.
Men he eft schijnbaar nog geen oog voor de
eigenheid van dit volk, zijn geschiedenis en
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cultuur. Dit boek kan hieraan verhelpen,
vooral door de prachtige kleurplaten die de
lezer a.h.w. rondleiden vanaf de rotsreliefs
en de ceramiekvoorwerpen uit de prehistorie, de graffresco's van de Chinjudongperiode , de bronzen muurtegels van de
Paecke-periode, de tempels, stele, beelden
en gouden kronen van de Sylla-periode.
am niet te spreken van de prachtige Celadon-porseleinen die wellicht de meest originele aanbreng van het Koreaanse yolk
zijn geweest. De inleiding van H. Rousset
is te bondig, maar getuigt van een uitzonderlijke vertrouwdheid met deze cultuur.
AIleen wie de zaken grondig kent, kan zo
klaar en onderhoudend spreken over een
rijk historisch en artistiek verleden van een
yolk dat meer in de beiangstelling mag
staan.
Jo F. Du Bois

Leo Van Puyvelde, Rubens,
Heideland-Orbis, Hasselt, 1977, 178 pp.,
BF. 350.
Ter gelegenheid van het Rubensjaar "77
werd deze Nederlandstallige versie van Van
Puyveldes monografie over de Antwerpse
barokschilder opnieuw uitgegeven. De bekende (en betreurde) kunsthistoricus heeft
zich in deze bladzijden strijdbaar en apologetisch opgesteld, waardoor dit essay voor
de hedendaagse lezer verouderd overkomt.
Van Puyvelde heeft teveel willen zeggen in
te weinig woorden en komt dan ook niet
verder dan tot beweringen die je maar te
aanvaarden hebt, op zijn gezag. Ik mis hier
een diepere uitwerking van themata : wat is
barok, wat is post-tridentijnse vroomheid,
welke zijn de historico-politieke coordinaten waarin R. als diplomaat werkte.
Voor een eerste vluchtige analyse is dit
boekje bruikbaar. De esthetische analyses
worden meesterlijk doorgevoerd, maar de

historische voorstellingen moet je zeer kritisch lezen. Hendrik van Baele en Abraham
Janssens zullen wei in 1575 zijn geboren (en
niet in 1775, p. 16). Hoe konden ze anders
Rubens' tijdgenoten zijn ?
Jo F. Du Bois

Martin Warnke, Peter Paul Rubens, Lehen
und Werk, (dumont kunst-taschenbucher
51)

DuMont, Koln, 1977,242 pp. (geill.), OM.
12,80
Onder de vele publikaties die n.a. v. het Rubensjaar het licht zagen is deze monografie
wellicht een der meest omvattende en meest
doordringende. Wranke benadrukt Rubens
vanuit de viervoudige omgeving waarin hij
geleefd heeft : de huiselijke familiekring, de
humanistische en kerkelijke relaties, de politieke bedrijvigheid, de artistieke reflexie.
Zo schetst de auteur min of meer chronologisch de mens Rubens, de humanist en gelovige contrareformant, de diplomaat en kunstenaar. Warnke beheerst zijn bewonderenswaardige encyclopedische kennis
van Rubens en zijn tijd met rustige zekerheid. Een belangrijke bijdrage levert hij door
te wijzen op de iconografische traditie en
voorbeeldenschat waaruit Rubens heeft geput: het merkwaardige is dat Rubens dergelijke gegevens totaal persoonlijk naar zijn
visie, zijn hand en zijn ritme wist te zetten.
Ook M. Jaffe in zijn recent werkRubens and
Italy (Cornell University Press) heeft daar
terecht op gewezen. Uit dit alles - mede ook
uit de reacties op de Antwerpse Rubenstentoonstellingen 1977 - blijkt eens te meer
dat we nog lang niet aan de rechtmatige
waardering van deze geniale schilder toe
zijn. Warnkes boek zal hiertoe veel bijdragen.
Jo F. Ou Bois
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Ahrends, Gunter - Traumwelt und Wirklichkeit im Spiitwerk Eugene 0' Neills. -(Anglistische Forschungen Heft 123) Carl
Winter, Heidelberg, 1978,286 pp., OM. 48.
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Dorst, Tankred - Stucke / & 2. - (suhrkamp taschenbuch 437/438) Suhrkamp,
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pp. (geill), OM. 24,80.
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(geill) , OM. 12,80.
Hulsker, Jan - Van GORh en zijn weg. Al
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J. KERKHOFS, Christenen in China ,en christenen in het Westen
De niet eens 1 % Chinese christenen leiden in hun land een marginaal bestaan, dat bovendien
nagenoeg hermetisch afgesloten is van de christelijke buitenwereld. De auteur signaleert en
evalueert de schaarse en verschillend gemspireerde contact- oftoenaderingspogingen van de
Westerse christenheid. Het cultureel en maatschappelijk omwentelingsproces in China
wordt, hoe dan ook , door zijn uitzonderlijke aard en omvang, een unieke en dringende
uitdaging voor het denken en doen van het (te) Westerse christendom.
A. CLOOTS, Proces-filosofie en panentheisme : het denken van Charles Hartshorne
Voor de hedendaagse gelovige is niet zo zeer het Godsbestaan dan weI het traditionele
Godsbegrip vaak problernatisch geworden. In zijn proces-filosofie reikt C. Hartshorne
nieuwe denkcategorieen aan, in een eerlijke poging om de 'abstracte' en absoluut volmaakte
God van de filosofen te verzoenen met de 'concrete' , bewogen en mee-lijdende God van de
religies.

M. HELLER, Het universum als wetenschappelijke mythe
In het vorig nummer wees L. Kowalski (P. 59) op de vruchtbare spanningen in de wetenschap tussen de ontwerpers van theorieen en de waamemers van de werkelijkheid. Als
wetenschap van het unieke object - met geen ander vergelijkbaar - dat het Heel-al uiteraard is,
wordt de moderne kosmologie bij uitstek beheerst door de voortdurende wisselwerking
tussen het stoutmoedige ontwerp van aIle mogelijke, mathematisch coherente universums en
het geduldig onderzoek naar de enig werkelijke wereld en woonplaats van de weetgierige
mens.

J. VAN ACKERE, Debussy, de toon-dichter
Sinds enige tijd wordt Debussy opnieuw ontdekt en gewaardeerd, niet aIleen om het feit dat
hij een aantal nieuwe ontwikkelingen in de muziek aankondigde of inluidde, maar nog meer
wellicht om de onnavolgbare en trefzekere wijze, waarop hij taal en poezie met muziek wist
te verbinden.

JO F. DU BOIS, The Running Fence. Praten met Christo
Christo die ooit zijn bewondering uitte voor de unieke, plastische kwaliteit van de Chinese
Muur, verklaart in dit gesprek hoe verschillend daarvan zijn Running Fence is geweest die,
uiteraard vergankelijk, uitermate beweeglijk en langsheen een oceaan, door het Californische heuvellandschap slingerde, en opmerkelijke acties en reacties opriep bij de bouwers
van het kunstwerk en de bewoners in de buurt. Ook Christo's 'inpak'-project van de Berlijnse
Reichstag en zijn Wrapped Walk Way (wegbedekking) in het park van Kansas City komen ter
sprake.

E. DE KUYPER, Les rendez-vous d'Anna
Na haar eerste film, Jeanne Die/man, die hier vroeger (juli 1976) al besproken is, heeft de
Belgische cineaste Chantal Akerman nu een tweede speelfilm gemaakt : het verhaal van een
cineaste die van stad tot stad reistom haar film te verkopen. Maar een verhaal is het eigenlijk
niet. Dat is slechts de achtergrond. Op de voorgrond staat weer de leegte van de alledaagsheid. De auteur aarzeIt niet deze cineaste onder de allergrootsten te rekenen. Is zij daarmee
niet in een niemandsland terechtgekomen ?

Christenen in China
en Christenen in het Westen

Jan Kerkhofs

Het Westen en China kennen een lange geschiedenis van grotendeels
mislukte pogingen tot ontrnoeting '. Die pogingen vielen tot in de 1ge eeuw
meestal samen met de christelijke evangelisatiebeweging. Deze kende vier
min of meer lange perioden, waarbij men telkens zo goed als opnieuw
moest beginnen : in de 7e eeuw door de nestoriaanse christenen, in de 13e
eeuw vooral door de franciskanen, in de 16e eeuw hoofdzakelijk door de
jezuieten Matteo Ricci en zijn gezellen en tenslotte in de 1ge eeuw door
talrijke katholieke en - voor het eerst - ook protestantse groeperingen. Na
het vertrek van de missionarissen en de gevangenneming van talrijke
Chinese bisschoppen, priesters en leken tijdens de eerste jaren van de
Chinese Volksrepubliek (1949-1957) viel de grote stilte over de meer dan 5
miljoen Chinese christenen, behorend tot diverse kerken. Na de dood van
Mao schijnt er echter langzaam een diepgaande herinterpretatie plaats te
vinden, niet aIleen van de opvattingen betreffende economische en politieke prioriteiten, maar ook inzake culturele vrijheid? en dus, 'zijdelings, in religieuze aangelegenheden.
Nochtans, en dit moet onmiddeIlijk duidelijk worden, ook het China van
Hua Kuo-feng kent hoegenaamd geen godsdienstvrijheid, tenminste niet
volgens westerse begrippen. In tegenstelling tot ongeveer aIle regimes ter
wereld - Cambodja, Albanie en Equatoraal Guinea uitgezonderd - laat het
huidige China nog zo goed als geen contact toe tussen de eigen christenen
en die van het buitenland, ook al nemen de uitzonderingen toe, zoals wij
verder zullen zien. Afzonderlijke feiten zoals de regelmatige liturgische
vieringen in Peking (waar, voor heel China, een katholieke en een protestantse kerk open zijn, nog bijna uitsluitendten behoeve van het ambassalOver de vroegere en huidige pogingen van de kant van christenen zie:
Christianity and the New China, Lutheran World Federation/Pro Mundi Vita, Ecclesia
Publications, William Carey Library, South Pasadena, 1976 ; The New China: a Catholic
Response, e.d. M. Chu s.j., Paulist Press, New York, 1977 ; R. Laurentin, Chine et Christianisme, Apres les occasions rnanquees, Desclee de Brouwer, Paris, 1977 ; Victor Hayward,
Christenen en China, serie Oekumene, Bosch en Keuning, Baarn 1977. Om de kerkelijke
pogingen intercultureel te situeren, zie o.m. Donald W.Treadgold, The West in Russia and
China, deel II, China 1582-1949, Cambridge University Press, 1973.
2 Opnieuw wordt het positieve in Confucius erkend, Beethoven wordt weer uitgevoerd en
de dames mogen weer kleurrijke jurken dragen.
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depersoneel of van de weinige toeristen die er expliciet om vragen, al
neemt het aantal Chinese aanwezigen volgens waamemers weer toe - tot
300 in Peking) of de sporadische bezoeken van westerlingen aan de
anglikaanse bisschop Ting Kuang-shii van Nanking accentueren dit
isolernent nog.
Vooral de katholieke kerk bevindt zich in een moeilijke toestand. Zelfs
nadat de nuntius te Taipeh vervangen werd door een zaakgelastigde en
niettegenstaande verschillende dringende oproepen van Paulus VI, is er in
het indrukwekkende zwijgen niet veel veranderd. Het feit dat twee katholieke bisschoppen, samen met bisschop Ting en enkele andere protestantse leiders deelnamen aan de vijfde 'Politieke Raadgevende Vergadering van het Chinese Volk', bijeengeroepen om de post-Mao politiek te
bepalen (februari-maart 1978), mag niet als het begin van een ommezwaai
geduid worden. Inderdaad waren Mgr Ignatius P'i Shu-Shih, aartsbisschop van Shen-Yang (Moekden) en de 84-jarige jezuiet bisschop Chang
Chia-shu, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de Chinese
, Katholieke Patriottische Vereniging' , aanwezig bij deze adviserende vergadering. Van de meer dan 2000 deelnemers - ongeveer 2/3 onder hen
schijnen slachtoffer geweest te zijn van de 'bende van vier" - waren er
minstens 16 van religieuze organisaties (naast christenen o.m. de voorzitters van de Boeddhistische en Islamitische Verenigingen van China en
verschillende Tibetaanse lama's, waaronder de Panchen Lama) ; in de
officiele berichten worden zij haast steeds in de volgende orde vermeld,
die ook de relatieve frequentie van de verstrekte informatie weergeeft :
Boeddhisme, Islam, Protestantisme, Katholicisme.
Volgens het Hsinhua Nieuws Agentschap (28.4.1978) 'heeft de Chinese
Academie voor Sociale Wetenschappen een forum georganiseerd te Peking ter bespreking van een nationaal project betreffende godsdienstonderzoek. Professor Yen Chi-yu, een der leiders van het Chinees
Instituut voor het onderzoek van de godsdiensten in de wereld, zat het
forum voor, waaraan meer dan 100 vooraanstaande intellectuelen deelnamen. In zijn toespraak wees Chou Yang, raadgever van de vermelde
academie, erop dat godsdienstonderzoek beslist het marxistische
atheisrne moet verdedigen en vanuit marxistisch standpunt moet gebeureno Hij nodigde uit tot het samenstellen van de geschiedenis van het
Boeddhisme , de Islam en het Christendom'. Het persbericht wees er
verder op dat Mao godsdienstonderzoek steeds belangrijk had gevonden,
dat hij in 1963 instructies gaf om de drie grote wereldgodsdiensten te
bestuderen vanuit het marxisme en dat merle op initiatief van premier
Chou En-Iai in 1964 China een onderzoeksinstituut voor de studie van de
wereldreligies opzette , dat tijdens het laatste decennium evenwel door de
sabotage-daden van de 'bende van vier' praktisch was opgeheven, maar
nu weer actief wordt.

J. Kerkhofs/Christenen in China en Christe nen in het Westen
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In elk geval, sedert het begin van de Volksrepubliek is iedere directe
evangelisering van China vanuit de wereldkerk onmogelijk, met uitzondering van enkele radio-uitzendingen en het clandestiene binnensmokkelen van bijbels. En het gaat hier om een bevolking die in 1978 het totaal
evenaart van Noord- en Zuid-Amerika en Afrika samen.
Intussen blijven Chinese christenen in kleine groepen samenkomen, hun
kinderen en bekeerlingen dopen - soms tientallen tegelijk -, bezinningsdagen houden in de bossen of in het bergland, soms de eucharistie vieren 'in
een of ander huis', de bijbellezen en psalmen zingen. Wanneer men de
korte verslagen leest waarin de bezoekers hun indrukken samenvatten,
komt spontaan de brief aan Diognetus (tweede eeuw) voor de geest, omdat
in het publieke leven eveneens deze christenen zich als loyale burgers
gedragen, dikwijls eerlijker, nleer behulpzaam, meer verinwendigd. Over
het aantal van deze gemeenschappen en de frequentie van hun samenkomsten bestaan uiteraard geen statistieken. Wij weten niets over de
hierarchische verhoudingen en heel weinig over de horizontale communicatie. Maar vele getuigenissen wijzen erop dat 25 jaar nadat 'de grote
stilte' werd opgelegd, het Woord Gods overtuigde christenen en gemeenschappen blijft bezielen en dat het christelijk fenomeen in China,
sociologisch geheel marginaal', minstens zo reeel is als het beginnend
christendom in het Middellandse-Zeegebied. Een generatie van volledige
afzondering heeft het Chinese christendom echter vrij diep gewijzigd.
De kerk in China is zeer sterk gedeklerikaliseerd ; de groepen christenen
worden geheel zelf-dragend, ook wat het ambt betreft, dat collegiaal wordt
uitgeoefend. De officiele leiders van de Chinese christenen schijnen
weinig contact te hebben met hun basis. Ook lijken de protestanten zich
beter aan te passen en gemakkelijker te overleven, omdat zij een minder
sterk gecentraliseerde kerkstructuur hebben. Een protestants Chinees zei
aan een bezoeker : 'De Kerk is het volk dat samenkomt in overeenstemming met Jezus' boodschap ; wij hebben een einde gemaakt aan de mystiek van het episcopaat, het priesterschap en de speciale categorieen van
christendom... Kerkgebouwen herinneren de Chinezen aan de vroegere
binding van de christenen met de imperialistische indringers. Wij kunnen
ook niet in grote groepen samenkomen. Bedrijven hebben geen gemeenschappelijke vrije dag. Onderhoud van de kerken zou te kostbaar zijn
en eigen personeel vergen. Nu komen wij samen in groepen van 20-30

3 Een recente bezoeker zei terecht over de uiterlijke verschijning van de kerken : 'It is
impossible to avoid the impression of a dying and increasingly irrelevant Church, a relic of
the past. .. The overwhelming impression of China from a religious point of view is that it is a
one-dimensional society with no room for the transcendent or non-empirical'. Doch de
iconografische functie van Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao en Hua is enorm. Overal ziet
men hun foto's, als 'ikonen' van de vaders (niet de moeders !) van de nieuwe natie.
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personen. In onze samenkomsten spreken wij dikwijls over Jezus'verrijzenis ; wij lezen de bijbel, maar het sacramentele is tot een minimum
herleid'". Intussen voelen zich meer en meer westerse christenen uitgedaagd door China. Ook al werd China nauwelijks vermeld in de Romeinse
Bisschoppensynode van 1974 over evangelisering", het aantal christelijke
groepen die over het trauma van de absolute ineenstorting van de Chinamissie heen zijn, neemt toe. In het licht van Vaticanum II en van het
Chinese fenomeen stellen zij nieuwe vragen over hun katholiciteit, over de
verhouding tussen particuliere kerk en universeel heil, over de mutatie
van de mensheid en de blijvende en tegelijk veranderde identiteit van het
christen-zijn.

Pogingen tot toenadering
In de recente toenaderingspogingen moeten wij drie vormen duidelijk
onderscheiden.
Vooreerst tracht men van officieel kerkelijke zijde, vooral dan vanuit de
katholieke kerk, periodiek door oproepen en meer discrete initiatieven,
direct of indirect, China te bewegen het contact te hervatten. Deze pogingen blijven, althans zo ver de informatie reikt, tot nu toe zonder resultaat.
Gedeeltelijk is dit te wijten aan de marxistische ideologie, gedeeltelijk ook
aan het trauma dat de Chinezen opdeden door hun contacten met het
koloniale en missionaire Westen". Maar het is ook te wijterr aan de ambiguiteit van de houding van het Vatikaan. Inderdaad valt het de Chinezen
moeilijk een onderscheid te maken tussen het Vatikaan als geestelijk
centrum en het Vatikaan als staat, die ook Taiwan erkent, of tussen het
Vatikaan dat de hand uitsteekt naar Peking, maar tegelijk in Italie zelf de
communisten excommuniceert. En wanneer Paulus VI, in volle culturele
revolutie, op 6 januari 1967, openlijk voorstelt opnieuw contact op te
nemen 'met het Chinese yolk van het continent, met de Chinese jeugd',
had Radio Vaticana reeds twee weken eerder, op de vigilie van kerstmis
1966, aangekondigd dat de 'internuntiatuur van China' in Taipeh tot nuntiatuur was geprornoveerd". In Rome schijnt men ook het feit te onderschatten dat de 'Ostpolitik', die enig resultaat boekt tegenover Oosteuropese landen, niet toepasselijk is op China: de eerste tellen een hoog

4 Jonathan Chao, Christopher Morris, Guidelines toward a christian understanding of
China, Maryland, 1977.
5 Aileen door Mgr. Etchegaray, aartsbisschop van Marseille en voorzitter van de Raad der
Europese Bisschoppenconferenties, en door Mgr. Kuo, Taiwan.
6 De blijvende weerslag van de opiumoorlogen is te weinig gekend in het Westen. Zie o.rn.
L. Triviere, Mao et les chretiens en Chine moderne, in Etudes, juli 1975, pp. 5-26.
7 Zie R.Laurentin, o.c., pp. 188-189.
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percentage katholieken, in China is minder dan 1 % van de bevolking
christen.
Over het bezoek van V. Colombo, Italiaanse minister van Verkeer, in mei
1978, is niet veel bekend. Minister Colombo is degene die in november
1971 te Peking de heropening van de enige katholieke kerk verkregen had
en die in februari 1973 voor het eerst aan een vertegenwoordiger van de
Chinese katholieken een volledige Italiaanse editie van de decreten van
Vaticanum II kon overhandigen. Volgens het programma had hij de 81-jarige aartsbisschop P'i Shu-shih moeten ontmoeten, maar bij zijn aankomst
te Peking vernarn hij dat deze kort voordien overleden was. Onverwacht
teruggeroepen naar Rome, liet minister Colombo de contactname over aan
P. A. Lazzarotto, van de Italiaanse buitenlandse missie : deze had een
gesprek met bisschop Chang. Hierover is echter niets.meegedeeld,
Vervolgens zijn er de talrijke inspanningen van de 'evangelicals'. Deze
christenen die overwegend doch niet uitsluitend tot kerken van het fundamentalistische type behoren, organiseren conferenties en bijeenkomsten, zoals het 'Love China 1975' - congres (Manila, september 1975),
waar geen wetenschappelijke inleidingen werden gehouden maar waar
men zich beperkte tot zingen en bidden voor China; zij publiceren tijdschriften en vereenvoudigde bijbel-uitgaven en bereiden zendelingen voor
met het oog op een nieuwe evangelisering van China. Deze inzet is
ongetwijfeld bezield door een diep christelijke overtuiging en wordt
meestal door charismatische bewegingen gesteund. Toch moet men zich
afvragen of de lessen van de Chinese missiegeschiedenis en de moderne
theologische reflectie aan deze 'evangelische' initiatieven niet zijn voorbij
gegaan. Met de nodige nuancering kunnen de meeste Chinese christenen
van Taiwan en velen uit de Zuidoost-Aziatische Chinese diaspora gerangschikt worden bij degenen die menen dat men de klassieke missionaire onderneming, mits enige aanpassingen gebeuren, kan herhalen.
Tenslotte is er een heel nieuwe benaderingswijze, gegroeid uit echt oecumenische samenwerking van roomskatholieken en christenen van de kerken van de reformatie. Omdat deze poging vanuit theologisch standpunt
het meest boeiend lijkt, wordt ze hier wat uitvoeriger samengevat. Deze
christelijke bezinning omtrent China is inderdaad echt nieuw, zelfs vrij
radicaal verschillend van het dialoog-model dat tot nu toe als het meest
verregaand werd beschouwd, nl. dat van Ricci en zijn navolgers". Zij ligt
meer in de lijn van Vincent Lebbes zoeken",
8 Matthieu Ricci - Nicolas Trigault, Histoire de l' expedition chretienne au Royaume de
Chine 1582-1610, colI Christus, DDB, Paris, 1978.
9 Vincent Lebbe was een Vlaamse lazarist, die in 1906 als missionaris naar China vertrok.
Hij zag het westers denken als de voornaamste hinderpaal voor het kerstenen van China. Hij
streed voor een Chinees christendom en werd Chinees staatsburger. Zijn missionaire ideeen
kregen een verwezenlijking in de benoeming van de eerste Chinese bisschoppen in 1926.
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Sedert 1973 zijn christenen, over hun confessionele grenzen heen, samengekomen voor een herbezinning over de ontmoeting tussen de Chinese
wereld en de christelijke wereld. In 1974werden te Bastad (Zweden) en te
Leuven oecumenische conferenties georganiseerd door de Lutherse Wereldbond (LWB), Geneve , voor de niet-katholieke christenen en door het
internationale studie- en informatiecentrum Pro Mundi (Vita PMV), Brussel, voor de katholieken 10. Hieruit groeiden tientallen andere colloquia
over de hele wereld. Sommige hiervan werden geinstitutionaliseerd ,
waaronder de 'Ecumenical China Study Liaison Group', gesponsord door
LWB en PMV, en de groep CECC (Catholics in Europe Concerned with
China), die afgevaardigden verenigt van nationale groepen van katholieken die zich voor de studie van China interesseren, waaronder ook
een Nederlandse sectie 11. De CECC schenkt veel aandacht aan de theologische implicaties van het gesprek met de Chinese wereld, o.m. tijdens
colloquia te Brugge (september 1977) en te Rome (september 1978).
Haast al deze ontmoetingen van de LWB-PMV connectie hebben de
volgende vier kenmerken. Vooreerst wil men evenzeer naar China luisteren als tot China spreken. De uitdaging van het Chinese anders-zijn, dat de
vraag naar de identiteit zowel van de westerse mens als van de historische
christelijke existentie opnieuw stelt, wordt eerlijk aanvaard. Vervolgens
wordt het Chinese anders-zijn erkend en als een eeuwenoude culturele
werkelijkheid en als het grootste marxistische samenlevingsmodel ter
wereld. Ten derde wordt toegegeven dat het christendom, dat tot uitwisseling met China wil komen, geen zelfverzekerde christenheid meer is,
maar een geloof dat diep beinvloed wordt door de versnelde mutatie van
de mensheid en zich verplicht voelt ernstig over zijn eigen identiteit na te
denken. Tenslotte menen degenen die in een nieuwe aanpak geloven, dat
er aIleen toekomst is op oecumenische grondslag. Deze wijze van benadering weerspiegelt de grote thema's van Vaticanum II en van de Romeinse
Bisschoppensynoden : het christelijk en kerkelijk zelfverstaan, het oecumenisme, de eerlijke openheid tegenover de moderne wereld, de inplanting van het geloofin de andere culturen en de uitdaging van het marxisme.
In China ontmoet men al deze vragen samen, op een Chinese manier. De
omvang en de moeilijkheid van de onderneming kunnen niemand ontgaan.
Overigens, de meest genuanceerde en de best gemformeerde vertegenwoordigers van deze groepen erkennen het : wij weten niet waarheen dit
hele initiatief ons zal leiden. De weg wordt doorkruist door onbekende

10 Zie Christianity and the New China, o.c.
11 Het secretariaat van de CECC en van de N ederlandstalige groep wordt door de
China-afdeling van PMV waargenomen. De belangrijkste Chinese centra bevinden zich in
Hong Kong (o.m. de Tao Fong Sham, overwegend in contact met de grote kerken, en de
China Graduate School, meer 'evangelical' en fundamentalistisch).
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factoren. In elk geval en zelfs indien op langere termijn de wederzijdse
interpenetratie van het Chinese fenomeen en het christelijke fenomeen op
grote schaal mogelijk zou worden, een Chinees christendom, tegelijk
Chinees, modern, 'gemarxiseerd' en christelijk, zal zeer verschillen van
aIle tot nu toe gekende vormen van christendom. Indien de toenaderingspogingen en de moeilijke besprekingen van de laatste vijf jaren als enig
resultaat zouden hebben de christenen en hun leiders hiervan te overtuigen, zou de investering de moeite geloond hebben. Allen geven toe dat
men nog niet meer bereikte dan een eerste, onvolledige status quaestionis.
Enkele hoofdtrekken ervan verdienen toegelicht te worden als even zovele uitdagingen om tot dieper internationaal en interdisciplinair onderzoek aan te zetten.

Uitdaging en
In tegenstelling tot wat dikwijls gezegd wordt, is China niet ondoordringbaar voor het christendom. In bepaalde opzichten geraakte dit er zelfs
verder dan in India. Sun Vat-sen, de vader van de revolutie, was protestant, zoals ook Tchang Kai-shek. In de benedictijner-abdij te Loppem (Brugge) is dom Lou o.s.b. begraven, vroegere Chinese minister
van Buitenlandse Zaken.Bij de stichting van de Chinese Volksrepubliek (1949) telde China, op ongeveer 600 miljoen inwoners, naast 350
miljoen Confucianisten, 100 miljoen Boeddhisten en 20 miljoen Moslems, meer dan 5 miljoen christenen, waarvan meer dan 3,3 miljoen
roomskatholieken, 1,5 miljoen protestanten en 200.000 orthodoxen. De
katholieke kerk had meer dan 2.600 Chinese priesters en bijna 5.000
Chinese zusters. Na 25 jaar marxistisch regime wijzen voorzichtige
schattingen erop dat de Volksrepubliek vermoedelijk nog minstens
evenveel katholieken telt als Japan, Hong Kong en Taiwan samen.
Het zijn vooral deze Chinese christenen die de westerse christenen voor
fundamentele vragen stellen. Een eenvoudig feit tekent reeds gedeeltelijk
de omvang van het probleem. Bij de 'reeds vermelde vijfde raadgevende
vergadering waren drie bisschoppen aanwezig. Zij hebben aIle drie een
uiteenlopend kerkelijk statuut. AartsbisschopP'i was liciet bisschop ge.wijd met de toestemming van Rome, maar hij was tot aan zijn recente dood
voorzittervan de Chinese 'Katholieke Patriottische Vereniging', die de
breuk van de diplomatie.ke betrekkingen met het Vatikaan aanvaardde.
Mgr Chang Chia-shu, katholieke bisschop van Shanghai, werd in 1960
door Chinese bisschoppen gewijd, maar zonder toe stemming van Rome,
en zulks terwijl zijn wettelijke voorganger, Ignatius Kung, nog in leven is.
De anglikaanse bisschop Ting symboliseert de oecumenische dimensie,
des te scherper, daar in de Chinese publieke opinie katholieken en protestanten als aanhangers van twee verschillende godsdiensten worden be-
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schouwd. De wereldkerk wordt hier dus geconfronteerd met de erkenning
van illiciet geconsacreerde bisschoppen (in 1971 werd hun aantal geschat
op 45 op een totaal van 65 Chinese bisschoppen, doch volgens een verklaring, in mei 1978, van bisschop Yang Kao-chien han minister Colombo
zouden er een tOO-tal Chinese bisschoppen zijn). Zij wordt tegelijk geconfronteerd met de onderlinge erkenning van de christelijke kerken in China.
China vraagt aldus een waarachtig en geloofwaardig aanvaarden van de
specificiteit van de particuliere kerken en het serieus nemen van de communio met de andere kerken. Het antwoord dat hierop gegeven wordt, zal
een weerslag hebben op heel het christendom. Veel diepgaander echter
dan deze institutioneel-kerkelijke vragen gaan de implicaties van een
waarachtige inculturatie van Christus 'Boodschap in China. Hier dient nog
haast alles te gebeuren, daar men in de huidige context ook van Ricci niet
vee I kan leren ; velen verwijten immers Ricci niet zozeer zijn verregaande
religieus-culturele 'concessies' ~ maar het feit dat hij zich vooral, zoal niet
.uitsluitend, aan de elite-groepen aanpaste. De huidige christenen ontmoeten een China dat niet meer elitair wil zijn, maar 'volks', niet meer
keizerlijk, maar maoistisch-Ieninistisch, ook onder Hua. Het gaat erom
het symbolen-universum van de christelijke wereld opnieuw door te denken, en hierbij tegelijk rekening te houden met het Chinese symbolen-universum, doordrongen van Taoisme '? en Confucianisme 13 , met het marxistische symbolen-universum en met het feit dat China nog steeds een
ontwikkelingsland is en het nog weI geruime tijd zal blijven. AIle grote
uitdagingen voor de evangelisatie in andere delen van de wereld komen
hier samen, op een immense schaal.
Ongetwijfeld zullen het de Chinese christenen uit de Volksrepubliek zelf
zijn van wie deze gigantische inspanning om de christelijke boodschap te
contextualiseren gevergd wordt ; de andere christenen zullen hier blijk
moeten geven van grote eerbied en bescheidenheid. Intussen kunnen de
niet-Chinese kerken en de Chinese geloofsgemeenschappen die niet tot de
Volksrepubliek behoren, bijdragen tot een bewustwordingsproces, dat het
mogelijk moet maken tenminste het zoeken van de christenen uit de
Volksrepubliek te begrijpen, zodat deze niet door ingrepen van buitenaf
gehinderd worden. Buiten de Volksrepubliek kunnen vele 'bruggehoofden' worden gebouwd, waar bekwame 'vertalers' ter beschikking staan
om de niet-Chinese kerken te helpen moderne Chinese benaderingen van
de evangelische boodschap te verstaan, zonder onmiddellijk dogmatiserend en verketterend in te grijpen. Zonder die ,bruggenbouw, in de dialoog
bestaat immers het gevaar dat het klassieke kerkelijk instinct voor recupe12 Zie de inleiding van de vertaling door Claude Larre van Tao Te King van Lao Tseu, CoIl.
Christus, DDB, Parijs, 1977.
.
13 Julia Ching, Confucianism and Christianity, Harper and Row, New York, 1977.
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ratie en propaganda weer de overhand krijgt en Chinese inculturatiepogingen verstikt nog voordat zij kans zien wortel te schieten. Voor deniet-Chinese christenen en hun leiders is de geesteshouding, voorgestaan in Le
temps de fa patience 14, een conditio sine qua non om de Geest niet te
hinderen in zijn werk en om in te treden in een moeilijke periode van
her-Iezen. Dit thema van her-Iezen kan hier niet verder ontwikkeld worden. Het moet volstaan te wijzen op enkele kernvragen die uitgediept
moeten worden.
Men moet vooreerst nadenken over wat de volgende spanningsvelden in
een Chinese cultuur kunnen betekenen : transcendentie - immanentie,
persoon - gemeenschap, arbeid - bevrijding, persoonlijke volmaaktheid collectieve moraal. Het spanningsveld liefde - haat (dat de marxistische
alienatie-theorie impliceert) werd in de conferentie te Leuven zeer belangrijk geacht, maar nadien in de christelijke discussies grotendeels·vergeten.
Komt dit omdat christenen instinctiefwegvluchten van het conflict-model
naar het harmonie-model ? Ook de onderlinge verhouding van een esthetische, een ethische en een rationele benadering van de waarheid moet
uitgediept worden (het Chinese denken voIgt deze hierarchie in de benadering, terwijl het westerse denken omgekeerd te werk gaat). Is een begrip
als 'onfeilbaarheid' werkelijk denkbaar in het Chinese waarheidsverstaan 15 ? De Chinezen beklemtonen de hermeneutische functie van de
orthopraxis (waarheid openbaart zich in de praktijk), terwijl men in de
latijnse wereld meer dogmatiserend deductief te werk gaat (waarheid
wordt afgeleid uit leerstellingen : orthodoxie). Vooral zal een breed opgezette reflectie de theologie van de geschiedenis moeten aandurven om de
mysterieuze weg van het Chinese yolk in Gods scheppend en verlossend
bezig zijn te duiden. Zou de Chinese werkelijkheid er niet toe kunnen
bijdragen dat de christenen zich bezinnen op de samenhang tussen de
binnen-historische utopie en de eschatologische utopie, die toch beide in
de g eschiedenis van het volk gerealiseerd moeten worden? In hoeverre
wordt het Rijk Gods hier midden onder ons, en door onszelf, gerealiseerd ? Zou China zo het Westen kunnen helpen bevrijden van een steeds
nog traumatiserend dualisme 16 ? In elk gevalleert China het Westen en de
christenen dat de christenheid niet meer dominant is en dat het christendom, wil het gehoord worden, geloofwaardig dienend, luisterend en
bevrijdend moet zijn. In deze context krijgt het minderheidskarakter van

14 P.Jacquemont, J.-P.Jossua, B.QueIquejeu, Le temps de fa patience, Etude sur Ie temoignage, Cerf, Parijs, 1976.
15 Thaddeus Hang. Unfehlbarkeit, Wahrheit, auf chinesicli Wahrhaftigkeit, in
Orientierung , 37 (1973), pp. 239-240.
16 A.B.Chang sj. Christus der 'Himmel-Mensch-Einheit' der Chinesen in Orientierung ,
42(1978), pp. 52-54.
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het christendom een functie als 'teken van de tijd'. Het feit dat katholieke
christenen en lutheranen nog zeer verdeeld zijn over de mogelijkheid zelf
'tekenen van de tijd' te kunnen onderscheiden - vanuit hun nominalistische traditie aarzelen vele lutheranen binnen de geschiedenis tekenen
Gods te onderkennen - mag niet tot ontmoediging leiden. Integendeel,juist
door hier op in te gaan kan de oecumenische beweging ontsnappen aan de
verleiding van een Westeuropese kerkelijke introvertie. Treffend in dit
verband is dat het een lutherse theoloog was, Jonas Jonson, die eraan
herinnerde 17, dat toen Joannes XXIII de idee van een concilie lanceerde,
hij niet naar de bijbel verwees voor de 'tekenen van de tijd', maar op vier
tekenen, vier bewegingen die hij plaatste binnen de heilsoproep : de
toenernende deelname van de vr0t.:lwen aan het publieke leven ; de verwachtingen van de arbeidsklasse ; het nationalisme ; en de internationale onderlinge atbankelijkheid. Dit zijn allemaal revolutionaire bewegingen die juist zo kenmerkend zijn voor China.
Vanzelfsprekend zal een dergelijk onderzoek lei den naar een her-denken
van de verhoudingen tussen pluralisme en kerkelijke communio, zowel
institutioneel als doctrineel. Is het niet symptomatisch dat in vele Chinacolloquia de vraag gesteld werd of het mogelijk is tegelijk taoist, confucianist of maoIst te zijn en 'christen' (ofzoais iemand het wellichtjuister
formuleerde : 'iemand die volgens het evangelie tracht te leven') ? En er
werd verwezen naar de joden-christenen van de primitieve kerk. N atuurlijk komen zulke vragen overal voor, maar China, door zijn 'zo radicale
anders-zijn, is toch weI het schoolvoorbeeld.
Men mag ook hopen dat na verschillende overgangsfasen het eerlijke
onderzoek dat buiten China gebeurt - vergemakkelijkt door een enorme
infrastructuur van theologische faculteiten en communicatiemiddelen,
haast geheel afwezig in China - eens de orthopraxis-inspanning van de
Chinese christenen zal ontmoeten en dat er zo een voor aIle gesprekspartners creatieve dialoog zal ontstaan. Wat zou b. v., met China voor
ogen, de concrete toepassing zijn van de volgende passus uit het synodale
document Evangelii nuntiandi van Paulus VI : 'Die universele kerk krijgt
in feite gestalte in de particuliere kerken, die draagsters zijn van een
cultureel erfgoed, van een wereldvisie, van een historisch verleden ...
Volgens de opvatting van de Heer is het de universele kerk die haar
wortels vestigt in de waarheid van een culturele, sociale en menselijke
bodem, en die in elk deel van de wereld een ander gezicht en een andere
uitdrukking vindt'. Zullen de christenen voldoende gevoelige verbeelding

17 Op de theologische consultatie betreffende China, door de L WB georganiseerd in
Columbus, Ohio, mei 1975.
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en moedige vrijheid opbrengen om hier op weg te gaan als' voIgelingen van
de Weg' (Hand. 9,2)18.

Besluit
Als gelovige ontkomt men niet aan de indruk dat de Geest van de Heer zeer
intens de mensheid bewerkt in de huidige versnelling van de geschiedenis.
Die geschiedenis schiet vooruit onder het teken van een geweldig vrijheidsverlangen. Toen de internationale theologische commissie haar document over 'heil en bevrijding' 19 publiceerde, wilde zij die bevrijdingshoop niet tegenhouden, maar weI de aandacht vestigen op de gevaren van
een eenzijdig en oppervIakkig Iezen van dit universele fenomeen, dat zo
diep de Chinese omwentelingen van de 1ge en 20e eeuw kenmerkte. Het
bevrijdingsverlangen is misschien het meest indrukwekkende 'teken van
de tijd'. Het is niet minder opvallend vast te stellen dat het marxisme hier
dikwij!s - en om complexe redenen - het messiaanse symbooI werd.
Zonder schuldcomplexen, maar ook zonder verkeerde verontschuldigingen, zouden de christenen er goed aan doen in deze context de volgende
schrifttekst te lezen en daarbij aan het rode Land van de Hemel te denken :
's Avonds zegt ge : Het wordt mooi weer, want de hemeI is rood. En bij
zonsopgang : Vandaag komt er storm, want het rood van de hemel ziet er
onheilspelJend uit. Ous het aanzien van de hemel weet ge weI te beoordelen ; kunt ge dat dan niet met de tekenen der tijden' (Matt. 16,2-3).

18 'Tao' betekent 'weg".
19 De menselijke vooruitgang en het christelijk heil, Archie! van de Kerken, 32(1977),
pp. 1019-1033.

Proces-filosofie en panenteisme
Het denken van Charles Hartshorne

Andre Cloots

'Metafysica' is een woord dat weI wat uit de mode Iijkt. Zelfs in filosofische milieus. Het woord doet ook zoveel denken aan problemen die nogal
eens gezocht en vrijblijvend overkomen, aan frasen die hun hoile en
wereldvreemde klank slechts nauwelijks kunnen verbergen. En wanneer
die 'metafysica' dan nog over 'God' gaat spreken, neemt die vreemdheid
nog toe: wat heeft 'de God van de filosofen' zoals Pascal hem noemde, te
maken met de God van de religie of met de God van de mensen ?
Tegen de achtergrond van de anti-metafysische en de anti-theistische
strekking van de laatste jaren komt een proces-filosofie als die van
Charles Hartshorne 1 dan ook wat vreemd over. Het is een filosofie in
de grote oude stijl'. Haar problematiek en haar benaderingswijze
weerspiegelen wat men beeft genoemd 'de grote metafysische periode'.
De eeuwige problemen zijn opnieuw aan de orde : zij handelt 'over de
werkelijkheid'. Wat is uiteindelijk de totaliteit van al wat is ? Ondanks
haar nieuwe aanpak en haar nieuwe terminologie wil de proces-filosofie
van Hartshornehaar verbondenheid met de groten niet verbergen : zij
kondigt zich aan als een 'neo-klassieke metafysica', als een 'neo-klassiek theisme '. Meer adekwaat echter is de be naming 'panentheisme'.
Sinds Aristoteles en vooral na de opkomst van het christendom heeft het
woord God zich meer en meer als een metafysisch grondbegrip gevestigd.
Maar zoais Alfred North Whitehead (1861-1947), de grote logicus en
metafysicus-, reeds in 1926 schreef : 'Vandaag staat er slechts een religieus dogma ter discussie : Wat bedoelje met "God" ? En in dit opzicht is
vandaag zoals aIle vorige dagen' 3. Hartshorne leunt sterk aan bij White1 Geboren te Kittanning, Pa. (USA) in 1897, studeerde Hartshorne te Harvard en nadien
(1923-25) te Freiburg en te Marburg bij HusserI en Heidegger. Hij doceerde eerst aan de
University of Chicago, nadien aan de Emory University te Atlanta, Go., en tot voor kort aan
de University of Texas te Austin.
2 Die samen met Bertrand Russell in de Principia Mathematica (1910-12) de grondslag
Iegde voor de moderne geformaliseerde Iogica, en daarna zijn eigen kosmologisch-metafysische wereldvisie uitwerkte, vooral in Process and Reality (New York, Macmillan, 1929). Dit
is Whiteheads hoofdwerk, dat zowat als de bijbeI van de proces-filosofie fungeert.
3 A,N. Whitehead, Religion in the Making, New York, Macmillan, 1926, bIz. 67-68,
(New York, Meridian Books, 1971, p. 66).
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head" en ligt samen met hem aan de grondslag van wat nu kortweg wordt
genoemd 'de proces-filosofie'.
Wat bedoelen we uiteindelijk met het woord 'God' ? Bet grootste deel van
zijn volumineus werk" heeft Hartshorne gewijd aan deze vraag. Het
godsprobleem is op de eerste plaats een probleem in verband met ons
godsbegrip - een godsbegrip dat zowel de eisen van de religie als van de
filosofisch-rationele retlectie in zich moet weten op te nemen. De centrale
vraag in Hartshornes denken komt hierop neer : hoe kan dereligieuze God
voor zover mogelijkfilosofisch worden gedacht ?

I. Van de substantie naar het proces
De werkelijkheid denken is haar denken vanuit de ervaring : de moderne
filosofie sinds de 17e eeuw is zich daar zeer sterk van bewust, maar
eigenlijk heeft dit inzicht aile filosofie beheerst. Oak een 'vernieuwde'
metafysica moet in de ervaring haar fundament vinden.
Maar hoe moet het van daaruit verder ? De Grieken vertrokken van wat
wij ervaren. Dat waren voor hen 'de dingen', de 'substanties'. Het denken
van de Moderne Tijden daarentegen heeft zich vooral geconcentreerd op
de ervaring zelf, en ging op zoek naar de mogelijkheidsvoorwaarden
ervan : het werd een subjectiviteits- en een bewustzijnsfilosofie. Uiteindelijk echter hebben de substantiefilosofie en de subjectiviteitsfilosofie
een gemeenschappelijke achtergrond : het prototype van werkelijkheid is
voor beide het ding-met-kwaliteiten. Of we het nu hebben over de zon die
geel is of over het dier dat ziek is, telkens gaat het om een soort 'ding', een
soort 'substantie' die door universele kwaliteiten wordt gekwalificeerd ,
maar door al die kwalificaties heen, toch aan zichzelf gelijk blijft.
De proces-filosofie (van Hartshorne en van Whitehead) neemt een ander
vertrekpunt. Haar eerste vraag is niet : wat ervaar ik ? of : hoe kan ik
ervaren wat ik ervaar ? maar weI: wat is eigenlijk een 'ervaring' ? In het
antwoord op die vraag vindt zij de meest geeigende sleutel tot de werkelijkheid.
4 Hoewel hij ook heelwat inspiratie vindt bij andere groten uit de Amerikaanse filosofische
, traditie, -als Charles S. Peirce, Josiah Royce en William James.
5' De bibliografie van Hartshorne omvat een 13-tal boeken en bij de 300 artikelen. Wellicht
het meest toegankelijk als eerste kennismaking is Reality as Social Process. Studies in
Metaphysics and Religion, Glencoe, The Free Press - Boston, Beacon Press, 1953 en
herdrukt in 1971 bij Hafner te New York. De meest technische uitwerking van zijn godsbegrip is te vinden in The Divine Relativity. A Social Conception of God, New Haven, Yale
Univ. Press, 1948 (herdrukt in 1964). Het geheel van zijn denken daarentegen komt het best
aan bod in Creative Synthesis and Philosophic Method, London, SCM Press, 1970. Voor de
plaatsbepaling van Hartshorne in de geschiedenis van de wijsgerige godsleer is vooral
interessant het boek dat hij schreef samen met W.L.Reese : Philosophers Speak of God,
Chicago, The Univ. of Chicago Press, 1953. Daar geeft Hartshorne, vanuit zijn eigen visie,
commentaar op teksten van de meeste grote denkers uit de geschiedenis.
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De ervaring

1) Een ervaring is op de allereerste plaats een gebeuren (een 'occasion'),
geen ding, geen substantie, maar een activiteit, n1. een integratie-activiteit. Een ervaring is een gebeuren waarin een veelheid tot eenheid wordt
gebracht. Ze is niet op de wijze van een statisch ding: ze wordt . Ze isjuist
het proces waarin het vele dat gegeven is, een wordt. Hartshorne spreekt
dan ook van' synthese' : ervaren is het synthetiseren van wat is en wat kan
zijn, van particuliere feitelijkheid en universele mogelijkheid. Ook mogelijkheden dienen zich aan in de ervaring, maar zij zijn altijd nog min of
meer onbepaald.
2) Wat zich aandient ervaren we niet op louter koel-neutrale wijze, maar
altijd met een zekere emotionele toon : geriefelijkheid en ongemak, hoop,
vrees en verlangen zijn zovele manieren waaropde werkelijkheid ' aangevoeld ' wordt. Hartshorne spreekt dan ook meestal van 'feeling'> in plaats
van 'ervaring. Ervaren is een onmiddellijk voelen van wat zich aandient,
op een bepaalde emotionele manier. De kleur van die 'feeling' wordt niet
zonder meer bepaald door het gegeven : de synthese is een creatieve
synthese. Tot op zekere hoogte constitueert de ervaring zichzelf, is ze
'causa sui' : ze is zelfbepaling op grond van wat zich aandient. Elke
ervaring is een nieuw gebeuren, waarin een nieuwe eenheid tot stand komt
van heel de (steeds wisselende) omringende wereld.
3) In de mate dat die eenheid 'af' is, is elk ervaringsgebeuren ook iets
individueels. Ervaren is niet een louter continu gebeuren : het voltrekt
zich in druppels, zegt William James", Hartshorne beschouwt dit inzicht
als zeer belangrijk : de schijnbare continuiteit van de ervaring is in feite het
resultaat van een (discontinue) opeenvolging van ervaringsmomenten.
Zoals een druppel komt een ervaringsgebeuren helemaal of helemaal niet
(totally or not at all') ; het is een atomair proces.
Is er dan geen eenheid in al de ervaringen die ' de mijne' zijn ?
Toch weI, maar die eenheid is niet de eenheid van een steeds gelijkblijvend
'ik ' achter die ervaringen. Ze is veeleer een eenheid in en van die ervaringen. Het geIijkbIijvende laat uit zichzelf geen verandering begrijpen, terwijl de verandering weI in staat is in het gelijke te resulteren, of zich te
sedimenteren tot een identiteit. Daarom is het beter niet te vertrekken van

6 Terwijl de term 'ervaring' in de traditie meestal sterk verbonden was met bewustzijn en
zintuiglijkheid, worden beide in de term 'feeling' duidelijk naarde tweede plaats verschoven.
Bovendien wordt een ervaring niet gedacht als een louter passief-receptief gebeuren, maar
ook - en veeleer - als een psychische activiteit, die, zoals de existentiele fenomenologie
beklemtoont, gericht is op het andere dan zichzelf.
7 Cfr. W. James, 'Essays in Radical Empiricism' and 'A Pluralistic Universe', uitg. door
R.B. Perry, New York, Dutton, 1971, pp. 257 vv.
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een gelijkblijvend 'ik' dat al de verschillende ervaringen heeft, maar van
de wisselende ervaringen zelf, om daarin dan te zoeken naar een zelfidentiteit.
Merleau-Ponty en ook de psychoanalyse hebben er sterk de nadruk op
gelegd hoezeer 'ik' geconstitueerd word door mijn lichamelijkheid en door
mijn verleden. Hoewel vaak vrij vaag en massief, toch zijn mijnervaringen
van mijn lichaam en van mijn verleden veel onmiddellijker en diepgaander
dan mijn bewust-zintuiglijke waarnemingen. Ook voor Hartshorne zijn zij
de meest fundamentele ervaringen. Meer dan wat ook, bepalen ze wie 'ik'
ben.
Ik ben niet iets anders dan mijn lichaam, en toch ben ik er niet zonder meer
identiek mee. Ik 'ornvat' het en maak er de eenheid van uit. Ik ben er
a.h. w. de accolade van. Hetzelfde geldt voor mijn verleden, en uiteindelijk
voor het geheel van mijn ervaringen. Met andere woorden, 'ik' ben, als
ervaringsgebeuren, de creatieve synthese van mijn lichaam, van mijn
verleden, en van daaruit van heel de omringende wereld, telkens opnieuw.
In feite ben ik dus niet altijd zonder meer identiek : veeleer ben ik,
concreet gesproken, op ieder moment een nieuw gebeuren. Niettemin
vormen al die opeenvolgende gebeurtenissen ook een eenheid, want zij
'erven' van elkaar. Aldus constitueren zij een 'route' van gebeurtenissen,
een 'persoonlijk geordende gemeenschap' ('personally ordered society').
Alle gebeurtenissen van die 'route' vormen een gemeenschap, omdat zij
eenzelfde of althans een gelijksoortige bepalende karakteristiek (' defining
characteristic') van elkaar overerven en doorgeven naar de toekomst.
Panpsychisme

De klare en heldere ervaring van het bewustzijn waarop de moderne
filosofie zich baseerde, is inderdaad slechts 'de top van de ijsberg', zoals
'les philosophes du soupcon' (Marx, Freud, Nietzsche) hebben benadrukt. Voor Hartshorne is het klare bewustzijn een hoog gesofistikeerde
vorm van creatieve synthese, beperkt tot bepaalde ervaringen op bepaalde
mornenten. Slechts weinige van de menselijke ervaringen bereiken een
dergelijke hoogte. Veel directer en veel intenser daarentegen is. het onmiddellijk 'voelen' van ons lichaam en van ons verleden. Daar moet het
prototype van 'ervaring' worden gezocht, en meteen de .sleutel om de
gehele werkelijkheid te denken.
Wat is eigenlijk in die ervaringen gegeven ? Een ding? Mijn verleden is
geen ding', maar een geheel van opeenvolgende creatieve synthesen van de
mij omringende wereld. Ervaring van het verleden is in feite ervaring van
ervaring, 'feeling' van 'feeling' . En is ook het lichaam niet een organische
eenheid van een onnoemelijk aantal (ondergeschikte) centra van ervaring ? De hersenen, de zenuwen, de vele organen en cellen : dat zijn
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geen 'dingen', maar centra van activiteit, die elk op een min of meer zinvolle
manier reageren op hun omgeving, en het hun gegeven domein integreren.
Nu kan men verder gaan, en de vraag stellen of dit ook niet tot op zekere
hoogte kan worden gezegd van heel de zgn. 'natuur'", Immers, het lichaam
is in zekere zin het meest nabije stuk natuur. Kan er eigenlijk weI een
absolute scheidingslijn worden getrokken tussen het lichaam en de rest
van de natuur ? De proces-filosofie probeert dergelijke scheidingslijnen te
overbruggen, zonder echter de onderscheiden te vernietigen.
In hun nieuwe ontwikkelingen verwijderen de natuurwetenschappen zich
alleszins steeds verder van de opvatting dat de natuur een volkomen
passieve, louter mechanistische werkelijkheid zou zijn. Het materie-begrip is vervangen door het energie-begrip. Niet stukjes materie die op
zichzelf staan, maar' quanta' van energie, die in bepaalde relaties staan tot
elkaar, vormen de fysische werkelijkheid. Elektronen, atomen en moleculen zijn geen ' dingen' , maar'gebeurtenissen of gehelen van gebeurtenissen. Een radicale scheiding tussen 'dode' en 'levende' natuur wordt steeds
meer problematisch. Vandaar is het niet zo onzinnig dat Hartshorne het
ervaringsgebeuren als interpretatiemodel kiest om al het werkelijke, ook
de zgn. natuur, te begrijpen. Ais werkhypothese lijkt dit model zinvoller
dan het ding-model. Het panpsychisme waarin het ervaringsmodel uitmondt, kan in ieder geval niet minder begrijpen dan het materialisme ofhet
dualisme, maar integendeel meer : het kan met name ook inzicht geven in
de innerlijke realiteit van het objectieve. En daar is het filosofie tenslotte toch om te doen.
'Wij zijn op ieder ogenblik aanwezig bij dit wonder van de verbinding van
ervaringen, en niemand weet beter dan wij hoe dit gebeurt, want wij zijn
dit knooppunt van relaties' , schrijft Merleau-Ponty". Het panpsychisme is
daarvan eigenlijk een veralgemening : al het werkelijke is een knooppunt
van relaties en bouwt zichzelf op aan de hand van die relaties.
De implicaties van deze wending zijn radicaal. Wanneer het prototype van
werkelijkheid 'de ervaring zelf is, dan moet uiteindelijk elke werkelijkheid op een of andere manier vanuit dit model kunnen worden gedacht. De
werkelijkheid denken vanuit de ervaring betekent voor Hartshorne (en
voor de proces-filosofie in het algemeen, ook die van Whitehead) de
werkelijkheid denken als ervaring.
Volgens Leibniz is al het werkelijke samengesteld uit 'monaden', die elk
een weerspiegeling zijn van de gehele kosmos. Een monade is in zich een
micro-kosmos, gekenmerkt door waarnemingen en strevingen. Harts-

8 Het Griekse woord 'fysis' wijst eerder op groei en bloei, dan op een geheel van 'passieve
dingen' .
9 M. Merleau-Ponty, Phenomenologie de fa Perception, Parijs, Gallimard, z.d., p. XVI.
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horne plaatst zich in dezelfde lijn, met dit verschil echter dat voor hem, in
tegenstelling tot Leibniz, de monaden weI degelijk 'deuren en vensters'
hebben,ja zelfs geen afsluitende muren : elk ervaringsgebeuren is tenvolle
betrokken op de gehele omringende wereld. Het is sociaal en psychisch
van aard : sociaal nl. als synthese, en psychisch in de mate dat het gaat om
een creatieve synthese. Creativiteit, spontaneiteit, verbondenheid en
'sym-pathie' zijn mindere of meerdere mate karakteristiek voor al wat is.
Het zijn kenmerken die op analoge wij:e gelden op al de verschillende
vlakken van ode werkelijkheid. Elke werkelijkheid is een 'concrescence',
een creatief samengroeien van het vele tot een individuele eenheid.
Nietzsche sprak van een pluraliteit van krachten, van 'dynamische
quanta' ; hun wezen bestaat in hun spanningsverhouding tot aIle andere
'quanta', in de invloed die ze op elkaar uitoefenen!".
'Werkelijk' -zijn is werkzaam zijn ; 'act-ueel'-zijn is actief zijn 11, in de
constitutie van zichzelf en van het andere. Creativiteit - bij Hartshorne
primair gedacht als zelf-creativiteit - is de meest algemene en aldus ook de
meest ultieme notie waardoor het proces-karakter van de werkelijkheid
kan worden begrepen : wording, voortgang Congoingness'), verandering
en pluraliteit worden van daaruit inzichtelijk. Zij staan ingeschreven in de
ultieme notie zelf. 'De werkelijkheid' is nimmer een afgewerkt geheel,
maar een voortgaande verwerkelijking. ' Zijn' is op de eerste plaats een
werkwoord.
Wil een dergelijk panpsychisme dan zeggen dat alles 'ervaring' is en
psychisch van aard ? Toch niet. Een boom als zodanig kan moeilijk een
ervarend of een psychisch wezen worden genoemd. Dit neemt echter niet
weg dat de cellen die de boom constitueren (op analoge wijze) als 'centra
van ervaring' moeten worden beschouwd. De boom zelf is een soort
'democratische gemeenschap van gebeurtenissen'. Op zich is hij niet
tenvolle individueel : van werkelijke individualiteit kan er pas sprake zijn
indien er een unificerende instantie is (een 'dominant occasion'), waardoor
die 'gemeenschap' als een individueel geheel ageert. 'Pan-psychisme'
betekent enkel dat al wat is, hetzij zelf een individueel sociaal-psychisch
gebeuren is, hetzij uit dergelijke gebeurtenissen is samengesteld. En dit
geldt niet aIleen voor de mens, maar ook voor de 'natuur', en uiteindelijk
zelfs voor de kosmos als geheel.

10 F. Nietzsche, Werke in drei Banden, uitg. door K. Schlechta, Munchen, Karl Hanser
Verlag, 1966, band III, p. 778.
11 Leibniz omschrijft zelfs de substantie als 'un Etre capable d' Action' : cfr. G. W. Leibniz,
Principes de fa Nature et de fa Grace fondes en Raison, (Philosophische Bibliothek),
Hamburg, Felix Meiner, 1969, p. 2.
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11. De kosmische eenheid, of het 'panentheisrne'
Wij zijn nogal vlug geneigd om 'de werkelijkheid als geheel' te zien als de
som van al wat is. Op die manier wordt echter de eenheid van de kosmos
(een woord dat letterlijk vertaald 'sieraad' betekent), uit het oog verloren,
m.a.w. het feit dat de werkelijkheid een 'uni-versum' is. Ondanks de
veelheid en de verscheidenheid van de individuele processen, is er uiteindelijk slechts een proces, het proces nl. van de ene Werkelijkheid, die
verleden, heden en toekomst, actualiteit en potentialiteit omvat. 'Buiten'
de werkelijkheid kan er·helemaal niets zijn. Ook wat voorbij is valt er niet
'buiten' : wat geweest is, is geweest en kan als zodanig niet meer uit de
werkelijkheid weggecijferd worden. Het blijft tot de werkelijkheid behoren, precies zoals het is geweest. Het kan toch niet plotseling in het
absolute niet-zijn verdwijnen ! Dit wil zeggen dat de werkelijkheid als
geheel zo moet worden gedacht, dat ze in staat is het verleden bij te
houden, en al wat gebeurt in zich te dragen. Voor Hartshorne kan dit
slechts indien ze wordt gedacht als het allesomvattend Creatief Gebeuren.
En hier ontmoet de filosofie de religieuze idee van God. Wat de filosofie
bedoelt met de Allesomvattende Werkelijkheid komt, tot op zekere
hoogte althans, overeen met wat de religie onder 'God' verstaat.
De band tussen beide vindt Hartshorne in de religieuze notie van 'volmaaktheid' .
Opnieuw het ontologisch argument

De beroemd geworden omschrijving van 'volmaaktheid' door Anselmus
van Canterbury ( l Ie e.) als 'datgene groter dan hetwelk niets kan worden
gedacht' is ook voor Hartshorne de leidraad in zijn denken over God.
Krachtens de religie kan God niet minder zijn dan de totaliteit. Alles moet
op een of andere manier tot Hem behoren. Zich interesseren voor de
wereld kan uiteindelijk niet iets totaal anders zijn dan zich interesseren
voor God, zoniet is bet idolatrie. Met P. Tillich ziet Hartshorne het
bijbelse gebod 'Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart,
geheel uw ziel en geheel uw verstand' als een letterlijk te nemen eis. Enkel
de God van de religie kan zijn wat Tillich noemt bet 'ultimate concern'.
Anselmus yond in zijn omschrijving van 'volmaaktheid' de basis voor zijn
'ontologisch' argument voor het bestaan van God. Dit argument werd met
zeer gemengde gevoelens onthaald : bij Descartes (17e e.) vervult het een
centrale rol in de opbouw van zijn filosofie, terwijl het door Kant (18e e.)
werd verguisd. In zijn meest gangbare vorm luidt bet, dat het volmaakter is
te bestaan dan niet te bestaan, en dat God dus moet bestaan.
Hartshorne is weliswaar een van de belangrijkste hedendaagse verdedigers van het argument, maar niet in zijn primitieve vorm. Bij Anselmus
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vindt hij er nl. een andere versie van 12 die grondig verschilt van de
voorgaande. Volgens deze versie is noodzakelijk bestaan volmaakter of
'groter' dan contingent bestaan, m.a.w. datgene waarvan het niet-bestaan ondenkbaar is, is groter dan datgene waarvan het niet-bes1aan weI
denkbaar is. De vraag naar het godsbestaan is niet een vraag naar een feit
dat er al dan niet is : het bestaan van God is ofweI noodzakelijk ofweI
onmogelijk. Een god die zou kunnen niet bestaan (ofhij dan bestaat ofniet,
doet niets terzake) kan niet de volmaakte onovertrefbare God van de
religie zijn. Immers, noodzakelijk bestaan, d.w.z. niet kunnen niet bestaan
- of in zijn bestaan volkomen onafhankelijk zijn van wat dan ook - is een
hogere vorm van bestaan dan contingent bestaan (kunnen niet bestaan) :
het garandeert eeuwigheid, absoluutheid, onvergankelijkheid. Dat is wat
de religieuze mens van God affirmeert. De wezenlijke vraag is dan of hij
dit op coherente wijze kan doen, wetend wat hij zegt.
Het ontologisch argument 'bewijst' eigenlijk God niet : het sluit nl. de
onmogelijkheid van God niet uit. Het zegt enkel dat het godsbestaan geen
kwestie van feiten is, en ook niet door feiten (zoals bijvoorbeeld het
kwaad) kan worden weerlegd : het is een kwestie van noodzakelijkheid en
van de negatie daarvan, nl. onmogelijkheid. Het ontologisch argument op
zichzelf plaatst enkel het probleem van het godsbestaan op het vlak waar
ook de religieuze mens het situeert. Opdat het echter tenvolle een argument voor het bestaan van God zou zijn, is meer nodig : daarvoor moet
nl. worden aangetoond dat de religieuze idee van God coherent kan
worden gedacht. Indien dit het geval is, dan moet God krachtens die idee
zelf als noodzakelijk bestaand worden gedacht, en kan het dus niet anders
dan dat Hij bestaat. Zoniet, dan is Gods bestaan onmogelijk.
Is de religieuze God inderdaad coherent denkbaar ? Aan dit probleem
heeft Hartshorne zijn beste krachten gewijd.

Een bipolaire godsopvatting
Onder invloed van de Griekse filosofie doet volmaaktheid de meeste
mensen denken aan iets dat 'af' is, statisch compleet. Volmaaktheid en
verandering zijn bijna als water en vuur. Hartshorne toont echter aan dat
'dit niet het geval hoeft te zijn.
Men kan inderdaad de vraag stellen of volmaaktheid als al-volkomenheid
weI de meest zinvolle en de hoogst denkbare vorm van volmaaktheid is. Is
er geen rijkere denkbaar ? Hartshorne meent van weI. De fijnste mens is
niet de zelfgenoegzame, die zich niet laat verstoren door wat er gebeurt,
maar juist degene die openstaat voor het weI en wee dat hem omringt, die

12 Met name in Proslogion Ill. De traditionele versie komt uit Proslogion 11.
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het in zich opneemt zonder zich erin te verliezen. Hij is niet onveranderlijk, maar laat zichzelf verrijken door zijn relaties, Kan en moet dat ook
niet van de religieuze God worden gezegd ? Wanneer de gelovige God als
oneindige Liefde verkondigt, en zingt dat onze namen staan geschreven in
de palm van zijn hand, bevestigt hij hoe dan ook dat de relatie van God tot
de wereld betekenis heeft voor God, dat Hij erdoor wordt geraakt. lets of
iemand kennen of beminnen kan niet betekenen dat men er uiteindelijk
'on-verschil-lig' tegenover staat. Volmaakte Liefde kan niet onveranderlijk blijven ten aanzien van wat in de wereld gebeurt : ze staat veeleer tot
alles in relatie op de meest adekwate manier ; ze is ' surrelatief" ' .
De idee van een statisch-alvolkomen en onveranderlijke God is volgens
Hartshorne niet enkel religieus, maar ook filosofisch erg problematisch.
Immers, wat actueel is, is altijd bepaald 14 : het is dit en niet date Is dan de
idee van een God die aIle mogelijke bepaaldheden op actuele wijze in zich
draagt, niet contradictorisch ? Trouwens, het oneindig aantal mogeIijkheden kan niet tegelijkertijd gerealiseerd zijn, ook niet in God. Bepaaldheden kunnen immers tegenstrijdig zijn en incompatibel. Binnen het rijk van
de mogelijkheden vormen incompatibiliteiten geen probleem, maar op het
vlak van de actualiteit weI: daar speelt de wet van niet-contradictie. In de
werkelijkheid kan iets niet tegelijk a en niet-a zijn. God kan dan ook niet al
het mogelijke tegelijkertijd als actueel in zich dragen. Het is trouwens ook
niet actueel : geleidelijk worden nieuwe mogelijkheden gerealiseerd. Is
het dan niet zinvoller te zeggen dat God alles kent zoals het is : het actuele
als actueel, en het mogelijke als mogeIijk ?
Vooral sinds de kritieken van Sartre en Merleau-Ponty tegen een God die
alles reeds vooraf op actuele wijze in zich draagt, en daardoor de autonomie, de vrijheid en de historiciteit van de mens en van het wereldgebeuren
bedreigt, is de gevoeligheid gegroeid dat iets realiseren een werkelijke
verrijking betekent. De secularisatie-beweging heeft die gevoeligheid binnen het religieuze denken nog doen toenemen : indien alles wat gebeurt
reeds van alle- eeuwigheid op actuele wijze in God is, dan dreigt de
uiteindelijke zin van de inzet van de mens voor een betere wereld in gevaar
te komen, temeer daar die inzet God tenslotte niet werkeIijk zou raken.
God is immers reeds volmaakt. Thomas van Aquino zelf trekt die consequentie in de stelling dat de relatie van God tot de wereld weI reeel is
voor de wereId, maar niet voor God: voor Hem is dit slechts een 'relatio
rationis' 15. Met andere woorden, de relatie tussen God en wereld heeft wel.
betekenis voor de wereld, maar uiteindelijk niet voor God. Zou God
anders niet van de wereld afhankelijk worden ?
13 Hartshorne duidt zijn godsopvatting ook vaak aan als ' surrelativisme' .
14 Hetgeen voor Hartshorne betekent : bepaald door de creativiteit van het gebeuren zelf.
15 Cfr. Th. van Aquino, Summa Theologiae, I, q. VI, a. 2 ad 1 en q. XIII, a. 7.
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Hartshorne daarentegen meent dat een zekere atbankelijkheid door de
religie zelf is vereist, wanneer die spreekt over de lotsverbondenheid van
God met zijn wereld. Het komt er alleen op aan hoever men die afhankelijkheid doortrekt. Ze kan geen betrekking hebben op Gods bestaan :
dat is immers noodzakelijk. Ook in zijn volmaaktheid is God noodzakelijk,
want die volmaaktheid is zijn wezen zelf. Dit neemt echter niet weg dat de
concrete God weI degelijk met de wereld is verbonden, en zelfs evenzeer
in proces is als geheel de werkelijkheid. De onatbankelijkheid van God
hoeft een diepgaande wereldverbondenheid niet uit te sluiten. Dat is de
boodschap van Hartshornes 'bipolair' denken : wat niet van iets gezegd
kan worden in een bepaald opzicht, kan misschien weI in een ander
opzicht. We mogen over God niet te eenlijnig denken. Hartshornes 'bipolaire godsopvatting' onderscheidt in God twee aspecten : van de ene kant
is God noodzakelijk, eeuwig, onatbankelijk en absoluut, 01. wat zijn
bestaan en zijn wezen (zijn volmaaktheid) betreft ; van de andere kant is
Hij tijdsgebonden, contingent en relationeel (relatief) in zijn betrokkenheid op de wereld. Hartshorne spreekt resp. van de absoluut-abstracte en
de concreet-relatieve pool van God.
Voor het panpsychisme is het eigenlijk concrete altijd een gebeuren,
sociaal en psychisch van aard. Ook de concrete God is sociaal (relationeel) : Hij is de God die in relatie staat tot ieder mens afzonderlijk en tot
heel het wereldgebeuren. Al die relaties maken zijn concreet-relatieve
pool uit. In dit opzicht is God op ieder moment 'anders' : aan iedere
nieuwe toestand van de wereld beantwoordt een nieuwe toestand van
God. Maar in elke relatie en in elke toestand van zijn relatieve pool is toch
de zelf-identiteit van God terug te vinden : zij zijn concrete gestalten van
zijn volmaaktheid. God is niet volmaakt en relatief, maar volmaakt in zijn
relativiteit.
Wat kan 'volmaakte relativiteit' betekenen ? Om dit te begrijpen moeten
we onderscheid maken tussen de aard van Gods relationaliteit en de
inhoud ervan. Naar haar aard is Gods betrokkenheid op de wereld absoluut volmaakt : Hij staat onvoorwaardelijk op de meest adekwate manier
in relatie tot al wat is en zoals het is. Vermits echter de werkelijkheid een
proces is, en dus een voortgaande verwerkelijking, is de inhoudelijke
bepaaldheid van God steeds anders. Ook in dit opzicht is God altijd
volmaakt, maar niet onveranderlijk. Hartshorne spreekt hier van 'reflexieve volmaaktheid'. Inhoudelijk is God steeds 'anders', maar niettemin steeds het hoogst denkbare : Hij is n1. de (voortdurend nieuwe)
allesomvattende creatieve Synthese, het Kosmische Gebeuren dat alles in
zich verenigt, telkens opnieuw.
De bipolaire God valt niet zonder meer samen met 'het Absolute". Hij is
ook relatief, ofbeter : Hij is absoluut in zijn relativiteit. De absolute pool is
niet iets totaal anders dan de relatieve, maar de gemeenschappelijke
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noemer van de vele concrete toestanden ervan. Zij is a.h. w. het abstracte
geraamte van de concrete God. Zij drukt de volmaaktheid uit van zijn
relativiteit en de onvoorwaardelijkheid ervan. Gods relativiteit beperkt
zich niet enkel tot de feitelijke wereld van nu, maar omspant verleden,
heden en toekomst. De noodzakelijkheid van zijn bestaan garandeert a
priori dat niets van wat gebeurt hem vreemd kan zijn : God is niet aIleen de
God van Abraham, Isaak en Jacob, maar van aile mensen. Hij is de God
van het hele Universum!".
Allesomvattendheid

Ervaring wordt door Hartshorne vertaald door 'feeling'. Het is het
'voelen' van het andere, niet zozeer in zijn vorm, maar in zijn 'zijn', d.i. in
zijn waarde. Waarde 'aanvoelen' is echter waarde genieten en in zich
opnemen. Het andere 'vatten' is eigenlijk het andere 'om-vatten' in wat
het is, zonder de eigenheid ervan te vernietigen. Volmaakt vatten is voor
Hartshorne ook volmaakt omvatten.
Het verleden leeft voort in het heden en wordt meegedragen naar de
toekomst - in zekere mate althans, want er gaat blijkbaar ook veel verloreno Wil dit zeggen dat dit zonder meer in het niets verdwijnt ? Dat is voor
Hartshorne ondenkbaar : wat geweest is, kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Ook nu nog geldt dat dit in de werkelijkheid heeft plaatsgevonden - hetgeen meteen betekent dat het in de Werkelijkheid zijn plaats
gevonden heeft. Tot het verleden behoren kan niet betekenen : niet meer
tot de werkelijkheid behoren, integendeel, het is niet meer uit de werkelijkheid weg te cijferen. Het blijft voor altijd mee bepalen wat 'de
Werkelijkheid' concreet wil zeggen.
Voor Hartshorne is dit slechts mogelijk indien 'de werkelijkheid als geheel' wordt opgevat, niet als een blind geheel maar als een bewust Gebeu-

16 Van die God kan de filosofie enkel het 'geraamte' achterhalen. Zij spreekt niet over de
particuliere relaties van God tot particuliere mensen. Zij heeft het enkel over Gods (volmaakte) relationaliteit. In die zin heeft zij het ook enkel over zijn abstracte zelf-identiteit. De
religie daarentegen is begaan met de concrete God. Steunend op eigen specifieke evidentie
(zoals bijv. openbaring) geeft elke religie aan het filosofisch 'geraamte' een diepere en rijkere
concreet-particuliere gestalte. Wat Hartshorne over de religieuze God zegt, heeft enkel
betrekking op het meest algemene en het meest abstracte dat kan worden gezegd. De
onveranderlijkheid van God - voor de gelovige de God waarop hij kan bouwen als op een rots
- is veel rijker dan het noodzakelijke en eeuwige aspect waarover de filosoof spreekt. Evenzo
is de religieuze God die Liefde is, veel rijker dan kan worden uitgedrukt in de begrippen van
'absolute Relationaliteit' of 'Allesomvattendheid' aan de hand waarvan Hartshorne dit
probeert te denken. De concrete God is onnoemelijk meer dan'de God van de filosofie' , maar
niet minder, en evenmin iemand totaal anders. Het denken tracht enkel de ruimte te omschrijven waarin de religie tenvolle, op niet louter irrationele manier, aan bod kan komen ;
een ruimte waarvoor het denken zelfte klein is, en waarin veeleer de ziener, de profeet en de
religieuze mens 'thuis' zijn.
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ren, dat alles voor altijd tenvolle 'waardeert' voor wat het werkelijk is
geweest. Schubert Ogden heeft erop gewezen dat het woord 'God' de
're-presentatie' is van de objectieve grond die in de werkelijkheid aanwezig is voor ons onuitroeibaar vertrouwen in de uiteindelijke zinvolheid van
het leven. Feitelijk bevestigen we dit vertrouwen op ieder moment, in al
wat we doen. De religie is er de 'her-bevestiging' van 17. Ze is de bevestiging van het vertrouwen dat het Universum uiteindelijk niet blind is,
maar oneindig sensitief voor al wat gebeurt ; dat het verleden niet in het
niets en de zinloosheid verdwijnt, maar dat de werkelijkheid de garantie in
zich draagt dat alles voor altijd uiteindelijkheidsbetekenis heeft. Ook bij
Hartshorne functioneert het woord 'God' op deze wijze : het duidt op de
bewuste, individuele, allesomvattende eenheid van de Werkelijkheid, die
het best in termen van 'persoon' kan worden omschreven.
Tussen theisme en puntheisme

Is God immanent in de wereld ? Dat is een belangrijke vraag. Maar
misschien belangrijker nog is de vraag of de wereld immanent is in God 18.
De traditionele spanning tussen theisme en pantheisme draait in feite rond
deze problematiek.
Voor het pantheisrne is alles op een of andere manier een verschijningsvorm, een uitdrukking, een veruitwendiging van de ene Werkelijkheid, die
als 'God' kan worden omschreven. Het klassiek theisme daarentegen
heeft scherper het onderscheid tussen het eindige en het oneindige onderkend en beklemtoond. Er is niet enkel God, er is God en wereld. Ook het
pantheisme is zich daarvan weI bewust : ,Pantheisme , schrijft Tillich,
betekent niet, heeft nooit betekend en zou nooit mogen betekenen dat al
wat is, God is"!",
Maar indien God als oneindige alvolkomen actualiteit wordt gedacht, dan
kan er eigenlijk geen 'buiten' meer zijn. Dat hebben filosofen als bijvoorbeeld Spinoza en Hegel duidelijk gezien. Nicolaas van Cusa (13e e.) zei
reeds dat er 'naast' het oneindige geen zelfstandige sfeer van het eindige
kan bestaan. Het pantheisrne denkt dit consequent door. Ten koste echter
van de autonornie van het mondane : alles dreigt volkomen op te gaan in de
noodzakelijkheid van het Ene. Het theisme beklemtoont sterker het on-

17 S.M.Ogden, The Reality of God and Other Essays, London, SCM Press, 1963, pp. 32,
37.
18 Ch. Hartshorne & W.L. Reese, Philosophers Speak of God, Chicago, The Univ. of
Chicago Press, 1953, p. 506.
19 P. Tillich, Systematic Theology, vol. I, Chicago, The Univ. of Chicago Press, 1951, p.
233.
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derscheid tussen God en wereld, maar riskeert daardoor de wereld
'buiten' God te situeren. Noemde Thomas van Aquino de relatie tussen
God en wereld niet een 'relatio rationis' voor God?
Het godsbegrip van Hartshorne richt zich op deze problematiek. Er is
meer dan God (theisme), maar dit meer is niet 'buiten' God (pantheisme) :
de wereld is de omgeving van God, niet als iets uitwendigs, maar als Gods
innerlijke omgeving (panentheisme : alles is in God). Centraal daarbij
staat de idee dat God-op-zich niet een alvolkomen actuele volheid is - de
gemeenschappelijke vooronderstelling van het traditioneel theisme en van
het klassieke pantheisme - maar enkel de (abstracte) gemeenschappelijke
noernervan zijn vele wisselende relaties. De concrete God in zijn volheid
is niet God op zich, maar in zekere zin God-en-wereld.
De wereld is a.h.w. Gods lichamelijkheid. Zoals ik-en-mijn-lichaam niet
meer is dan ikzelf als concrete werkelijkheid, zo ook is God-en-wereld
geen grotere realiteit dan God in zijn volledige concrete gestalte. Ik ben
slechts op lichamelijke wijze. Zo ook is God pas tenvolle de concrete God
in verbondenheid met de wereld. Toch valt God niet samen met dez.e
wereld (wat het pantheisme eigenlijk zegt), nog minder dan dat 'ik'
samenval met mijn lichaam. God heeft een wereld nodig-? maar niet deze
particuliere. Welke wereld er in feite is, hangt in belangrijke mate afvan de
creativiteit van aile werkelijkheden. Zij dragen daarvoor hun eigen verantwoordelijkheid. In die zin is 'creativiteit' een bredere notie dan 'God'
(God en wereld zijn allebei creatief). Het eigene echter van het panentheisme isjuist, dat het niettemin in staat is te zeggen dat God de uiteindelijke locus is van aIle creativiteit : 'In Hem immers leven we, bewegen we,
zijn we' (Hand. 17,28).

Wat dan met het kwaad ?
Vanuit het voorgaande kan een nieuw licht worden geworpen op een
probleem dat de wijsgerige godsleer steeds heeft beheerst, nl. het probleem van het kwaad. Het is een probleem dat altijd zozeer centraal heeft
gestaan, dat de wijsgerige godsleer vooral sinds Leibniz, vaak zonder
meer 'theo-dicee' (rechtvaardiging van God) werd genoemd. 'AIle vereenvoudigingen van het religieuze dogma hebben schipbreuk geleden op
de rots van het probleem van het kwaad', schrijft Whitehead 2 1 • De geschiedenis van de theodicee is een voortdurende worsteling met de vraag

20 Zoals Hegel schrijft : 'Ohne Welt is Gott nicht Gott' : cfr. G.W.F. Hegel, Vorlesungen
uber die Philosophie der Religion, (Philosophische Bibliothek), uitg. door G .Lasson, Hamburg, F.Meiner, 1966, band I, p. 148.
21 A.N. Whitehead, Religion in the Making, New York, Macmillan, 1926, p. 77, (New
York, Meridian Books, 1971, p. 74).
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hoe God de enige en volledige grond kan zijn van alles, zonder dat Hij de
verantwoordelijkheid voor het kwaad hoeft te dragen.
Het is onredelijk het kwaad weg te praten ; het is even onredelijk het 'goed'
te praten. Fundamenteel echter in de visie van de hogere religies is de
intuitie dat God staat langs de kant van het goede, en niet van het kwade ,
en dat zijn werkzaamheid zelfs is gericht op de overwinning van het goede
op het kwade. Het feitelijke kwaad moeten we niet naar God toeschuiven :
het vindt veeleer zijn oorsprong in de autonome creativiteit van aIle
werkelijkheden. Vrijheid houdt kansen in ten goede en ten kwade. Het
kwaad ontstaat wanneerindividuele werkelijkheden (gebeurtenissen) hun
eigen weg gaan, los van het geheel.
Kon God dat dan niet verhinderen ? Niet zonder meteen de creativiteit, de
vrijheid en dus ook de kansen ten goede te vernietigen. De 'macht van de
dwang' is in feite de zwakste vorm van macht die we ons kunnen indenken,
meent Hartshorne. Gods almacht is niet van die aard : ze streeft veeleer
naar de meest beloftevolle begrenzing van de vrije zelfbepaling van elk
gebeuren. Zij bestaat in de maximalisatie, niet van het goede want ook dat
is de opgave van elk gebeuren, maar van de kansen ten goede. God leidt de
wereld niet door een dwingende almacht, maar langs de aantrekkingskracht van zijn ideaal van waarheid, goedheiden schoonheid. Hij
orienteert het particuliere naar het geheel toe, zonder de autonomie ervan
te vernietigen. Ook het kwaad vernietigt hij niet, maar 'heelt' het. Het is
hem niet vreemd, integendeel : in zijn volle pijnlijkheid 'raakt' het God.
Maar God staat langs de kant van het goede. Hij is, naar het woord van
Whitehead-? 'the fellow-sufferer who understands'.

22

Id., Process and Reality. An Essay in Cosmology, New York, Macmillan, 1929, p. 532.

F.M. Kaplan over de neutronenbom

H. Jans

Ethische bezwaren tegen het 'ultieme wapen van het kapitalisme', dat
'mensen doodt maar eigendom spaart' (senator Church in de Amerikaanse
Senaat), zijn zo vanzelfsprekend, maar vaak ook zo algemeen, dat zij hun
uitwerking dreigen te missen op de ontwerpers en voorstanders van het
nieuwe wapen, die zich verongelijkt voelen door de huns inziens scheve en
misleidende voorstellingen van hun bedoelingen en verwachtingen. Hun
bedoeling was het, zo stell en zij, een gebeurlijk gewapend conflict in
Europa opnieuw en haast uitsluitend te beperken tot het eigenlijke ,
geografisch smalle slagveld ; dientengevolge zo vee I mogelijk mensenleyens te sparen, zowel onder de burgerbevolking als de eigen strijdkrachten ; en tenslotte in de oorlogszone zo weinig schade aan te richten,
dat de burgers van het land vlugger en makkelijker dan voorheen het geval
was, daar opnieuw zouden kunnen gaan wonen en werken. Van de
neutronenbom, dat 'klein en onschuldig wapen' (sic. J. Luns, Algemeen
. Secretaris van de Nato, in Elseviers Magazine, 22 april 1978) verwachten
zij dat zij al die tactische en humane bedoelingen waar kan maken zonder
een algemene kernoorlog te ontketenen.
De Amerikaanse deskundige F.M. Kaplan van het Arms Control Project
in het Center for International Studies (Massachusetts) heeft die 'goede'
bedoelingen stuk voor stuk ernstig genomen en dan onderzocht of de
neutronenbom de hooggestemde verwachtingen kan inlossen 1. Zijn conclusie was dat het nieuwe wapen geen enkel van de beoogde doelstellingen
dient en dat het bovendien nieuwe en ergere risico's met zich brengt. Zijn
uitermate 'zakelijke' benadering van het probleem leek mij een welgekomen aanvulling en bevestiging van de alom gerezen bezwaren en protesten
tegen de neutronenbom en daarom wil ik ze in het kort aan de lezer
voorstellen.

1 Fred. M. Kaplan, Enhanced-Radiation Weapons. in Scientific American, mei 1978, Vol.
238, Nr. 5, pp. 44-59.
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Historiek van het nieuwe wapen
Volgens Kaplan overwoog men reeds tussen 1950 en 1960 in het Lawrence
Livermore Laboratory de constructie van een kernwapen dat uitdrukkelijk de (dodelijke) radio-actieve straling zelf zou aanwenden om de vijand
uit te schakelen. Aanvankelijk echter en in de praktijk nog tot in 1973,
werd de bij elke kernwapenontploffing optredende radio-actieve straling
er slechts op de koop toe bij genomen als een weliswaar onvermijdelijk
maar niet bedoeld en zelfs uitgesproken ongewenst neveneffect.
In een eerste periode werden door de V.S.A. en de U.S.S.R. aIleen maar
kernwapens ontwikkeld met een alsmaar grotere en 'afschrikwekkender'
vernielende kracht van een megaton of meer-.
Uit het te massieve karakter van de eerste kernwapens is voor beide
grootmachten de bekende pat-situatie ontstaan van de 'balance of terror' :
kernwapens nog aIleen bestemd om nooit gebruikt te worden. Ze waren
beslist volkomen ongeschikt om in het dichbevolkte West-Europa te worden ingezet. De Amerikaanse Secretaris van Defensie MacNamara verdedigde dan ook tot in het begin van de jaren zestig als enig alternatief voor
de veiligheid van West-Europa: de verbetering en voldoende sterkte van
de conventionele wapenrusting.
Een in princiep nooit te gebruiken wapen was voor de militairen natuurlijk
een frustrerende aangelegenheid. Vooral MacNamara's opvolger M.R.
Laird drong dan ook aan op de verdere uitbouw van de kernwapens van de
'tweede generatie' , die dan 'klein' en 'selectief' genoeg zouden zijn om als
welhaast conventionele wapens geaccepteerd en desnoods werkelijk gebruikt te worden, zonder dat de tegenpartij daaraan het 'recht' zou ontlenen met de veel massievere wapens van de eerste generatie terug te slaan.
In die periode ontstonden de zogeheten strategische kernwapens met nog
zeer grote kracht en reikwijdte die (in bommenwerpers vervoerd, of als
kernkoppen op continentale of intercontinentale raketten gemonteerd en
vanuit een vaste basis of een beweeglijke onderzeeer afgevuurd) bestemd
waren om veraf gelegen, grotere 'militaire doelwitten' te tretIen ; en de
zogenaamde tactische kernwapens met veel geringere kracht en
reikwijdte, die (als kernkoppen op ballistische raketten of laagvliegende
zogenaamde kruisraketten - cruise missiles - of tenslotte op 'gewone'
artilleriegranaten gemonteerd) bestemd waren om vanop een honderdtal

2 De explosieve kracht van een springstof wordt uitgedrukt in het vergelijkbare effect van
een bepaald gewicht van de organische verbinding trinitro-toluol (afgekort TNT). Een born
met de kracht van 1.000 kilogram TNT is dan een eenton-bom, een met de kracht van
1.000.000 kilogram TNT een kiloton-born, een met de kracht van 1.000.000.000 kilogram
TNT een megaton-born. Om een idee te hebben : de bom die Nagasaki grotendeels verwoestte was er een van 20 kiloton.
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kilometer naar het slagveld afgevuurd te worden. Hoe relatief het begrip
'klein' weI is, moge blijken uit het feit dat de Nato in Europa tactische
kernwapens opslaat van meer dan 20 kiloton, terwijl de U.S.S.R. kernkoppen van een megaton voor 'normale' strategische kernwapens laat
doorgaan.
Zelfs met de tactische kernwapens werd het beoogde doel - een kleiner,
acceptabel en dus geloofwaardiger (want effectief bruikbaar) kernwapen
te maken - niet bereikt. De voornaamste reden waarom de Amerikanen
hun tactische kernwapens toch niet durfden in te zetten, was paradoxalerwijze de grote technische voorsprong die zij nog steeds op de
Russen hebben wat de 'miniaturisatie' en de precieze telegeleiding van
hun kernwapens betreft. Zij waren reeds in staat kernwapens van' slechts'
5 tot 15 kiloton vrij precies op een doelwit te richten, maar de Russen
konden dat (nog) niet en zouden dus noodgedwongen het fameuze 'eerste
gebruik' van kernwapens door de V.S.A. moeten of kunnen beantwoorden met de veel massievere stukken uit hun kernarsenaal. Dat risico werd
onaanvaardbaar geacht.

Het nieuwe van de neutronenbom
In de V.S.A. bleef men de hoop koesteren toch ooit een kernwapen uit te
vinden waarvan de vernietigende kracht 'bescheiden' genoeg zou zijn om
door aIle betrokken partijen als een 'conventioneel' wapen geaccepteerd
te worden : een wapen dat men dus desnoods ook werkelijk zou kunnen
gebruiken zonder dat de effectieve inzet ervan een algemene kernoorlog
kon rechtvaardigen of ontketenen. Het was Lairds opvolger R. M. Schlesinger die sinds 1973 dat onderzoek aanrnoedigde en daarbij kwam dan
tenslotte in 1977 de neutronenbom uit de bus.
De echte naam, E.R.R.B. (enhanced radiation, reduced blast), zegt duidelijk wat er aan de hand is : voor het eerst in de ontwikkelingsgeschiedenis
van de kernwapens wordt de radio-actieve straling zelf bewust zo hoog
mogelijk opgevoerd (enhanced), omdat daardoor inderdaad de verwoestende energie van de schokgolf en de hitte-ontwikkeling terdege
verkleind (reduced) kunnen worden.
Een gewone fissie- of kernsplijtingbom produceert ongeveer 50 % overdruk, 35 % thermische energie, 5 % directe radio-actieve straling (vnl.
vrije neutronen en hoogenergetische elektro-magnetische gammastralen)
en 10.% radio-actieve reststraling of neerslag die min of meer langdurig en
uitgebreid de omgeving besmet. Een zuiver fusie- of kernversmeltingsproces zou slechts 20 % druk- en warmte-energie produceren en
80 % directe radio-actieve straling met zeer weinig reststraling. In de
praktijk dienen echter fissie en fusie gecombineerd te worden : in de
waterstofbom fungeert een 'gewone' atoombom (van Uranium 235 of
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Plutonium 239) als ontstekingsmechanisme voor het fusieproces in de
omgevende mantel van geconcentreerde 'zwaarwaterstof" ionen. V oor de
neutronenbom waren de tactische kernwapens (fissie - fusie) omgeven
door een tweede mantel Uranium 238, waarin de bij de fusie vrijgekomen
snelle neutronen werden vertraagd, wat de explosieve kracht van de
gehele born gevoelig vergrootte en de directe radio-actieve straling gevoelig verminderde. In de neutronenbom wordt de tweede mantel weggelaten. Daardoor kan de verwoestende schokgolfenergie teruggebracht
worden tot 40 % ofzelfs 30 % (in plaats van 50), de thermische energie tot
25 % (in plaats van 35), terwijl de directe radio-actieve straling 30 % (tot
40 %) kan bedragen (in plaats van 5) en de hinderlijke reststraling nog
verder gereduceerd wordt tot 5 % (in plaats van 10). Intussen is de miniaturisatie van de tactische kernwapens in Amerika zo ver gevorderd, dat
men neutronenbommen kan maken van slechts een kiloton (wat een
uiterste grens lijkt te zijn).

Falend over de he/e /ijn
In zijn kritiek gaat Kaplan uit van de bekende karakteristieken en effecten
van de neutronenbom en van de militaire en humane doelstellingen die
men er concreet mee beoogt. Het uitgesproken militaire doel is : een
massale inval van de Oostbloklanden met duizenden tanks (het huidige
bestand wordt op 20.000 geraamd) in West-Duitsland op korte tijd en
binnen een beperkte ruimte definitief tot staan te brengen. De humane
doelen zijn : de verliezen aan mensenlevens bij de burgerbevolking en de
eigen strijdkrachten zo gering mogelijk te houden, de schade aan het
landschap en het woonmilieu en de schadelijke werking of nawerking van
de radio-actieve straling zo veel mogelijk te beperken en tenslotte te
verhinderen dat massiever en gruwelijker kernwapens ingezet worden.
Het gaat dus om West-Duitsland, zegt Kaplan, een dichtbevolkt en steeds
meer verstedelijkt gebied, dat men ten onrechte als een soort mensenarme
steppe beschouwt. Wil men een tactisch gespreide aanval van duizenden
tanks met neutronenbommen tegenhouden, dan zal men er enkele honderden en zelfs duizenden tegenaan moeten gooien. De hoop dat dit
gepaard kan gaan met geringe verliezen van de burgerbevolking, met
geringe radio-actieve schade op korte en lange termijn, met geringe verwoestingen van het woonmilieu, is een enorme illusie. Om verschillende
redenen.
1. De gecombineerde druk- en warmte-energie van de neutronenbom, 55
tot 65 %, is nog zeer aanzienlijk en verwoestend. Volgens de plannenmakers zou 500 m zowat de ideale hoogte zijn voor de ontploffing van de
neutronenbom : om zowel de vijandelijke tankbemanningen zeker buiten
gevecht te stellen als het milieu weinig schade te berokkenen. Welnu, een
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kiloton neutronenbom verwoest vanop die hoogte nog ongeveer aIle gebouwen in een straal van een kleine halve kilometer, terwijl de hitte-ontwikkeling tot nog iets verder, bij onbeschutte personen brandwonden van
de tweede graad veroorzaakt.
2. De veel sterkere directe radio-actieve straling, overwegend uit snelle
neutronen opgebouwd, is niet aIleen kwantitatief maar ook kwalitatief
veel gevaarlijker voor hogere levende wezens als mensen en ... apen. (In
de V.S.A.-Iaboratoria werd de invloed van verschillende dosissen systematisch op Rhesusaapjes nagegaan). Men kwam tot de conclusie dat er
eigenlijk geen onschadelijke dosis van snelle neutronen bestaat'. De op
een hoogte van 500 meter ontplofte neutronenbom zendt binnen een straal
van 850 m een voor de mens absoluut dodelijke dosis uit van 8.000 rad,
ongeacht de verzwakking daarvan door beschuttende pantserplaten of
muren. Op 1,7 km wordt nog een bedrag bereikt van 150 rad, waarvan in
Nagasaki en Hiroshima bewezen is dat 10 % van de bevolking eraan sterft,
en dat het de gevallen van borstkanker abnormaal hoog doet oplopen. Op
2,1 km bedraagt de dosis nog 30 rad, waarvan bewezen is dat ze het aantal
genetische afwijkingen verdubbelt. Zelfs een bedrag van 14 rad waaraan
de bewoners van de Marshalleilanden werden blootgesteld, heeft geleid
tot een significatieve toename van schildkliertumors, kanker en leucemie,
maar men vermoedt dat 1 of 2 rad van de snelle neutronen al volstaan om
kanker of leucemie te verwekken en dat 5 rad van dezelfde straling al het
aantal genetische afwijkingen door mutaties kan verdubbelen.
Een efficient gebruik van de neutronenbom tegen duizenden in verspreide
orde oprukkende tanks moet volgens Kaplan een soort spervuur worden
dat veel materiele verwoestingen aanricht, een enorm aantal burgers het
leven kost, en een nog groter aantal een jaren- en zelfs generatieslange
nasleep bezorgt van allerhande kwalen en ziekterr'.
3. Dat de 'slechts' 5 % radio-actieve neerslag van de neutronenbom op

3 Men ziet zich daarom genoodzaakt een duidelijk onderscheid te maken tussen het
absolute bedrag van de door een lichaam geabsorbeerde stralingsenergie (gemeten in energie
per gewichtseenheid, met als eenheid de zogeheten rad : 100 erg per gram) en de relatieve
(schadelijke) invloed daarvan, volgens de aard van de straling, op de mens (gemeten in rem ronntgen equivalent man - waarin de rad vermenigvuldigd dient te worden met de factor van
het relatief biologisch effect - RBE - van dat bepaald soort straling. Snelle neutronen blijken
de hoogste RBE te bezitten (veel meer dan b. v. de ronntgenstralen, waarmee men toch
geleerd heeft veel omzichtiger om te springen dan tot v66r kort het geval was).
4 Die profetische bezorgdheid van een Noord-Amerikaan voor leven en welzijn van de
Westduitse bevolking staat in schril contact met de woedende reacties van vele Westduitse
parlementsleden (in nagenoeg de hele CDU-CSU, maar ook in de FDP en SPD) tegen Carters
beslissing van 7 april 1978 om de produktie van de neutronenbom voor onbepaalde tijd uit te
stellen. Carter werd door hen in de pers uitgescholden voor een 'religieus warhoofd' en
'onverbeterlijke moralist en treuzelaar' die de vrijheid en veiligheid van Westduitsers op
onverantwoorde wijze op het spel zette.
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korte tijd zodanig verzwakt zou zijn, dat het besmette gebied zonder
noemenswaardige gevaren opnieuw bevolkt kan worden, acht Kaplan een
te weinig onderzochte, te optimistische en onbewezen stelling. Veel hangt
o.m. afvan de plaatselijke bodemgesteldheid en van de werkelijke hoogte
waarop de neutronenbommen ontploft zijn.
Kaplan heeft zelfs kritiek op de efficientie waarmee men het strikt militaire
(voor de beoogde vijand bijzonder inhumane) doelwit wenst te realiseren.
De bespreking daarvan is een gruwelijk verhaal, maar de proefnemingen
op Rhesusapen staan borg voor de juistheid van de verwachte resultaten !
In de eerder omschreven zone van de 8.000 rad-straling ontsnapt niemand
aan een zekere dood. Wie het volle pond daarvan te verwerken krijgt, is
a.h.w. onmiddellijk verlamd ('incapacitated') en sterft binnen de twee
dagen. De tankbemanning die dank zij de bepantsering van de wagens
slechts 3.000 rad absorbeert, is na 30 minuten uitgeschakeld en is daarna
nog tot enige fysische activiteit in staat tot de onvermijdelijke dood vier tot
zes dagen later. De bemanning die zich verder van het ontploffingscentrum bevindt en slechts 650 rad te verwerken krijgt, speurt de gevolgen na
twee uur, kan tijdelijk dank zij medische verzorging nog enige activiteit
aan de dag leggen, maar sterft een langzame gruwelijke dood binnen een
paar weken. N og kleinere dosissen laten een langere 'recuperatie' toe, met
een dodelijke afloop na verscheidene weken of maanden. Is het dan zo
ondenkbaar, meent Kaplan, dat een tot sterven gedoemde bemanning nog
verbetener zal verder strijden ? Bovendien zijn de tanks niet zo radio-actief besmet, dat zij niet door een nieuwe bernanning ten minste voor enige
tijd verder gebruikt kunnen worden. Waarom tenslotte zou de U.S.S.R.
die slachting van haar mensen met kernwapens slechts beantwoorden met
haar conventionele wapens omdat zij nog niet over even 'verfijnde'
neutronenbommen beschikt ? Dat is het volgende en laatste bezwaar.
Inderdaad, de verzekering ofverwachting dat de neutronenbom 'klein' en
,selectief genoeg is om ook door de tegenpartij bij de conventionele
wapens gerangschikt te worden, mist elk fundament. Het volstaat toch
niet dat de V.S.A. hun technisch volmaakter maar ondubbelzinnig nucleair wapen conventioneel noemen, opdat ook de U.S.S.R. die bedriegelijke definitie voor haar rekening zou nemen, en een massaal gebruik van
dit kernwapen door de V.S.A. slechts zou beantwoorden met conventionele wapens, omdat hun kernwapens voorlopig nog wat te grof uitvallen.
Het risico van een nucleaire escalatie is te groot, en zowel van militair als
humaan standpunt uit onaanvaardbaar. De effectieve produktie van de
neutronenbom is in het beste geval weer eens de produktie van een
onbruikbaar wapen dat enorm veel kost en tijdelijk grotere risico's met
zich brengt, totdat de reeds bestaande 'balance of terror' (nadat ook de
U.S.S.R. de V.S.A. zal hebben bijgebeend) nagenoeg ongewijzigd hersteld is. Dat is een klaarblijkelijk nutteloze en schadelijke onderneming.
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Kaplan betoogt tenslotte dat de neutronenbom niet het enige alternatief is
voor een efficient verweer tegen de echte of vermeende overmacht van
tanks in het Oostblok. Ook op het punt van de niet-nucleaire bewapening
beschikken de V.S.A. en de Nato over een enorme technische voorsprong, met hun zeer precies geleide anti-tank projectielen en hun vanop
afstand bediende, onbemande anti-tank voertuigen. Die verweermiddelen
zijn minstens even efficient, minder dodelijk en verwoestend voor burgers
en omgeving, veroorzaken niet de geringste radio-actieve besmetting en
voorkomen veel doeltreffender de escalatie naar een kernoorlog. Ze zijn
tevens minder kostelijk. De totale kost van een neutronenbomgranaat (het
geschut inbegrepen) bedraagt ongeveer 900.000 dollar. Voor de prijs van
twee salvo's kan men vijftig gesofisticeerde niet-nucleaire anti-tank wapens make.n of 5.500 klassieke anti-tankgranaten. In plaats van weer een
keer een hoge prijs te betalen voor een naar aIle waarschijnlijkheid 'onbruikbaar' wapen, is het veel redelijker een lagere prijs te betalen voor een
afdoend verweermiddel, dat conventioneel genoeg is om de nucleaire
escalatie niet verder op te drijven en een kernoorlog te voorkomen.
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Het universum als
wetenschappelijke my the
'Eer je droomt, moet je weten'
Jean Rostand

M. Heller

Ieder mens houdt er een eigen kosmologie op na, een eigen visie op het
heel-al. Sommigen beperken die weI tot de horizon van hun eigen belangen, maar heel wat anderen proberen toch verder te kijken dan de nauwe
cirkel van hun consumptiepatronen. Al die kosmologieen zijn in wezen
van 'ptolemaische' aard, gecentreerd op het ik, geprivilegieerd middelpunt van 'mijn' wereld. Het kan ook niet anders : aIle blikrichtingen
van de mens convergeren in een punt, het gezichtscentrum van 'mijn'
hersens. Ik ben het tenslotte die mijn plaats in het universum wil bepalen.
Daaruit zijn aIle filosofieen en is ook de wetenschap geboren.
Met die 'wetenschap blijkt er iets bijzonders aan de hand te zijn : elke
wetenschappelijke theorie ver- of vooronderstelt inderdaad een kosmologie. In haar bestaan zelf impliceert elke wetenschappelijke theorie ten
minste drie 'stellingen' : dat er in het universum orde, wetmatigheid en
rationaliteit is. De orde waarborgt dat het universum iiberhaupt be-grepen
kan worden ; de wetmatigheid, datdie orde uit algemene principes - fysische wetten - afgeleid kan worden ; de rationaliteit tenslotte, dat orde en
wetmatigheid in mathematische termen geformuleerd kunnen worden 1.
Zo is elke fysische theorie een articulatie van de rationaliteit van de natuur
en met name van haar voor-onderstelde mathernatische structuur.
Maar de 'kosmologie' zit op een nog dieper niveau in elke min of meer
algemene fysische theorie. Die voor-onderstelt, in de formulering zelf van
haar wetten, een tijd-ruimtelijke structuur-, die a.h.w. bij voorbaat de
orde vastlegt die de natuur te respecteren heeft. In die zin is enige kos-

1 Cfr. W.H. Mc Crea, Cosmology To-Day, Inaugural Lecture of the ChaireGeorges
Lemaitre, Catholic University of Louvain, 1969 October 28, in Revue des Questions
Scientifiques, 141, 1970, pp. 223-241.
2 De ruimte is een verzameling van punten. Elk punt wordt door drie getallen (coordinaten) bepaald : x, y en z. De tijd is een verzameling momenten. Ieder moment wordt door een
getal (het uur) bepaald : t. De tijd-ruimte is een verzameling gebeurtenissen. Elke gebeurtenis wordt door vier getallen (tijd-ruimtelijke coordinaten) bepaald : x, y, zen t. Drie daarvan
(x, y, z) bepalen de plaats waar de gebeurtenis 'plaatsvindt', de vierde (t) het uur waarop het
geschiedt.
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mologie gewoon onmisbaar in de hele fysica'. Dat soort kosmologie
noemen wij echter een pre-kosmologie, omdat zij de wetenschap allang
fundeerde voor de moderne kosmologie was ontstaan.
Die wetenschap met haar pre-kosmologisch fundament is ontstaan uit de
fundamentele behoefte van de mens om de zin te zoeken van de (hele)
werkelijkheid die hem omringt en waar hij zelf deel van uitmaakt.
Nu is de moderne kosmologie in principe een fysische theorie als aIle
andere : in wezen gebruikt zij dezelfde mathematische en experimentele
(waarnemings-) methodes die in andere takken van de fysica gebruikelijk
zijn. In principe voor-onderstelt zij dezelfde pre-kosmologische stellingen
die eveneens gelden in de andere meest gevorderde mathematische
theorieen. Toch onderscheidt de kosmologie zich van aIle hedendaagse
fysische theorieen door haar object, dat tegelijk het meest omvattende en
dus unieke fysische systeem is : bij definitie het heelal of universum. Dat
bepaalt het specifieke karakter van de kosmologie : qua universum kan
het heelal met niets anders worden vergeleken en zijn met name aIle puur
statistische methodes automatisch uitgesloten bij de studie van het universum in zijn totaliteit. Door de unieke omvang van dat studie-object dringt
het logische probleem van de extrapolatie door tot in het hart van de
kosmologie : ofschoon wij aan onze kleine planeet vastgekluisterd zitten,
willen wij toch de hele kosmos exploreren en begrijpen ! En daarom
dienen de woorden 'in principe' en 'in wezen' bij het begin van deze
paragraaf terdege onderstreept te worden.
De extrapolatie is zo enorm en letterlijk ver reikend, dat zij soms de
diepste problemen van de mens schijnt te raken. De kosmologie laat iets
vermoeden van het 'drama' van ons menselijk bestaan. In die zin heeft
men kunnen zeggen dat zij te herleiden is 'tot enkele commentaren op de
dingen die wij moeten weten om beter het drama te verstaan dat zich voor
onze ogen aan de hemel afspeelt'"

Existentie
Volgens Denis Sciama, een van de beste kosmologen van onze tijd, is de
moderne wetenschap van het universum erin geslaagd een viertal resuItaten te formuleren, die men kan be schouwen als verworven bestanddelen
van onze huidige 'standaard' -visie op het heelal",

3 J. Ehlers, The Nature and Structure of Space-Time in The Physicist's Conception of
Nature, J. Mehra (ed.), D. Reidel Publ. comp, 1973, PP. 71-91.
4 R. K. Sachs, H. Wu, General Relativity for Mathematicians , Springer-Verlag, 1977, p.
160.
5 D.W. Sciama, The Universe as a Whole in The Physicist's Conception of Nature, p.
17-33. Van D. W. Sciama verscheen in het Nederlands Moderne Cosmologie , Aula, 1974.
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Het eerste resultaat betreft de existentie zelfvan dat universum : bedoeld
wordt zijn fysische existentie, de bevestigde mogelijkheid het universum
in principe te kunnen onderzoeken met de gewone fysische middelen. Dat
is lang niet vanzelfsprekend ! Het is veeleer het misschien opmerkelijkste
resultaat van de moderne kosmologie. Pas Einsteins theorie van de algemene relativiteit heeft dat mogelijk gemaakt. ABe pogingen om Newtons mechanica toe te passen op de globale reconstructie van het heelal
waren vastgelopen in paradoxen of zelfs contradicties. Einsteins eerste
kosmologisch werk heeft in 1917 het paradigma vernietigd dat zich
gaandeweg in de wetenschap gevestigd had : het behelsde dat de gewone
wetten van de fysica niet van toepassing zijn op het onderzoek van het
universum (al poogde Einstein zelf nog de te traditionale visie in stand te
houden van een universum als statische structuur"). Vandaag de dag is de
kosmologie een routine-theorie in de fysica, die elke student in de
astronomie zich eigen heeft te maken. Het heelal geldt onder de fysici als
een laboratorium waarin zij uiterst grote energieen en materiedichtheden
kunnen bestuderen welke op aarde nooit gerealiseerd kunnen worden.

Evolutie
Het tweede resultaat van de moderne kosmologie kan worden beschouwd
als een van de meest spectaculaire revoluties van de menselijke geest, al
zijn weinigen zich daarvan bewust. Vanouds heeft men het heelal beschouwd als een statische structuur. Begrijpelijk was dat weI: het heelal is
de woonplaats van de mens en een woonst is altijd een stabiele constructie. Zo algemeen was die overtuiging, dat ze nooit uitdrukkelijk
geformuleerd werd. Zelfs Einstein durfde in 19177 die opvatting nog niet
aan te tasten, ofschoon zijn eigen vergelijkingen hem suggereerden ze in
twijfel te trekken. Hij ging te werk als de net iets te snuggere student, die
de oplossing al meent te kennen (een statisch universum) en zijn vergelijking manipuleert om die oplossing te bekomen. Het kosmologisch model
dat daaruit voortkwam, heet men het statisch universum van Einstein.
Twee maanden slechts na Einsteins publikatie ontdekte Wilhelm de Sitter"
een andere oplossing : zij beschreef een leeg universum (met een materiedichtheid gelijk aan nul) dat echter weI - naar later blijken zou - een
uitdijend (expanderend) universum was. Het lege universum van de Sitter

6 A. Einstein, Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitiitstheorie, Sitzungsbericht Preuss. Akad. Wissenschaft, 1917, pp. 142-152.
7 Wij heten het universum statisch, wanneer de afstand tussen twee willekeurige type-galaxieen in de tijd onveranderlijk blijft.
8 W. de Sitter, On the Relativity ofInertia, Proc. Akad. Wetensch. Amsterdam, 19, 1917,
pp. 1.217-1.225.
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was een van de vele paradoxen van de jonge relativistische kosmologie :
hoe kon een leeg universum zich in expansie bevinden ?
Alexander Friedman was het die als eerste? oplossingen ontdekte die het
midden hielden tussen het universum van Einstein (met materie maar
zonder beweging) en dat van de Sitter (met beweging maar zonder materie).
Friedmans oplossingen beschrijven een universum in evolutie (uitdijing of
samentrekking - expansie of contractie) en met de materie. Zelf beschouwde hij die universums als puur mathematische mogelijkheden,
waartussen de keuze open bleef, omdat geen enkel experimenteel gegeven
ons in staat stelt te besluiten welke oplossing aan het reele universum
beantwoordt.
Nu was Friedman weI een uitmuntende mathematicus (en meteoroloog)
van Leningrad, maar de astronomische, experimentele gegevens waren
hem niet bekend. Sinds 1912 al bestudeerden Amerikaanse astronomen
het fenomeen van de rood-verschuiving in de spectra van de galaxieen.
Men vindt nauwelijks een andere, overtuigende verklaring van die verschuiving dan het zogenaamde Doppler-effect, dat ons in dat geval doet
besluiten dat de galaxieen een 'vlucht-beweging' uitvoeren, steeds verder
van ons vandaan!". Die interpretatie was echter zo revolutionair, dat de
astronomen verkozen de experimentele gegevens te corrigeren en de
interpretatie ervan te laten rusten. In 1921 had men de rood-verschuiving
al in 29 galaxieen gemeten. Om die mysterieuze objecten te verklaren, had
men twee hypothesen voorgesteld : volgens de eerste zouden de galaxieen
gasnevels zijn binnen ons eigen melkwegstelsel, volgens de tweede waren
het 'eilanden' van sterrenhopen, verspreid in een immense nagenoeg lege
ruimte.
Toen kwam Hubble, die in 1923 voor het eerst de afstand tot zo'n galaxie
wist te meten : het ging om de Andromedanevel (galaxie M 31). Het was

9 A. Friedman, Ueber die Krummung des Raumes, ui Zeitschrift fur Physik, 10, 1922, pp.
377-386; Ueber die Moglichkeit einer Welt mit konstanter negativer Krummung des
Raumes, in Zeitschr. fur Physik, 21, 1924, pp. 326-332.
10 Uit de studie van de sterrenspectra (d. w .z. van het aantallijnen, hun positie, hun breedte
enz... in die spectra) kan men de scheikundige samenstelling afleiden van de buitenste lagen
van de sterrenatmosfeer, evenals sommige fysische karakteristieken (omwenteling, magnetisch veld.v.) van de sterren zelf. De galaxieen-spectra zijn vanzelfsprekend de som van
de afzonderlijke sterrenspectra binnen een galaxie. Nu blijken in de galaxieen-spectra aIle
lijnen in hun geheel verschoven te zijn naar het rode uiteinde toe van het zichtbaar
spectrum : verschoven weI te verstaan ten opzichte van de positie die deze lijnen innemen in
de spectra van onze aardse laboratoria. Oat fenomeen kan men verklaren door het zogenaamde
Doppler-effect. Indien de lichtbron zich naar de waarnemer toe beweegt, dan merkt deze een
verschuiving van de lijnen naar het violette uiteinde. Verwijdert de lichtbron zich van de
waarnemer, dan merkt hij een verschuiving van aile lijnen naar het rode uiteinde van het
spectrum. Het bedrag van die verschuivingen is rechtstreeks evenredig met de snelheid van
de lichtbron.
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toendertijd de grootste ooit gemeten astronomische afstand : ongeveer 2
miljoen lichtjaren. Aangezien de gemeten afstanden tot de sterren (in ons
eigen melkwegstelsel) nooit groter zijn dan ongeveer 100.000 lichtjaren,
was daarmee het pleit beslecht ten voordele van de tweede hypothese.
Andere afstandsmetingen, waartoe Hubble zelfveel bijdroeg, bevestigden
dit resultaat. Hubble was de grootste astronoom geworden : de explorator
van het 'Rijk der galaxieen'll.
Een jonge Belgische kosmoloog, abbe Georges Lemaitre, die zich bij
Eddington te Cambridge in de relativiteitstheorie had ingewerkt, trok als
beursstudent naar Amerika en ontmoette daar Hubble. Lernaitre kwam
onder de indruk van diens galaxieen-onderzoek. Grote ideeen plegen te
ontstaan op het kruispunt van verscheiden disciplines. In Lemaitres hoofd
kwam het tot een samentreffen tussen HubbIes astronomische ontdekkingen en zijn eigen grondige kennis van de relativiteitstheorie. Lernaitre
begreep dat er tussen beide een innig verband moest bestaan. Toch duurde
het nog enkele maanden voor die al tamelijk precieze intuitie in mathematische formules werd uitgewerkt. Pas in 1927 verscheen zijn fundamenteel
werk : 'Een homogeen universum met constante massa en groeiende
straal, ter verklaring van de radiale snelheid van de extra-galactische
nevels'V.
De vluchtbeweging van de galaxieen (d.i. hun radiale snelheid), die zich
manifesteert in de rood-verschuiving van hun waargenomen spectra,
toont aan dat het universum in expansie is. Zoals in het model van de
Sitter. Maar het reele universum bevat natuurlijk materie, zoals in het
model van Einstein. Er moest dus gezocht worden naar een tussenoplossing. Ofschoon Lernaitre het werk van Friedman helemaal niet kende,
ontdekte hij opnieuw diens oplossingen en koos hij er een uit die het reele
universum moest voorstellen. Dat door hem gekozen model heet thans het
universum van Eddington-Lemaitre . In dat model begint de evolutie met
de statische toestand van Einstein. Daarna komt de expansie van het
universum : het volume van de ruimte neemt toe en aangezien de massa
constant blijft, neemt de dichtheid alsmaar af. Naarmate de tijd 'oneindig' lang wordt, benadert de dichtheid van de materie de limietwaarde
van nul, zodat de uiteindelijke toestand van het universum door het lege
model van de Sitter beschreven kan worden.
Lernaitres verdienste was het, de rood-verschuiving van de galaxieen te
hebben afgeleid uit de mathematische structuur van zijn universummodel.
Daaruit volgde eveneens dat de radiale snelheid van de galaxieen (en de
rood-verschuiving van hun spectra) in eerste benadering rechtstreeks
11 E. Hubble, The Realm ofthe Nebulae, Yale University Press, 1936 ; The Observational
Approach to Cosmology, Oxford, At the Clarendon Press, 1937.
12 Annales de la Societe Scientifique de Bruxelles, 47 A, 1927, pp. 49-59.
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evenredig moest zijn met de feitelijke afstand tussen een galaxie en de
waarnemer ervan. Twee jaar later reeds, in 1929, publiceerde Hubble een
op waarnemingen gebaseerde studie, waarin hij de afstanden van de
galaxieen vergeleek met het bedrag van de rood-verschuivingen in hun
spectra. Hij stelde vast dat het bedrag van de rood-verschuiving inderdaad
evenredig was met de (onze) afstand tot de beschouwde galaxie (dat heet
de wet van Hubble)13.
Daarmee was de wetenschappelijke revolutie rondo De theorie van het
uitdijend heelal is een routinetheorie van de kosmologie geworden.

Symmetrie
De zogenaamde kosmologie van Friedman-Lemaitre werd het voorwerp van
heel veel theoretisch werk. Lernaitre zelf had al aangetoond dat het reele
universum niet kan evolueren uitgaande van een statische toestand. Die
begintoestand is niet statisch en de geringste wijziging in de beginvoorwaarden moet dadelijk tot een contractie of expansie leiden. Daarom koos
Lemaitre weer een andere oplossing, die het universum ·van Lernaitre
heet. Hij meende dat die oplossing het reele universum weergeeft 14. Maar
ook dat model heeft vandaag de dag nog aIleen een historische betekenis.
Wij hebben veeleer goede redenen om aan te nemen dat een van de
simpelste oplossingen van Friedman-Lernaitre (waarin een zekere constante, kosmologische constante geheten, gelijk is aan nul) in feite
beantwoordt aan de fysische realiteit.
AIle oplossingen van het Friedman-Lernaitre model gaan uit van de onderstelling dat de verspreiding van de materie in het universum zeer symmetrisch is. Die symmetrie bestaat hierin : dat er in het universum de facto
geen voorkeurrichtingen of -plaatsen bestaan. Omdat dit ook geldt voor
een boloppervlak heten wij dat een sferische symmetrie. Friedman en
Lernaitre hadden die veronderstelling aangenomen om (hun) berekeningen te vereenvoudigen, die anders te ingewikkeld zouden geweest zijn.
Wij echter hebben thans de indruk dat niet aIleen de wiskundigen maar ook
de natuur een voorkeur hebben voor (mathematische) eenvoud ! Waarom
dit zo is, is niet makkelijk uit te maken. Maar wat er ook van zij, het
moderne astronomisch onderzoek heeft aangetoond dat de galaxieen inderdaad op een statistisch uniforme wijze over heel de ruimte verspreid
zijn!", Dat is dan het derde resultaat van de moderne kosmologie : de
opvallende symmetrie van het universum.
13 E. Hubble, A Relation between Distance and Radial Velocity among Extra Galactic
Nebulace, Proceedings of the National Academy of Sciences, 15, 1929, pp. 168-173.
14 G. Lernaitre, L'Hypothese de I'Atome Primitif, Ed. Griffon, 1946.
15 Ei.l. Groth, Pol.E. Peebles, M, SeIdner, R.M. Soneira, The Clustering of Galaxies,
in Scientific American, 237, 1977, pp. 76-980
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Singulariteit
Volgens aIle modellen van Friedman-Lernaitre (afgezien van enkele die,
zoals het statisch model van Einstein, in geen geval het reele universum
kunnen beschrijven) zou de evolutie van de kosmos dus begonnen zijn met
een toestand van uiterst grote dichtheid. Theoretisch kan men die toestand
beschrijven door het tijdsverloop om te keren : volgen wij de tijd in
omgekeerde zin dan wordt de expansie door een contractie vervangen, het
volume van de ruimte benadert de limietwaarde nul en de dichtheid van de
materie wordt 'oneindig' groote Die limietwaarde van de kosmische evolutie is, fysisch gezien, zo iets aparts, 'singuliers', dat zij terecht genoemd
werd : de initiele singulariteit. Indien die initiele singulariteit voorkomt in
aIle min ofmeer 'realistische' modellen van Friedman-Lernaitre , en indien
een daarvan ons reele universum beschrijft, dan voIgt daaruit dat ons
universum zich bij de aanvang in de singuliere toestand beyond.
Singulariteit van ons universum : dat is dan het vierde resultaat van de
moderne kosmologie. Dat resultaat, de onthulling van een initiele singulariteit, was allesbehalve welkom bij kosmologen en fysici. De singulariteit
is immers een 'punt' waarin al onze gewone fysische wetten het laten
afweten : en dat werd niet makkelijk aanvaard. De kosmologen meenden
dat die initiele singulariteit slechts in het theoretisch model was opgedoken, omdat dit uitging van te vereenvoudigde veronderstellingen. Zij
wezen erop dat de galaxieen aIleen op statistisch uniforme wijze over de
ruimte verspreid zijn en dan nog wanneerzij het heelal op heel grote schaal
observeren. Op voldoende kleine schaal is de materie allesbehalve uniform verdeeld en verdwijnt de symmetrie vanzelf. Het moest mogelijk zijn
een model te construeren dat uitging van een realistischer veronderstelling
dan die van een globale symmetrie. Dat model zou ons misschien verlossen van die hinderlijke initiele singulariteit. Dat soort redenering heeft een
tijd lang opgeld gemaakt. De tegenstanders ervan, o.a. Lernaitre zelf,
werden geridiculiseerd. Pas in de jaren zestig bleek dat die redenering op
twee vergissingen berustte. De eerste betrof de feitelijke symmetrie. De
veelvuldige radio-astronomische waarnemingen hebben aangetoond dat
het universum inderdaad nog veel symmetrischer is dan men gedacht had.
De tweede betrof het theoretisch uitgangspunt. Theoretische behandelingen van het hoogste gehalte hebben bewezen dat het bestaan zelf van een
singulariteit volkomen onafhankelijk is van de vooronderstelde symmetrie
van het universum. De singulariteit vloeit niet voort uit een of andere
(bijkomende) vereenvoudiging, maar is innig verweven met de mathematische structuren zelf van de algemene theorie van de relativiteit.
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De sporen van de aanvang
In het begin van de jaren dertig, toen Lemaitre begrepen had dat de
singulariteit op geen enkele 'natuurlijke' wijze geweerd kon worden,
stelde hij een hypothese op om het fysische proces te reconstrueren dat
zich in de eerste stadia van de kosmische evolutie zou hebben afgespeeld.
Volgens die hypothese, die hij zelf die van het oer-atoom heette, zou de
aanvankelijke toestand beantwoord hebben aan die van een gigantische
atoomkern ; aIle thans waargenomen fysische structuren zouden voortgekomen zijn uit de 'fragmentatie' of verbrokkeling van dat radio-actieve oeratoom. De eerste generatie fragmenten van dat atoom zou, in
Lernaitres, hypothese, veeleer een stralings- dan een deeltjeskarakter
hebben gehad!", Van die straling zou men dan ook nu nog een rest of
een spoor in de kosmische ruimte moeten terugvinden. Ten onrechte
identificeerde Lemaitre de bekende kosmische straling met die reststraling. De volgende generaties in het beschouwde fragmentatieproces
zouden de atoomkernen van de huidige materie hebben opgeleverd. Met
zijn werk luidde Lernaitre in aIle geval een nieuwe discipline in van de
moderne kosmologie : die van de kosmische nucleo(kern)-synthese 17.
In 1948 stelde G. Gamow een andere hypothese voor : in zijn kosmogenie
zou het universum begonnen zijn met de zogenaamde plasmatoestand : een
mengsel van neutronen en elektronen, op zeer hoge temperatuur en met
zeer grote dichtheid. In de eerstc evolutiestadia zou dit plasma, zoals in
Lernaitres hypothese, een stralingskarakter hebben gehad. Gamow wist
uit zijn hypothetisch model de fysische karakteristieken afte leiden van de
reststraling die thans nog in de kosmische ruimte aanwezig zou moeten
zijn. Het zou een stralingsveld moeten zijn, op gelijkmatige wijze over de
heIe ruimte verspreid en dat aIle kenmerken moest vertonen van de
zogenaamde straling van zwarte lichamen op enkele graden boven het
absolute nulpunt (Kelvintemperatuur)!",
16 Het eerste fysisch probleem dat dient opgelost te worden is : kan men de verzameling
materiedeeItjes, voortgekomen uit de desintegratie van het oeratoom, weI beschrijven ais
een gas? Een groot aantal deeItjes vormt op zichzelf nog geen gas. We kunnen zo'n
verzameling aIleen dan een gas noemen, wanneer de snelheden van de afzonderlijke deeltjes
sterk geconcentreerd zijn rondom een gemiddeide snelheid, de snelheid van het gas ... Van de
andere kant mogen we een Ioutere verzameling van deeltjes die zich met een snelheid van
eenzelfde grootte-orde in aIle richtingen bewegen, misschien nog geen gas noemen. Zo'n
verzameling dient eerder beschreven te worden ais een verzameling deeItjes-stralen, als een
corpusculaire straling.
NatuurIijk zal een dergelijke straling, door de onderlinge botsingen, tenslotte in een statistisch evenwicht overgaan en een gas in strikte zin worden. Maar in de extreme aanvangstoestand van de expansie, met haar (theoretisch) oneindige snelheden is het onwaarschijnIijk dat een dergelijk statistisch evenwicht zich heeft kunnen instellen. G. Lemaitre, Pont.
Acad. Scient., /2, 1948, p. 475.
17 G. Lernaitre, L' Hypothese de l'Atorne Primitif, o.c.
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De stelling van het uitdijend heelal was ondertussen weI erg in de verdrukking geraakt. Een aantal astronomen, Bondi, Gold 19 en Hoyle-? waren tot
de tegenaanval overgegaan : ze hadden de expansie vervangen door een
stationaire toestand 21 en de initiele singulariteit door een voortdurende
schepping van materie (waardoor de dichtheid van het universum gelijk
bleef, ook al werd de ruimte alsmaar groter). De theorie van de stationaire
toe stand was flink in zwang, toen de Amerikaanse radio-astronomen
Dicke, Pensias en Wilson de Gamow-straling ontdekten-", Die straling,
die wij thans achtergrond-straling noemen, is inderdaad gelijkmatig over
de hele kosmische ruimte verspreid en komt overeen met de straling van
een zwart lichaam op een temperatuur van 2,7 graden Kelvin!
Die ontdekking had met een klap twee dingen aangetoond. Ten eerste, dat
ons universum uitzonderlijk symmetrisch is, en niet aIleen thans, maar
sinds heel lange tijd, ten minste sinds het moment waarop de achtergrondstraling voor het laatst met de corpusculaire materie reageerde. En dat
moment lag tamelijk dicht bij de initiele singulariteit. Ten tweede, dat ons
universum zich niet in een stationaire maar weI in een evoluerende toestand bevindt, die inderdaad begonnen is met een extreem-dichte toestand. Men heeft geen andere verklaring voor de oorsprong van de achtergrondstraling. De Gamow-kosmogenie werd nog verbeterd en aangevuld en is het huidige standaardmodel geworden van de evolutie van het
universum-".

De grenzen van de theorie
Terwijl de waarnemers de kosmos blijven peilen met hun telescopen en
radio-telescopen, zitten de theoretici evenmin stil en gaan door met de
mathematische analyse van de universums die ze zelf gecreeerd hebben :
hun kosmologische modellen. Hun ontdekkingen zijn even belangrijk als
die van de waarnemers. S.W. Hawking, R. Penrose, R. Geroch en enkele
anderen hebben een bepaalde techniek ontwikkeld voor de studie van de

18 R.A. Alpher, H.A. Bethe, G. Gamow, The Origin of the Chemical Elements, in The
Physical Review, 73, 1948, p. 803.
19 H. Bondi, T. Gold, The Steady-State Theory ofthe Expanding Universe, in The Monthly
Notices of the Royal Astronomical Society, J08, 1948, pp. 252-270.
20 F. Hoyle, A New Model for the Expanding Universe, in The Monthly Notices of the
Royal Astronomical Society, 108, 1948, pp. 372-382.
21 Het systeem heet stationair wanneer het steeds hetzelfde globale uitzicht vertoont. Zo
bevindt zich b. v. de bevolking van een stad in een stationaire toestand, wanneer hetjaarlijkse
gemiddelde van geboorten en overlijdens en dat van immigratie en emigratie, gelijk zijn.
22 Cfr. o.a. L. Danase, G. De Zotti, The Relic Radiation Spectrum and the Thermal History
of the Universe, in La Revista del Nuovo Cimento, 7, 1977, pp. 277-362.
23 Cfr. o.a. Va. B. Zel'dovitch, LD. Novikov, De Structuur en Evolutie van het heelal (in
het Russisch), Ed. Nauka, Moskou, 1975.
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globale structuur van de mathematische modellen van de tijd-ruimte(n).
En dat heeft resultaten opgeleverd die even belangrijk zijn als de voorspellingen van Gamow waren-",
In hun theoretische aanpak stellen sommige krommen van de tijd-ruimte
de 'geschiedenis' voor van de 'waamemers' , materiedeeltjes offotonen->.
Indien de tijd-ruimte geen singulariteit bezit, dan kan men zulke krommen
(in een weibepaalde zin) eindeloos doortrekken. Bestaat er echter weI een
singulariteit, dan zullen aithans enkele krommen daar eindigen. In de
Friedman-Lemaitre modellen b.v. zal elke geschiedenis van de waarnemer, ais zij maar ver genoeg naar het verieden wordt doorgetrokken, op
een initiele singulariteit stoten, waar die waarnemer uitgewist en geannihileerd wordt. Hawking, Penrose en Geroch wisten enkele theorema's te
bewijzen, volgens welke (haast) aIle relativistische kosmologische modellen, die er enige aanspraak op maken fysisch realistisch te zijn (d. w.z.)
het reele universum te kunnen voorstellen), noodzakelijkerwijze geschiedenissen bevatten - van deeltjes of fotonen - die niet tot in het
oneindige verlengd kunnen worden. M.a.w. al deze modellen moeten
singulariteiten bevatten : het bestaan van singulariteiten blijkt volkomen
onafhankelijk te zijn van de postulaten van de symmetrie in de gegeven
tijd-ruimtelijke modellen.
Dergelijke kosmische geschiedenissen die niet eindeloos doorgetrokken
kunnen worden, bepalen een zogenaamde grens (boundary) van de door ons
geconcipieerde tijd-ruimten. De punten zelf van die grens behoren niet tot
de eigenIijke tijd-ruimte : zelf zijn zij er geen ordelijke punten van, maar
juist die onvatbare singulariteiten.
Dat nieuwe inzicht roept een diepgaand filosofisch probleem Ope AIleen de
ordelijke punten van onze tijd-ruimten zijn voorwerp van ons wetenschappelijk onderzoek. De singulariteiten zelf, de punten van de grens,
blijven ontoegankelijk voor onze huidige mathematische technieken. Wij
verzamelen weI informatie over die punten, maar dan binnen de (al)
ordelijke regionen van de tijd-ruimte, waar die singulariteiten zich manifesteren in de gedragingen van de geschiedenissen van de 'waarnemende'
materiedeeltjes of fotonen.

24 Cfr. de mooie monografie : S.W. Hawking, G.F.R. Ellis, The Large Scale Structure of
Space-Time, At the University Press, Cambridge, 1973.
25 De krommen van de ruimte kunnen het 'verloop' van bepaalde rnateriele punten voorstellen, d.w.z. dat zij de sporen van die punten zijn. De krommen van de tijd-ruimte bevatten
veel meer informatie. Zij lichten ons niet aileen in over de plaatsen waar die punten zich in het
verleden bevonden, maar ook over de tijd waarop die punten zich in een bepaalde plaats
ophielden en bijgevolg over de snelheid waarmee zij zich bewogen. Om die reden is het dat de
krommen van de tijd-ruimte (om nauwkeuriger te zijn, sommige daarvan die men de krommen met temporeel of zero-karakter noemt) geschiedenissen of wereldlijnen worden genoemd van rnateriele deeltjes of lichtstralen (fotonen).
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Het bestaan van die grenslijn is een 'generische eigenschap' van haast aIle
relativistische tijd-ruimtelijke constructies : aIle 'normale' tijdruimten
moeten bijgevolg zo'n grens vertonen.

Toekomst van de theorie
Wij hebben hier heel in het kort vier resultaten van de moderne kosmologie besproken : de (fysische) existentie, de evolutie, de symmetrie en de
(aanvankelijke) singulariteiten van het universum. Maar de kosmologie is
geen voltooide monoliet. Zij blijft een springlevende wetenschap, waarvan polemische spanningen en verscheidenheid van opvattingen nog
steeds de vooruitgang stimuleren.
Niemand betwijfelt thans dat het universum in zijn totaliteit door middel
van de min of meer gewone fysische methodes onderzocht kan worden.
Maar een aantal kosmologen hebben de laatste tijd een opwerping van enig
gew.icht tegen de uitdijing van het heelal ingebracht. De rood-verschuiving
in de galaxieen-spectra zou volgens hen niet mogen gemterpreteerd worden als een Doppler-effect, dat op een vluchtbeweging van die galaxieen
wijst. Zij staafden hun opwerping met de feitelijke waarneming van enkele
galaxieenparen die door een zogenaamde materiebrug met elkaar verbonden
zijn (en die zich dus op nagenoeg dezelfde afstand bevinden) en toch
verschillende rood-verschuivingen vertonen. Oit schijnt in tegenspraak te
zijn met de wet van Hubble, die zegt dat de rood-verschuiving rechtstreeks evenredig is met de afstand-".
Oat lijkt ons evenwel nog geen definitief argument te zijn tegen de expansie van het universum. Reeds lang vermoedt men dat andere - veel
geringere - rood-verschuivingen (waarvan de oorzaken ons nog onbekend
zijn) zich kunnen voegen bij de - aanzienlijker - rood-verschuiving die uit
de expansie van het universum voortspruit. Oit zou aIle verschillen kunnen verklaren die inderdaad in enkele gevallen - van nabije galaxieen geconstateerd werden.
Men hoeft niet dadelijk de hele kosmologie op een andere leest te
schoeien, vooral dan wanneer blijkt dat de tegenstanders van de orthodoxe theorie van het uitdijend heelal geen betere theorie weten voor te
stellen - afgezien van enkele ad hoc hypothesen - voor de samenhangende
kosmologische visie zoals die op de theorie van de relativiteit gebaseerd is.
Geen enkele fysicus - zelfs niet een van de beste - kan een goed gefundeerde theorie, met haar vele vertakki~geninheel de huidige wetenschap,
zo maar laten varen voor een aparte deel-hypothese die niet met de rest

26 Cfr. G.B. Field, H. Arp, J.N. Bachcall, The Redshift Controversy, W.A. Benjamin
Inc., 1973.
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van de wetensehap verbonden is. Dat onze wereld zeer symmetriseh is,
staat nu weI vast. Maar streng bekeken is het bestaan van elke rnateriele
struetuur - elke ster of galaxie - een verstoring van die symmetrie. Wij
mogen gerust beweren dat de frontlijn van de huidige kosmologisehe
exploratie opgesehoven is naar het zoeken van nieuwe, minder symmetrisehe oplossingen, die ons universum met een betere benadering zouden
kunnen besehrijven dan de Friedrnan-Lemaitre modellen. WeI dient men
op te merken dat de mathematische behandeling aanzienlijk moeilijker
wordt wanneer de asymmetrie toeneemt.
Ook op het gebied van het theoretisch onderzoek van de singulariteiten
werd intussen een zekere vooruitgang geboekt. Tipler is erin geslaagd
enkele bekende theorema's daaromtrent te verbeteren en heeft met name
aangetoond dat bepaalde onderstellingen daarvan niet onontbeerlijk waren : de singulariteiten blijken op te treden in een groter aantal modellen
dan de eerste versies van die theorema's lieten verrnoeden-".
Ons overzieht 'van de bereikte resultaten van de moderne kosmologie was
noodzakelijkerwijze zeer selectief, en weerspiegelde met name de eigen
wetenschappelijke interesse van de auteur. Toeh meen ik ~ mogen beweren dat het stadium van blind rondtasten in de kosmologie voorbij is, en dat
wij veeleer een periode zijn ingegaan van versterking en bevestiging van
onze visie op het universum. Voor hoelang ? Dat is moeilijk te zeggen. De
ontwikkeling van de wetenschap heeft ons al zo vaak verrast, dat het van
naiviteit zou getuigen te denken dat wij ons thans op een reehte weg,
zonder mogelijke zwenkingen, bevinden.

Het universum als my the
De resultaten van de moderne kosmologie zijn wetenschappelijke suceessen in de volste zin van het woord. Het geheel van die resultaten vormt een
zeker, globaal beeld van het universum. En dat beeld kan men beschouwen als een van de grootste mythen van onze hedendaagse eultuur.
Daarmee is niets pejoratiefs bedoeld. In de moderne filosofie betekent
'mythe' al lang niet meer een 'fabeltje', waaraan voor niemand enige
waarheid beantwoordt. Mythe is datgene wat de strikt technisehe operaties (van mentale of manuele aard) overstijgt ; het is een poging om de
gevatte werkelijkheid te verstaan, om de menselijke waarden te beveiIigen, om de zin van de wereld en van alles wat daarin gebeurt te achterhaIen, om de mensen te helpen hun eigen plaats in de werkeIijkheid
te bepalen. In die zin is de my the een permanent bestanddeel van de
27 F.J. Tipler, Singularities in Universes with Negative Cosmological Constant, in The
Astrophysical Journal, 209, 1976, pp. 12-15 ; Singularity and Causality Violations, inAnnals
of Physics (New York), 108, 1977, pp. 1-6 ; Causally Symmetric Spacetimes, in Journal of
Mathematical Physics, 18, 1977, pp. 1.568-1.573.
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menselijke cultuur waaraan men niet kan verzaken zo men wil dat de
menselijke gemeenschap als dusdanig blijft bestaan en zich blijft ontwikkelen.
Zo is de hele hedendaagse wetenschap een mythe van onze cultuur. Want
die wetenschap berust op de my the van de Rede, d. w.z. op het geloof dat
zowel de resultaten bereikt door de wetenschap als de methode door
middel waarvan zij die bereikte, waarden zijn voor de mens.
Waarden kunnen niet worden bewezen. Maar het bewijs van elk nieuw
theorema en de empirische verificatie van elke nieuwe hypothese zijn voor
ons grote waarden, omdat de my the van de Rede ons oplegt ze als dusdanig te beschouwen. Het geloof in de orde, de wetmatigheid en de
rationaliteit, waarop elke theorie en elk 'empirisch bewijs' gefundeerd
zijn, is een van de componenten van de mythe van de Rede.
Op zoek naar de plaats die hij inneemt binnen de werkelijkheid die hem
tegeIijk omringt en doordringt, heeft de mens een kaart nodig, maar dan
weI een kaart waarop geografische coordinaten aangegeven zijn. Een
kaart weerspiegelt op min of meer getrouwe wijze de werkelijkheid : de
omtrek van de continenten of de 'kleureri' van het relief. Maar de geografische coordinaten zijn een my the in de traditionele zin van het woord : zij
beantwoorden aan niets in de werkelijkheid. Toch is de my the onmisbaar.
Zonder dat geografische netwerk is het onmogelijk zijn eigen positie te
bepalen. Termen als 'hier' en 'ginds' verliezen dan aIle betekenis.
In de geschiedenis van het menselijke denken hebben de kosmogenische
legenden de rol van geografische coordinaten gespeeld. Die legenden
onderscheiden zich van de moderne kosmologische theorieen zoals het
voor-wetenschappelijke zich van het wetenschappelijke onderscheidt,
zoals een afbeelding van de aarde, door een paar draken geschraagd en
door een kristallen sfeer van sterren omgeven, zich onderscheidt van een
foto van de aarde genomen door een kunstmatige satelliet.
Het belangrijkste is evenwel niet het verschil zelf tussen die schetsen van
de werkelijkheid, maar de methode die gebruikt werd om ze tot stand te
brengen. Tenslotte gaat het in aIle gevallen om hetzelfde : zo mogelijk een
gIobaal beeld van het universum te verkrijgen, gevat in een aangepast
coordinatennet. En welk ook het ontworpen stelsel zij, de oorsprong van
de coordinaten loopt steeds door de mens.

De in voetnoot 22 vermelde Amerikaans geleerde A.A. Penrias ontving
zopas ,. samen met zijn mederker R. W. Wilson de nobelprijs voor fy sica,

Claude Debussy, de toon-dichter

J. van Ackere

Het is nu al meer dan tachtig jaar geleden dat de fluit van de Prelude a
l'apres-midi d'un faune voor het eerst in het muzikale landschap
weerklonk. Haast niet te geloven is dat ook nog tussen de twee wereldoorlogen die voor ons zo welluidende en melodische, bijna strelende
muziek ervaren werd als een 'andere' muziek, een muziek met een 'modeme' aanpak van de klank, op de grens tussen 'moderne' muziek en
muziek tout court. Om de magische charme van dit toonstuk - niet met
geluid maar met stilte doorweven - te ondergaan, hoefde men niet eens een
vers van Mallarme ' s gedicht te kennen : de muziek eindigt waar de woorden beginnen (Prelude a...).
Omstreeks dezelfde tijd begon Debussy aan zijn Pelleas et Melisande .
Ook op het gebied van de opera is hij een vemieuwer geweest. Het betrof
voornamelijk het probleem waarover elke operacomponist zich het hoofd
breekt : de verhouding tussen woord en klank. Debussy's oplossing was
zo persoonlijk en delicaat, dat hij ze geen tweede maal herhaald heeft. De
ontmoeting met de dichter ven Pelleas et Melisande was een merkwaardig
samentreffen, niet om wat Maeterlinck aan de musicus gaf, maar om wat
hij hem 'over-liet'. Inderdaad, bij het vaker aangehaalde antwoord van
Debussy op de hem gestelde vraag wie hem een libretto kon verschaffen :
'celui qui disant les choses a demi me permettra de greffer mon reve sur Ie
sien', kan men noteren dat Debussy de betere helft behield en met muziek
en stilte uitgedrukt heeft wat de woorden niet konden zeggen of wat ze in
casu niet zo gelukkig hadden gezegd ! Want over de tekst van Maeterlinck
kan men nogal verscheiden oordelen. Hij heeft de pretentie voortdurend
symbolisch te zijn : behoudens enkele treffende gedachten waarin niets
symbolisch steekt (si j'etais Dieu, J'aurais pitie du coeur des hommes ... )
gaat het in feite veeial om een aaneenrijgen van pseudo-diepzinnige,
banale opmerkingen (J'ai vu passer queIque chose au fond de l'eau ... ;
Laisse-moi, tu vas me faire tomber... ; Aie soin d'allumer Ia lampe des ce
soir... enz.) die nog maar eens de elasticiteit van het begrip 'poezie.'
aantonen. In Maeteriincks 'heIft' heeft Debussy bovendien nog duchtig
gekapt en, al of niet voorgelicht door Pierre Louys, de dichter en vriend
met wie hij naar Maeterlinck in Gent toog, met veel psychologische
I
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handigheid het overtollige geschrapt en zinnen, passages en zelfs heIe
scenes die te symbolisch aandoen, b. v. het eerste tafereel, weggelaten.
Het meest oorspronkelijke van Pelleas tegenover de gewone opera is
het expressieve recitatief, buitengewoon lenig, als een adem die zwelt,
stokt, opnieuw versnelt volgens de kleinste nuances van het gevoel en het
psychologisch moment. Het verloopt langs een zeer gevarieerde curve,
van het bijna vlakke psalmodieren in de scene van de brief tot de breedzingende lijnen van de intens-Iyrische momenten waar het in zuivere melodie
overgaat. E~ dit gebeurt op een tekst waarvan elk woord verstaanbaar
blijft, en nog weI in een opera waar dat niet eens nodig zou zijn ! De
leidmotieven - er zijn er enkele maar discreet aangewend - worden hier aan
het orkest toevertrouwd, dat trouwens ook met de prachtige tussenspelen
voor enkele van de lyrisch meest intense momenten zorgt.
Naast de studie van de definitieve versie van Pelleas is er nog die van de
psychologische groei van de partituur : de innerlijke geschiedenis, die van
het gebaar dat telkens weer het al neergeschrevene doorstreept en een
nieuwe uitdrukking afdwingt, vanafhet eerste motief dat in de toondichter
zong (kern van het 4e bedrijf) tot de nog tijdens de repetities geschreven
tussenspelen. De genese van Pelleas zit in de partituur, in het rijpen van
een stijl, een langzame osmose tussen de poezie en de muziek : een dracht
van tienjaar ! Het handschrift van de oorspronkelijke versie bevindt zich
in de Conservatoriumbibliotheek te Parijs. De vergelijkende studie van
deze eerste versie en de definitieve tekst, die we ter plaatse konden
verrichten 1, toont duidelijk dat de geschiedenis van de stilistische genese,
met zwart, blauw en rood potlood aangeduid, de verovering was van de
grootst rnogelijke soberheid : het betreft bijna altijd een vereenvoudiging.
Florent Schmitt en Erik Satie vonden voor hun pianostukken de pittigste,
Debussy de meest poetische titels ... Poetisch en gevaarlijk. Geen titels
voor de Preludes, maar 'natitels' achteraan geplaatst, tussen haakjes en
door enkele puntjes gevolgd. Een drievoudige reticentie ! Inderdaad, net
als voor de Prelude a /'apres-midi d' un faune geldt voor het heerlijke
prentenboek Estampes, Images, Preludes dat de muziek eindigt waar de
woorden beginnen. Het ware een vermakelijk spelletje voor de antiliteraire fanaticus aan de liefbebber die deze stukken niet kent b. v. Ce qu' Q. vu
le vent d' Ouest te laten horen en hem als titel Feux d' artifice voor te
schotelen of, sterker nog, hem zelf onder Debussy's titels te laten kiezen
voor een hem opgediend cryptisch stuk. En toch, wat een wonderjuiste
sfeerweergave van de klankgeworden indruk ! Des pas sur la neige : geen
gedicht erbij halen, geen schilderij - enkele noten zo maar, poeern van de
afwezigheid, van de stilte. Alban Berg zit erin, en zelfs Webern. Ieder kan
1 Cfr. onze studie Pelleas et Melisande ou La rencontre miraculeuse d' une poesie et d' une
musique , Ed. Librairie Encyclopedique, Bruxelles/Paris, Uitgave van de Belgische Vereniging voor Muziekwetenschap.
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uitLa serenade interrompue met zijn habanera, zijn zinspeling oplberia,
zijn plotselinge 'breuken een klein drama opbouwen. Voor Debussy wordt
het een gelegenheid om verrassende klankcontrasten te scheppen, timbreeffecten (de piano wordt bij Debussy nu eens gitaar, in andere stukken
weer hoorn, tamboerijn of gameIan). Nog typischer is La Puerta del Vino
met klankschakeringen op verschillende diepte, waarbij linker- en rechterhand totaal onafbankelijk schijnen : het ritme van de rechterhand is
voortdurend in tegenspraak met het staag aangehouden habanera-metrum
van de linkerhand. Eigenlijk had men die Preludes evengoed 'Etudes'
kunnen noemen, zoals de bundel die later kwam : met Bachs Wohltemperierte Clavier en Chopins geIijknamige cahiers, drie hoogtepunten uit de
klaviermuziek van aIle tijden. Het is een haast onbegonnen werk in de
'Etudes' te selecteren : misschien de lIe, Pour les arpeges composes (wat
een populariteit had ze niet gekregen met een titel als b.v. 'Les fontaines
de Versailles' !) of de IOe, Pour les sonorites opposees, een kwintessens
van Debussy's pianokunst in de verscheidenheid van de aanslagen, de
tegenstelling van twee sonore plannen, aangeduid door het troosteloze
'Dolerite' en het helle 'Clair et Joyeux ', een kwestie niet enkel van toetsen
en polsen. Zo 'n bladzijde staat even ver van improvisatie als van willekeur
en toch klinkt alles zo vrij, zo spontaan : ze ontmoedigt de analyse.

Muziek en woord
Zijn tekort aan academische scholing maakte Debussy goed met iets
beters : een ingeboren goede smaak. Hij trachtte alsmaar zijn onvolledige
cultuur aan te vullen ; en door zijn weetgierigheid was hij steeds wat de
Fransen noemen 'dans Ie vent'. De man met het sierIijke geschrift die
moeite bleef hebben met de spelling van de werkwoordvormen, zocht
Iiever het gezelschap op van dichters en schilders dan dat van de musici,
voor wie hij in zijn geschriften niet aItijd mals was. Hij leek de mening
te zijn toegedaan (die jammer genoeg niet ver van de waarheid ligt) (fat
vele musici op cultureel gebied primairen waren die zich niet verder
zochten te ontwikkelen. Wat hen natuurIijk niet belette eersterangs
technici in uitvoering of compositie te zijn. Men vindt bij Debussy ook
bevreemdende uitspraken. Geschriften van kunstenaars moet men omzichtig beoordelen : Matisse was een formidabele schilder maar werd
pedant en weI eens dwaas als hij over schilderkunst sprak. In zijn geschriften is Debussy nogal eens (wat hij nooit in zijn muziek is) gemaniereerd. Hij wil humoristisch zijn, sarcastisch zelfs en dat lukt wei een
enkele keer, maar meestal is de toon geforceerd. Zijn vriend Satie kon
dat veel beter, hoeweI diens humor doorgaans in de titels en de woorden bleef steken-'. Want de muziek zelf van Satie - nog een geval van
2 Cfr. E.J.K. Cleuver, Erik Alfred Leslie Satie , 1866-1925, 'A rebel with a cause', in
Streven, dec. 1976, pp. 235-239.
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een invloed die veel sterker is dan het compositorisch niveau - is dodelijk emstig. Men kan niemand verbieden de cabaretwals Je te veux te
verkiezen boven het kleurloze 'symfonische dramma' Socrat, met teksten van Plato op muziek !
Debussy probeerde eveneens in zijn Proses lyriques eigen liedteksten te
dichten. Het werd een mengsel van de minder goede Verlaine en de
slechtste Samain, van wie zelfs de geliefkoosde termen worden overgenomen (frele , or, reve), met stroperige adjectieven en gekunstelde
beelden (de zeegolven worden vergeleken met 'des fillettes sortant de
I'ecole ' !).
De alleenstaande proef van de Proses lyriques daar gelaten, getuigt Debussy's keuze van de liedteksten, al of niet in de hand gewerkt door zijn
dichterlijke vrienden, van een verfijnd smaakgevoel. Waarschijnlijk had
Debussy op onbenullige teksten even waardevolle muziek kunnen schrijvena Maar belangrijker voor ons is dat zijn prosodische behandeling van de
Franse taal onfeilbaar was. Hij eerbiedigt het bijzondere karakter van het
Frans, dat niet - zoals het Duits of het Italiaans - een, taal met sterke
accentueringen is, maar veeleer een soort elastische band zonder veel
relief, die zeer kneedbaar is en zeer geschikt b. v. voor het recitatief
modeleren, terwijl de sterk jambische of trochaische gedichten van het
Duits zich beter lenen tot strofisch musicaliseren. Naar Baudelaire schrijft
Debussy zijn zwakste liederen. Maar Verlaine, de dichter van twintig
meesterstukjes en nog veel meer kaf, geeft hem enkele van zijn beste
liederen. Hoe goed trof hij in de eerste trits uit de Fetes galantes de sfeer,
de lach van Fantoches die rolt in de avondstilte van En sourdine en Clair
de lune. En hoe anders dan Faure behandelt Debussy dit laatste. Faure
herschept het decor en schrijft zijn lied in een unificerend ritme : het
menuet van de opgeroepen dansers. Debussy legt het accent op de gevoelsinhoud, trilt mee met een woord, een beeld, een stemming (vgl. de
plotselinge schaduw van een modulatie op het woord 'tristes'),
~
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In het laatste lied van de tweede reeks Fetes galantes, Colloque sentimental, verloopt de muziek op twee volkomen verschillende niveaus, die
het opgeroepen visioen en de werkelijke wereld onderscheiden. Een handig zanger weet er door wijziging van zijn timbre een kleine scene van te
maken, waarin men beurtelings de term hoort die zich het verleden herinnert, de stem die vergeten heeft, de stem van de recitant... Er is in dit lied
evenveel stilte als klank. Het is alsofmen bij het slot, 'se perdantjusqu'a la
fin ... plus rien', de schaduwen over het grasperk hoort ruisen.
De stilte in de muziek van Debussy! We hebben ze gehoord in de Prelude a l'apres-midi d'un faune, vooral op het einde en in het begin,
wanneer de hele natuur de adem inhoudt en luistert naar de arabeske
van de faun. Ze bevangt ons in de nocturne Nuages, inzonderheid in
het geheimzinnige slot. Er is het wegsterven van de klank in zo menige
Prelude, waar zovele geschreven noten niet moeten worden aangeslagen maar wezenloos blijven vlotten als resten van een verzwonden arpeggio, het natrillen van een verloren akkoord (Des pas sur la neige ... ).
Pour un tombeau sans nom uit Six epigraphes antiques is louter een
dialoog van enkele noten met de stilte, 'comme une plainte lointaine'.
En Pelleas dan, waarover Debussy zelf aan Pierre Louys schreef: 'Le
silence est une belle chose et Dieu sait que les mesures blanches de
'Pelleas' ternoignent de mon amour de ce genre d'emotion'. Wanneer
Wagners Tristan en Isolde elkaar weerzien, breekt er een overstelpend
duet los waarin het orkest en de gelieven om ter luidst met elkaar wedijveren. Debussy's orkest zwijgt bij het simpele woord van Pelleas :
'Je t'aime ', en Melisande antwoordt even simpel 'Je t'aime aussi'. Talloze akkoorden bij Debussy zijn rijk van de stilte die ze omhult, in de
nachtelijke scene b. v. van de ingehouden verwachting rond dat ene akkoord in de houtblazers, wanneer Melisande de naam, niets dan de
naam'Pelleas' prevelt, net voor de klankzaligste bladzijde van de hele
partituut (' Je les noue aux branches du saule ... ').
Met de Trois chansons de Bilitis koos Debussy teksten van zijn vriend
Pierre Louys, de helleniserende estheet die beweerde dat de enige vermeldenswaardige uitvinding sinds de Grieken de sigaret was en die dan
ook vroegtijdig aan overmatig roken stierf. Welk een mysterie en wellust
weet Debussy niet te leggen in de enkele maat die het voorspel uitmaakt
van La chevelure ! - nog een motief dat hem dierbaar was, vgl. de scene
van de haarlokken in Pelleas, La damoiselle elue , La jille aux cheveux de
lin enz. We zullen de akkoorden ervan niet in de proefbuis stoppen of op
een apothekersschaal gaan afwegen om te weten of ze verhoogde kwarten
of verminderde kwinten bevatten : een genieter van gastronomie gaat niet
in de keuken neuzen om de kruiden van de saus te tellen ... Parallel met de
harmonische loopt Debussy's tonale vrijheid : zelfs van het simpelste lied
kan men niet zeggen dat het in 'majeur' of 'rnineur' geschreven is. Zo
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verloopt het korte rondel Pour ce que Plaisance est morte uit de Trois
chansons de France achtereenvolgens in mineur, in majeur, in de heIe
toonladder, in een antieke modus (de dorische), terwijl sommige elementen ervan herinneren aan het gregoriaanse melos.

Orkestwerken
De zee wekt bij Debussy heel andere indrukken op dan bij een Keats b. v.
die in zijn prachtig sonnet Bright Star (The moving. waters at their
priestlike task of pure ablution round earth's human shores... ) tot ontgoochelende beschouwingen komt'. Bij Debussy is de zee niets dan de
zee. 'La mer', daarmee is alles gezegd. Het concertprogramma hoeft niet
eens de overigens omwisselbare ondertitels te vermelden. Er is niet de
minste beeldende beschrijving en toch roept Debussy's poerna - onverklaarbaar - met louter klanken de zee op : men hoort ze, men ziet ze,
men ruikt ze ! Geen muziek is zintuiglijker, klankzinnelijker ; geen muziek richt zich minder tot de geest en hierin staat ze ver af van een Bach
of van een Hindemith. Nu kan men ook dit werk hardnekkig op de
'vorm' gaan onderzoeken en ten alle prijze cellen, motieven, melodieen
gaan vergelijken en afwegen om te bewijzen dat Debussy weI degelijk
'structuur' op het oog had, weI een melodist was en zo meer. In feite is
deze muziek naar geen enkel vormschema op zoek, ieder ogenblik
schept ze zichzelf, golft ze over zichzelf heen. En vande herhalingen en
varianten kan men best zeggen dat ze even spontaan en ongedwongen
zijn als die van de zee zelf, van 'la mer toujours recommencee ' (Valery).
De progressisten en - in hun spoor - de snobs zweren thans, wat Debussy
betreft, bij zijn Jeux, het pure ballet dat door Diaghilev gelijktijdig met
Stravinski's Le Sacre du printemps in Parijs werd voorgesteld. Maar
terwijl Le Sacre een revolutie ontketende in de concertzaal en daarbuiten,
ging de opvoering van Jeux volkomen onopgemerkt voorbij. En toch heeft
Henri Barraud terecht van de Jeux gezegd : 'la fleche vivante de Jeux a
porte aussi loin sinon plus loin que l'artillerie du Sacre'. Mag het gegeven
naar het verleden gekeerd zijn, de muziek is naar de toekomst gericht. Het
wufte gedoe van drie jonge mensen die met een tennisbal en met elkaar
spelen was een symbool van een tijdverspelende generatie in haar decadente fase, die in de sport een afleiding zocht voor het onheil dat ze voelde
naderen (1912 ... ). Maar de muziek ! De dodecafonisten wijzen al dadelijk
op het akkoordencomplex dat de twaalf tonen bevat bij het begin" : het
blijft evenwel bij een aanduiding zonder uitwerking. Stravinski zit erin
3 Written on a Blank Page in Shakespeare's Poems facing A Lover's Complaint. (John
Keats: Poesies, Uitg. Emile-Paul Freres, Parijs, p. 186)
4 V66r Milhauds Choephores, Bergs Wozzeck, Messiaens Transfiguration, Lutoslawki's
Paroles tissees enz...
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(b. v. biz. 74, de twee klarinettenslierten), en de polytonaliteit, en de
atonaliteit en, met dat alles, de puurste ontroering in de partituur voortdurend benadrukt (doux et reveur, tres expressif, passionnernent... ). Maar
vooral is er de klank in se, de ogenblikkelijke verrukking buiten elke
structurele verhouding, en ook de orkestratie in se, een spel van timbres,
niet van noten met een timbre bekleed.
Toch volgen we Boulez en andere 'progressisten' niet, wanneer zij Jeux
als Debussy's meesterwerk beschouwen. Het gebeurt weI meer dat de
invloedrijkste compositie van een musicus daarom nog niet zijn opmerkelijkste is. Wat ons betreft, wij stellen op orkestraal gebied de Images
hoger. Iberia: Debussy is, afgezien van een vluchtig bezoek aan San
Sebastian, nooit in Spanje geweest, maar een rasechte Spanjaard als
Manuel de Falla beweert dat de sfeer van Iberia (Debussy hoorde het
gelijknamige werk van Albeniz slechts in 1913) volkomen authentiek is, al
komt er geen enkele Spaanse volksmelodie in voor. Een goed geslaagd
pasticcio kan waardevoller muziek geven dan het klakkeloos overnemen
van onvervalst folkloremateriaal. Manuel de Falla heeft trouwens zelf
denkbeeldige folklore geproduceerd : het is nauwelijks te geloven maar
zijn zogenaamde 7 Canciones populares zijn pure eigen vinding ! In Iberia
zit er geen systeem, geen prefabricatie maar een soort muzikale generatio
spontanea. Noch de vorm, noch de tonaliteit zijn vooraf vastgelegd. De
muziek is trouwens nooit strikt tonaal, of om het met een beeld te zeggen :
het dwangbuis van de leidtoon ofhet 'hunkeren' naar de tonica kent ze niet
meer. De voornaamste regelluidt : 'Plaisir de la musique' ; dit woord van
Roland- Manuel is op niemand beter toepasselijk dan op de musicus van
l'Isle Joyeuse.
In het eerste deel van Iberia hangt alles feitelijk af van een opklimmende
curve die neerzijgt : geen eigenlijke variatie, maar enkel een speelse
metamorfose. Het middenstuk is het meest poetische van de vele Debussy-nocturnes en - al staan we wat huiverig om een schoolse term ten
aanzien van Debussy te gebruiken - het slot zouden wij als een ideaal stuk
opgeven voor een orkestratie'les' ... Debussy is nooit in Spanje geweest :
maar wij waren er met zijnIberia ! Gigues tristes, Rondes de printemps :
waarschijnlijk heeft men nooit meer een dergelijke verfijning in de orkestratie bereikt. Bij de Rondes die in het lie de France gedanst worden
hoeven we noch Corots Souvenir de Mortefontaine noch Gerard de Nervals Sylvie ter hulp te roepen. Debussy zelflijkt ons te willen verschalken
en schrijft boven de partituur een strofe uit een 'vieux mai toscan' : in feite
is het de aanvang van een canzone uit Poliziano, de frisse Renaissancedichter. Voortdurend keert in het werk het begin van het Franse volkswijsje 'Nous n'irons plus au bois' terug. Debussy bouwt er niets mee op
maar speelt er gewoon mee. De analyst kan de varianten van het wijsje
optellen - meer dan 30 ! - en er netjes een tabel van opmaken, iets wat
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Debussy beslist niet gedaan heeft ! Trouwens, de luisteraar geeft er zich
geen rekenschap van, zo spontaan vloeit en bloeit die muziek.

II luminoso crepuscolo
Aldus betitelt Riccardo Malipiero Debussy's laatste periode : het licht van
de Six epigraphes antiques (1914), van de Etudes (1915), van En blanc et
en noir (1915), van de Sonates (1915-17) in de schemering van een levenseinde overschaduwd door ziekte, oorlog en het verlies van bijna aIle
vrienden (om persoonlijke redenen).
Ais laatste werk , drie Sonates, de helft van de zes die hij had willen
schrijven. Sonates ? Niets in deze stukken herinnert aan de oude sonate,
noch in de vorm noch in de geest, ook niet aan de Franse tenzij dan in de
vrijheid die ook in de Concerts van Rameau geldt. Deze misleidende
benaming evenals de andere verwijzingen van Debussy-'musicien francais' -naar de oude Franse meesters, zullen weI hoofdzakelijk patriottische
oprispingen geweest zijn tegen de Duitse invaller : in diezelfde zin verstaan wij het klaroengeschal dat tegen Luthers koraal aandreunt en het
Marseillaisecitaat in de van verrassende kiankontmoetingen kolkende
suite En blanc et en noire 'Sonate', het betekent bij Debussy niets anders
dan 'klankstuk' (suonare : klinken, spelen). Het verdriet waarmee de
verrukkelijke pastorale van de Triosonate voor fluit, altviool en harp
begint (melancoliquernent) is enkele maten verder al vergeten : zolang er
maar muziek te maken is !...
De vierde had een sonate voor hobo, hoorn en clavecimbel moeten worden. De laatste die nog geschreven werd, voor viool en piano, is even
'deconcertant' ais 'concertant' ! Voortdurend slaat de stemming om : b.v.
in het 'Fantasque et leger", tussen het vertederend klagen van de viool,
enkele maten meno mosso, die iets magisch en vervoerends hebben. Tot
het einde toe en nog in dit ultieme werk, in volle oorlog voltooid, zal de
door een onverbiddelijke ziekte afgetakeldeman in verrukking luisteren
naar de wellust van de klank. Met, in de laatste maten, 'sourdement agite '
tegenover de willoze, vallende aanvangsmelodie van de sonate een bitsig,
bijna toomig slotgebaar. Hiver 1916-1917.
Debussy's laatste jaren vielen samen met wat elders het hoogtij van het
expressionisme was: Alban Bergs Orkeststukken opus 6, Stravinski's Le
Sacre du Printemps, Bela Bart6ks ontzettende Vier orkeststukken opus 12,
Rudi Stephans Musik fur Orchester . Maar Debussy zelf probeert men
tevergeefs in een classificatie onder te brengen. De man die als niemand
anders, om een woordspeling te gebruiken, zijn indrukken welsprekend
wist uit te drukken, is even moeilijk bij de impressionisten - een woord
dat we opzettelijk vermeden hebben - als bij de expressionisten te rekenen. Bij Debussy kan men geen stijlperiodes onderscheiden, weI con-
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stanten, geen terugkeer op zichzelf, maar het verleden enkel als springplank. Debussy is moderner dan vele hedendaagse musici door zijn
voortdurend ontginnen van de klankmagie, zonder daarvoor de hulpbronnen oftechnische verruimmingsmedia van thans nodig tehebben, Met
zijn asymmetrie, zijn muziek in voortdurende 'statu nascendi', is hij
verder gegaan dan de reeds voorbijgestreefde dodecafonisten of seriele
musici die weliswaar rationele banden legden maar dan toch banden...
Debussy werd ten grave gedragen terwijl men tot in de omgeving van
Parijs de granaten hoorde ontploffen. Een van de weinigen die de lijkbaar volgden, een journalist, hoorde een vrouw op haar stoep tot haar
buurvrouw zeggen : 'il parait que c'etait un musicien'. Inderdaad. En
welk een musicus ! Frankrijks grootste toondichter. En misschien ook,
in de esoterische betekenis van het woord waarmee rijm noch vers zijn
gemoeid, zijn grootste dichter.

Wij nemen graag de tijd
veer u
Zo zijn wij. Voor ons is een bank nu eenrnaal geen
plaats waar mensen mekaar paperassen toeschuiven en waar clienten als nummers komen en
gaan.
Wij nemen graag de tijd voor u, want wij geloven in
«rnaatwerk». Voor iedere specifieke situatie is er
een oplossing. Het is onze taak die te vinden voor
u. Kom eens langs.

•

KREDIETBANK
Wij nemen graag de tijd voor u.

De Running Fence
Praten met Christo

Jo F. Du Bois

Veertig kilometer lang, van de Stille Oceaan landinwaarts tot voorbij de
autoweg die Santa Rosa met San Francisco verbindt, een doorlopend
hek : The Running Fence.
Een lange afsluiting in wit nylon, 5 meter hoog, vastgehecht aan een 140
km lange staalkabel door middel van 320.000 haken, en ondersteund door
1.000 palen die in de grond werden geheid en door 13.000 ankers rechtgehouden. Een reuze onderneming waaraan vier jaar werd gewerkt, die 2
miljoen dollar heeft gekost en slechts veertien dagen overeind bleef staan
(van 10 tot 24 september 1976), 750.000 bezoekers lokte en tenslotte uit het
Noord-Californisch landschap volledig verdween. AIleen de herinnering
aan het gebeuren leeft nog voort.
Een kunstwerk ? Of de krankzinnige stunt van een megalomane dromer
die zich Christo noemt ? Wie is die Christo ?1
Christo Javacheff werd in 1935 te Gabrovo in Bulgarije geboren. Zijn
kinderjaren werden versomberd door oorlogsdreiging en Duitse militaire
bezetting. Na 1945 kwam het communistisch regime en de Russische
overheersing van de oostelijke Balkanstaten. Christo werd lid van de
Bulgaarse agit-prop, een propagandistischejeugdorganisatie die zich o.m.
inspande om het landschap langsheen de Orient-Express-spoorlijn zo
aantrekkelijk mogelijk te maken : reizigers uit het Westen die het land
doorkruisten op weg naar Istamboel, moesten een prettige indruk van het
communistische Bulgarije met zich meedragen. De leden van de agit-prop
leerden de boeren, die langsheen de spoorlijn woonden, hoe ze hun huizen
dienden op te frissen, hoe ze karren en andere werktuigen op het hof of de
akkers konden opstellen tot mooie 'stillevens', en de hooioppers en mestvaalten konden verbergen onder netjes ingepakte zeildoeken. Deze
jeugdervaringen - het inpakken en het collectief ondernemen - zullen
Christo bijblijven.

1. David Bourdon, Christo, Harry N.Abrams, New York, 1972 ; Christo, Valley Curtain,
Harry N .Abrams, New York, 1973 ; Christo, The Running Fence, met inleiding door Werner
Spies, catalogus tentoonstelling, 1977-1978.
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In 1958, na het beendigen van zijn studies aan de akademies van Sofia,
Praag en Wenen, vestigt hij zich in Parijs. Hij ontmoet er o.m. Arman en
Daniel Spoerri. Ook de kunstcriticus Pierre Restany die hem bij de
Nouveaux Realistes wil inlijven. Christo blijft echter afzijdig. Toch heeft
hij het aan Restany te danken dat hij in 1961 zijn eerste tentoonstelling kan
houden : ingepakte voorwerpen. Een genre van stilleven dat hem weldra
grote bekendheid bezorgt. Christo experimenteert ook met lege olievaten
die hij opstapelt. De opstapelingen zijn gestyleerde beelden uit het industrieel proces van de westerse consumptiemaatschappij. Met de verpakkingenhebben ze ook iets gemeens, n1. dat ze een vorm van verbergen,
van afsluiten zijn. Zo verwezenlijkt hij zijn project Rue Visconti (1962),
een Parijse straat die door een muur van op elkaar gestapelde olievaten
totaal voor het verkeer wordt afgesloten. Christo speelt hier in op die
dialectische spanning tussen het verbergen en het onthullen. Alles wat
ingepakt wordt is onzichtbaar geworden, mysterieus, wekt de
nieuwsgierigheid Ope Maar de vorm van de verpakking en vooral het door
hem gebruikte materiaal (doorschijnend plastic) laten de aanwezigheid
van iets, zijn werkelijkheid vermoeden. Deze opstapelingen zijn bovendien de eerste aanzet voor meer monumentale ondernemingen, veroveringen van een ruimtelijk gegeven.
In 1964 vestigt Christo zich in New York. In datzelfdejaar organiseert het
Stedelijk Van Abbemuseum te Eindhoven zijn eerste overzichtstentoonstelling. Van 1968 af volgen de monumentale werken elkaar op :
5.600 Cubic Meter Package (ingepakte lucht) op de Documenta 4 te
Kassel; verpakking van een toren en een fontein te Spoleto (Italie) en van
de Kunsthalle te Bern (1968). Hetjaar daarop verpakt hij het Museum of
Contemporary Art in Chicago, en een 1,5 kilometer lange kustrook,
Wrapped Coas, One Million Square Feet, te Little Bay, Sidney, Australie. In 1971-1972 schermt hij te Rifle, Colorado, de he le vallei af - Valley
Curtain - met ee.n reusachtig oranjegekleurd zeildoek. En in 1976 verwezenlijkt hij de Running Fence-het Lopend Hek. Vier jaar heeft Christo aan
de Running Fence gewerkt : eerst een idee, een vlugge schets, uitgebreide
tekeningen, technischestudies, verkrijgen van instemming der bewoners,
moeilijkheden met politieke en ecologische instanties, financiering tot
uiteindelijk de verwezenlijking en de afbraak. Een happening zonder
weerga. De documenten, tekeningen, bescheiden, zeildoek, ankers, kabels, palen, fotos, video's, film, vormen samen de inhoud van een
boeiende tentoonstelling die West-Europa heeft afgereisd : eerst in het
museum Boymans-van Beuningen in Rotterdam, dan in Bonn, Hannover,
Humlebaek (Denemarken), Zurich, het Brusselse Paleis voor Schone
Kunsten en in november-december 1978 in het museum van Grenoble.
Midden september hadden we met Christo een lang gesprek dat we hier
publiceren. Uit het interview mogen twee ideeen waaraan Christo biezon-
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der veel belang hecht, onderstreept worden. Vooreerst zijn dynamische
kijk op het kunstwerk. Christo beschouwt een kunstwerk niet als een
onaantastbaar 'eeuwige schoonheid'. Het is veeleer de zichtbare gestalte
van een bepaald menselijk belevingsmoment. Hij spreekt in dit verband
over de prime time, de originele tijd van het werk. Eenmaal dat zo een
ervaringsmoment in een vorm gestalte krijgt, wordt het voor de eigentijdse
mens mogelijk zichzelf in zijn concreet bestaan bewust te worden. Door
een beschouwingsproces. De bewustwording dwingt de mens zich te
re-orienteren, dwingt hem zijn relaties tot de evenmens, tot de gemeenschap, tot de omgeving waarin hij leeft, aan een kritisch oordeel te
onderwerpen. Eenmaal dit proces verlopen, heeft het kunstwerk zijn
oorspronkelijke, authentieke functie verloren. De kunst is derhalve dynamisch in wezen, het kunstwerk is van nature vergankelijk.
Een ander aspect van het modeme kunstwerk is, volgens Christo, zijn
breuk met de 1ge eeuwse traditie van het individualisme. Het kunstwerk is
niet langer het produkt van een enkele kunstenaar, maar het resultaat van
een ontelbaar aantal reacties (responses) en energieen die door het project
bij de rnensen worden opgeroepen. Contradictorische reacties want men
kan zich hevig tegen het project afzetten, men kan er ook hoog mee
oplopen. Hoe die twee aspekten in mekaar verstrengeld zijn, wordt in het
interview verder verklaard. Het materialistisch en dialectisch denken van
Christo zet terecht de klassiek geworden bourgeois-esthetica die wij uit de
vorige eeuw overgeerfd hebben, op de helling. Zijn oeuvre is o.m. een
belangrijke bijdrage tot het scheppen van een kunst die uiting is van een
collectief bewustworden waardoor de hedendaagse mens zichzelf erkennen kane
Zowat tien jaar geleden hebt u in een gesprek met Geert Bekaert gezegd
dat de plastische waarde van de Chinese Muur veel groter is dan die van
de mooiste Vermeer van Delft". Heeft de Chinese Muur u op het idee
gebracht de Running Fence te bouwen ?

De Running Fence is geen muur, maar een afsluiting. Een Lopend H ek zou
je het kunnen noemen : een reeks in de grond geheide palen en tussen twee
palen telkens een ruimte die wordt opgevuld met planken, staaldraad of
zeildoek, zoals de afsluitingen die boeren bouwen rond hun erf. De Chinese Muur daarentegen is een militair bolwerk. Meer nog, een architectuur met een ruimtewerking, een volume, een weerstandsvermogen die
helemaal anders op ons inwerken. De Running Fence b.v. was voortdu-

2.

cf. Geert Bekaert, Gesprek met Christo, in Streven, jan. 1969, pp. 363-372
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rend in beweging. Tussen elke twee palen bedroeg de afstand 20 meter.
Elk zeilpaneel had een lengte van 24 meter. De wind speelde erin en de
opslaande zeilen puilden soms 5 tot 6 meter uit. Dat reageert dus heel
anders dan een architectonische structuur. Nu weet ik wel dat sommige
elementen van de Chinese Muur een esthetische waarde hebben, de
hoogte b. v. of het meeglijden met de glooiingen van het heuvellandschap.
Ook de Running Fence schikte zich naar de natuurlijke bijzonderheden
van de streek in Noord-Californie. Maar dat speelde slechts een secundaire rol. Hoofdzaak bleef de bindstructuur tussen twee belangrijke elementen van het landschap in die streek : de oceaan aan de westkust en de
autostrade dertig kilometer oostwaarts. Bij de Chinese Muur primeert de
scheiding, bij de Running Fence de verbinding.
U bent vooral bekend geworden door he! verpakken van objecten. De
laatste tien jaar hebben uw werken meer monumentale afmetingen aangenomen. U hebt ook vaker een beroep gedaan op techniek, industriele
inbreng , management. U bent overgegaan van ambachtelijk werk naar
industriele produktie .

N atuurlijk hebben wij voor een project als dit de hulp ingeroepen van
specialisten, ingenieurs, landmeters, geologen, metereologen, juristen en
zovele anderen. Maar het bouwen zelf van de Running Fence was heel
simpel. Daar is helemaal geen gesofistikeerde technologie bij te pas gekomen. Het zeildoek werd aan een honderdveertig kilometer lange kabel
bevestigd door middel van driehonderdtwintigduizend haken. Gewone
haken. Geen elektronisch of mechanisch systeem. En die haken werden
met de hand aan de kabel vastgemaakt. Onze ingenieurs trachten een
project altijd zo te ontwerpen, dat de persoonlijke inzet van de werklui,
van de uitvoerders heel groot blijft. Geen arbeid aan de lopende band zoals
in de autoindustrie. Iedere medewerker was verantwoordelijk voor een tot
tien panelen. Met eigen handen moesten ze hun werkmethode vinden.
Voor een dergelijk project is deze manier van werken essentieel. De
Running Fence moest bovendien na twee weken worden afgebroken. Het
was dus heel belangrijk dat de palen, de ankers, de hechtingen zo eenvoudig mogelijk ontworpen werden. Geen beton : niets dan ankers zoals
kampeerders of alpinisten er gebruiken. In de hele opzet werd de technische inbreng tot een minimum herleid. Het meest belangrijke is en blijft
het zelf realiseren van het project.
Dus blijft u ambachelijk in uw denken en werken. ?

Neen. Dit is m.i. geen ambacht. Het komt erop aan het project zo vlug
mogelijk af te werken. Ingewikkelde technologische systemen zouden de
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kansen op mislukking vergroten. Nu heb je een onmiddellijke relatie tot
het project. Het heeft vee I weg van de manier waarop primitieve volkeren,
de nomaden in Tibet b. v., te werk gaan bij het optrekken van hun tenten.
Of zoals scheepslieden de zeilen hijsen en strijken. Handwerk op onze
dagen is zeer kunstig ...

Zo bedoelde ik het niet. Ambacht of handwerk is met de handen werken.
Een schrijnwerker die met eenvoudige werktuigen een tafel maakt of een
kast, heeft toch een directe relatie met wat hij doet ?

Juist. Zo is het

Uw werk doet me soms aan Panamarenko de nken". Panamarenko doet
zich voor als een ingenieur in de aeronautica. Hij heeft een mythe rondom
zich gecreeerd en die mythe kan maar bestaan zolang zijn projecten nooit
volledig verwezenlijkt worden. U daarentegen werkt vier jaar lang aan de
Running Fence, u vecht om uw project gerealiseerd te krijgen. U zet door
tot het tastbaar en zichtbaar voor ons staat. Voor u is het werkelijk heel
belangrijk dat het project op een bepaald ogenblik bestaat.

Mijn projecten werden nooit in opdracht uitgevoerd. Zij kwamen tot stand
buiten het bestaande kunstsysteem om, ik bedoel : buiten de rninisteriele
departementen van Cultuur, de prive-galerijen, de openbare instellingen,
de musea, daar waar de mensen gewoon zijn kunstwerken te zien. Mijn
projecten worden onmiddeIlijk in de concrete levensruimte geworpen.
Van dat ogenblik afbeginnen ze te groeien, zichzelfte worden. Wanneer ik
zo'n idee heb en een eerste ontwerptekening op papier zet, kan ik onmogelijk weten welke gevoelens en inzichten het bij de mensen zal oproepen.
Het project is uiteraard veel rijker dan mijn verbeelding. De Running Fence
is vier jaar lang voor mij een universiteit geweest met aIle mogelijke
vormen van leven en gedragingen : studie van de weersomstandigheden,
de complexiteit van de politieke verhoudingen in Californie, de reacties
van de bewoners. Dat alles kwam in het volle daglicht te staan gewoon
omdat ik het project wou maken. Zonder project ook geen ontwikkelingen. Ik heb vele tegenkantingen gekend ; ik had het heel moeilijk om de
3., cf. Jo F. Du Bois, Panamarenko of de droom van een self-made ingenieur, in Streven,
juli 1976, pp. 913-920. Een retrospectieve Panamarenko wordt eerstdaags getoond in het
Brusselse Paleis voor Schone Kunsten (november 1978).
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nodige vergunningen te krijgen. Er werden processen ingespannen, bommen geplaatst om het hele project te vernielen. Men heeft me. zelfs naar het
leven gestaan. Dat allemaal omdat de mensen wisten dat ik mijn idee tach
zou verwezenlijken. Als ik het opgaf, zou ik mijn geloofwaardigheid
verliezen. En zonder die geloofwaardigheid waren die fantastische
reacties niet meer mogelijk. Alle mensen, of ze er nu voor oftegen waren,
of ze het project bekritiseerden en afschuwelijk vonden of het met enthoesiasme verdedigden, allen hebben eraan meegewerkt en het waar gemaakt. Zo heeft het project zichzelf dynamisch kunnen ontplooien, vier
jaar lang, buiten mij om. Het leefde zijn eigen leven ; het openbaarde nooit
voorziene dimensies dank zij het kluwen van gegevens en reacties dat
ontstaat in een welbepaald menselijk milieu. Totaal buiten het kunstsysteem om. Het kunstsysteem erkent normen, vast omschreven codes,
zodatje kunt zeggen : ik ben tegen die of die vorm van hedendaagse kunst.
Je beschikt immers over een aprioristisch referentiekader. De kracht van
de Running Fence is het oeuvre zelf en al de mogelijke reacties die het kan
oproepen in een concreet gebied dat 40 km doorsnede heeft, waar meer
dan een half miljoen mensen komen. Uitzonderlijke krachten worden zo
losgewoeld. Dat kun je niet voorzien.

Waarom een tentoonstelling van de Running Fence opzetten ? Het lijkt
een poging te zijn om u toch weer in het kunstsysteem in te schake/en. Of
hebben we hier te maken met een soort archeologie van de hedendaagse
kunst ?

Een tentoonstelling kan de Running Fence nooit vervangen. Vier jaar lang
heeft het project bestaan, eerst bij mij als idee, later in de verschillende
stadia van zijn verwezenlijking. Vierjaar van mijn leven, van het leven van
een half miljoen mensen. Met de documentatie die ervan overgebleven is,
ben ik heel gelukkig. Maar het is en blijft een documentatie over een
project dat niet meer bestaat. De bezoeker zal zich wel een beeld kunnen
vormen van het project, maar het project beleven kan hij niet. Hij ziet
alleen zo iets als een xerox-kopie van het project.

Het kunstwerk bestaat dus in de verwezenlijking ervan, meer in het
creatieproces dan in het voltooide oeuvre?

Neen. Het werk bestaat in zijn totaliteit. Vier jaar dynamisme. Daar kunje
niets uit losmaken. En dat zou niet mogelijk zijn als er niet op een bepaald
ogenblik een eindfase kwam. De dynamics, de losgeslagen energieen
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zouden dan nooit werkelijkheid zijn geworden. Zonder de eindfase geen
tegenstand, geen inspanning van de advocaten, geen enthoesiasme. Het
project ontleent zijn kracht aan de fysisch tastbare gestalte die het in de
eindfase aanneemt. Indien ik een normale conceptkunstenaar was, had ik
er na twee jaar mee kunnen ophouden. Ik had toen al genoeg videos ,
films, foto's en documenten over die mensengemeenschap in Noord-Californie en over haar gedragingen om een tentoonstelling op te zetten.
Maar ik zou nooit de echte reacties losgemaakt hebben. Bij een dergelijk
project is het zeer belangrijk niet te doen alsof. N atuurlijk loop je altijd het
gevaar te mislukken. Maar als het project er eenmaal is, ontdek je er de
volle waarheid van, nl. de synthese van een enorme som energie.
De visuele gestalte van het project speelt dus een grote

1"01.

Beeld u zich even in dat de Running Fence in hout was gemaakt. In een
stevig materiaal. Hoe vervelend, onzinnig, ontgoochelend zou zo'n werk
overkomen. Het was heel belangrijk dat de fysische gestalte iets tijdelijks
had. Het aangewende materiaal, het zeildoek, was daarom heel broos : het
kon scheuren of wegwaaien , de mensen konden het vernielen. Het project
kende maar een korte bestaansduur. De mensen hebben zich moeten
haasten om het te zien. Ze wisten dat het na enkele dagen niet meer zou
bestaan. De broosheid van het oeuvre schept die spanning. Het zou
volkomen absurd zijn geweest zo'n project in hout of beton te bouwen.
David Bourdon he eft Ul1' eerste werken, de verpakkingen, een nieuwe
vorm van Stilleven genoemd. Z,i. was het er u om te doen de tijd stil te
leggen. Uw monumentale werken kennen maar een korte levensduur.
Hebt u een andere verhouding tot de tijd willen uitdrukken ?

Ik ben ervan overtuigd dat ook mijn eerste werken uiterst broos zijn. Veel
van die verpakkingen werden vernield, omdat mensen wilden weten wat
erin zat en de koorden losknoopten. Of ook omdat de aangewende materialen (koord, zeildoek, plastic) heel broos waren.
Waarom maakt

II

uw werken zo broos ?

Dat lag eigenlijk nooit in mijn bedoeling. Ik geloof dat een kunstwerk altijd
een kortstondig bestaan heeft. Het kan niet bestaan buiten zijn oorspronkelijke tijd, zijn prime time. Daarmee bedoel ik de periode waarin de
.kunstenaar het heeft willen maken, wanneer de historische, sociale, economische en culturele context er rijp voor is. Op dat moment gebeurt het.
Nadienis het kunswerk buiten zijn werkelijkheid geraakt, het is 'gedefaseerd', displaced. De maatschappij verandert, de techniek verandert, de
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tijdsgeest verandert. Nieuwe, vreemde elementen worden aan het kunstwerk toegevoegd. Het wordt verkracht. Toeristen die in Rome de Sixtijnse
kapel bezoeken, zijn overtuigd dat ze de fresco's van Michelangelo zien.
Wat volkomen onjuist is. De tijdgenoten van Michelangelo konden zijn
fresco's op het plafond van de Sixtina nauwelijks onderscheiden, zo
donker was het daar. Nu worden er sterke spots op gericht. Ze verlichten
de fresco's maar verkrachten meteen de idee van Michelangelo. Hetzelfde
kun je zeggen van schilderijen die worden opgeborgen in musea die
vroeger niet bestonden en waarvoor die werken niet gemaakt zijn. Hier
raakje de victoriaanse opvatting over de benadering van een kunstwerk.
Wij denken : dat is nu kunst. Maar het is helemaal geen kunst meer. Een
kunstwerk bestaat maar eenmaal in zijn eigen identiteit, nl. in zijn prime
time, zijn originele tijdscontext. Ais je de zaken zo bekijkt, moet je goed
weten dat deze visie op de esthetica een kwestie van dynamiek is. In je
hoofd zitten duizenden coordinaten die je moet samenbrengen. Je kunt niet
zeggen dat je een Grieks beeld, de Venus van Milo b.v. of de Nike van
Samothracie, begrijpt. Je staat ervoor in het Louvre en terwijl je het
bekijkt, maakje een synthese van aIle coordinaten die over die dingen inje
hoofd zitten. Enje projecteert die op het beeld. Je beziet het anders dan de
Grieken, omdatje meer dan tweeduizendjaar cultureel patrimonium inje
oordeel betrekt. Daarom is een kunstwerk nooit iets onaantastbaars, iets
wat eeuwig onveranderlijk blijft. Zo zie ik ook mijn eigen werken : ze
leven door een bundeling van relaties in een bepaalde mensengemeenschap. Het geheugen speelt daarbij een grote rol. Het geheugen dat
zowel de oudste bibliotheken als het elektronisch brein omvat. Onze
waarneming van het kunstwerk en zijn identiteit wordt door dat alles
bepaald.
Het gaat er mij niet om, tijdelijke dingen na te streven. Het doel is het
losmaken van krachten. Meer dan 750.000 mensen hebben de Running
Fence gezien in amper twee weken tijd, in zijn originele tijd, zijn authentieke bestaanstijd. Ze hebben daarvoor de autoweg moeten verlaten en
zo'n 80 km langde nationale weg volgen, gedurende een uur, een uur en
een kwart. Zo iets kunje in een museum nooit meemaken. Een museum is
altijd een 'cleane' ruimte, afgesneden van de levende mensengemeenschap ; daar kunnen de krachtvelden niet op elkaar inwerken.
Maar zo verliest u de veilige garantie van het systeem. Tot het einde toe
blijft de verwezenlijking van uw projecten onzeker.

Elk project dat ik wil uitwerken, loopt altijd gevaar te mislukken. In feite
zijn al mijn ondernemingen zelfmoordpogingen. Juist dat risico maakt de
energie los. Een mislukking werkt op mij als een koud stortbad, maar dat
stimuleert. Je moet trouwens leren mislukkingen te erkennen en aanvaar-

1. Christo, Running Fence 1972-1976 (foto Jeanne-Claude)

2. Christo, Running Fence 1972-1976 (foto Volz.)

3. Christo verdedigt het Reichtagsproject voor de Berlijnse senaat 1977 (foto Volz)

4. Christo bespreekt het Reichstagproject met Willy Brandt 1977 (foto Volz)

5. Christo, Valley Curtain 1970-1972 (foto Shirnk-Kender)

6. Christo, Wrapped Walk Way 1978 (foto Eeva-Inkeri)
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den; evengoed alsje kuntjubelen om een succes. Zo gaje in totaal andere
dimensies leven. Je komt innerlijk vrij te staan, want je weet dat het
project zijn eigen bestaansweg zoekt. De meeste hedendaagse kunstenaars, ook zij die tot de avantgarde behoren, werken als waren ze de
soevereine meesters over hun kunst. Conceptuelen evengoed als realisten
willen eigenmachtig beslissen over wat er gebeuren moet en gebeuren zal.
Zij zijn 1ge eeuwse kunstenaars gebleven. Mijn projecten gaan op een
merkwaardige wijze helemaal buiten mij om leven. Mijn vrouw en ik
hebben ze geconcipieerd, en gevoed met onze tijd, met ons geld. En toch
ontwikkelen ze zich totaal onathankelijk. Ze nemen dimensies aan die ons
volledig vreemd en onbekend waren gebleven. Wij konden die evolutie
nooit vooraf kennen. Daarin vinden wij de diepste vreugde om ons werk.
U~V

projecten scheppen ook nieuwe sociale relaties, verhoudingen tussen
mensen die elkaar voorheen nooit hebben gekend ell die nu ineens een
saamhorigheidsgevoel ervaren. Zij weten zich uit hun existentiele eenzaamheid bevrijd. Maar die gemeenschapsband is uiterst broos, even
broos als het werk zelf, Achteraf komt alles te vervallen en verzinken die
mensen wellicht opnieuw in het drijfzand van hun isolatie .

Mijn projecten kunnen het best vergeleken worden met een Himalayaexpeditie. Je schept een saamhorigheidsgevoel, intermenselijke relaties. Dat doe je zo maar niet met een vingerknip. Er gaat een lang ontwikkelingsproces aan vooraf. Dat isjuist zo boeiend. De mensen die naar deze
tentoonstelling komen en de voorwerpen (de stalen palen, het zeildoek, de
haken, de kabel) en de foto's of de film bekijken, zien slechts momenten,
close-ups van het hele project. En dan nog niet eens de relatiemomenten
wellicht. Een menselijke relatie is geen object. Ze bestaat uit duizenden
kleine dingen, uit de eigen persoonlijkheid van aIle medewerkers, uit de
vele toevallige incidenten, uit de gesprekken met de politici, de medewerkers, de farmers, de specialisten, de vrijwilligers. Enje luistert naar hen.
Je doet het met heel veel eenvoud en nederigheid. Zo groeit er tussen al
deze mensen een diepere eenheidsband, die nooit meer vervaagt. Het
project zelf kent natuurlijk een anticlimax ; de heuvels in Californie staan
nu leeg. Maar we hebben veel vrienden gemaakt. Voor hen is de Running
Fence iets dat ze nooit meer kunnen vergeten. lets van hun leven waar ze
nooit meer loskomen. AI die mensen, of de meesten toch, zijn een grote
familie geworden. Je kunt bij hen op bezoek komen, bij hen overnachten.
Het zijn geen kunstkenners ; ze begrijpen doorgaans niet wat kunst is.
Toch hebben ze er een eigen kijk Ope Een van de farmers vertelde me dat
hij zich 's nachts graag naast de Running Fence te slapen legde om van
daaruit 's morgens de zon te zien opgaan. Het was zijn manier om de
Running Fence te bekijken en er vreugde aan te beleven. Ikzelf zou daar
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nooit aan gedacht hebben. En zo zijn er duizenden interpretaties geweest,
allemaal even gewettigd. De Running Fence zit niet in een abstract systeem gevangen, hij heeft open dimensies. Enje kunt moeilijk beweren dat
de mensen die eraan deelgenomen hebben, na afloop weer in hun geestelijke eenzaamheid vervallen. Ze dragen de Running Fence met zich mee,
de een wat meer, de ander wat minder. Enkelen zijn het project misschien
vergeten. Dat kan, dat is heel menselijk.
U spreekt vaak over bewustwording door uw werk. Wat bedoelt u daarmee?

Ik denk dat al mijn werken subversief zijn. Het zijn stuk voor stuk
economisch onverantwoorde ondernemingen. Neem de Running Fence.
Het was helemaal niet nodig dat het project er kwam. En .als mijn tegenstanders sterker waren geweest dan ik, zou het nooit hebben bestaan.
Maar kunst vindtjuist haar oorsprong in het onverantwoorde. Kunst heeft
niets te maken met consumptiegoederen. Ik vind het bepaald bedroevend
en dramatisch dat de hedendaagse kunst zo opgaat in het produceren van
consumptiegoederen, van marktprodukten. Je kunt moeilijk aanvaarden
dat het doden van mensen kunst is. Maar neem de film Titus Andronicus ,
naar het gelijknamige toneelstuk van Shakespeare... ln het eerste halfuur
van de prent worden er al negen mensen vermoord. En Titus Andronicus is
een meesterwerk. Alles kan inhoud van kunst worden. Zo werd ik onlangs
nog door een journalist scherp aangevallen omdat ik voor de verwezenlijking van mijn Reichstagproject met Jozef Strauss was gaan praten : 'Een
fascist! Met die man magje geen contact opnemen !' Ais het nodig is dat
ik voor mijn project Jozef Strauss opzoek of een uiterst linkse politicus,
dan doe ik het maar. Ik vind het echt leuk te zien hoe de mensen op mijn
projecten reageren, telkens weer anders, al naar hun geaardheid, hun
levensniveau en sociaal milieu. Zo kan ik ontdekken hoe het project door
de mensen waar wordt gemaakt.
U hebt wei eens meer gezegd dat een kunstwerk 'de menselijke dimensie
moet doorbreken'. Wat betekentdat voor de materialist die u zijn wil ?

Elk werk is subversief. Het moet daarom niet groots zijn, niet enorm, weI
ingewikkeld. Ik bedoel : het moet vee I reacties kunnen oproepen. Mijn
projecten worden in een bepaald environment gegooid, in een mensengemeenschap die niet noodzakelijk materieel rijk is, maar weI veel
reactiemogelijkheden bezit. De Running Fence had ik nooit kunnen realiseren in Zuid-Amerika, ergens in het oerwoud, of op de onmetelijke
landerijen van een grootgrondbezitter, omdat ik dan geen reacties kon
opwekken. Een project leeft door een kluwen van relaties met die omge-
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ving. Ook met mezelf als menselijk wezen. Tien jaar geleden had ik de
Running Fence nooit kunnen verwezenlijken.lk had het misschien weI
kunnen bedenken, maar ik was niet rijp genoeg om het project op gang te
brengen, om de zovele, soms uitzonderlijke situaties en moeilijkheden aan
te kunnen.
Een ontwerp start altijd op een heel eenvoudige manier. Ik heb een idee, ik
wil iets maken. En ik vraag aan de mensen de toestemming om het te
verwezenlijken. Die mensen zijn vertegenwoordigers van de regering,
prive-personen, de verantwoordelijken van de wegeniswerken. Hun instemming moeten ze in hun persoonlijke naam geven, zodat het ding
werkelijk kan functioneren.
Maar zo worden ze in hun eigen systeem aangesproken en uitgedaagd. Dat
noem ik doorbreken. Ik wil hun denkpatronen volledig overhoop gooien.
Voor de Running Fence hebben we zo in de staat Californie achttienpublic
hearings gehad en drie zittingen van het Hoog Gerechtshof. De advocaten
en de politici zagen zich verplicht zich over mijn project uit te spreken,
voor of tegen, maar binnen hun systeem. Nu zijn public hearings in de
States helemaal niet zo uitzonderlijk en dus vonden zij het goed dat die
werden gehouden. Maar terzelfdertijd waren ze er zich heel goed van
bewust dat er iets absurds aan de gang was, omdat het over een kunstwerk
ging en er helemaal geen behoefte was aan een publiek debate Iedereen gaf
er zich rekenschap van dat het absurd was over het project te discussieren
en toch waren ze verplicht het te doen. Die dialectiek tussen de bewustwording van het absurde optreden en de verplichting toch zo te moeten
handelen, werd juist door ons werk op gang gebracht. In Parijs heb ik
destijds de toe stemming gevraagd om de Rue Visconti met olievaten af te
sluiten, maar de Prefet de Paris heeft me die nooit gegeven.
V bent aan het werken om het Reichstag-project te verwezenlijken,

Ja, ik wil het Reichstaggebouw van Berlijn inpakken zoals ik het ooit heb
gedaan met het museum van Chicago, de Kunsthalle te Bern en sommige
stadsgedeelten van Spoleto. Ik vind het project buitengewoon boeiend.
Een echte uitdaging. Ook voor mij. Het gebouw staat op de grens tussen
Oost- en West-Europa. 'Het symboliseert de politieke eenheid en tegeIijk
de innerlijke verscheurdheid van Duitsland. Ik moet het hoofd bieden aan
het Russische leger, aan het Britse leger, aan de hele realiteit van het Duitse
politieke leven. De ervaringen met mijn vroegere werken, vooral met de
Running Fence hebben me gerijpt. Ik geloof dat ik het aankan. Het project
is in ieder geval van start gegaan ; de discussies zijn volop aan de gang. Ik
ben ervan overtuigd dat het lukken zal.
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En buiten het Reichstaggebouw, hebt u nog andere projecten ?

Het eerstvolgend project zal in oktober 1978 verwezenlijkt worden. In de
herfst dus. Het zal heel mooi zijn. Het heet Wrapped Walk Way - Gedrapeerde Wandelweg. In een druk bezocht stadspark in Kansas City, Missouri, ga ik de paden, de trappen en de bruggen bekleden met een geeloranje zeildoek. Het is een prachtig park, midden in een banale stad, echt
Amerikaans. Een beetje krankzinnig, Kansas City. Met dat idee van de
Wrapped Walk Way liep ik allang rond, maar nog nooit had ik van de
stadsoverheid, de regeringsverantwoordelijken en de verzekeringsmaatschappijen de toestemming gekregen. Ze waren allemaal bang. Ze
dachten dat de bezoekers van het park over de zeildoeken zouden
struikelen. Er zullen immers veel vouwen in het zeildoek zijn. Maar dat
schept een heel bijzondere relatie met de voeten. Het project moet met
de voeten worden bekeken. Zo zullen de mensen hun voeten ontdekken. Het werk start op 2 oktober, op donderdag 5 oktober moet het
klaar zijn. De Wrapped Walk Way zal er blijven tot 20 oktober. Krankzinnig kun je zeggen. Nu, het is ook in Kansas City.
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Les rendez-vous d' Anna
Een nieuwe film van Chantal Akerman

Eric De Kuyper

Ze heet Anna en is cineaste. Van het prestige dat dat beroep met zich
meebrengt, krijgt de toeschouwer in de nieuwe film van Chantal Akerman
echter weinig te zien of te horen 1. Hij wordt alleen geconfronteerd met een
aspect van de 'business' dat hij nauwelijks kent, laat staan zich voor kan
stellen : het promoveren, het verkopen van de film. Dat gebeurt in de
hedendaagse cinema op een bijna ambachtelijke manier. De cineast trekt
met zijn film van stad tot stad, staat dejournalisten te woord, verkoopt zijn
waar, verklaart het waarom en het hoe van zijn werk, bereidt verbaal een
volgend werk voor en hernieuwt deze bezigheden van stad tot stad, van
land tot land, gedurende een paar maanden. Ret 'promoten' van een film
duurt bijna even lang als het voorbereiden en zakelijk opzetten van een
film-zaak ; beide aspecten, de voorfase en de nafase hebben weinig te
maken met 'vervaardigen van films', veel meer met het verkopen van
waar... Maar zelfs over deze tijdrovende en weinig verheffende bezigheid
verneemt de toeschouwer niet zo heel veel, Ze vormt slechts de achtergrond waartegen het 'gebeuren' van deze film zich afspeelt : de leegte,
het vacuum tussen het maken van een nieuwe film en het afstand nemen
van de vorige.
Anna komt haar film voorstellen, ergens in Duitsland. In Essen. Daarna
reist ze over Keulen en Brussel terug naar Parijs. Enkele dagen later
vertrekt ze opnieuw voor een reis door Zwitserland. Een professionele
activiteit die hoe dan ook sporen nalaat op Anna's prive-bestaan. Het is
°dat randgebied van Anna's bestaan dat Chantal Akerman in haar film
onderzoekt. Zoals in haar vorige film, Jeanne Die/man 2, heeft zij uitsluitend oog voor datgene wat door anderen juist als onbelangrijk, oninteressant wordt afgedaan : de routine, de sleur van het dagelijkse leven, de
leegte, ja, de eenzaamheid van de alleenstaande vrouw. De vrijgezel.

1 Les rendez-vous d'Anna. Draaiboek en regie: Chantal Akerman. Met Aurore Clement
(Anna), Helmuth Griem (Heinrich), Hans Zischler (Hans), Lea Massari (de moeder), Magali
Noel (cousine Ida), Jean-Pierre Cassel (Anna's vriend).
2 Cfr. E. De Kuyper, De onmondige alledaagsheid, in Streven, juli 1976, pp. 921-928, en
L' aphasie du qoutidien, in Ca Cinema, 14, 1978.
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Merkwaardig eigenlijk, dat - althans in de film - niemand ooit aandacht
beeft geschonken aan 'la celibataire', zonder in haar de toekomstige
bruid of de verzuurde oude vrijster te zien. Gewoon een onafbankelijke
vrouw. Meteen ook des te meer kwetsbaar en afhankelijk van haar omgeving, die zich op dit (zo normale) zonderlinge wezen stort als een zwerm
insekten. Wat er in Anna's leven ook aan avontuurlijkheid zou kunnen
bestaan, Akerman gaat er niet op in. Zoals inJeanne Die/man wijst ze ook
hier het oppervlakkig romaneske consequent af ; al suggereert ze in beide
films wel dat deze personages een 'romanesk' bestaan leiden : Jeanne
Dielman prostitueert zichen Anna heeft blijkbaar een lesbische verhouding. Maar, zo suggereert Akerman, dat maakt deze vrouwen niet
boeiender ; integendeel, het accentueert nog meer de grijsheid van het
bestaan.
Chantal Akerman laat dus de gewone kant van het leven zien. Zij suggereert een 'recto', maar beschrijft aandacbti het 'verso' ; ze weet dat de
film doorgaans bet concave vertoont, maar ze verkiest het convexe. De
speelfilm houdt van volheid ; Akermans speelfilms handelen over Ieegte.
Dat irriteert. Zoals trouwens Anna, baar personage, onvermijdelijk de
ongebreidelde ontboezemingen van de mensen op haar reisroute uitlokt.
Ze luistert aandachtig, haar stilte is een teken van respect voor de 'andere'. Maar ze kan niet veel meer teruggeven dan een beleefd knikje, een
vriendelijke blik of een aanmoedigend glimlachje. Ze wordt voortdurend
geconfronteerd met wat men in het Franse jargon van tegenwoordig een
'demande d'amour' noemt. Een Duitse onderwijzer, die ze toevallig ontmoet na een van haar filmvoorstellingen, overlaadt haar met zijn hele
levensverhaal (meteen ook een hele brok 'Deutsche Vergangenheit'), een
passionele verbale agressie die zich afspeelt in een klein burgerlijk tuintje,
met op de achtergrond een fragment uit bet Ruhrgebied. Een ononderbroken woordenvloed. Anna doet niets om deze monoloog te onderbreken ;
Akerman doet niets om deze monoloog te ensceneren. Zij is geen cineaste
van gemakkelijke oplossingen. Ook wil ze haar toeschouwer nooit overtuigen. Bij haar is een monoloog een monoloog, zijn beelden beelden.
Alles is zo eenvoudig en zo letterlijk, dat velen menen hier van hyperrealisme te moeten spreken. Niets is Akerman echter zo vreemd als avantgardistische pose of modemistische snuggerheid. Het is een soort van
'no-nonsense' -houding, een totaal ontbreken van literair manierisme, ook
al is een sterke Iiteraire insiag duidelijk voelbaar'. Haar films staan, wat dit
betreft, trouwens aan de tegenpool van die van Marguerite Duras, met wie
men Akerman weI eens vergelijkt. 'Woord' en 'beeld' zijn dingen die
kneedbaar zijn. Akerman heeft er een 'essentialistische' en bijna 'struc3 Het draaiboek, ietwat verschillend van de uiteindelijke film, is verschenen bij de Editions
Albatros, Parijs, 1978, met een voorwoord van E. De Kuyper, Par elle(s).
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turalistische' verhouding mee. Fenomenologie en structuralisme zuiveren
in deze benadering elkaar uit.
Dit levert vaak hyper-literaire momenten op, zoals bijvoorbeeld de lange
monologen die de film ritmeren. Lange monoloog van de Duitse onderwijzer ; monoloog van 'cousine Ida' op een perron in het station in Keulen ;
monoloog van Anna's moeder in het nachtelijke buffet van het Brusselse
Zuidstation ; monoloog van Anna zelf in een anonieme hotelkamer in
Brussel ; monoloog van een Duitse idealist tijdens de treinreis Keulen Brussel ; monoloog van de Franse vriend ... Het lijken weI aria's uit een
barok-opera, met tussendoor recitatieven, begeleid door een basso continuo : beelden van stations, treinen, nachtelijke landschappen, een autorit door Parijs ... De monologen zijn tergend uitgebreid, de beeldenreeksen
daartussen ongemeen brutaal in hun quasi abstractheid. 'Woorden' zijn
'woorden' en 'beelden' zijn 'beelden' : iets wat Jean-Marie Straub altijd
heeft willen demonstreren, maar wat aIleen in de films van Akerman zo
naief en dus ook des te fysisch-brutaler op het scherm neergeworpen
wordt".
Kijk naar deze beelden: enkele postwagens op het perron te Welkenraedt ; een travelling voorbij cafes in het Brusselse Quartier de Midi ;
een postkantoor in het Keulse station. De ondraaglijke banaliteit is onhoudbaar, doet het statische beeld uit zijn voegen springen. Luister dan
naar de woorden, de ongekunstelde taal, benauwend eng en terre-a-terre.
En ook de woorden beginnen te trillen van hun eigen engheid... Af en toe
een kleine glimp, een theatrale uitglijder. Heinrich in zijn Ruhr-tuintje, als
een verstarde Duitse tuinkabouter, die een klein emotioneel gebaar met de
hand waagt en dat dan vlug onder zijn regenjas verbergt. Of een teder
hoofdgebaar van Anna, het ineenkrimpen op de bank naast haar deprimerende 'cousine Ida' ; of de glimmende ogen van haar moeder tijdens het
nachtelijke gesprek ; of nog, de tranen over Anna's wangen tijdens de
nachtelijke tocht door Parijs, op zoek naar een apotheek ...
Zoals vele hedendaagse films is Les rendez-vous d'Anna een reisfilm.
Maar de verplaatsing betekent hier een aaneenrijging van stilstaande
momenten : een opheffing van de verplaatsing, een verstarring van de
beweging. Een 'Long Day's Journey Into Night' , deze tocht van Keulen
via Brussel naar Parijs. Als er sprake is van 'zich verplaatsen', dan in deze
zin : in een vacuum, tussen hemel en aarde, in het luchtledige. Bijna even
sterk als inJeanne Dielman werken de plaats- en tijdsaanduidingen dwin-

4 TussenJeanne Dielman en Les rendez-vous d' Anna draaide Chantal Akerman een meer
experimentele film, New from Home, waarin ze op een heel gewaagde, maar erg intensief
emotionele manier het woord losrukt van de beeldenreeksen. Ze toont strakke beelden van
New York, terwijl zijzelf daarop de brieven leest die haar moeder haar heeft geschreven
terwijl zij in New York verbleef.
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gend ; bijna even dwingend als in een Hitchock-film. Ook hier, zoals in
Jeanne Die/man, kan men van een suspense gewagen, maar dan in deze
zin, dat enkel nog de tijd- en ruimtelijke elementen ervan zijn overgebleven. In hun naaktheid. En niettegenstaande dat, niettegenstaande het
wegblijven van enige duidelijke dreiging, is er een enorme dreiging
voelbaar. Waarom zijn we zo gespannen ? Het antwoord wordt niet ingevuld.
Omdat er in Les rendez-vous d'Anna heel wat meer personages voorkomen dan in Jeanne Die/man en ook al omdat een reisverhaal uiteraard
meer afwisseling biedt dan een 'Karnmerspiel' zoals Jeanne Die/man er
een was, lijkt deze nieuwe film van Akerman minder abstract of meer
romanesk. Maar dat is slechts een indruk. Bij nadere analyse vertoont
deze nieuwe film een even zuiver en mathematisch stramien ; misschien
veel virtuozer en daarom ook niet altijd even exact wat de 'toonhoogte'
betreft. Maar iemand die zo intens de koelheid weet te verbinden met de
intimiteit, de passie zo scrupuleus weet uit te zuiveren tot er aIleen nog een
soort van verhit ascetisme overblijft, mag men wei een fenomeen noemen
in de hedendaagse filmmakerij. Want meestal munten cineasten uit door
hun rationele benadering (Bresson of Antonioni) of door hun emotionele
durf om zichzelf te zijn (Truffaut of Fellini), maar iemand die het emotionele zo innig weet te koppelen aan het rationele, verandert je ervaring en
van het emotionele en van het rationele. En doet je beseffen dat de
scheiding tussen die twee ook zinloos is (geweest). Dit gevoel bekruipt de
toeschouwer bij een film van Ozu of de Gertrud van Dreyer, of bij het
theater van Tsjechow. Geen wonder trouwens : dit zijn de voorbeelden en
meesters die Akerman ook inspireren. Een cineaste die de 'problematiek
van de Belgische film' ver achter zich laat en in het niemandsland van de
allergrootsten terecht is gekomen ! Jammer aIleen voor haar landgenoten
die deze artistieke exterritorialiteit niet willen of kunnen annexeren.

Forum

Lectuurbetutteling in het Katholiek Onderwijs

In Nova et Vetera 1977/78 nr. 6 tref ik een
artikel aan over Lectuur en lectuurbegeleiding in het katholiek onderwijs . Een gewichtig stuk , want het wordt gepubliceerd
namens een werkgroep die opgericht is door
het Nationaal Secretariaat van het Katholiek Onderwijs. In een recente circulaire
roept inspecteur J. Janssens van het bisdom
Antwerpen de leraars van het secundair onderwijs op tot grondige studie en bespreking
van deze tekst. Toevallig weet ik dat de
auteur ervan, Guido Goederne , leraar Nederlands is in een middelbare normaalschool, waar hij ongetwijfeld dagelijks met
de problemen van de lectuurbegeleiding geconfronteerd wordt.
Ik verwacht dus een goed gedocumenteerd
stuk, dat nauw aansluit bij de praktijk en
waaruit ik iets zal kunnen opsteken. Door de
macht der gewoonte - ik verbeter al jaren
scripties van studenten - kijk ik eerst naar de
literatuuropgave achteraan. Grote verbazing: over literatuuronderwijs is daar zo
goed als niets te vinden. Een aflevering van
Dux uit 1966, een artikeltje uit 1967 in Verbum en een essay van Westerlinck over De
Letterkunde in het schoolhumanisme, nog
twee jaar ouder. Over literatuur is er een
boek van Marcel Janssens over de kritiek
(van 1967) en nog een essay van Westerlinck
(van 1964). Moeizaam vergewis ik mij ervan
dat ik in 1978 leef. Is de hele moderne literatuurtheorie en de hele literatuurdidactiek
aan G. Goederne en aan de werkgroep voorbijgegaan ? Zijn aIle buitenlandse publikaties onbekend ? Op de school waar ik les
geef, zakken studenten als ze een eindwerkje maken met een dergelijke gammele
bibliografie.

Mijn verbazing wordt nog groter als ik het
artikel zelf ga lezen. Wat moet ik met proza
als dit : "Alleszins moet de jonge lezer op de
meervoudigheid van het leven, door elk
boek op een eigenwijze gereveleerd, kunnen responderen vanuit een positieve en actieve, zij het sorns vrij initiale belangsteIling.
De psychischc habitus van de jonge lezer
zal zijn bestaande instelling tegenover de
materie in hoge mate bepalen' ? Ik moet bekennen dat ik, ondanks mijn initiale belangstelling voor de materie, er niet in slaag positief en actief te responderen op wat deze
tekst op zijn eigen wijze reveleert. Zou het
aan mijn psychische habitus liggen ?
Maar goed, ik wil niet blijven stilstaan bij de
talloze holle frasen in deze tekst, me niet
ergeren aan de vele herhalingen, me niet
laten irriteren door de onesthetische vormgeving. Wellicht schuilt er onder de stilistische onbeholpenheid een grote diepgang
aan gedachten ?

am wat klaarder te zien in de filosofie van
het lezen van de heer Goedeme , ga ik eerst
op zoek naar zijn literatuurtheoretische uitgangspunten, en dan vind ik zinnen als
deze : 'De literaire tekst is bron van schoonheid en dus aanleiding tot onbaatzuchtige
contemplatie, waardoor de jonge lezer kansen krijgt zich innerlijk te bevrijden'. De
indruk die de bibliografie al wekte, wordt
bevestigd : aile eigentijdse ontwikkelingen
op het gebied van de literaire theorie worden
hier simpelweg geignoreerd ! Er is toch wei
moed voor nodig om in 1978 een katholieke
theorie van het lezen te gaan funderen zonder andere bagage dan een paar dubieuze
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ideeen die teruggaan op de heidense filosoof
Plato!
De geciteerde zin kan de indruk wekken dat
G. Goedeme een heel positieve, haast idyllische kijk op het lezen heeft. Lezen is immers onbaatzuchtige contemplatie, is innerlijke bevrijding (waarvan eigenlijk ?) Maar
de puriteinse Plato had al problemen met de
literatuur, en wilde dat de jeugd aIleen fatsoenlijke vertellingen te horen zou krijgen.
De preutsheid van de ouwe Plato is bij
Goedeme een panische bezorgdheid geworden: lezen wordt gezien als een risico, de
eerste deugd van de literatuurleraar is de
voorzichtigheid, 'Omzichtigheid van de opvoeder is geboden ! Voorzichtigheid is geboden... ' Is er dan niets specifiek christelijks aan deze oudbakken literatuurtheorie ? Toch weI, er zijn dingen die
Plato nog niet kon zeggen : 'De sterkende en
bevrijdende kracht van de genade vermindert de dreiging van het risico'. Lezen is
onbaatzuchtige contemplatie die innerlijke
bevrijding oplevert, maar tegelijkertijd ook
een soort gevecht met de duivel, waarin wij
aangewezen zijn op de genade ?
Dit contradictorische uitgangspunt voert tot
even contradictorische speculaties over het
functioneren van lectuur. Op de ene bladzijde lees je : 'De literaire tekst is bron van
levenswijsheid. Door de innerlijke bevrijding kan hij de jonge mens rijper en wijzer
maken ; hij brengt hem inzicht bij in de eigen
situatie en die van anderen. Door de confrontatie met de esthetisch geschreven tekst
krijgt de jonge lezer een kans meer mens te
worden en daardoor anderen meer mens te
maken'. Maar op een andere pagina blijkt
deze verruiming van de horizont opeens erg
riskant : 'AI te vroege confrontatie met levensaspecten die nog niet behoren tot de
reele levenservaring van de jonge lezer kunnen hem schade berokkenen. Ze zijn
vreemde gegevens die hem onrustig, onzeker maken en van zichzelf vervreemden'.
Had G. Goederne niet eens wat concrete
voorbeelden kunnen geven ? Over welke levensaspecten gaat het ? Zou seks een van
die levensaspecten kunnen zijn? Of de
dood ? Zijn dat dan thema' s die in de lectuur
best vermeden ". worden ? En zijn onrust en
onzekerheid negatief, zijn ze synoniem voor
vervreemding ? Is lectuur die je dwingt je
opvattingen onder kritiek te plaatsen of te
verantwoorden, vervreemdend ?
Hoe komt het eigenlijk dat alles wat G.
Goedeme over lectuur zegt, zo dramatisch
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en defensief klinkt, alsof dagelijks jonge
mensen psychisch gerumeerd worden door
hun lectuur ? Waarom wordt lezen een risico genoemd, waarom dreigt er ontworteling bij de lezer, en vormt zelfs de leraar
een gevaar voor de psychische stabiliteit van
de leerling, omdat zijn inzicht verwarring en
onzekerheid kan verwekken ?
Waarom zegt Goederne dat niet elke vorm
van probleem-literatuur vermeden moet
worden (en de meeste vormen ervan dus
wel)? Vanwaar de uitspraak: 'Waar
leerplannen spreken over een moderne roman, bedoelen ze niet de recentste publikatie. Ook de tijd is een belangrijke waardemeter'. Waarom is voorzichtigheid geboden
'met literatuur die uitdrukking wil zijn van
een metafysisch tasten, een experimenteel
zoeken, en waarin de seksualiteit al te nadrukkelijk als afzonderlijke waarde wordt
geisoleerd van andere levenswaarden'?
Waarom is veellezen zo nefast ? 'Er zijn nog
leraars die leerlingen tot heel wat lectuur,
zowel binnen als buiten de klas, verplichten.
Dit kan tot misvorming leiden, die oppervlakkigheid in de hand werkt. Ze kan uitlopen op een vroegrijpheid zonder diepgang,
wat de weerbaarheid van jonge mensen ondergraaft en uitholt'. Arme, weerloze, ontwrichte.: ontwortelde,
oppervlakkige,
vroegrijpe leerlingen !
G. Goedeme schrijft over lectuurbegeleiding
vanuit een verkrampt conservatisme. Literatuur die existentiele problemen beschrijft, die experimenteel is, die zich wat te
zeer met maatschappelijke problemen of
met de erotiek inlaat, staat onder verdenking. De leerling moet vooral beschermd
worden, en er is een grote behoefte aan gezag (?).
G. Goedeme leest geen boeken over literatuurtheorie of literatuurdidactiek, en nog
minder over de geschiedenis van de opvoeding. Anders had hij bij Philippe Aries
(L' enfant de La vie fa miliaLe sous l' Ancien Regime) of bij Lea Dasberg (Grootbrengen
door kleinhouden) kunnen vernemen hoe
historisch bepaald zijn angstige en beschermende, met seksuele pruderie beladen pedagogiek weI is. Ze stamt uit de tijd van
Rousseau, die haar principes treffend verwoord heeft, en ze is helemaal geen katholieke traditie. Waarom er zich dan aan
vastklampen ? Waarom deze historisch relatief recente, maar nu totaal verouderde
denkbeelden presenteren als specifiek
christelijk ?
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Ondertussen blijven de echte problemen
onbesproken. In plaats van te waarschuwen
voor boeken die zogenaamd de seksualiteit
overbeklemtonen, kon G. Goedeme ons
misschien eens uitleggen hoe boeken kunnen helpen om leerlingen vlotter en onbevangener over seks te leren praten ? En misschien kan hij eens iets vertellen over wat je
in de klas kan doen met de boeken van de
Rode Ridder, waarvan de christelijkheid
aan de idiotie grenst, of hoe je Karl May
bespreekt? Misschien kan hij eindelijk af-
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stappen van het principe dat de leraar door
de keuze van zijn teksten zijn waardering
uitdrukt, en dat de gelezen teksten eerbied
verdienen ? Misschien kunnen inspecteurs
nalaten hun leraars aan te sporen tot de
grondige studie van teksten die zelfs van een
eerstejaarsstudent niet getolereerd worden? En misschien kan de Guimardstraat
een werkgroep die zo nadrukkelijk blijk
geeft van incompetentie, zo snel mogelijk
opdoeken?
Eric Hulsens

Scenarium 2
Zowel opgelucht als blij kan ik het tweede
nummer van Scenarium I welkom heten :
opgelucht, dat het riskante avontuur van de
uitgever blijkbaar tevreden belangstelling
heeft gewekt ~ blij, dat enige continuiteit
voor deze publikatie afgedwongen werd.
Het blijft uiteraard moeilijk, voor een toch
niet zo dicht pak echt geinteresseerden een
jaarboek ingang te doen vinden met iedere
keer weer specifieke bijdragen ; nu dit kennelijk een (economisch) feit is, kan de onderneming worden uitgebouwd. In deze
tweede aflevering is dat o.m. gebeurd door
bij het werk zowel academici als beroepslui
uit het theater te betrekken. Wie de heersende aversie onder de practici van het
theater voor beschouwelijkheid van welke
aard ook kent, is er niet aileen verheugd om
dat ze hier naast elkaar optrekken ; nog
meer wellicht valt er te hopen op een principiele band tussen theorie en praktijk.
Mocht dit alvast een van de programmapunten van dit jaarboek worden !
Elkjaarboek is een soort album en staalkaart
waarin plaats ingeruimd wordt voor de
vlugge notitie en voor de gedegen studie.
Niet aile artikelen hebben meteen die betekenis die, over de gelegenheid heen, structurele aspecten in de studie van het theater
resp. drama aanraakt en bijgevolg stimulerend en orienterend uitwerkt. Des te prettiger is het dan als dit m.i. voor rneer dan een
tekst beslist het geval is.

1 Scenarium 2. Nederlandse reeks voor
theaterwetenschap o. red. v. E. Allexander,
R.L.Erenstein en W. Hogendoom, De
Walburg Pers, Zutphen, 1978, 176 pp., f
24,-.

Hoe vluchtig geschetst ook, verwijst het
historische panorama van B.Albach (De lyrische dichter, het volk en het toneel) naar
een vaak verwaarloosde , maar determinerende tendens in het theater ; waar hij de
relatie tussen lyrische auteur, het theater en
de maatschappij in Nederland uittekent,
wordt onverwachts H.Roland Hoists wat
geisoleerde treurspel De opstandelingen de
prefiguratie van actuele structuuraspecten
van het Europese theater (niet zozeer in immanente betekenis maar in de functie die het
conjunctureel wist te bereiken in een constellatie van ethisch-politieke behoefte en
theaterprofessionele mentaliteitsontwikkeling). E.Alexander (Aandacht voor he! 10neeldecor in Nederland) schrijft in zuinige
paragrafen, met essentiele informatie gevuld, over de krachtlijnen bij de Nederlandse scenografen in deze eeuw : dit genre
vluchtige typering weet aan te zetten tot
toetsen en uitdiepen en zo tot het opvangen
van een voor het theater wezenlijk bestaansmoment. R.l.l.Erenstein (O.Z. van
Haren en 'Agon, Sui/han van Bantam') herschikt de lotgevallen, de motoriek en de
historische betekenis van deze in de dramageschiedenis toch nog steeds wat geknakte
reputatie ; waar het bepaald niet tot ahistorische euforie reikt, verlegt hetartikel wei
een aantal grenzen en reevalueert het dit
drama keer op keer op andere dan tijdsgebonden argumenten.
w. Hogendoom Sieraaden van het Tooneel)
haalt uit een serie vrij onbekende aantekeningen en schetsen nieuwe informatie te
voorschijn over de voorwaarden en omstandigheden van de theaterproduktie in de
Gouden Eeuw. Een soortelijke expeditie in
het verleden, vanuit een bewonderenswaar-
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dig samenspel van accurate feitenkennis en
scherpzinnige intuitie dat tot secure interpretatie leidt, ondemeemt B. Hummingher (de
acteur in het perspectief) i. v. m. wat vreemd
acteursgedrag op de scene dat ingeschakeld
raakt in een indrukwekkende historische
conventie. R.H.J.De Leeuwe(Rosier Faassen.Nederlands acteur-auteur) memoreert
een destijds (laatste kwart 1ge eeuw) erg
populair, thans volkomen verdwenen Nederlands auteur van solied-burgerlijk consumptietheater.
Uit de sfeer van de practici komen (doorgaans) kortere teksten ; de heren hebben het
wat moeilijker om teksten te breien, maar
keer op keer hangen de resultaten dan ook
ontroerend samen met de dingen die hen
bezig houden: T. De Bordes (over solotheater), M.Flothuis (travesti in muziekdrama), T.Lutz (Euripides'Medea),
F .Sterneberg (toneelonderwijs), B.Stroman
(theaterkritiek) ; enorm boeiend is. E. Vos
(Taal en muzikaal teken) die de relatie tussen het taalritrne en het karakter van de muziekpartituur nagaat en de voorstanders van
de libretto-vertaling een fundamentele deuk
toebrengt.
Twee opstellen lijken me baanbrekend.
J.M.Bordewijk-Knotter (Kindertoneel in
Nederland) brengt twee dingen voor mekaar: methodische blikverruiming en inzichtelijke kennis. Die kennis slaat op wat er
gebeurt binnen bepaalde (want geselecteerde) vormen en opties van Nederlands
theater voor jeugdigen. Uiteindelijk boeit
mij het sterkst de methode ; de zichzelf gestelde opdracht heeft ze luidop doorgedacht, voortdurend de deelmomenten aanpassend en uiteraard bij voltooide arbeid
evaluerend wat de toegepaste methode heeft
ingehouden. Al deze principiele punten
staan keurig leesbaar voor ook niet-insiders
neergeschreven en ze zetten er constant toe
aan dit moeizame handwerk van receptieonderzoek in het theater gemstitutionaliseerde uitbreiding en continuiteit toe te
wensen.P.Janssen( Kees de jongen in duplo)
is op zoek gegaan naar de steekhoudendheid van de verantwoording die G.Hellinga
in 1970 meegaf aan de opsplitsing van de
titelfiguur van T. Thijssens roman Kees de
jongen . (Theatercreatie bij Toneelgroep
Centrum). Het resultaat van dit onderzoek
(met de concl usie dat Hellinga zijn programma-verklaringen niet zo trouw heeft
toegepast) wordt vooral bepaald door de
uiterst zorgvuldige, erg inventieve, zo in-
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tegraal mogelijke en voortdurend controleerbare beschrijving van de progressiepunten in het zoekproces ; natuurlijk
blijft het thema de omzetting van een romantekst in een dramatische tekst (en over
dit aparte geval heen zijn de uitkomsten
essentieel voor om het even welke adaptatie) maar de openbaring blijft de fasevoor-fasetechniek waarmee van vermoeden tot weten wordt geevolueerd.
Oat de vorsers en de doeners solidair dit
tweede nummer vol hebben geschreven,
heeft nog een bijzondere reden. Deze aflevering heeft de ondertitel meegekregen:
Opstellen
ter
nagedachtenis
van
Or.W.Ph.Pos.Willy Pos (1912-77) belichaamt zelf deze integratie van creatie en
reflectie. Ais auteur, criticus en directeur
van
de
Amsterdamse
Toneelschool
(1947-66) stond hij dicht bij de uitvoerders ;
als privaatdocent (GU Amsterdam, 1953-64)
en wetenschappelijk hoofdmedewerker
dramaturgie (RU Leiden, 1966-71 ; GU Amsterdam, 1971-77) diende hij de uitgroei van
de theaterwetenschap in Nederland. Over
het graf heen wordt er niet treurig gedaan ;
terecht wordt zijn persoonlijke betekenis
voor de praktijk en de theaterstudie in Nederland beklemtoond en gedemonstreerd
door wat zijn vrienden, leerlingen en medestanders binnen het kaft van dit Seenarium aan weten te bieden.
Ik kan me daar enkel bij aansluiten ; wellicht
echter mag ik er een wat persoonlijker accent aan toevoegen. Bij de publikatie van
Dr.Pos' dissertatie (De toneelkunstenaar
August Defre sne, 1971) maakte ik in een
vaktijdschrift een aantal, in mijn ogen althans, vrij kritische aantekeningen ; uit de
correspondentie met Dr.Pos die daaruit ontstond, is meer dan enkel waardering-binnenhet-vak gegroeid. Toen hij me even later een
uitnodiging tot gasthoogleeraarschap aanbood, heb ik dat begrepen als meer dan
louter vakprofessionele uitdaging ; op afstand had ik er een vriend bijgewonnen. Een
ander feit is me evenzeer bijgebleven. Toen
Prof. O.H.Kindermann(Wenen), ter gelegenheid van diens 80c verjaardag, de bundel
referaten van een theaterwetenschappelijke
conferentie(Salzburg) zou worden opgedragen, weigerde Dr.Pos zijn eigen (belangrijke) referaat ; als verzetsman en als zoon
van het geschonden yolk kon hij zich ook
thans niet bij de hulde aansluiten aan iemand
die, hoe verdienstelijk binnen het yak ook,
de promotie grotendeels aan zijn bruine
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grondkleur te danken heeft gehad. Vriendelijk , innemend, ontziend, verzoenend, dat
was Dr. Pos ten aile tijde, maar even beslist
ook principieel en vast, zonder haat, zonder
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vooringenomenheid, vol respect voor wat
humane grenzen aan de levenszin van een
tijdgenoot opleggen.
C.Tindemans

Dissidententheater
De Roemeense theateressayist Georges
Banu, die als balling leeft in Parijs, heeft een
aflevering van de Cahiers de /' Est gevuld
met een serie getuigenissen en analyses van
wat er tussen 1956 (2Oe Congres van de Russische Communistische Partij) en 1968 (het
einde van de Praagse lente) in het theater in
Polen, Roernenie en Tsjechoslowakije gebeurd is 1.) De teksten zijn ofweI door ook
bij ons bekende regisseurs en dramaturgen
geschreven (de Roemenen L. Ciulei, A.
Serban, V. Tanase, R. Penciulescu ; de Tsechen A. Radok, V. Havel, O. Krecja, J.
Grossman; de Polen A. Wadja, K. Swinarski, K. Djemek, J. Jarocki) of door Oosteuropese emigranten en Franse critici.
G. Banu gaat ervan uit dat het theater maar
een sliertje vrijheid nodig heeft om uit de
clandestiniteit of de systeemdwang overeind
te komen en de hachelijke grenslijn te overschrijden. In 1956 richtte het theater zich
dan ook op. Meteen zat de vlam er in. Want
als het theater als levend organisme bloeit,
dan bouwt het meteen de coexistentie tussen
publiek en acteurs uit en ontstaat er een
bevoorrechte ruimte van ontmoeting. De
voorstellingen begonnen te fungeren als
modellen van voorbeeldige socialiteit ; het
theater bevrijdt wat de maatschappij verdringt of afremt. Dit theater drong zich naar
voren niet door wat het (eventueel met
stoute woorden) verkondigde, maar door te
kunnen (willen) zijn wat het in wezen altijd is
(hoort te zijn) : be-Ieven. In 1968 is de terugslag gekomen. Thans dwalen de meeste
pioniers van een vrij theater rond, zijn weggeschoven naar provinciale nesten of worden uit het theater weggehouden. De ballingschap als voorhal van de dood. Met dit
tijdschriftnummer wordt hun ins panning
nog even gebundeld als een soort afscheid
van die jaren die nu letterlijk geschiedenis
zijn.

1 Cahiers de l' Est (revue trimestrielle No
12/13), Editions Albatros, Paris, 190 pp., FF
40,-.

Het is een 'politiek' theater geweest, niet
door wat het luid en klaar zei, maar vooral
door wat het van de officiele slogans niet
overnam. De toeschouwer las, zag, hoorde
wat het theater durfde te verzwijgen ; de zin
voor het afwezige werd gecultiveerd als een
manifestatie van sluipende dissidentie. Politiek als bewuste uitsparing, als relatie tussen theaterproces en maatschappelijke
realiteit. De afwijking van de officiele lijn
heeft zich in dubbele zin ontwikkeld : als
formeel verschil en als ideologisch verschil.
De uitbreiding van de voorgehouden en opgelegde officiele
code
('socialistisch
realisme ') is een geslaagde poging geweest
om die ene formule schaakmat te zetten
waartoe de censor het theater wilde reduceren. De Westerse nieuwlichters snapten het
herhaaldelijk niet waarom valse avantgarde,
oubollige retoriek, antiekerig musealisme
een dissident karakter vertegenwoordigden.
Niet de esthetische afwijking triomfeerde,
maar de houding erachter, de behoefte eraan,
de verwijzing erin. Het af en toe volstrekt
nutteloze van de theatrale tekentaal was
dan een klemtoon op een dimensie waarin
het resultaat afwijkt van het voorschrift en
een bekennende daad wordt. Theaterkijken
werd inhoudelijk en maatschappelijk een
heel andere bezigheid dan bij ons gebruikelijk.
Ook het ideologische verschil werd uiterst
subtiel aangebracht, zodat het de Westerse
kijker nauwelijks kon opvallen. Voor vele
vreemde bezoekers viel veeleer op dat er
eigenlijk geen politieke uitspraak in de voorstellingen zat. Voor de landgenoten haalde
juist de nadruk op de dingen relief die in de
officiele verkondiging helemaal geen relief
kregen. De wegwerpidee als manifestatie
van mentaal verzet. Maar het kon ook directer. Midden in het daagse triomfalisme
van de partij speelt Grossman te Praag
Kafka, een morele beslissing die op een politiek getuigenis neerkomt. Of elders werd
het absurde theater geprogrammeerd als het
uitspelen van de incoherentie in een klimaat
dat alles wenst te organiseren. Of ze prefere-
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ren de klassiekers in een omgeving die het
altijd over de toekomst heeft. Theater als
omweg naar de demystificatie van het heden, de terugkeer naar de wortels en bronnen van het ik, de afkeer van het publieke
domein. Theater als revendicatie van identiteit, als wapen tegen Big Brother.
Achter en onder de theaterpraktijk heeft
zich (en uit eigen ervaring weet ik dat deze
kijkmethode bij het Oostblokplubliek nog altijd leeft) een ' dubbele' lectuur-code gevestigd. De voorstelling wordt opgevangen als
weerspiegeling van het reele in connotatieve
functie van het stuk ; maar ze wordt eveneens opgevangen als weerspiegeling van
het stuk in connotatieve functie van de
realiteit. Iedere denkbare zinspeling wordt
het stuk uitgedragen en op de dagelijkse ervaring geprojecteerd. Theaterkijken wordt
een kruisverhoor van de realiteit. De laatste
oppositiekans van een groep mensen die als
theaterpubliek de gelegenheid om zich als
anonieme massa toch subjectief-gebonden
te gedragen, niet laten ontsnappen. Het dagelijks verzet binnen het theater als zandstrooien in het raderwerk.
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Na 1968 is deze kijkbehoefte niet verdwenen. Evenmin is het hoge artistieke gehalte
afgeschaft. Het regime is subtieler te werk
gegaan. Ook het Oostblok kent zijn 'permissive theatre' ; de staat calculeert een portie
afstandelijkheid in de receptie in. Door systematisch een uitklaatklep te organiseren,
verliest het subversieve fragment zijn
sloopkracht. In Roemenie wordt het gecultiveerd als systeem, als de kortstondige megalomanie maar tegen de Sovjetunie gericht is. Resignatie bij de meeste theaterlui, wie enkel nog de stilte als wapen rest.
Dit relaas is geen omzien in wrok, ook niet
om wraak. Veeleer wat vergeeld geluk over
een tijd toen theater nog een menselijk
avontuur was. En te weten dat nu de rimpels
glad gestreken worden. AIleen het hoge gehalte van de diverse analyses redt over de
tijd heen nog een heleboel van het meeslepende gebeuren. Vanuit het bewustzijn dat
dit altijd weer opnieuw de opdracht van het
theater zal uitmaken.

C. Tindemans

De Indianen in de Verenigde Staten
De Amerikaanse Indianen vormen minder
dan een half procent van de bevolking van de
Verenigde Staten. Het mediaan-inkomen
was in 1970 $ 5832,- en dit bedrag was 57 %
van het mediaan-inkomen van de blanke gezinnen. Het Indiaanse mediaan-inkomen
was nog lager dan dat van de negerbevolking. Volgens de maatstaven van het Amerikaanse 'CBS' werd 1/3 van de Indiaanse
gezinnen als arm gekwalificeerd. In 1967
was de gemiddelde levensduur 46 jaar,
d.w.z. 20 jaar lager dan dat van de blanke
bevolking ! U it deze cijfers 1) blijkt reeds
overduidelijk dat we hier met een sociaal en
economisch misdeelde minderheid te maken
hebben. De oorzaken van de armoede van
deze bevolkingsgroep zijn uiteraard complex
van aard en veel in getal. Enkele daarvan :
de eindeloze geschiUen over stamrechten en
toewijzing van woongebieden, het moei-

I Ontleend aan : J.H. Gundlach, P. Nelson Reid and Alden E. Roberts, Migration,
Labor mobility and Relocation Assistance:
The case of the American Indian, in Social
Service Review, Vol. 52, 1977, pp. 464-473

zame assimilatieproces, de doem van het
slechte image ('the best Indian is a dead
Indian'), de ontwikkeling van de geiirbaniseerde technologische Amerikaanse samenleving., waarin geen plaats kon zijn voor
deze toch overwegend rurale bevolkingsgroep en de Amerikaanse overheidspolitiek die decennia lang pendelde
tussen dwang en overreding.
Gundlach e.a. stellen dat de Amerikaanse
politiek t.o. v. de Indianen heeft geleid tot
'the destruction and disorganisation of Indian communities and individuals, a desperately severe and self-perpetuating cycle
of poverty for most Indians and the growth
of a largely ineffective and self-perpetuated
bureaucracy'. Maatstaf daarvoor is onder
meer de omvang en de snelheid van de migratie van de Indiaanse bevolking van het
platteland naar de stad. In 1930 leefde
slechts 10 % in stedelijke gebieden, in 1970
was dit percentage gegroeid tot 48. Door de
relatief hoge geboortecijfers en de slechte
econornische mogelijkheden in de reservaten, is migratie vaak de enige oplossing.
In de afgelopen maanden verschijoen in de
pers regelmatig berichten die de aandacht
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vestigen op de situatie waarin de Noordamerikaanse Indianen verkeren-. Op 11 februari
1978 startte in Salt Lake City de ' Langste
Mars', een protestmars van Indianen, die
herinneringen oproept aan de 'Trail of Broken Treaties' (Weg der gebroken verdragen)
die in 1972 naar Washington werd georganiseerd. Nu protesteren de Indianen tegen de
plannen van een aantal Congresleden veranderingen aan te brengen in de regelingen
met betrekking tot de reservaten. De reservaten dienen te verdwijnen en de Indianen
dienen zich te assimileren.
Gegeven deze ontwikkelingen bezit het in
1977 verschenen boekje van de cultureelantropoloog Hovens een grote actualiteitswaarde", omdat het op voor een breed
publiek toegankelijke manier informatie
verschaft over de huidige leefsituatie van de
Indiaanse minderheid tegen de achtergrond
van hun historische ontwikkeling. Doel is
het doorbreken van een aantal stereotypen
die in ons land met betrekking tot de Indianen bestaan. Hovens behandelt in dit
helder geschreven werk een viertal onderwerpen, nl. de typering van de traditionele
culturen, de relatie Indianen-Blanken in de
periode van de blanke kolonisatie, het regeringsbeleid in een aantal opeenvolgende perioden en tenslotte de situatie van de Indiaanse bevolking in de huidige tijd. Met
name de laatste twee onderwerpen geven
een duidelijk beeld van de weinig verheffende rol van de blanke meerderheid t.o. v.

2 Zo vestigde de Volkskrant op 14 februari
1978 de aandacht op een artikel uit het blad
Indigena (een blad voor de Amerikaanse Indianen, dat nu een jaar of vier be staat)
waarin de sterilisatie van Indiaanse mannen
en vrouwen aan de orde werd gesteld en
waarin geconcludeerd werd dat Indiaanse
vrouwen zo vaak operatief onvruchtbaar
worden gemaakt zonder dat ze daarin de
vrije keus hebben, dat van genocide van ongeborenen sprake is.
3 Pieter Hovens, Indianen van NoordAmerika. Terreinverkenningen in de Culturele Antropologie nr. 10, Van Gorcum,
Assen, 1977, 125 bIz.
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de oorspronkelijke bevolking van het Amerikaanse continent. Sedert de jaren zestig
groeit het verzet onder de Indiaanse bevolking tegen de herhaalde expliciete of impliciete pogingen van blanke zijde hen tot
assimilatie te bewegen. In dit opzicht is de
'Red Power' beweging van een geheel andere signatuur dan de 'Black Power' beweging. De door Dennis Bants en Russel
Means in 1971 opgerichte AIM (American
Indian Movement), die ook de befaamde bezetting van Wounded Knee leidde, gaat in
zijn acties uit van de doelstelling dat de Indianen eerherstel krijgen van hetgeen hun is
aangedaan. De Indianen streven naar een
herstel van een oude, maar aangepaste sociale orde. De continuiteit vanuit het verleden vormt de grondslag voor die sociale
orde. Het zal, zo besluit Hovens zijn boek,
een samenleving moeten zijn waarin de
mens geen vervreemding van zichzelf en zijn
omgeving kent, 'de tribale wereld waarin
niet de mens de maatstaf der dingen is, maar
hij in een organische relatie leeft met zijn
groepsgenoten en de omringende natuur.
Hierbij wordt de westerse technologie niet
fundamenteel afgewezen, maar als instrument gezien om deze vorm van bestaan te
realiseren. Het moderne Indiaanse verzet
staat in het teken van de revitalisatie van de
starn !'.

A.G.J. Dietvorst

AL DE DIENSTEN VAN EEN BANK.
AL DE VOORDELEN VAN EEN SPAARI(AS.
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Boekbespreking

Theologie
Ferdinand Klostermann u.A. Der Priestermangel und seine Konsequenzen. Einheit
und Vielfalt der kirchlichen Amter und
Dienste
Patmos Verlag, Dusseldorf, 1977, 172 pp.,
DM 18,80.
Ook in ons land worden snel de gevolgen van
het afnemende aantal priesters merkbaar.
Verschillende pogingen worden voorgesteld
en reeds in praktijk gebracht om het
priestergebrek op te vangen, hetgeen veranderingen met zich brengt in structuur
van de christelijke gemeente en de daarbinnen uitgevoerde diensten. Tegelijk daarmee
wordt de dienst van de Kerk aan de wereld
meer benadrukt en wordt dientengevolge
minder het cultische priesterschap naar voren gebracht. Het aandeel van de niet-gewijden wordt groter. De voordrachten van het
symposium, georganiseerd door de 'Katholische Akadernie ' van Beieren, stellen
dan ook vragen die ook voor onze gewesten
in toenemende mate dringend gesteld kunnen worden. De pastoraaltheoloog Zulehner
schetst de huidige en toekomstige situatie.
De vragen met betrekking tot de nieuwe
diensten, uitgevoerd door niet-gewijde gemeenteleden, worden behandeld door Leo
Karr, de verantwoordelijke voor de lekentheologen in het bisdom Munster. Op deze
vragen wordt doorgegaan door de dogmaticus Hiinermann, de canonist Neumann en
de pastoraaltheoloog Klostermann. Interessante vragen worden gesteld over het wezen
van het priesterschap, van pastorale lekendiensten en over de eenheid van wijding en
ambt. Vele suggesties voor de praktische
problemen worden ontworpen, informatie
gegeven over mogelijke en reeds gepraktiseerde oplossingen. Men ontkomt niet aan
de indruk dat oplossingen met des te meer

dringende onontkoombaarheid worden
voorgesteld naarmate priesterschap en celibaat gekoppeld blijven.
G. Wilkens
Karl Lehmann u.A. Theologie der Befreiung
Johannes Verlag, Einsiedeln, 1977, 195 pp.
Tegen de achtergrond van de Latijns-Amerikaanse bisschoppenvergadering in Puebla
heeft de Internationale Commissie van
Theologen de theologie van de bevrijding in
al haar yarianten op de theologische merites
willen onderzoeken, temeer ook omdat deze
theologie en theologische methode in haar
strekking van veel groter gewicht is voor de
Kerk dan slechts geldend voor en in ZuidAmerika. Immers, het gaat hier om een
nieuwe verhouding tussen christelijk heil en
menselijke geschiedenis. De Westduitse
theoloog Lehmann geeft een schets van de
methodologische problemen van deze
theologische weg en de Oostduitse exegeet
Schurrnann confronteert de theologie van de
bevrijding met de schriftuurlijke verhouding
van het uiteindelijke heil van Godswege en
het menselijke verantwoordelijke handelen
in en voor de wereld. Verder vinden we in
deze bundel een inhoudelijke waardering
van de Spaanse theoloog Gonzalez de Cardenal, terwijl de Zwitser Drs von Balthasar
enkele the sen opstelt over het thema ' dogmatiek en bevrijdingstheologie'. Tenslotte
wordt de definitieve en evenwichtige slottekst, geamendeerd en goedgekeurd door
de voltallige commissie, aan het geheel
toegevoegd. De bijdragen zijn rijk gedocumenteerd en niet al te zeer gedompeld in
een theologisch jargon. De waardering
voor deze theologische strekking is welwillend, met penetrante vragen ten aanzien
van de terminologie (b. v . wat is nu 'structureel kwaad'?); ze laat duidelijk het
nieuwe van deze theologie zien in. haar

178

pastoraal en maatschappelijk-praktisch kader en onderstreept tegelijk de onduidelijkheden in begrip en inhoud. Wie zich
over deze theologie van de bevrijding wil
laten voorlichten, vindt hier een goede
gids, waarbij natuurlijk opgemerkt moet
worden dat de toon en de inzet van het engagement van deze theologie vrijwel ontbreekt. Waar iemand zich emotioneel niet
zo herkent in deze deskundige evaluatie,
kan dit echter bevrijdend werken op een
verdere tehologische uitwerking en doordenking.
G. Wilkens

Xavier Leon-Dufour, Worterbuch zum
Neuen Testament.
Kosel-Verlag, Munchen, 1977, 470 pp., DM
48,Volkomen origineel aan dit naslagwerk is de
uitvoerige inleiding met gegevens over de
wereld waarin het Nieuwe Testament ontstaan is : historische situatie, mensen, cultuur, politieke situatie, religieuze stromingen, cultus e.d. Een aaneengesloten studie,
waarnaar in het eigenlijke 'woordenboek'
steeds weer verwezen wordt. Dit woordenboek behandelt dan in zijn trefwoorden alles
wat het lezen van de teksten van het N. T.
vergemakkelijken kane Aan het einde is dan
nog een lijst van meer dan 1.000 Griekse
woorden toegevoegd die in dit woordenboek
voorkomen. Omdat in de artikelen achter de
trefwoorden overvloedig plaatsen uit de geschriften van het N. T. worden aangegeven,
kan dit woordenboek ook als concordans
gebruikt worden. AIleen al de naam van de
auteur, Leon-Dufour, die indertijd ook het
voortreffelijke Vocabulaire de theologie biblique geredigeerd heeft, garandeert de
kwaliteit ook van dit woordenboek. Wie
rustig eens een aantal bladzijden achter elkaar leest, ervaart dat hij bijzonder waardevolle informatie krijgt inzake strekking en
betekenis van begrippen die in het N. T. gehanteerd worden. Enkele begrippen zouden
misschien wat uitvoeriger behandeld kunnen zijn. Maar al bij al een aanwinst voor
iedereen die de teksten van het N. T. verantwoord wil lezen.
S. Trooster

Walter Lotz, Das Mahl der Gemeinschaft,
Zur okumenischen Praxis der Eucharistie

Streven/november

Johannes Stauda Verlag, Kassel/Patmos
Verlag, Dusseldorf, 1977, 80 pp., DM 8,Op basis van een gedegen kennis van de
geschiedenis van de liturgische vormgeving
van resp. Eucharistie- en A vondmaalsviering tracht schr. - theoloog of zielzorger ?
evangelisch of katholiek ? dat wordt nergens helemaal duidelijk - aan te tonen dat
iedere eenzijdige nadruk op deelmomenten
in deze viering - offerkarakter, verkondiging, communieritus, enz. - geleid heeft tot
verarming van de Eucharistie als maaltijd
van geheel de gemeenschap van in Christus
gelovende en gedoopte mensen ; maaltijd
waarin Hijzelf gastheer is voor allen die
Hem tegenwoordig weten in de sacramentele gedachtenisviering van zijn verlossend
sterven en verrijzen. Vanuit deze gedachtengang wijst hij dan op hoopvolle feiten en
gebeurtenissen in de toenadering der christelijke kerken ook op dit gebied. In een aanhangsel volgen dan enige voorbeelden van
canongebeden uit evangelische en katholieke traditie die karakteristiek lijken
voor de ontwikkelde gedachtengang. Een
fris en pretentieloos geschreven boekje, dat
daarom bevrijdend en vooral hoopgevend
overkomt. Merkwaardig is de belangstelling
van schr. voor getallensymboliek.

s. Trooster

Dr. Helmut Thielicke. Geloven als het erop
aan komt.
Zomer & Keuning, Wageningen, 1978, 143
pp.
Een jaar nadat reeds een Nederlandse vertaling op de markt kwam van de hand van
deze zeer pastorale, lutherse theoloog en
predikant onder de titel 'Geloven, wat stelt
dat voor ?,- wordt opnieuw een zeer leesbare
bundel van meditaties en bezinningen onder
bovenstaande titel voor ons taalgebied op de
markt gebracht. De ondertitel 'hoopgevende
woorden over eigentijdse vragen' geeft goed
de aansprekende stijl aan en de gelovige inhoud en de hoop die het evangelie blijvend
geeft. Het is een compliment voor de hier
gestelde vragen en voor de verkondiger van
het Woord, dat het eigentijdse woorden zijn
geworden voor hoopgevende vragen.
G. Wilkens
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Dr. Raf Verstegen, Geestelijken naar Belgisch Recht
Maarten Kluwer's Internationale Uitgeversonderneming NV, Berchem/AntwerpenAmsterdam, 1977, 117 pp.
Dit werkje behandelt weI een speciale stof.
Zoals Prof. Blanpain in zijn inleiding zegt,
was de rechtspositie van de geestelijken
lange tijd een onbetreden terrein voor het
Belgische Recht: 'Priesters en kloosterlingen stonden onder het gezag van hun
geestelijke overheid. Ze konden erop rekenen dat zij levenslang binnen hun gemeenschap bestaansmiddelen en bestaanszekerheid zouden vinden. Hun gehele
leven werd nagenoeg exclusief kerkelijk geregeld. Voor een beperkte groep, namelijk
de parochiepriesters en aalmoezeniers, de
zogenaamde bedienaars van de eredienst,
was er weI een aparte juridische positie uitgetekend en grondwettelijk gewaarborgd :
de staat betaalt hun wedde, maar eerbiedigt
voor het overige een volstrekte soevereiniteit van de geestelijke overheid'. Thans
worden meer en meer geestelijken op een
of andere manier ingeschakeld in de sociale
zekerheid. De auteur pleit overigens voor
een zo groot mogelijke inschakeling van de
geestelijken in de algemeen geldende juridische categorieen. Hij bestudeert vooral de
toestand van de geestelijken in de situaties
waar ze samenwerken met leken colI ega's
(onderwijs, kloosterverhoudingen en arbeidsverhoudingen, het statuut van de
godsdienstleraar enz.).
A. Van Peteghem

Wijsbegeerte
Karl Jaspers, Notizen zu Martin Heidegger
Piper & Co, Munchen, 1978, 342 pp., DM
39,80.
Uiterst zware literatuur. Het zijn de aantekeningen die Jaspers maakte naar aanleiding
van alles wat hij las of hoorde omtrent
Heidegger. Deze losse aantekeningen,
waarbij het bij sommige niet eens duidelijk is
waar ze betrekking op hebben, zijn hier,
voortreffelijk van noten voorzien, in chronologische volgorde uitgegeven. De ordening gebeurde door Hans Saner, zodat wij

duidelijk zien dat het hier veelal om kladaantekeningen ging, die Jaspers overigens
weI zorgvuldig bij elkaar in een map hield.
Uit alles is duidelijk dat Heidegger Jaspers
fascineerde, ook nog na de breuk. Het blijft
de vraag of de beruchte rectoraatsrede van
Heidegger weI de werkelijke oorzaak van de
breuk is geweest. Ik kan niet ontkomen aan
de indruk dat Jaspers, omstreeks 1933,
opeens tot de ontdekking kwam dat hij de
ander in het geheel niet begreep en dat dit
onbegrip door de gebeurtenissen in Duitsland tot vijandschap werd. De belangwekkende vraag is eigenlijk ; waarop berustte
het onbegrip ? Het komt mij voor dat het
berust op dezelfde grond die ook nu nog de
verkeerde interpretatie van beide denkers in
de hand werkt namelijk het idee dat beiden
naar hetzelfde streefden. Het tegendeel is
waar, er is een fundamenteel verschil.
Heidegger zocht naar het wezen van de dingen zoals dat in de dingen aanwezig is. Jaspers gaat uit van een allesomvattend zijn,
dat hij door middel van de verschijnselen
probeert te benaderen. Het is nu duidelijk
dat Jaspers zelf het idee had dat Heidegger
hetzelfde wilde als hij, dat moet tot een verkeerde Heidegger-interpretatie hebben geleid.
C.J. Boschheurne

Julien Offray de Lamettrie, De mens een machine, vertaald, ingeleid en van noten voorzien door Hans W. Bakx.
(Boom klassiek nr. 5), Boom Meppel-Amsterdam 1978, 109 pp., fl. 7,50

L' homme machine verscheen in 1748 in
Leiden en stuitte, vanwege het radicaal materialistische standpunt dat erin werd ingenomen, op hevige weerstand. Het boek zelf
is een lange aanval op metafysica, theologie
en spiritualisme. Het cartesiaanse dualisme
wordt afgewezen en er wordt een radicaal
materialistisch standpunt ten gunste van de
materie ingenomen. De mens is een mechanisme, onderworpen aan de wetten van
de mechanische causaliteit. De ziel is geen
zelfstandige substantie, maar wordt als
identiek met de som van alle verrichtingen
van de mens-machine beschouwd (een positie die in de verte aan Ryle doet denken). Het
belang van de vertaling van dit boekje ligt, in
tegenstelling tot de meeste andere delen van
deze serie, niet zozeer in de rol die de tekst
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nu nog in de filosofische discussie speelt.
Ook al komen wij nu naar aanleiding van ons
inzicht in biochemische processen tot een
soortgelijke ontmythologisering van het mechanisme mens als de Lamettrie dat deed
onder invloed van het inzicht in de mechanica en de natuurkunde, toch is dit werk
voor de huidige problematiek te zeer gedateerd om verhelderend te zijn. Interessant is
het boekje veeleer door de wijze waarop
daarin het denken van een belangrijke periode van filosoferen tot uitdrukking komt.
Van die denkwijze is het een exempel. Het is
nogal curieuze lectuur, die toch goed de
sfeer aangeeft van een denkwereld die er in
de filosofiegeschiedenis, zeker wat betreft
primaire tekstIezing, nogal bekaaid afkomt.
De vertaling van de vlot geschreven tekst is
zeer plezierig en de beknopte maar heldere
inleiding, gezien de relatieve onbekendheid
van de auteur, zeker niet overbodig.
Ger Groot

Dr. D. van Dalen, Filosofische grondslagen
van de wiskunde (Terreinverkenningen in
de Filosofie)
Van Gorcum, Assen/Amsterdam 1978, 122
bIz., f 34,50.
Deze inleiding schijnt vooral bestemd te zijn
voor jongerejaars studenten in de wiskunde.
Een zekere vertrouwdheid met de noties van
symbolische logica en verzamelingsleer
wordt verondersteld. Aan de orde komen de
belangrijkste stromingen en problemen van
de wijsbegeerte der wiskunde sinds Frege.
Een zeer levendig boekje, dat stimuleert tot
verdere studie. Uitvoerige bibliografie.
W. Welten

Ludwig Wittgenstein, Vermischte Bemerkungen
Bibliothek Suhrkamp, Frankfurt M. 1977,.
160 pp. DM 14,80.
Wat moetje nu met zo'n boek ? Georg Henrik von Wright verzamelde een groot aantal

losse notities van Wittgenstein, zette die op
volgorde van datum en gaf dat uit als een
boek. Het is een keuze uit notities die de
denker maakte, maar hoe die keuze nu precies tot stand kwam is onduidelijk. Met deze
losse aforismen kan ik doen wat ik wil. Er
zijn bijvoorbeeld passages waarrnee ik aan
kan tonen dat Wittgenstein zijn Tractatus
volledig verwerpt. Dat boek heeft hij immers
een ladder genoemd die ik weg moet werpen
als ik hem opgeklommen ben, hier verwerpt
hij iedere theorie die zich als een ladder
voordoet ! Ik kan aantonen dat Wittgenstein
zich bezighield met mode-problemen zoals
het denken van primitieve volken en dat hij
daarbij in overeenstemming is
met
Nietzsche en lijnrecht tegenover Rousseau
staat. Mogelijk kan ik ook wei een hele leer
verbinden aan W's verering voor de vrijwel
onbekende componist Labor. Aan de andere
kant is het ook mogelijk vast te stellen, bijvoorbeeld in de passage over de grenzen van
de taal, dat Wittgenstein zichzelf steeds
trouw gebleven is. Het is aantoonbaar dat hij
een aartsconservatief, ja een reactionair is,
dat hij een christen is en dat hij niets liever
wil dan een herstel van de toestanden uit de
eerste helft van de 1ge eeuw. De moeilijkheid is dat we hier helemaal niet met aforismen te doen hebben. Er is hier iets dergelijks
aan de hand als met Nietzsches zogenaamde
Wille Zur Macht. Net als deze voorganger
heeft Wittgenstein gedachten die hij bij zijn
werk nodig had of die hij hem opkwamen,
opgeschreven. Die dienden ter nadere overdenking ; werden ze geaccepteerd, dan
kwamen ze in een of ander werk, althans
indien er een werk was waar ze in zouden
kunnen passen. Opgeschreven werden deze
gedachten door Wittgenstein, zoals door
zoveel filosofen, geobjectiveerd, waardoor
ze nader overdacht konden worden. Maar in
de tekst zoals we die hier vinden, is geen
enkele aanwijzing of de denker deze teksten
in hun geobjectiveerde vorm aanvaard
heeft of verworpen. We hebben hier dus te
maken met een serie waardevolle gedachten, maar gedachten die we moeten behandelen als vragen.

c.r.
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Sociologie
Mart Bax, laap, loop, Mies. Leesplank
van de netwerkanalyse.
Van Gorcum, Assen, 1978, 68 bIz. f 14,In de serie Terreinverkenningen in de Culturele Antropologie wordt via deze studie
een beknopte behandeling van de netwerkbenadering in de antropologie gegeven.
Aan de hand van vele voorbeelden wordt
ingegaan op de betekenis van netwerken
voor het begrijpen van de diverse samenlevingsverbanden waarin mensen zich bevinden. Bax' studie lijkt mij zeer aanbevelenswaardig niet aileen voor de beoefenaar
der sociale wetenschappen, maar vooral
voor personen in de praktijk die zich met
veranderingsprocessen in de samenleving
bezighouden.
A. Felling
H.P.M. Goddijn, P. Thoenen, J.M.M. de
Valk, J.P. Verhoogt, Geschiedenis van de sociologie Achtergronden, hoofdpersonen en
richtingen
Boom, Meppel/Amsterdam, 1977
De vierde druk van deze geschiedenis van de
sociologie bewijst dat dit werk een uitgebreide lezers- en studiekring heeft kunnen
vinden. Dit aileen al is een compliment aan
de schrijvers, wanneer we de overvloed aan
inleidingen en geschiedenissen van de sociologie de revue laten passeren. De hoofdstukken over het evolutionisme en de voorgeschiedenis van de sociologie zijn grondig
herzien, terwijl twee hoofdstukken over de
Amerikaanse en de Nederlandse sociologie
werden toegevoegd. (Jammer dat in het
hoofdstuk over de Nederlandse sociologie
niet naar de Nederlandstalige literatuur in
het buurland Belgie werd gekeken.)
F. Nieuwenhof

Gedragswetenschappen
Joke Forceville - van Rossum, Dagen van
na-bestaan. Dagboek van een rouwproces
Ambo, Baarn, 1978, 80 bIz.
Wanneer je een dergelijk boekje ter hand
neemt, doe je het met enige schroom.
Schrijfster heeft dit beseft en haar aarzeling
uitgesproken om deze meest eigen gevoelens openbaar te maken. Ze heeft er goed
aan gedaan. Theoretisch zou men kunnen

zeggen : het slot is het belangrijkste : ik sluit
het dagboek van na-bestaan 'om morgen,
door hem geinspireerd, een heel nieuw
hoofdstuk in mijn leven te beginnen : Dagboek van voort-bestaan !' Maar zoiets kan
aIleen gezegd worden als het hele proces
doorgemaakt is. Ik wens aIle lezers toe dat
ze het met eerbied en respect lezen. Het is
geen 'Iiteratuur' geworden zoals het vergelijkbare, ook mooie boekje van Anne Philippe, het is eenvoudigweg echt.
G. Adriaansen
Ivan Illich, Grenzen aan de geneeskunde
Het Wereldvenster, Baarn, 1978,319 bIz.,
f 24,50.
In dit boek wijst de auteur op drie gevaren
van de geneeskunde: de medische consumptie veroorzaakt in toenemende mate
zelf nieuwe ziektes en kwalijke fysieke neveneffecten ; de geneeskunde wordt een
alibi voor een ziekmakende samenleving ;
de medicalisering van lijden, ziekte en dood
vormt de meest verregaande onteigening, de
zin-beroving van de structurele gezondheid.
Om dit boek goed te kunnen volgen, leze
men: Het fenomeen Illich 1 en II, in StreYen, februari en maart 1977.
R.S.
Marcel Messing. Symboliek, sleutel tot zeifkennis
Van Gorcum, Assen/Amsterdam, 1977,
bIz. 215, f 22,50
Gebruikrnakend van een zeer mime kennis
van symbolen en alles wat daarmee van
oudsher verwant is, maakt de auteur een
zevental hoofdstukken vol over verwekking
en voltooiing van het leven, over verbreking
en herstel van de eenheid in het levensgebeuren, over losmaking en wedergeboorte. Hij doet dit met het gemak van een
goed schrijver. De aard van zijn tot wijsgerige bespiegelingen neigende schrijftrant
geeft soms aanleiding tot herhalingen of althans tot wijdlopigheid. De lezer die na 5
hoofdstukken wat moe is geworden van de
overvloedige en goed gedocumenteerde informatie over sacrale symbolen die de hele
mensheid beroeren, komt op adem als hij in
het 6e hoofdstuk vertrouwde gestalten ontmoet zoals de paashaas, sinterklaas en de
kerstboom. AI met al een rijk verleden van
het mensdom. Dat dit geschrift voert tot bezinning op de mens en zijn waarden, is zon-
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der twijfel. Om het .bij te zetten in de eindeloze reeks van' sleutels tot zelfkennis' , komt
mij overbodig voor. Het boek biedt veel
meer dan een bijdrage tot kennisvermeerdering van het eigen persoontje. Een van de
redenen waarom ik me er zo in thuis heb
gevoeld is, dat de joods-christelijke visie op
leven en menszijn voor de auteur de inspiratiebron bij uitstek is geweest.

J.J.C. Marlet

Matthias F. Steinmann, Publikum und
Programm. Eine Darstellung der Publikumforschung, ihrer Ergebnisse und Anwendungsmiiglichkeiten bei der Programmgestaltung von Radio und Fernsehen unter besonderer Beriicksichtigung
der schweizerischen Verhiiltnisse
(Communicatio publica Bd 3), Paul
Haupt, Bern-Stuttgart, 1975, 279 pp, 110
Tab., 23 Graph.
Als leider van het publieksonderzoek bij
de Zwitserse radio- en tv-instanties houdt
S. zich niet lang op met de verantwoording van dergelijk onderzoek maar gaat
hij, empirisch uitgerust, op de uitvoeringsmodaliteiten in. De stevigste aandacht
krijgen de methodes (objectieve metingen
via apparaten en gemengde metingen via
interviews), het organisatiekader, de tijdsniveaus (continu en speciaal), de resultaten en het beeld van het publiek. Onder de
resultaten worden bijzonder de determinanten van kijkgedrag onderzocht en geevalueerd, vooral met het oog op operationele prognosemodellen, Bij het publieksbeeld wordt sterk de samenstelbaarheid van interessegroepen uitgerafeld
evenals de bijzonderheidsaspecten van bepaalde publiekssegmenten (kinderen, ouderrol, bejaarden, ethnische groepen, gastarbeiders), Dit analytische verkenningspanorama loopt tenslotte uit op een constructief ontwerp voor een onderzoeksmodel waarin marketing, programmapolitiek,
interessegroepen, produktiea pparaat, gecoordineerd worden om een werkgeheel
op te stellen dat precies geausculteerde
opdrachten, data en organisatievormen
bevat. In deze conceptuele opbouw zitten
al bij al weinig verrassingen maar het grote voordeel is het samengaan van ervaringsrapport en analyseconclusies waarbij
het nict heel duidelijk wordt of het weten-

schappelijke zoek-programrna voorop
staat dan wel economisch-financiele baten-intentie bij ook een gesubventioneerde
zendvereniging.
c. Tindemans
Presentation de L. J. Calvet, M,arx, Engels, Lafargue, Staline, M arxisme et Linguistique
(Langages et Societes), Editions Payot,
Paris, 1977, 196 pp., FF. 50,Calvet zet zijn pleidooi voort voor een
socio-semiotiek, waarvoor hij reeds in een
paar publikaties de verwachtingen heeft
geforrnuleerd. Als leider van een nieuwe
reeks (Langages et Societe) onderzoekt hij
ditmaal - in een lezenswaardige inleiding
- enkele facetten van de marxistische linguistiek. Hij schijnt het vooral jammer te
vinden dat hij hier niet een blijkbaar belangrijk werk van Volochinov (deknaam
voor Bakhtine) dat zopas verschenen is bij
een concurrerende uitgeverij (Editions de
Minuit) kon opnemen. Hoe dan ook, hij
publiceert naast twee selecties uit Marx en
Engels (die in de context nogal misstaan
vanwege hun geringe zuiver Iinguistische
bekommernis), de beruchte interventie
van Stalin in de Pravda uit het jaar 1950,
die in de eerste plaats een aanval is op de
theorie (o.a. verdedigd door N. Marr) van
de taal als supra-structuur. Voor Stalin
is de taal een instrument - basis van de
supra-structuur - en daarom is het verkeerd 'taal' gelijk te stellen met 'cultuur'.
Dat Stalin hiermee geen zuivere Iinguistische bedoelingen mag gehad hebben,
maar weI degelijk politieke, krijgt in de inleiding van Calvet een genuanceerde en
ruime uiteenzetting. Interessant als documentair materiaal is de al eerder gepubliceerde studie van Lafargue (A vant et
Apres fa Revolution uit 1894) waar Stalin
juist vaak naar refereert in zijn opstel. Als
geheel een eerder dunnetjes uitgevallen selectie, waarvan de 'documentaire' waarde
echter vaststaat.
Eric De Kuyper

Sprache und Herrschaft
Herder Verlag, Munchen, 1975, pp., DM.
8,90
Aangekondigd als een reader over de relatie tussen autoriteit en taal- een boeiend
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onderwerp, waar de matiere in de geschiedenis van Duitsland even rijk als gediversifieerd is! - lijkt het echter weI of al deze
opsteJIen geen andere bedoeling hebben
dan een hetze tegen al wat links is aan te
gaan. Dat de linkse taalmanipulatie evenzeer als de rechtste trouwens - nauwkeurige analyse verdient, staat buiten kijf.
Dat het met niet meer intelligent inzicht
(en kennis van enkele elementaire taalmechanismen) kan als hier gedemonstreerd wordt is een blamage voor de
schrijvers zelf, die op akelige wijze tentoonspreiden wat ze bij anderen menen te
moeten en mogen aanklagen. Zulk geschrijf kan elk zinnig lezer missen.
Eric De Kuyper

Biogratie
Dietrich Moller, Revolutioniir, Intrigant,
Diplomat. Karl Radek in Deutschland,
Verlag Wissenschaft und Politik, Koln,
1976, 304 pp., DM. 29,50 -.
Karl Radek blijft een controversiele figuur in
de geschiedenis van de Sovjet- Unie en het
internationale communisme. Deze Poolse
jood speelde een belangrijke rol in de beginjaren van de communistische beweging van
Duitsland en de Sovjet-Unie. Edgar Sisson,
de bijzondere vertegenwoordiger van President Wilson in Rusland, noemde hem een
charlatan die niemand emstig zou nemen.
Maar in 1922 kwam de Duitse ambassade in
Moskou tot de conclusie dat Radek weI eens
de opvolger van Lenin zou kunnen worden.
Markow, de voorzitter van de Russische
monarchistische beweging in ballingschap in
Duitsland, beschouwde Radek als een agent
van de opperrabbijn in Istamboel. Volgens
Lenin was hij een afschuwelijke domkop
(1917), maar in 1922 zei hij dat de communistische beweging veel aan Radek te
danken had. Stalin beschreefhem in 1924 als
een betweterige schoolmeester. Victor
Serge prees zijn auteurstalenten als intelligent en bijtend scherp. Het hier besproken
boek is geen systematische studie over deze
figuur. Deze wordt pas mogelijk wanneer de
communistische archieven open komen
voor historici en vorsers. Moller beschrijft
de verhouding van Radek tegenover Duitsland en La. v. verschiIlende andere fenome-

nen. Hij veronderstelt wel enige historische
voorkennis. Daarnaast publiceert hij een
aantal artikelen van Radek zelf en een overzicht van aIle publikaties van en over Radek
sluit het boek af.
A. Van Peteghem

P. Kropotkin, Memoires van een revolutionair
Het Wereldvenster, Baarn, 1978,446 bIz. f
44,50
Tatjana Tolstoi, Ein Leben mit meinem Vater. Erinnerungen an Leo Tolstoi
Kiepenheuer & Witsch, Koln, 1978, 290 p.
DM 36,Wat is er zo fascinerend aan deze twee
boeken ? Waarschijnlijk hetzelfde wat ons
boeit in al die werken van de aristrocatische
Russische auteurs van voor de revolutie. Zij
beschrijven de eigen wijze van leven met
grote nauwkeurigheid. En dat leven is weI
totaal anders dan het onze. Men bestelt even
een extra trein en laat een stoomboot terugkomen. Men leeft tussen een stoet van bedienden. Bedienden die er, zoals bij F.
Dostojewski, ook nog zijn als men arm is.
Men bezit een aantal huizen en trekt daartussen rond. Kropotkin beschrijft ook nog
wat hij meemaakte van de lijfeigenschap.
Maar terloopse opmerkingen leren ons nog
meer over dit leven. Kropotkin schreef net
als Nabokov een vreemde taal eerder dan
het Russisch. Tolstoi, die het leven van deze
aristocraten verwierp en er de spot mee
dreef door aan het begin van Doriog en
Vrede het deftige gezelschap Frans te laten
spreken, schreef zelf, stervende, zijn laatste
woorden in het Frans. Wij zien een uiterst
traditionele maatschappij. Een aristocratie
die gehoorzaam wordt omdat zij het traditionele systeem in stand hield. Natuurlijk
kwam men vaak in opstand, maar dat werd
na de opheffing van de Iijfeigenschap niet
minder, maar meer. Die opheffing had het
traditionele schema aangetast. Ondanks alles wat hij deed, een boerenkiel aantrekken,
met de arbeiders en boeren op het land werken, bleef Tolstoi een vreemde te midden
van de Russische boeren van zijn land en
moest zijn huis tijdens de boerenopstanden
van 1905/6, lang na zijn bekering, door de
tsarvtische politie bewaakt worden. Door

Streven/november

184

hun intelligentie hebben velen uit die adel
hun eigen gesplitste houding aangevoeld.
Hun gezag berustte op de traditie, maar hun
verstand zei hun dat die traditie niet aileen
onmenselijk was, maar de ontwikkeling van
hun land in economisch en cultureel opzicht
in de weg stond. Verwierpen zij, zoals Tolstoi, die traditie, dan maakten zij een enigszins lachwekkende indruk.
Dat is mijns inziens ook de onbewuste drijfveer geweest van hun minutieuze beschrijving van het eigen leven. Dit moet ook de
oorzaak zijn van het verschijnen van zoveel
gespleten hoofdfiguren in de Russische literatuur. Het feit dat de adel feitelijk een ander
Yolk vormde dan de Russen, lijkt ook de
oorzaak van de emigratie van talrijken van
hen. Sommigen, zoals de Gagarins, familie
van de Tolstois, bleven om soms later in de
Sovjet-Unie weer een grote rol te gaan spelen. Maar, hoewel zij er ongemolesteerd
konden leven en de weduwe van Tolstoi
twee jaar na de Tevolutie op het buitengoed
Jasjana Poljana stierf, vertrokken de kinderen van Tolstoi omstreeks 1925 uit het land
dat hun vreemd geworden was.
C.J. Boschheurne

John Toland, Adolf Hitler. Het einde van een
my the

Bruna, Utrecht Antwerpen, 1977, 1096 pp.
f 49,50, Balantine Books $2.95.
De Hitlerologie blijft een vreemd soort van
wetenschap. N a Irving, die trachtte om
Hitler te ' Dedaemonize', krijgen we nu
iemand die een eind wil maken aan een mythe. Terwijl Irving nog originele dingen zei,
waarvoor hij evenwel geen enkel bewijs had,
lezen we in dit boek bitter weinig nieuws.
Het boek schept een my the van Hitlers
werkkracht en zijn geheugen, maar voor het
overige is het een typisch Hitler boek. Vrijwei al deze werken hebben gemeen dat zij
veel noten hebben die naar bronnen verzwijgen, maar die ontbreken nu juist bij de
belangrijkste beweringen. Ook wat dat betreft is het een typisch boek. Als men een
stuk of zes Hitlerbiografien gelezen heeft,
dan is men min of meer op de hoogte van de
niet betwiste feiten. Ieder van deze schrijvers steunt sterk op bepaaide autobiografieen. Tolland op die van Hanfstaengl, die hij
dan ook op 64 plaatsen noemt. Dit heeft
mede tot gevolg dat de beginperiode een

zeer grote nadruk krijgt. Daamaast maakt de
sehrijver ook nog gebruik van een omstreden correspondentieverzameling (van Mullern Schonhausen), waarvan hij in een noot
zegt die zelf nooit gezien te hebben. Een
merkwaardig feit is verder dat al deze Hitlerologen doen als of er nooit iemand anders
een biografie van de dictator heeft geschreYen. Hooguit in onbelangrijke gevallen wit
men ook weI eens laten zien dat er andere
opvattingen bestaan. AI deze boeken over
Hitler laten de centrale vraag onopgelost.
Het is niet moeilijk te verklaren hoe de fascistische mentaliteit kon ontstaan. Daarom
is het ook begrijpelijk dat er overal in de
wereld fascisten waren. De vraag is nu hoe is
het aan een man gelukt zich in Duitsland aan
het hoofd van deze lieden te stellen ?
C.J. Boschheurne

Geschiedenis
E. Crankshaw, Winterpalast. Die Vorgeschichte der Russischen Revolution:
1825-1917, Paul List Verlag, Munchen,
1978, pp. 429, DM. 36. E. Crankshaw,ln de
schaduw van het Winterpaleis. Rusland op
weg naar de Revolutie 1825-1917
Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1977, 456
biz.
In 1917 viel het doek over Nicolaas II de
laatste tsaar aller Russen. De bekende Britse
historicus en Rusland-kenner Edward
Crankshaw gaat uitvoerig in op de factoren
die deze revolutie mogelijk maakten. Het
levensverhaal van de revolutie vangt aan in
1825, hetjaar waarin de eerste werkelijk politieke actie - de opstand van de decembristen - tegen het tsaristische autocratische
systeem werd gevoerd. Vanaf dat moment
zou de dynastie van de Romanovs voortdurend onder druk komen te staan totdat zij
uiteindelijk werd weggevaagd. Crankshaw
schildert in dit zeer boeiend geschreven en
wat de Duitse editie betreft voortreffelijk
geillustreerd boek een panoramisch overzieht van het negentiende eeuwse Rusland
waarin dynastieke, militaire, diplomatieke,
eeonomische en sociale geschiedenis in
een samenhangend geheel zijn verweven.
L.L.S. Bartalits.
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Roj. A. en Zjores A. Medvedev, De glorietijd
van Nikita Chroestjtsjov ,
Manteau, Brussel/Den Haag, 1977, 238 bIz.
f 27,90.
Het is een tamelijk deprimerende gewaarwording dat N .S. Chroestjtsjov, een briljant, doortastend en ideeenrijk man, die
voor zijn land en voor de wereld zo veel
positiefs had kunnen bereiken, door zijn
eigen onbesuisdheid en teugelloze ongeduld
bijna alles weer hopeloos bedierf. De schrijvers hebben met hun beeld van
Chroestjtsjov, van de mensen om hem heen
en van de gebeurtenissen waarin hij de
hoofdrol speelde, een uniek stuk levende
geschiedenis geschreven.
L.L.S. Bartalits

H. Hohne, Admiraal Wilhelm Canaris, Amsterdam Boek, Amsterdam, 1978,480 biz. f
39,50., Buchenbender, Das tonende e-:
Deutsche Propaganda gegen die Rote Armee
im Zweiten Weltkrieg
Seewald Verlag, Stuttgart, 1978, pp. 378,
DM.39,50
Admiraal Canaris was de leider van de
Duitse militaire inlichtingendienst. In de geschiedschrijving wordt het beeld van Canaris beheerst door vooroordelen en my then.
De auteur van dit boek is erin geslaagd Camaris min of meer levensecht te schetsen,
zonder in de gebruikelijke cliches te vervallen. Canaris was aanvankelijk een loyaal
medewerker van Hitlers veroveringspolitiek
waarvan hij de gevaren pas later onderkent.
In Das tone nde Er: wordt een boeiend beeld
geschetst van de Duitse propagandistische
oorlogsvoering gedurende de Tweede WereId Oorlog tegen het Rode Leger.
L. Bartalits

Christoph Stamn, Lloyd George zwischen
Innen - und Aussenpolitik
Verlag Wissenschaft und Politik, Koln,
1977, 358 pp., DM. 35,6
Ogenschijnlijk behandelt de auteur slechts
twee jaren uit de Engelse geschiedenis. In
feite reikt zijn opzet verder en wil hij de
vervlechting vaststellen van de binnen- en
buitenlandse politiek op het einde van de

Lloyd George-regering, met als centraal
idee dat de Britse politiek in verband met de
Conferentie van Genua (1922) in feite een
poging was om de economische en sociale
crisis waarin Groot-Brittannie geraakt was,
op te lossen door een aantal maatregelen op
het gebied van de buitenlandse politiek en de
buitenlandse economische verhoudingen.
Dat Duitsland daarbij een hoofdrol speelde,
ligt voor de hand, want Duitsland, in het
centrum van Europa, was juist door een
verkeerde herstelbetalingspolitiek, waaraan
Engeland meegewerkt had, in een enorme
economische chaos geraakt. Zo krijgen we
een inzicht in de sfeer waarin het diplomatieke gebeuren na de Eerste Wereldoorlog
zich afspeelde. Lloyd George slaagde niet in
zijn opzet om nieuwe verhoudingen en een
nieuwe samenleving in Europa tot stand te
brengen. Op het buitenlandse vlak moest hij
afrekenen met de onwil van de Verenigde
Staten, die niet mee wilden werken als ze
geen leidersrol toegewezen kregen. Frankrijk was bang voor Duitsland. De SovjetUnie vreesde de kapitalistische wereld.
Duitsland wilde eerst wei meewerken, maar
zag meer heil in het akkoord van Rapallo met
de Russen. De Engelsen konden niet begrijpen dat hun idee over het herstel van een
liberale economie niet noodzakelijk goed
was voor andere landen. Ook op binnenlands vlak kreeg Lloyd George de wind
tegen. Sommige politici vreesden dat Engeland vervreemd zou raken van Frankrijk ;
vooral de conservatieven wantrouwden de
Sovjet-Unie en 'the man in the street' keek
bezorgd naar de oplossing van de economische problemen die hem door de werkloosheid het meest troffen. Een case study van
een diplomatiek gebeuren, een boeiend en
stevig gedocumenteerd boek.
A. Van Peteghem
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Theater, Muziek
Kurt Bartsch, Uwe Baur, Dietmar Goltschnigg (Hrsg.), Horvath-Diskussion
(Monographien Literaturwissenschaft 28),
Scriptor, Kronenberg/Ts., 1976, 167 pp.,
DM.18,-.
Winfried Nolting Der totale Jargon. Die
dramatischen Beispiele Odon von Horvaths
(Literatur und Presse Bd 2), Wilhelm Fink,
Munchen, 1976,274 pp., DM. ?8,-.
Gerhard Melzer. Dar Phiinomen des Tragikomischen. Untersuchungen zum Werk von
Karl Kraus und Odon von Horvath
(Hochschulschriften Literaturwissenschaft
15),Scriptor, Kronberg/Ts., 1976, 169 pp.,
DM.28,-.
Nu de Horvath-renaissance op het theater
zelf enigszins lijkt af te nemen (terwijl ze
duidelijk door dat theater zelf op gang is
gebracht), blijkt het uur van de literatuurwetenschap aan te breken om uit te maken ofhet eigenlijk allemaal de moeite waard
was. In een symposium (Graz) hebben
(jonge) Germanisten diverse vorm-, inhouds- en waarde-aspecten van het oeuvre
gesynthetiseerd ; het vaIt op dat zij niet vanuit maatschappelijke presupposities een
auteur trachten te evalueren, maar dat zij de
dramatisch-talige en
theatraaI-beeIdige
kenmerken zo ontleden en situeren dat
daaruit een objectieve waardencode ontdekt
wordt die pas dan een on-tijdse waardering
toestaat. Er wordt eigenlijk geen enkel deeIveld verwaarloosd (dramaturgische vorm,
werkelijksrelatie, communicatiestructuur,
taalcliche, doodsmetaforiek, speelbaarheid,
receptie, vertaalbaarheid, jeugdproblematiek, sportdeidolatrie) maar, zoals de voortreffelijke monografien van W. Nolting en
G. Melzer bewijzen, de hoofdaandacht valt
(en dient te vallen) op het taalmodel en de
mentaal-dramaturgische attitude (adequaat,
zij het terminologisch wat verwarrend, aangegeven als 'tragikomisch', zonder onmiddellijke aansluiting bij het historiche begrip
van de tragikomedie). De zorgvuldige analyse van Horvaths 'Jargon' (als prototypisch
spreeksysteem, ook binnen de 'parole', van
de 'Kleinburger", daardoor tevens tot sociaaIkritische en maatschappij-evaluatieve
criteria toegang verschaffend) staat bij ieder
contribuant vooraan, wordt vanuit vele
hoeken benaderd en stelt tevens een methodiek ter beschikking die de actuele dra-

Streven/november

maturgie in hoge mate in staat is intrinsiek
inzichtelijk (en pas dan theatraal-toonbaar)
te maken. Deze studies vormen een overtuigend bewijs voor de doorgaans afgewezen stelling dat een theoretische aanpak van
de dramatische tekst inspirerend-creatief
kan werken op de uiteindelijke bestemming
voor het theater.
C.Tindemans

Travis Bogard, Richard Moody & Walter J.
Meserve American Drama (The Revels
history of Drama in English Vol. VIII).
Methuen, London-Barnes & Noble, New
York, 1977, 324 pp., hb., £ 13, pb., £ 8,50.
De altijd wat weerspannige inhoud van het
Engelse begrip 'drama' (slaat het op de tekst
of op het opvoeringsproces ?) wordt in dit
boekdeel (erg beheerst uitgeschreven, bepaald niet encyclopedisch al- of betweterig,
constant de structuur verkiezend boven de
conjunctuur) rechtvaardig opgevangen.
Voorafgegaan door een prachtige synoptische tabel (vervlechting van theater en
maatschappij), opent T. Bogard het historiserende panorama in het nog koloniale tijdyak en stelt het theatergebeuren voor als
microfase binnen de groei van een samenleving, een proces dat duidelijk niet is afgesloten ; zijn standpunt blijft echter op de
actualiteit neerkijken en hij noteert dus vele
(en belangrijke) facetten maar rondt dit vrijblijvende in-kaart-brengen met af met voorkeur enlof visie. Ook R. Moody betaalt de
(noodzakelijke ?) tol van de historicus als hij
de ontwikkeling van het theaterwezen nagaat, rechtvaardig voor elk individu, toch
liever de prive-lotgevallen noterend dan de
theaterimmanente kansen (of het uitblijven
ervan) analyserend. W.Meserve raast dan
doorheen de dramatische auteurs, met zin
voor accenten en synthese, de objectiviteit
andermaal verkiezend boven een oordeel.
Geen twijfel mogelijk of dit professioneel
wordt gedaan ; veel twijfel mogelijk of historiografie zo behoort te blijven.
c. Tindemans
Heinrich Breloer, Georg Kaisers Drama
'Die Koralle'. Personliche Erfahrung und
iisthetische Abstraktion
(Geistes- und sozialwissenschaftliche Dissertationen 42), Hartmut Ludke, Hamburg,
1977,504 pp., DM. 56,-.
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'Die Koralle' (1917), Ie deel van een trilogie
(met Gas I en Gas II) behoort tot de sterke
staaltjes expressionistische dramaturgie.
Waar G. Kaisers leven mysterieus en onbekend is gebleven, zet S. er zich aan juist dit
drama verklaarbaar te maken vanuit de externe biografie (tijd, maatschappij, biografische realia) en de intrinsieke psychologie
van de auteur (jeugdsyndromen, levenstraumata, projectiebehoeften). Centraal in
het stuk staat een ideaal type van miljardair ;
de tijdskritiek wees dit beeld af als onherkenbaar. S. bewijst erg 'vernunftig' dat
diens kenmerken (uitbuiter en mecenas,
prestatiedrang en slemperij) levensgroot in
Kaisers eigen leven waargenomen kunnen
worden (angst als prestatieprikkel, geldbegerigheid, filantropie). Zo worden de dramatische figuren allegorieen, projecties van
het auctoriele ego, en leiden tegelijk wensvervulling en angstverdringing tot een
meesterlijke greep op de complexe beschrijving en ontleding van een tijdsbeeld.
G.Tindemans

Karl Otto Conrady (Hrsg.), Deutsche Literatur zur Zeit der Klassik
Reclam, Stuttegart, 1977, 460 pp., OM.
34,80.
Kritiek, incidenteel zelfs sterk afwijzende
kritiek, niet als uitgangsbehoefte, weI als
noodzakelijk resultaat van historisch veranderde vraagstellingen en maatschappelijkliteraire functies, dat maakt de boeiende
kern van deze bundel uit die nauwelijks een
vraag uit de weg gaat en er talrijke nieuwe bij
wint. Iconoclasme als wraakzucht is uitgesloten ; het blijft gaan om zingeving en/of
-bevestiging van de literaire constanten als
verwoording van een tijd. Natuurlijk zit er
ook een kater in verwerkt : in hoeverre is de
ongenuanceerde verering van de Duitse
klassiek medeverantwoordelijk voor de ondersteuning van een mens- en maatschappijbeeld en -type dat in deze 20e eeuw de
Duitse mens verminkt heeft. Daarom ook een
reeks vragen die aan deze auteurs en teksten
opgelegd worden: probleem van de macht,
polariteit en harmonie, burgerlijk auteur en
hofmecenaat, Franse revolutie, subversiviteit van het komische, progressiviteit als
labiel tijdsaspect, sentimentalisme, socialisering, en over alles heen de complexe receptie. De literatuurwetenschap van ongedul-
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dig-maatschappijkritische instelling heeft
haar agenten afgevaardigd die in verblijdend-nuancerende volledigheid .het probleem niet vooringenornen uitschrijven
maar de uitkomst van hun methodische
premisses atbankelijk stellen. Niet het minst
welkom is de dwarse houding van DiLuders
die deze nieuwlichtende beklemtoning van
maatschappijvervlechting afwijst en de esthetische objectiviteit wit terugwinnen ; zijn
correspondentie met K.D.Conrady wijst op
fundamentele onenigheid. Dit bewijst dat de
methodendiscussie doorgaat, niet omdat de
literatuurwetenschap systeemloos zou zijn
maar omdat de erudiete vorsers anders in en
tegenover hun tijd staan. En met deze menselijke schommelingen heeft literatuur altijd
al te maken gehad, ook in de periode van de
Duitse klassiek.
C.Tindemans

Wolfgang Fruhwald - Walter Schmitz, Max
Frisch. Andorra Wilhelm Tell. Mat erialien,
Kommentare
(RH-Literatur. Kommentare Bd 9) C. Hanser, Miinchen, 1977, 197 pp. OM. 14,80.
Walter Schmitz, Max Frisch. Homo faber.
Materialien, Kommentar
(RH-Literatur. Kommentare Bd 5), C. Hanser, Munchen, 1977, 173 pp. DM. 14,80.
Hans Mayer, Ueber Friedrich Diirrenmatt
und Max Frisch
Neske, Pfullingen, 1977, 125 pp, DM. 14,80.
Cegienas de Groot Zeitge staltung im Drama
Max Frischs, Die Vergeg enwartigungst echnik in 'Sante Cruz', ' Die Chinesische
Mauer' und ,Biografie'
(Amsterdamer Publikationen zur Sprache
und Literatur. Rodopi, Amsterdam, 1977,
346 pp. fl 60,-.
Wat W. Fruhwald en W. Schmitz over M.
Frischs oeuvre samenbrengen, is een model
van analyse en interpretatie. Ontstaan,
tekstvarianten, auteursinentie,
achter'grond, modelkarakter,
interpretatiedetaillering (conflict, fabel, theatercode, taalgedrag, vorm-inhoud-relatie, structuur) en
receptiegeschiedenis stellen een panorama
samen dat het eigen leesproces en het historisch-literaire patroon principieel mogelijk
en erkenbaar maakt. H. Mayer bundelt wat
hij al vroeger over beide Zwitsers heeft geschreven, soms diepzinnig, vaak wat losjes ;
het lijkt zelden een definitieve visie, maar ze
is altijd weI prikkelend en constructief. C. de
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Groots methodische nadeel is dat hij zich
terminologisch afzet van de (weliswaar niet
sterk gedifferentieerde) bestaande analysetraditie van het verschijnsel dramatische
tijd ; anderzijds dwingt hij tot zorgvuldig inzwenken op zijn eigen categorieen, hoewel
die best wat fundamenteler verantwoording
verdragen. Met deze do-it-yourself-strategie
gaat hij op de 3 in Frischs ontwikkeling sterk
uiteenliggende drama's in en weet hij detaillistisch en synthetisch de tijdsmodi te
argumenteren als structuur- en (dus) betekenispijlers. Ik raak niet overtuigd van de
overdraagbaarheid van deze werkopvatting
op het drama als willekeurige structuureenheid, maar de actualisering van het voorbije
binnen de dramaturgie van het hie et nunc is
in de discussie weI op imponerende wijze tot
een thema gemaakt, terwijl Frisch daarbij
niet in de verdrukking is gekomen.
C.Tindemans

Figur und Spiel im Puppentheater der Welt
Henschelverllag Kunst und Gesellschaft,
Berlin, 1977, 224 pp., 282 Fotos, DDR M
58,-.
De Unesco-vakgroep UNIMA die de poppenspelers groepeert, tekent verantwoordelijk voor een verrukkelijk prentenboek
waarin de recente ontwikkelingstendensen
van de marionet als spelfiguur en van het
marionettentheater als theatraal medium
internationaal afgebeeld staan. Het poppentheater is al lang de simpele volkskunst
voorbij, uitgegroeid tot een sterk gesofisticeerde kunsttak met eigen dramaturgie,
scenografie en spelsysteem. Vooral de
Oosteuropese landen hebben er kennelijk
geld en inspiratie voor maar ook elders
wordt er vindingrijkheid, artisticiteit en
speels intellect geinvesteerd. H. Jurkowski
legt in een voortreffelijk essay de historische
en actuele neigingen zinvol samen, maar uiteraard wordt deze publikatie beheerst door
de afbeelding die, hoewel ze nationale representativiteit mede beoogt en daarom geen
systematische selectie kan blijven, niettemin uitzonderlijk gaaf alle eigentijdse facetten bevat. Lust voor het oog, voer voor het
hart, bron van comparatistische analyse.
C.Tindemans
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Helmut Gobel, (Hrsg.), Lessing' Nathan'.
Der Autor, der Text, seine Umwelt, seine
Folgen
(Wagenbachs Taschenbucherei 43), K. Wagenbach, Berlin, 1977, 268 pp, DM. 8,50.
Edward McInnes, J.M.R.Lenz. Die Soldaten. Text, Materialien, Kommentar
(RH-Literatur. Kommentare Bd 8), C.Hanser, Munchen, 1977,204 pp., OM. 14,80.
Klaus Kanzog, Heinrich von Kleist. Der
Prinz von Homburg. Text, Kontexte, Kommentar
(RH-Literatur. Kommentare Bd 7), C.Hanser, Munchen, 1977,268 pp., DM. 14,80.
Werner Breandle (Hrsg.), Martin Walser.
Das Sauspiel. Szenen aus dem 16. Jahrhundert. Mit Materialien
(edition suhrkamp 913), Suhrkamp, Frankfurt, 1978, 527 pp, OM. 14,-.
4 tekstedities, door de commentaar geplaatst in hun tijd , hun intentie, hun betekenis, hun nawerking, hun theatrale waarde.
H. Gobel zet de Nathan-verduidelijking op
vanuit Lessings biografie en de mentale
tijdsconjunctuur zelf, met een humanistische verlenging naar vandaag toe. McInnes is filologisch accurater ; hij ontwerpt
een sociaalhistorisch raam waarbinnen de
poetica van het burgerlijke -drama en de
eigen Lenz-versie antithetisch geconfronteerd worden en vervolgens de receptieperikelen uitermate zorgvuldig nagetekend worden. K. Kanzog legt op het
ethische conflict bij Kleist aIle nadruk,
schuift de Prins daarmee dichter naar tijd en
auteur maar voegt er vooral ook een overzicht aan toe over de verschillende interpretatieversies (materialistisch, existentialistisch, psychoanalytisch). W. Brandle levert een groots werkstuk af ; aan m. Walsers
Wederopersstuk in het Nurnberg van H.
Sachs, A. Durer en Melanchton geeft hij een
historische documentenbodem mee, geillustreerd met monografische essays over aIle
protagonisten, de persreceptie (creatie
Hamburg december 1976) en reeds enkele
borende analyses van dramawetenschappelijk gehalte (K. Siblewski, K.-H.Hilzinger, W. Bradndle zeit) die het stuk onderbrengen in het complete Walser-oeuvre, een
onvervalst brok dramatiek dat via allerlei
ideele tegenkantingen niet die publieksgunst
verworven heeft die het zondermeer verdient.
C. Tindemans
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Peter Hacks, Die Massgaben der Kunst. Gesammelte Aufsiit:e
Claassen, Dusseldorf, 1977, 407 pp.,DM.
44,-.
P. Hacks, Oostduits theaterauteur, dramatische wonderkind, zelfbenoemd erflater
van B. Brecht waaruit hij de toelating
puurt zijn voedstervader te corrigeren,
vaardig gymnast tussen de idealogische
conjunctuurklippen in de OOR, gooit hier
zijn essayistische oprispingen te grabbe I
die willen poseren als standpunten. In afdelingen: een mystificatie over een reis
naar Babylon (de DOR) waar de heersende
Brechtcultus zwaar gehavend raakt, een
aantal poetische axiomata, een aantal perfide belastingen van de literaire bentgenoten, een ongenuanceerde zelfverheerlijking
en gelijkhalerij. Het zijn volstrekt egocentrische opstellen met breed-uitgemeten
eigen rechttoekenning en afwijzing van
iedereen die niet het geluk heeft op zijn lijn
te denken.
Voortdurend in oneigenlijke polemiek verwikkeld, altijd klaar voor de (briljant verwoorde) sneer en de slag-onder-de-gordel,
bouwt hij een reusachtige lobby voor zichzelf op. Wellicht is het allemaal nodig om het
hoofd boven de (rode) zee te houden, maar
het laat een ranzige smaak achter waar de
bloemige schrijftrant je maar nauwelijks
vanaf helpt.
C.Tindemans

Rolf-Peter Janz - Klaus Laermann, Arthur
Schnitzler: Zur Diagnose des Wiener Burgertums im Fin de siecle
J.B.Metzler, Stuttgart, 1977,202 pp., OM.
39,-.
In tegenstelling tot de gebruikelijke analyse
die Schnitzler bij het impressionisme aansluit en hem stilistisch-historisch aan evolutiedwang onderwerpt zodat er enkel wat
esthetisch eigen relief ontstaat, plaatsen
beide auteurs hem regelrecht in de maatschappelijke context. Schnitzler wordt dat
bewustzijn als motorische prikkel toegekend dat hem de immanente ondergang van
de Weense liberale bougeoisie van de 1ge
eeuw (de 'Ring'-generatie) deed inzien en
waarvan hij de mentale consequenties op en
in zijn literair-dramatische figuren analytisch-onthullend heeft beschreven. Er is

189

echter geen sprake van enig naturalistisch
streven, een miserabilistisch credo vanuit
het verlangen naar maatschappelijk verandering ; er is integendeel chirurgische correctheid met het wegglijden uit een voorbije
fase vast te houden in de labiliteit van de dan
nog vooral jonge generatie, voortreffelijk
opgehangen aan de decodering en interpretatie van voomamelijk Anatol, Liebelei en
Reigen, niet als diagnose van een temperament maar als concretisering van de historische verstaanbaarheid van een dramatischliterair vormcomplex.
C.Tindemans

Colbert Kearney, The Writings of Brendan
Behan
Gill and Macmillan, Dublin, 1977, 155 pp., £
7,50.
Rustig-betogend, zonder enige breedvoerigheid, vaak de uiteenzetting verruimend tot een dordeel dat staat en blijft
staan, is deze studie de eerste (naar mijn
weten) die erin slaagt de Ierse literaire drinkeboer aannemelijk te maken in wat hij nooit
is kunnen zijn (maar in een modieuze cultus
diende te worden) en wat hij echt weI is
geweest : een onvervangbaar talent dat in
autodestructieve saIto zichzelf voortijdig
het graf heeft in geholpen. S. staat niet onnodig stil bij de anecdote, verklaart zijn
IRA-periode vanuit vaag-psychische behoeften zonder politieke ondergrond en
kapselt zijn Ierse aureool stevig in binnen
een dualisme dat ook zijn oeuvre tekent :
protestants-militant gezin en Engelssprekend. De folklore domineert deze studie dan
ook nergens ; daarom staat terecht Borstal
Boy centraal want daarin zie je de literator
zichzelf ontmaskeren als tijdgenoot. S. aarzeIt wat met de drama's, verkiest The Quare
Fellow boven The Hostage en stippeIt
keihard uit wat Behan kon en wat niet : plot
moeizaam, karakter schetserig, dialoog
trefzeker vanuit een techniek als publiek
verteller. Wellicht gaat S. wat te hevig te
keer tegen de Littlewood-manipulatie. Maar
enige gelegenheid tot woorddronkenheid
gunt hij zich niet ; het is een ontstellend-eerlijk werk dat precies Behan boven de grillen
van de volksgunst verheft door wat ook in
hem natuurlijk was aan te duiden als de
weinige maar geldige constanten in zijn
voortijdig afgebroken oeuvre.
C.Tindemans
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Waltraud Goiter, Entfremdung als Konstituens Biirgerlicher Literatur, dargestellt
am Beispiel Samuel Becketts. Versuch einer
Vermittlung von Soziologie und Psychoanalyse als Interpretationsmodell
(Studia Romanica Heft 27), C. Winter,
Heidelberg, 1976,361 pp., OM. 64,-.
Vivian Mercier, Beckett/Beckett
Oxford UP, New York, 1977, 269 pp., £
5,95.
Meer geloof hechtend aan deze (Fromm, Marcuse) dan aan gene (Freud, Adorno) theoretici omdat S. de psychische gegevens categorisch enkel als socio-maatschappelijk
wenst te hanteren, zet W.Golter Beckett
naar haar hand; het resultaat is een
boeiende dissectie van aIle levensfacetten in
Becketts oeuvre (toch weI eenzijdig naar
diens eigen psyche toe interpreterend) maar
enkel genietbaar (laat staan overtuigend en
wetenschappelijk bij te treden) voor wie de
verabsoluterende onscheidbaarheid van haar
premisses (psychische gedragsregels en socialiseringsproces) zelf ook als niet-falsifieerbaar aanvaardt. V. Mercier daarentegen dartelt beminnelijk-hermeneutisch,
suggereert vele mogelijkheden tot begrip en
begrijpen zonder exclusief enige vaste grond
op te dringen ; wei is zijn uitgangspunt een
'idealectische' dubbelcelligheid in Beckett
(uiteraard de auteur; de 'man' is niet het
studieveld), opgevangen in (behalve reeds
de titelvorm) een stel dualistische aandachtspunten: Ierland/de wereld, gentleman/
zwerver, klassicisme/absurdisme, schilderkunst/muziek, oog/oor, artiest/denker,
vrouw/man. Omdat dit werk nergens het
laatste woord wil hebben, draagt het heel
wat meer aan tot de kennis van de eigenwereldlijkheid van Becketts kunst dan de
methodische betweterij van Goiter.
C.Tindemans

Herbert Grabes (Hrsg.), Das amerikanische
Drama der Gegenwart
(AT-Literaturwissenschaft, 2099), Athenaurn, Kronbergffs., 1976, 225 pp, OM.
14,80.
Eberhard Bruning, Klaus Kohler, Bershard Scheller,
Studien zum amerikanischen Drama nach
dem Zweiten Weltkrieg.
(Neue Beitrage zur Literaturwissenschaft
Bd 39), Rutten & Loening, Berlin, 1977,328
pp., DDR 24,-.
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In 3 trend-opties (Broadway, OtI- en OffOff-Broadway, Black Drama) opgedeeld,
verzamelt H.Grabes stuk voor stuk analyses. Afstandelijkheid, kritiek, nuchterheid
staan voorop en A.Miller (R.Lengeler),
E. Albee (M. Winston), A. Kopit (H.-W.
Wilz) en Hair (A. Geraths) bukken
onder het objectiverende juke J. Geller
(K.Schubert),
B.Garson
(N .H.Platz),
L.Wilson (H. Winter) en J.-C. van Itallie
(F. Wieselhuber) werden m.i. nog nergens zo
fundamenteel uit elkaar genomen en de visie
(plus dissectienorm) houdt stevig stand.
Ook het Black Drama wordt indringend benaderd ;
L.Hansberry
(E. Breitinger),
J .Baldwin
(K.Schwank)
LeRoi
Jones(H.Grabes) en E.Bullins (W.Sollors)
krijgen van een jonge horde analisten een
behandeling die ze hun historische functie
en waarde op kurkdroge wijze toekent of
ontneemt. De Oostduitse equipe stelt daarentegen sterk teleur ; het enige criterium is
het maatschappelijke relief, op abstractdogmatische wijze uit de dramatischtheatrale context gelicht waardoor de
(on)waarde van een dramatische tekst beslist wordt volgens een criterium dat buiten
aile literatuurwetenschappelijke normen
ligt. De (rode) cijfers worden aan A.Miller,
T.Williams, E.Albee, het Underground
Theater, het Black Drama en zelfs nog
E.O'Neill toegekend in voorspelbare graden
van geestdrift, lauwheid en waardeloosheid.
C. Tindemans

Ronald Gray, Ibsen - dissenting view. A
Study of the Last Twelve Plays
Cambridge UP, London, 1977, 231 pp., £
7,50.
De vaste beurswaarde van H. Ibsen wordt
door S. op nauwelijks nuancerende wijze
neergehaald en afgewezen. In een methodische aanval op zijn historische positie stelt
S. breeduit de door hem achterhaalde tekorten bloot: thematische monomanie,
symbolische simpelheid zoniet leegte ,
dialogische functiegebreken, talig onvermogen, onpoetische compositietechniek, uitgesproken willekeur in de structuur. We
hebben hier duidelijk te maken met een
acuut geval van incompatibiliteit ; de consequente zelfbelijdenis die Ibsen heeft neergeschreven. zint hem niet. Hij acht Ibsen
megalomaan, ambitieus in de pejoratieve
zin en hij vat het oeuvre samen als een
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reusachtige expressie van oncreatieve rivaliteit, eerst tegen BiBjernson, nadien tegen
de opkomende Strindberg. Inertie als dramatische waarde. Hij grabbelt tevens wat
Freudiaans samen als verklaring van het levenslange trauma maar bij deze ondergeschoven suggestie blijft het betoog toch hangen. De weerklank in de tijd wordt luchtig
weggewuifd. Uiteraard zit er een boel waardevols in deze postume slachtpartij maar fair
is ze geenszins. Van de gesloten gelederen
van de geheide Ibsenianen valt enig stevig
verweer te verwachten.
C.Tindemans

Kunst
DuMont Jaarkalenders /979
DuMont, Koln, Alte Kunst '79: OM.
27,80 ; Art Kalender '79 : OM. 26,80.

Traditiegetrouw heeft de DuMont-uitgeverij
haar jaarkalenders 1979 op de markt gebracht. De ene is gewijd aan de klassieke
kunst : Breughel, Watteau, Rubens, Durer,
Goya, de la Tour e.a. De andere geeft een
reeks afbeeldingen van hedendaagse artiesten, van Ernst en Magritte tot Rotella en
Peter Blake ; van Hockney en Tilson tot
Rauschenberg en... Arcimboldo. Over de
kwaliteit van deze uitgaven moeten we geen
lans meer breken. Aanbevolen als Kerst- en
Nieuwjaarsgeschenk.
10 F. Ou Bois

Stuart Cary Welch, Indische Miniaturen uit
de Mogaeltijd,
Het Spectrum, Utrecht Antwerpen, 1978,
119 pp. (40 kI.ill.)
In de reeks 'bloemlezingen uit beroemde
handschriften' die we al meer om haar kwaliteit heboen aanbevolen, verscheen nu een
deel over de miniaturen uit de Mogael-periode (16e - 1ge eeuw), toen deze islamitische keizers aan Indie een uitzonderlijke
politieke eenheid en culturele uitstraling bezorgden. De finesse van de tekening, de delicate kleurrijkdom, de oosterse verhaaltrant en symboliek geleiden ons doorheen een sprookje van duizend en een nacht.
Een rijkdom voor de geest en voor het hart.
10 F. Du Bois

Literatuur.
lef Geeraerts, Gedachten van een linkse
bourgeois
Nijgh & Van Ditrnar, 's-Gravenhage, 1977,
109 bIz., f. 14,50.
Dit had hij gewoon niet moeten (laten)
doen : het uitgeven en doen samenstellen
van een bundeltje met aforismen. Hoewel
ik tot degenen behoor die overtuigd zijn geraakt van het schrijverstalent van Geeraerts,
afgezien van wat inhoudelijke bezwaren hier
en daar, moet ik nu zeggen dat de auteur van
de Gangreen-cyclus er beter aan gedaan zou
hebben zijn gedachten, althans in deze vorm
gebracht, maar voor zich te houden. Hoe G.
op het idee is gekomen zichzelf links te
noemen, is mij werkelijk een raadseI. Beter
ware het geweest dit werkje als het dan toch
zo nodig moest verschijnen-als titel mee te
geven : Flarden uit de denkwereld van een
burgerlijke 'anarchist' , eventueel anarcho-liberaal-libertijn.
P. W. Schilpzand.
Hubert Lampo, De prins van Magonia
Meulenhoff, Amsterdam, 1976, 116 biz.,
f 15.
In 1944 vertaalde deze door velen gewaardeerde en door sommigen vergui sde
Vlaamse schrijver Vercors' Silence de fa
mer. In deze roman werd - in tegenstelling
tot het Franse meesterwerkje, waarin van
een dialoog met de Duitse militair Werner
von Ebrennac pas uiteindelijk sprake was de stilte tussen de, zoals later bleek nietmofse, Duitse soldaat Willy Prinz, de prins
van Magonia (waarvoor in het boek een
boeiende verklaring gegeven werd) en de
Vlaamse schooljongen Alex Verbroken.
Tijd : de nadagen van de laatste wereldoorlog ; plaats : een dorpje langs een rivier. Aan
de overkant (gene zijde) leeft een, inmiddels
vermoord, joods gezin. Alex komt met hen
in contact en stelt zijn Duitse vriend verantwoordelijk als hij zich realiseert wat in feite
geruime tijd geleden had plaatsgevonden.
Vijandschap en haat maken plaats voor begrip als de prins van Magonia (een goede
Duitser) zichzelf ten opzichte van Alex verklaart, verduidelijkt. Een aangrijpend
thema, dat weI. Wellicht was het beter geweest als Lampo het breder had uitgewerkt,
wat minder compact.
P.w. Schilpzand
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Klaus Zernack, Osteuropa. Eine Einfiihrung in seine Geschichte .
Beck'sche Elementarbucher, Beck'sche
Verlagsbuchhandlung, Munchen, 1977, 171
pp., DM. 22,-.
Klaus Zernack, sedert 1965 professor in de
Oosteuropese
geschiedenis
aan
de
J.W.Goethe Universiteit te Frankfurt a.M.,
schetst in dit boek geen geschiedenis van
Oost-Europa, maar geeft zijn visie op de
vraag, wat we onder het begrip 'Oosteuropese geschiedenis' moeten verstaan. Wat is
het voorwerp van dit yak en welke inhoud
wordt erdoor gedekt? M.a. w. een methodologie van de 'Oosteuropese geschiedenis'. Om te beginnen moet dit yak
onderscheiden worden van het yak
'Oostkunde", dat vee I meer omvat dan aIleen geschiedenis. Waarop dan natuurlijk de
vraag rijst of 'Oostkunde' niet terug zou
moeten vallen op de harde feiten van de
geschiedenis, om zijn fantaisistisch, bespiegelend of speculerend karakter kwijt te
raken. Het boek van Zernack is een goed
uitgangspunt voor vele discussiepunten
rond het thema en de wetenschappelijke
studie van hetgeen men het Sovjetblok of
Oost-Europa pleegt te noemen.

A. Van Peteghem

Klaus-Detlev Grothusen (Hrsg.), Siidosteuropa Handbuch. Band II : Rumiinien.
Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen, 1977,
711 pp., 82 tab., 1 krt., DM. 178,-.
Reeds vroeger, ter gelegenheid van de bespreking van een soortgelijk werk over
Joegoslavie , werd hier de aandacht gevestigd op het initiatief van de uitgeverij Van-

denhoeck om met de medewerking van de
'Sudosteuropa-Arbeitskreis der Deutschen
Forschungsgemeinschaft' een reeks handboeken uit te geven over de landen van
Zuidoost-Europa. In deze reeks verschenen
dan al Joegoslavie en nu Roernenie. Verder
zijn nog te verwachten : Griekenland, Hongarije, Bulgarije, Turkije en Albanie, Op dit
deel van de serie, dat over Roernenie handelt, past maar een enkel Duits woord : het
is een ware Fundgrube, een onuitputtelijke
bron voor de kennis van Roemenie , zowel
op politiek als op sociaal en cultureel gebied.
Een uitzonderlijk boek, uit een belangrijke
reeks.
A. Van Peteghem

Jurgen Radde, Der diplomatische Dienst der
DDR. Namen und Daten,
Verslag Wissenschaft und Politik, Koln,
1977,212 pp., DM. 20,-.
Dit is geen tractaat over de diplomatieke
dienst van de DDR. Het geeft slechts de
opsomming van aile personen die in die
dienst werkzaam zijn, een inzicht in de werking van de dienst en een historische tabel
over de buitenlandse betrekkingen van de
DDR. De droge materie geeft toch enkele
belangrijke aanduidingen. Bijvoorbeeld:
van de 280 personeelsleden behoren er
slechts 19 (6,8 %) niet tot de S.E.D ; sommige partijlozen zijn dan nog wei geschoold
aan Russische universiteiten. Verder geeft
de auteur ook een inzicht in de evolutie van
de diplomatieke betrekkingen of, beter gezegd, in de strategie die door de DDR gevolgd wordt of werd om aan diplomatieke
erkenning te komen.
A. Van Peteghem

Personalia

Prof. Dr. Andre Cloots, geboren 1948. Licentiaat filosofie (Katholieke Universiteit
Leuven),
C.R.B.-fellow
1974-75 aan
Center for Processtudies, Claremont, California,
assistent
filosofie
aan
de
K. U. Leuven-Kortrijk. Doctoreerde in ok~
tober 1978 op een thesis over Whitehead en
Hartshorne.
Adres : Eikenlaan 6, B - 8540 Bellegem.

Eric De Kuyper, geboren 1942. Studeerde
theaterwetenschappen (lAD en RITCS), filosofie en communicatiewetenschappen
(Brussel). Bereidt een proefschrift voor
'Pour une Serniotique du Spectaculaire
(A.J.Greimas, Parijs). Medewerker van
Kunst- en Kultuuragenda, La Libre Belgique. Producer bij de BRT.
Adres : Bijleveldsingel 73, NL - Nijmegen.

Eric Hulsens. geboren 1949. Studeerde Germaanse filologie aan de U FSI A en de
KUL. en is leraar Nederlands. Zijn belangstelling gaat uit naar jeugdliteratuur en
literatuurdidactiek.
Adres : Soldatendreef 42. B-2740 Beveren
Henk Jails s.j., geboren 1924. Licentiaat filosofie en theologie : was van 1959 tot 1961
assistent geologie aan de Katholieke Universiteit te Leuven : promoveerde in 1965
tot doctor in de natuurwetenschappen
(kristallografie), Doceert aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen methode en kritiek van de wetenschappen. Was van 1973 tot 1977 hoofdredacteur van Streven-Belgie ,
Adres : Kardinaal Mercierlei II. B - 2600
Berchem.
Prof, Dr . Jan Kcrkltofs s.] .. geboren 1924.

Drs. A.G.J. Dietvorst , geboren 1940. Studeerde sociale geografie en geschiedenis aan
de Rijksuniversiteit te Groningen. Werkzaam als wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Hoofdredacteur van het Geografisch Tijdschrift. Publikaties o.a. in het
Geografisch Tijdschrift, Streven en Intermediair.
Adres : Meyhorst 61-21, NL - Nijmegen.

Jo F. Du Bois s.j.. geboren 1925. Licentiaat
klassieke filologie, filosofie en theologie.
Beheerder Middelheim Promotors, lid
A.I.C.A. Hoofdredacteur van StrevenVlaamse editie.
Adres: Sanderusstraat 5, B - 2000 Antwerpen.
Michal Heller, professor in de astronomie
aan de universiteit in Warschau. Was gastprofessor aan de Universite Catholique de
Louvain tijdens het academiejaar 19771978 de Adres ; ul. Powstafic6w Warszway
13/94, PL = 33-100 Tarnow, Poland.

Doceert godsdienstsociologie aan de
Theologische Faculteit te Leuven. Secretaris-generaal van het Internationale Informatiecentrum 'Pro Mundi Vita'.
Adres: Consciencestraat 5X/X, B - 3000
Leuven.
Dr. Carlos Tindemans, geboren 1931. Studeerde Germaanse filologie aan de Rijksuniversiteit te Gent, promoveerde in 1966. Is
docent theaterwetenschap aan de Universitaire Instelling Antwerpen.
Adres : Jan van Mirlostraat I. B - 2520 Edegem.
Prof'. Jules van Ackerc . geboren 1914. Studeerde aan het Koninklijk Conservatorium
en aan de Universiteit van Gent; professor
Italiaanse taal en literatuur aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen : naast een aantal studies over Pirandello, Dino Buzzati en de Italiaanse Renaissance publiceerde hij als musicoloog gespecialiseerde studies over o.m. Ravel, Debussy, A. Berg en algemene werken over
muziek.
Adres : Jean de Bolognelaan 3X. B - 1020
Brusset.
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JAN-PAUL II, Waarheid, geen kerkelijk monopolie
Voor de concilievaders van Vaticanum II was de aartsbisschop van Krakau niet zo'n
onbekende als voor de miljoenen die verrast opkeken toen hij tot paus verkozen werd. Tot
zijn opmerkelijkste interventies op het concilie behoorde met name zijn formulering van de
onmisbare voorwaarden om aan een echte en oprechte dialoog met 'de wereld van vandaag'
en met het atheisrne toe te komen.

DE ZAIRESE BISSCHOPPEN, Huilen om Zai"re
Wat is politieke theologie ? Wat is bevrijdingstheologie ? Wat betekent het dat de Kerk
sociaal en maatschappelijk partij moet kiezen voor armen en verdrukten ? Vragen die
theoretisch gesteld en bediscussieerd worden. Maar in een recente Verklaring van de
Zairese Bisschoppen over de catastrofale situatie in hun land kunnen we er een concrete
illustratie van zien.

F. CROMPHOUT, Types van geloofsbeleving
De roep om een aanvaardbaar - want toch onvermijdelijk - pluralisme in geloofsbeleving en
geloofsverwoording schijnt van recente datum te zijn. Toch blijken heel verschillende types
van geloofsbeleving allang geleden en in de bijbel zelf aan het woord te zijn gekomen. In een
eerste bijdrage wordt dat inzicht geillustreerd aan de hand van het Exodus- en het Ballingschap-model in het Boek van de Uittocht en de Prediker.

A. KNOCKAERT, Structuuranalyse van een bijbeltekst
Overgeleverde en dus vertrouwde teksten lezen wij vaak vanuit het gevestigde voor-oordeel,
dat wij toch allang weten wat zij betekenen ofte betekenen hebben. In zijn bespreking van
een schijnbaar .nogal simpel evangelieverhaal toont de auteur aan hoe een objectiverende
structuuranalyse ons uit die waan - of die voorbarige wetenschap - kan helpen, en tegelijk
onze aandacht scherpt voor de historische en cultureIe context waarin dat verhaal zijn
oorspronkelijke functie vervulde.

JOSEF BLANK, Reflecties over terrorisme
Terrorisme woedt over de hele wereld. De overwegingen die de Duitse theoloog Josef Blank
hier ontwikkelt,houden zich uitsluitend bezig met het terrorisme in de Bondsrepubliek. Hij
blijft niet staan bij de afschuwelijke symptomen, maar gaat op zoek naar de oorzaken ervan.
Wat hebben wij van onze samenleving gernaakt, dat jonge mensen die met zo'n geweld
proberen kapot te krijgen ? Wij hebben er een onmenselijke samenleving van gemaakt : een
maatschappij die haar leden geen waarden meer aanreikt, aUeen nog maar economisch,
technisch, rationeel meetbare 'objecten' . Het terrorisme maakt ons duidelijk hoezeer wij zelf
allemaal aan menselijkheid hebben ingeboet.

L. ABICHT Gerhard en Christa Wolf: De kritische generatie in de DDR
Sinds het midden van de jaren zestig komen in de DDR schrijvers van de derde generatie aan
het woord, die de fasen van het opbouw-enthousiasme zonder voorbehoud en van het ietwat
kritischer Bitterfeld-experiment achter de rug hebben. Vooral in en door het oeuvre van het
schrijversechtpaar Christa en Gerard Wolf werd de verdrongen dialectiek van individu en
maatschappij - van (subjectieve) menselijkheiden (objectieve) onmenselijkheid - opnieuw en
onontkoombaar aan de orde gesteld.

C. TINDEMANS, Brecht 80
Tachtig jaar na zijn geboorte dreigt de ooit zo revolutionaire Brecht een dood-geprezen en
onaantastbare klassieker te worden, wiens theaterwerken en theaterideeen vaak ook nog
worden geselecteerd en bij voorbaat geannexeerd door ideologische en politieke instanties.
Toch vindt een ijverig speurder in de recente literatuur een aantal aanknopingspunten voor
een minder dogmatische - en minder letale - benadering van Brechts originele verdiensten en
beperkingen.

LOUIS VAN BLADEL, Marcuse 80
Herbert Marcuse werd dit jaar 80. Zoals tien jaar geleden kreeg hij ook nu weer een boekje
aangeboden : 'Gesprache mit Marcuse'. Het laat ons als het ware de bandopname beluisteren van dialogen die hij, de laatste twee jaar, op een haast socratische wijze gevoerd heeft met
vrienden en 'andersdenkenden' over: theorie en politiek ; vrouwelijkheid ; radicale filosofie
en de Frankfurter Schule ; de vooruitgang zoals de burgerlijke maatschappij die ziet en een
nieuwe menselijkheid zoals hijzelf die ziet.

A. LEWIS, Wat mankeert de Amerikanen ? Een terugblik op de periode-Kis singer ,
Naar aanleiding van een recent werk over H. Kissinger gaat A.Lewis, hoofdredacteur van
The Observer, uitvoerig in op de, binnen een democratisch bestel, toch weI paradoxale
macht en invloed die een jarenlang kon laten gelden, om een buitenlandse politiek te
voeren die miljoenen mensen in hun have en goed . . . of bet naakte leven raakte.

Jan-Paul II : waarheid, geen kerkelijk
monopolie

Het zogeheten Schema 13, De Kerk in de wereld van vandaag, is ongetwijfeld een van de opmerkelijkste en belangrijkste teksten geworden van
het Tweede Vaticaans Concilie. De toenmalige aartsbisschop van Krakau,
de huidige paus Johannes-Paulus II, trad daar regelmatig op als de erkende
woordvoerder van de Poolse bisschoppen. Op 21 oktober 1964 bracht hij
in hun naam enige kritieken uit op het tekstontwerp van Schema 13, zoals
het ter bespreking en goedkeuring aan de concilievaders was voorgelegd.

'Men dient goed te bedenken dat de titel van het schema, De Kerk in de
wereld van vandaag, in analoge zin te verstaan is. Natuurlijk is het 66k
waar dat er een wereld is waarin de Kerk bestaat - maar tegelijk zijn het
niet een maar verschillende 'werelden' waarbinnen de Kerk van vandaag
leeft en werkt en tot welke zij zich ook in dit schema wenst te richten. In
het ons voorgestelde schema krijgt die pluraliteit van 'werelden' te weinig
aandacht en komt onvoldoende tot uiting. Er bestaan misschien meer
werelden die zich in dit schema niet dan die er zich wel in herkennen !'
'In de voorgestelde tekst doet de Kerk niets anders dan de wereld be-Ieren
door uit haar eigen schat van waarheid te putten, terwijl ze nog maar eens
haar liefde voor de mensen betuigt. Door die belering echter stelt de Kerk
zich boven de wereld, waarvan zij volgzaamheid verlangt. Schema 13
moet integendeel een taal leren spreken, die duidelijk maakt dat wij de
wereld niet op autoritaire wijze de les willen spellen, maar dat wij eveneens, samen met die wereld, zoeken naar een ware en rechtvaardige
oplossing van de moeilijke problemen van het menselijk leven. De vraag is
niet of ons wellicht die waarheid al bekend is, maar hoe de wereld die
ontdekken en voor eigen rekening nemen kane Elke leraar die met zijn
beroep vertrouwd is weet uit ervaring dat hij ook kan onderrichten volgens
de zogeheten 'heuristische' methode, waardoor de leerling in staat wordt
gesteld a.h. w. uit zichzelf de waarheid te ontdekken.
Een dergelijke leermethode zou ons schema zeer ten goede komen. Die
methode behelst twee dingen. Op de eerste plaats sluit ze alles uit wat - als
ik mij zo uitdrukken mag - een klerikale mentaliteit verraadt : b. v. het
onophoudelijk lamenteren over de 0 ! zo slechte wereld ... het inpalmen
door de Kerk van al het goede dat in de wereld bestaat ... de puur verbale
betuigingen van welwillendheid tegenover de wereld. Dat soort dingen
staat van meet af aan de dialoog met de wereld in de weg : de dialoog blijft

196

Streven/december

een monoloog (soliloquum). Laten wij toch verhoeden dat ons schema een
monoloog wordt !
Op de tweede plaats verlangt de 'heuristische' methode van ons dat wij de
door ons aangesprokenen door redelijke argumenten overtuigen ... Nooit
mag men, in plaats van te argumenteren, tot moraliseren en verrnanen zijn
toevlucht nemen, wat ook in het voorgestelde schema weI vaker gebeurt.
De argumentatie moet op redelijke gronden berusten, aangezien wij ODS
toch ook tot niet-gelovigen richten. Zij houdt daarom niet op theologisch
te zijn, vermits iedereen weet dat het de Kerk is die zich in Schema 13
uitspreekt. '
'Het is absoluut nodig dat wij de mens van vandaag, de mens zelf, bereiken. Ook als wij het over de 'wereld hebben, moeten wij altijd de
mens voor ogen houden, zoals die in verschillende 'werelden', in onderscheiden econornische, maatschappelijke en politieke systemen
leeft. Om zijn zaak gaat het in dit schema.'
Een keer, 27 september 1965, gedurende de laatste zitting van het concilie,
heeft aartsbisschop Woityla het woord gevraagd om in eigen naam zijn
standpunten te verduidelijken omtrent de eveneens op het concilie geuite
wens naar een dialoog met het atheisme . Hij vroeg de concilieleden dat zij
een duidelijk onderscheid zouden maken tussen een atheisme dat met
ongerechte pressiemiddelen wordt gepropageerd (en in strijd is met de
godsdienstvrijheid) en het atheisme als 'persoonlijke overtuiging' (dat bij
de op het concilie moeizaam bevochten gewetensvrijheid thuishoort). In
plaats van het atheisme uitsluitend te be schouwen als een 'simpele Godsloochening', diende men het ook te leren zich ais 'een innerlijke toestand
van de menselijke persoon' en de 'psychologische en sociologische dimensies' daarvan te onderzoeken. Woityla sprak het vermoeden uit dat de
atheist, doordat hij overtuigd is van zijn 'eschatologische eenzaamheid'
(die de negatie van een persoonlijke onsterfelijkheid impliceert), a.h. w.
meer open staat voor de 'quasi-onsterfeIijkheid van het collectieve leven' .
Pas binnen die context zou men op zinvolle wijze vragen kunnen stellen
ais : bevordert het collectivisme het atheisme of is het net omgekeerd ;
wat beheizen de verwijten aan het adres van de godsdienst, dat hij een
'alienatie" of (subjectieve) 'projectie' is ; wat voor samenhang bestaat er
tussen atheisme of theisme en ethisch relativisme en utilitarisme ? Dat
waren enkele van de vragen, aldus Woityla, die ter sprake zouden rnoeten
komen in de in het vooruitzicht gestelde dialoog met de wereld van he!
atheisme .
'Ook als men in het atheisrne voor alles de God-loochening ziet, moet men
toch in de dialoog bij de mens beginnen, en weI vooral in deze zin, dat de
innerlijke vrijheid van de mens op de meest strikte wijze geeerbiedigd
wordt' .

Huilen om Zaire
De Zairese bisschoppen over de situatie in Zaire

In Plenaire Vergadering in Kinshasa bijeen, hebben wij, katholieke bisschoppen van Zaire, de dringende problernen onderzocht waarmee wij, als
burgers en als zielzorgers, in geweten geconfronteerd worden door de
actuele situatie in ons land.
Wij zijn actief geengageerd in verschillende sectoren van het nationale
leven, maar machteloos moeten we toezien hoe de situatie voortdurend
verslechtert. Vermelden we slechts : onverantwoordelijkheid en gewetenloosheid, corruptie, onrecht onder allerhande vormen, openbare immoraliteit, gebrek aan levensmiddelen en farmaceutische produkten,
jeugdmisdadigheid, toenemend geweld ... En alsof dat nog niet genoeg
was, daar bovenop natuurrampen : droogte en inheemse ziekten in sommige streken van het land. Er heerst op het ogenblik in ons yolk een
schuldgevoel, een ware psychose : 'God heeft ons gestraft voor onze
zonden '.
In een dergelijk klimaat stoot het Evangelie, de boodschap van bevrijding,
op tal van contradicties, op een onoverkomelijke psychologische
weerstand. En wijzelf verliezen onze geloofwaardigheid. Die situatie eist
dat wij, als burgers en als zielzorgers, positie kiezen. Het leed, de angst,
het lijden van ons yolk kan ons niet onverschillig laten. Wij moeten 'huilen
met hen die huilen", zuchten met hen die zuchten (Rom. 12, 15). Ais wij
zwijgen, maken wij ons, in de ogen van de wereld en vooral van ons volk,
medeplichtig aan het verval en de ellende waarvan velen al zeggen dat ze
ons land naar een apocalyptische situatie kunnen leiden.
Als de Kerk haar stem laat horen in politieke kwesties, dan betekent dat
niet dat zij in de plaats van de Staat wil treden. De Staat komt het toe, de
politieke koers en het regeringsstelsel te bepalen. De Kerk kan nooit
samenvallen met de politieke gemeenschap of zich met een gegeven politiek systeem identificeren. Zij is het teken van en staat borg voor het
transcendente karakter van de menselijke persoon (Gaudium et Spes, n°
76). Maar weI heeft zij het recht om tussenbeide te komen in kwesties van
geloof en zeden, en daarom kan zij ook op politiek gebied stelling nemen
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wanneer een regime in zijn principes zelf is aangetast of in zijn structuren
en zijn beleid normen aanlegt die in strijd zijn met het algemeen welzijn en
de rechten van de mens.
In de afgelopenjaren hebben wij onze christenen herhaalde malen aangespoord, zich meer in te zetten voor een inwendige vernieuwing, om betere
burgers te zijn en dynamische bewerkers van hun eigen welzijn. Maar de
onmiskenbare tekenen van een diepe sociale malaise en van een reele
kwaal die, zowel van binnen als van buiten, onze samenleving aanvreet,
blijven maar aanhouden. Daarom voelen wij ons genoopt, ons opnieuw tot
onze christenen te richten en tot aIle mensen van goede wil, met name
diegenen die, ieder op zijn niveau en zijn manier, het lot van ons last
lijdend yolk in handen hebben( ... ).

De Zairese kwaal
Herhaaldelijk zijn in de laatste jaren de autoriteiten van het land publiek
overgegaan tot een strenge zelfkritiek. Dat strekt hun tot eer. De Zairese
kwaal die in haar verschillende vormen in die autokritiek werd aangeklaagd, is inderdaad een realiteit, vandaag meer dan ooit (... ). De recente
gebeurtenissen in Shaba en andere soortgelijke hebben dat nog eens op
tragische wijze geillustreerd (. .. ). Die algemene malaise onthult in feite een
diepgaande crisis : de ondoeltreffendheid van het regeringsstelsel en het
beleid. De instellingen van ons land zijn niet meer bij machte op een
efficiente manier hun allereerste taak te vervullen : de bescherming en
verdediging van de mensenrechten en het goederenrecht, de handhaving
van de orde en de bevordering van het algemeen welzijn. Om zichzelf
recht te verschaffen, kan het individu nog aIleen zijn toevlucht nernen tot
actieve corruptie.
Kunnen wij in het algemeen zeggen dat de zelfkritische analysen van de
gezagdragers van ODS land en de hervormingsmaatregelen die zij voorstellen, erin geslaagd zijn de kwaal in te dammen ? Kunnen we, in het
bijzonder, beweren dat het leger en de politie werkelijk hun functie
vervullen en aIleen maar hun functie : het grondgebied verdedigen, de
openbare orde handhaven, de veiligheid van personen en goederen verzekeren ? Kunnen we volhouden dat de voornaamste Staatsorganen - Politiek Bureau, Wetgevende Vergadering, Juridische Raad en Uitvoerende
Raad - erin slagen, in de instellingen en de administratie de waarden van
vrede, rechtvaardigheid, arbeid en democratie hoog te houden ? Kunnen
we, tenslotte, zeggen dat de eerbied voor de menselijke persoon en voor
het menselijk leven, dat de rechtvaardige en billijke verdeling van het
nationale inkomen, de oordeelkundige toewijzing van beloning en straf, de
verzekerde uitoefening van een legitieme vrijheid van opinie en van godsdienst, kortom, dat een gezonde openbare moraliteit erin geslaagd is, onze
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mensen aan te moedigen tot het goede en afte houden van het kwaad, en
aan te wakkeren tot arbeid en tot grotere solidariteit ?
Wie kan op deze vragen alleen maar affirmatief antwoorden ? We moeten
dan ook op zoek gaan naar de diepe oorzaak of oorzaken van de kwaal en
de moed hebben om die aan te pakken.

Oorzaken van de Zairese kwaal
Ondanks de verschillende hervormingen die men voorstelt om de situatie
recht te trekken, blijft de malaise maar voortduren. Dat wijst erop dat de
oorzaken ervan diep liggen en complex zijn : de ene, van structurele aard,
raken de instellingen en de structuren ; de andere, van morele aard,
hebben betrekking op het gedrag van de mensen. Het zou een hachelijke,
zoniet onmogelijke onderneming zijn, een volledige inventaris op te maken van alle oorzaken van de kwaal waaraan onze samenleving lijdt.
Maar het kan nuttig zijn, de meest fundamentele ervan onder de loep te
nemen, zodat we het kwaad in zijn wortels aan kunnen pakken.
1. De structurele oorzaken, Een van de voornaamste oorzaken van de
verlamming van de nationale instellingen en van de staatsstructuren is
gelegen in de slechte toepassing van het principe van het eenheidsgezag. In zichzelf waardevol en goed, blijkt dat principe in de dagelijkse
praktijk tot de ondermijning van het gezagsprincipe zelf te leiden.
Wie hierarchisch hoger staat, staat vaak onder toezicht van zijn ondergeschikte en verliest zo aIle overwicht over hem. Op die manier wordt het
gezag zelf in zijn principe aangetast en daaruit voIgt dan weer het gevaar
van een buitensporige centralisatie van de macht. De lagere ambtsdragers
worden tot louter uitvoerders gedegradeerd : doordat zij altijd moeten
wachten op de beslissingen van bovenaf, ook in domeinen die tot hun
eigen competentie behoren, raken zij ontmoedigd en vluchten in onverantwoordelijkheid en gewetenloosheid.
Zonder in het debat over het principe van de Eenheidspartij het laatste
woord te willen spreken, moeten wij constateren dat in de praktijk de
structuren van de Partij, met haar statuten en richtlijnen, de plaats hebben
ingenomen van die van de Natie, met haar Grondwet en wetten. Het
bestuur van de Staat is ondergeschikt gemaakt aan de eisen van een
partijpolitieke discipline, de Grondwet staat in dienst van de Partij. Met
het gevolg dat ze voortdurend herzien wordt en niet langer voor allen een
vaste, objectieve waardennorm vertegenwoordigt. Met het gevolg ook,
dat er dubbele, parallelle structuren naast elkaar ontstaan, die de normale
werking van de nationale instellingen aIleen maar kunnen hinderen.
2. De morele oorzaken, De Zairese kwaal is vooral een morele kwaal : de

morele waarden, de grondslag van iedere natie, zijn uitgehold (... ). Het
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Zairese yolk is eraan gewoon geraakt dat betrekkingen en promoties
gegeven worden aan mensen wier eerlijkheid, integriteit en rechtschapenheid al eerder omstreden werden. Oneerlijkheid wordt op die manier het
beste middel om op de maatschappelijke ladder omhoog te komen. Van
deze constatering naar de relativering van aIle criteria die goed van kwaad
onderscheiden, is het maar een stap.
Die uitholling van de morele normen leidt tot afstomping van het geweten,
tot verknechting van de menselijke persoon (... ), tot ongelijkheid in de
verdeling van de nationale eigendommen, en daaruit volgen dan weer
defaitisme en absenteisme , corruptie en afpersing. De zin voor de mens en
het algemeen welzijn, de zin voor gerechtigheid en eerlijke arbeidzaamheid, de zin voor waarheid en het respect voor het gegeven woord zijn in
onze samenleving zoek. De Zairese mens heeft aIle respect voor het leven
verloren.

Aandeel van buitenlandse machten in de verantwoordelijkheid
Ons land heeft het ongeluk dat het een rijk econornisch potentieel bezit.
Dat maakt het voor sommige buitenlandse mogendheden tot een begerenswaard en vaak schaamteloos begeerd object. Ze schijnen meer geinteresseerd te zijn in onze grondstoffen dan in onze mensen en ons yolk.
Wij blijven trouw aan het principe, dat we onze interne politieke problemen zelf moeten oplossen, zonder enige buitenlandse inmenging. De
Staat moet bij machte zijn, zijn eer hoog te houden en zijn onafhankelijkheid te verdedigen door zelf voor orde in het land te zorgen. Op die manier
vermijdt hij, sommige landen of belangengroepen een voorwendsel in
handen te spelen om hun zogenaamde diensten aan te bieden, onze soevereiniteit te komen verkrachten, onze waardigheid met voeten te treden en
ons patrimonium te verarmen.
In geen geval willen wij van een buitenlandse interventie weten, die onder
de dekmantel van een internationale alliantie van onderdrukkers die elkaar de hand boven het hoofd houden ten koste van het yolk, de roep naar
onmisbare en heilzame hervormingen smoren. Wij willen van geen enkele
buitenlandse inmenging weten die aanstuurt op een verdeling van ons
continent onder de drie machtsblokken. De buitenlandse mogendheden
moeten ermee ophouden, ons tot onderlinge uitmoording te drijven onder
het bedriegelijke voorwendsel dat ze ons willen helpen onze vrijheid te
herwinnen of ons willen beschermen tegen het communisme. Ret is niet de
macht van de wapens die onze problemen zal oplossen, maar de verzoening van ons he le yolk.

De Zairese Bisschoppen/Hui/e/l om Zai"re
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Toek()mst
Het is helemaal onze bedoeling niet, ons land te herleiden tot dit sombere
beeld. Wij zijn niet blind voor de inspanning die de gezagdragers van het
land zich getroosten om de rnateriele situatie van het Zairese yolk te
verbeteren. Wij erkennen het prerogatief van de Staat om, in overleg met
het yolk, zijn eigen regeringsvorm te kiezen, op voorwaarde dat de"
grondrechten van de mens metterdaad worden gerespecteerd. We weten
ook welke verschillende maatregelen worden overwogen om tot een reele
decentralisatie van de diensten en een waarachtige democratie te komen.
Maar we blijven ervan overtuigd dat, als men de situatie echt gezond wil
maken, diepgaande hervormingen vereist zijn. Experimentele en oppervlakkige hervormingen zouden slechts een opkalefatering zijn en de barsten heellaten (... ). In het psychologisch klimaat dat op het ogenblik bij
ons heerst, heeft zelfs een groots opgezet plan om de economie van de
grond te helpen , rnisschien maar weinig kans op welslagen. Eerst moet een
psychologisch klimaat worden geschapen waarin mensen weer met animo
aan het werk kunnen gaan, en dat vraagt een mentaliteitsverandering.
Daarvoor menen wij de volgende middelen te kunnen aanbevelen.
1. Op het niveau van de Kerk. Tegenover de verslapping van de moraliteit
willen wij ons blijven inzetten om, uit kracht van het Evangelie , te strijden
tegen aIle vormen van immoraliteit en voor het herstel, in onszelf en in de
anderen, van de in onze samenleving uitgeholde geestelijke en morele
waarden.
Ten aanzien van de rnateriele ellende zullen wij onze inspanningen verdubbelen om aan de beproefde bevolkingen dringende hulp te bieden en
om de anderen te helpen, meer hun eigen lot in handen te nemen en zelf te
zorgen voor hun integrale menselijke ontplooiing. Wij blijven bereid om
met toewijding, in de mate van onze mogelijkheden, met de uitvoerende
macht samen te werken voor de verwezenlijking van sommige doeleinden
die de voorrang moeten krijgen om de levensomstandigheden van ons yolk
te verbeteren.

2. Voor de Staat. Aan de leiders van het land vragen wij dat zij zich
wapenen met echte vaderlandsliefde en moed. Dat veronderstelt dat zij
zichzelfvergeten, zichzelfniet sparen en wijd open staan voor de anderen.
Op die grondslag wordt het mogelijk de diepgaande hervormingen door te
voeren die dwingend nodig zijn voor een echt herstel van de Natie. Wit
men vaststellen welke daarvoor de geschikte middelen zijn, dan zal men,
in dialoog en overleg, een verzoening tot stand moeten brengen tussen aIle
burgers van het land.
Er moet in ons land een echte democratie komen ; het yolk moet de
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mogelijkheid hebben om zich vrij uit te drukken, om controle uit te
oefenen op zijn leiders en hun beleid te beoordelen. De nationale instellingen moeten hun autonomie terugkrijgen en reele beslissingsmacht ; de
zin voor het gezag en de morele normen moeten worden hersteld.
We zijn ons ervan bewust dat we daarmee van de leiders van ons volk een
groot offer vragen. Maar dat is de prijs die voor een waarachtig herstel van
de Natie betaald moet worden.
3. Voor ons volk. We weten allemaal dat we moeilijke tijden, sombere
uren beleven, en de moeilijkheden die zich opstapelen, doen ons denken
dat God ons gestraft heeft voor onze zonden. Defaitisme bekruipt ons
allemaal. Maar dat is geen christelijk antwoord op onze problemen. Vat
weer moed, ga hard aan het werk en reken meer op uzelf dan op de anderen
om de strijd van het leven zegevierend te strijden.
Diegenen onder onze landgenoten die, in de moeilijke omstandigheden
van vandaag, hun moreel hoog houden en zonder berekening, competent,
eerlijk en toegewijd hun beste krachten inzetten, wensen wij van harte
geluk en moedigen wij aan : dat hun arbeid moge bijdragen tot het welzijn
van ons yolk. Ze moeten weten dat ons hart en onze gedachten bij hen zijn,
daar waar ze staan.
4. Aan de buitenlanders zeggen wij : Bedankt dat u bij ons bent gekomen.
Helpt de Zairesen de echte problemen te zien waarvoor Zaire zich gesteld
ziet ten aanzien van zijn integrale ontwikkeling. Zoekt samen met hen naar
de oplossingen die zich opdringen. We twijfelen er niet aan dat uw toewijding ten dienste van dit land op zichzelf al een teken en een bewijs kan zijn
dat u van Zaire uw tweede vaderland hebt gemaakt. Maar dat betekent ook
dat u alle mercantilisme en winstbejag moet vermijden en streven naar het
welzijn en de lotsverbetering van uw Zairese broeders.

Kinshasa, 1 juli 1978
De Bisschoppen van Zaire

Types van geloofsbeleving

Frans Cromphout

Het geloofwordt nooit 'a l'etat pur' beleefd. Het staat in een historische en
cultureIe context, het wordt mede bepaald door het temperament van de
gelovende of door diens levenservaring. Bepaalde temperamenten worden naar een radicale, andere naar een meer genuanceerde beleving getrokken. Er zijn periodes waarin het 'incarnatorische' (of, in meer hedendaagse termen, het 'seculariserende') aspect overweegt, en periodes
waarin men meer voelt voor het 'eschatologische' aspect. Persoonlijke
aanleg, leeftijd, tijdsgeest kleuren altijd de geloofsbeleving. In de concrete
beleving is geloven altijd ook selecteren : dit of dat element van het geheel
wordt sterker beklemtoond. Juist in deze (meestal onbewuste) keuze ligt
de mogelijkheid van de 'ketterij' besloten (de Grieks-Latijnse en Franse
term voor ketterij - heresie - betekent : keuze) : men verliest de band met
het ruimere geheel uit het oog en komt terecht in bewustzijnsversmalling
en eigenzinnigheid. De eigen en beperkte keuze wordt geponeerd als de
universele en totale, als de enig mogelijke. Het is niet makkelijk uit te
maken waar of wanneer precies die grens overschreden wordt. Wij zijn
daar vandaag terecht voorzichtiger mee dan in vroeger tijden het geval
was.
Het is niet de bedoeling in dit artikel normen aan te reiken voor het
onderscheiden van rechtzinnigheid ofheterodoxie. Wij willen er aIleen op
wijzen dat ook in de bijbel verschillende tyes van geloofsbeleving aanwijsbaar zijn, en dat deze verschillen terug te voeren zijn op gewijzigde
historische en culturele omstandigheden. Wellicht wordt dan duidelijk dat
ook in ons huidige geloofspluralisme de 'keuze' niet uitsluitend op zuivere
geloofsgronden wordt doorgevoerd, maar dat daarin ook psychologische
en culturele factoren op doorslaggevende wijze meespelen. Wij hopen
tevens aan te tonen dat er een verband bestaat tussen het gekozen belevingsmodel en de literaire vormen waarin het geloof wordt uitgedrukt. In
deze eerste bijdrage illustreren wij het bijbelse 'geloofspluralisme' aan de
hand Van het Exodusverhaal en het boek Prediker. In een latere bijdrage
hopen wij het Jona-motief en het 'apocalyptische' geloofstype in hetzelfde
licht te interpreteren.
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He! Exodus-model
Tot v66r enkele jaren (scherpe chronologische grenzen zijn hier moeilijk
te trekken) bekleedde het Exodus-verhaal een voorrangspositie in de
geloofsbeleving. Dat werd bij voorkeur uit het geheel geselecteerd. Geloyen is 'op uittocht gaan", een nieuwe, door God geschapen toekomst
tegemoet. Twee kenmerken overheersen in dit model. Het is optimistisch : de toekomst ligt open, het bestaande kan worden opengebroken,
verandering is mogelijk, juist dan als ze onmogelijk schijnt. Daarmee
houdt een tweede kenmerk verband : de historische dirnensie in deze
geloofsvisie. God wordt ervaren als degene die, met mensen meegaand,
geschiedenis maakt. Men gelooft in de geschiedenis, en dat in dubbele
zin : het geloofsavontuur speelt zich af binnen de geschiedenis, en men
heeft vertrouwen in de goede afloop van die geschiedenis. Heilsgeschiedenis komt binnen mensengeschiedenis tot stand. Het optimisme van de
jaren zestig ten aanzien van de mogelijkheid tot kerkvernieuwing en
menselijke (politieke, economische, culturele) emancipatie yond zijn gading in de Exodus-cyclus. De openbaring van de Godsnaam zet een
bevrijdingsbeweging op gang, waarbinnen die Godsnaam zich gaandeweg
'waar zal maken', zich als betrouwbaar zal voordoen. Wat Hij zegt, komt
uit. De beloften worden vervuld. In uittocht en intocht, in die historische
weg van een mensengroep naar bevrijding, naar een land, naar een status
binnen de wereldgeschiedenis, is een God-als-geen-andere aan het licht
gekomen. The birth of a nation: met deze titel van een bekende film kan
de Exodus-ervaring worden omschreven.
Het kon niet anders of deze optimistische en historische geloofsbeleving
moest haar literaire neerslag vinden in de vorm van het verhaal. De
Exodus-cyclus heeft de klassieke structuur van aIle epiek. Om te beginnen
wordt een uitgangssituatie getekend : de verdrukte Hebreeen in Egypte.
Dan wordt de verhaalknoop gelegd : op goddelijk initiatief komt een
tegen-gebeuren op gang, er begint beweging te komen in de onwrikbare
situatie. De confrontatie Israel-Egypte wordt, en dat is literair gezien een
vondst, gerepresenteerd in de confrontatie Mozes-Farao : de machteloze
tegenover de machtige, Klein Duimpje en de Reus, een eeuwig narratief
motief. Er ontstaat spanning, de typische verhaalsuspense : even hangt de
handeling stil, dan slaat de balans door en de actie slaat onstuitbaar los.
Dan voIgt wat in de klassieke literaire theorie de 'peripetieen' heet : het
voortdurend omslaan van de handeling, de tegenkantingen van buitenaf en
de aanvechtingen van binnenuit, waardoor de handeling voor vervelende
reehtlijnigheid wordt behoed. De geografische omzwervingen in de
woestijn zijn de ruimtelijke projectie van de existentiele zwerftocht,
waardoorheen de held zichzelf wordt, zijn definitieve identiteit vindt. Dat
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is de ontknoping van het verhaal : de zwerver vindt een huis, een land, de
vormeloze menigte wordt een yolk.
Oat dit verhaal tot een geloojsverhaal wordt, ligt niet op de eerste plaats
hieraan dat God er handelend in optreedt en het avontuur doet slagen,
maar wei hieraan dat in he! verhaal God als God herkend wordt. Israel
vindt niet aIleen een land, niet aIleen zichzelf ; in die gebeurtenissen
ontdekt het zijn God. Daarom kan het die God aIleen doorgeven in een
verhaal. In dit stadium heeft de geloofsbelijdenis niet toevalIig, maar
wezenlijk een narratieve structuur. Het slagen van het historische project
(technisch-literair uitgedrukt : de goede ontknoping van het verhaal) staat
garant voor de waarheid, de betrouwbaarheid van Hem die het (verhaal-)
gebeuren op gang heeft gebracht. Het geloofsverhaal blijft zolang werkzaam als het historische project - eerst de landname, daarna de organisatie
van de onsamenhangende stammenbond tot een coherente natie onder
David en Salomo - een succes blijkt te zijn. Telkens weer herhaalt het
verleden (het verhaalde) zich in het heden en garandeert het dus de
toekomst. Het geloofsverhaal kan verder worden verteld, want het is nog
altijd waar. God is nog altijd God, kijk maar: wij zijn nog altijd zijn
succesvolle volk.
Ook latere geloofsgeneraties kunnen dus naar dit verhaal grijpen als naar
de weergave van eigen ervaring, zolang hun geloofsbeleving in het teken
staat van de 'optimistische' toekomstverwachting. Hooggestemde aggiornamento-mystiek evenals aile maatschappelijk gerichte bevrijdingstheologieen trekken zich hieraan Ope Historisch bewustzijn, vertrouwen in
de goede afloop van de mensengeschiedenis , utopisch denken dat het
,onmogelijke' als de eigenlijke categorie van het geloof ziet : dat zijn de
kenmerken van dit 'exodische ' geloofstype.

Een ballingschap-model : Het boek Prediker
Het bovenstaande heeft een keerzijde. Een mislukking van dat historische
project brengt God zelf en zijn betrouwbaarheid in het geding. De mislukking moet leiden tot een geloofscrisis, waaruit zich andere geloofstypes
zulIen ontwikkelen. Dat gebeurt tijdens en na de balIingschap : met zijn
historische identiteit verliest Israel dan zijn God, die het immers juist in de
historische ervaring had ontdekt. Met dat probleem hebben onder meer de
profeten geworsteld. Hun visioenen over een nieuwe tempel, een nieuw
verbond, een nieuwe exodus kunnen ten dele weI eens rationalisaties
zijn, reacties op een gefrustreerde hoop. Het profetisme verschuift de
vervulIing van de beloften steeds verder in de tijd, tot over de horizon van
enigerlei historisch verifieerbare realisatie.
Maar dan kun je ook geen verhalen meer vertellen. Het verhaal ontleent
immers zijn inwendige dynamiek aan de verwachting van een goede af-
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loop, een historische vervulling. Als die dynamiek verslapt, wordt vertellen
onmogelijk, ook vertellen over God. Als het historische project goed en
weI mislukt is, wie is God dan nog ? Hoe kunje nog over Hem spreken ?
Niet voor niets loopt het boek Job (dat Israels ontredderende geschiedeniservaring projecteert in het kader van een oude, moraliserende fabel) op
zwijgen uit : 'Ik hou mijn hand voor mijn mond' (40,4). De parallel met de
(nu uit de theologische markt verdwenen, maar als ervaring nog niet
achterhaalde) God-is-dood-theologie is frappant. De crisis van het
geloofsverhaal is de literaire tegenhanger van de crisis van een geloofstype. Er zal op een andere wijze over God gesproken moeten worden
dan op de wijze van het verhaal.
Een 'Leitmotiv' van Predikers gedesabuseerde overpeinzingen luidt :
Niets nieuws onder de zone Dat betekent : Geen verhalen meer. Het
verhaal staat of valt immers met de overtuiging dat er wel iets nieuws
mogelijk is. Voor Prediker gebeurt er eigenlijk nooit iets. 'Geslachten gaan
en geslachten komen. De zon komt op en de zon gaat onder en keert terug
naar de plaats waar ze opkomt. De wind waait en draait en waait, en
telkens keert hij op zijn wenteling terug. Wat geweest is zal weer zijn. Wat
gebeurd is zal opnieuw gebeuren. Niets nieuws is er onder de zon' (1,4-9).
Het kringloop-motief is herkenbaar, niet aIleen in de inhoud van deze
tekst, maar ook in de beweging van de taal. Dat motief is, inhoudelijk en
stilistisch, overal in het boek aanwezig. De lineaire visie op de geschiedenis, gezien als een groei naar voltooiing, heeft voor Prediker afgedaan. Hij
schrijft dan ook in een tijd dat de historische droom van Israel is uitgeblust.
Voor hem is God niet degene die iets nieuws tot stand brengt ; hij ziet
aIleen de onwrikbare, eens en voorgoed vastgelegde loop van de dingen :
'Ik zag in dat al wat God doet voor altijd blijft ; daar kan men niets aan
toevoegen of van afdoen' (3,14). Nooit en nergens opent zich de kringloop
van de tijd om plaats te maken voor iets nieuws.
,ABes heeft zijn uur,
alle dingen onder de hemel hebben hun tijd.
Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten en een tijd om te oogsten ... ,
een tijd om te huilen en een tijd om te lachen... ,
een tijd om te spreken en eentijd om te zwijgen,
een tijd am lief te hebben en een tijd om te haten' (3, 1-8).
De literaire pracht van dit gedicht met zijn onverbiddelijk stromend ritme
mag ons niet blind maken voor het radeloze pessimisme dat hier wordt
uitgesproken. Wat gebeurt, gebeurt. Met een ijzeren wetmatigheid volgen
de dingen op elkaar, onafwendbaar. Nergens is een vast punt te ontwaren,
het ene gebeuren overspoelt het andere en het andere weer het eerste :
ge~n gerichtheid, geen orientering op een einde dat ook doel zou zijn van
de beweging. Het einde is : verzwinden in het niets, opnieuw opgenomen
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worden in de eeuwige kringloop. 'Eenzelfde lot treft mensen en dieren.
Beiden ademen hetzelfde leven, beiden sterven dezelfde dood. Ze zijn
voortgekomen uit het stof, en tot stof keren ze terug' (3,19-21).
Consequent met dat alles hecht Prediker ook geen geloof meer aan de oude
leer van de binnenwereldse rechtvaardigheid : beloning van het goede en
bestraffing van het kwaad. In die leer zit nog iets als een verhaal-element :
vertrouwen in de goede afloop die eenmaal constateerbaar, ervaarbaar zal
zijn. 'Ik weet wel dat ze zeggen : Wie God vreest zal het goed gaan, de
boze daarentegen zal het slecht gaan. Maar in de wereld doet zich de
ongerijmdheid voor dat er rechtvaardigen zijn die het vergaat als de bozen
en bozen die het vergaat als de rechtvaardigen' (8,12-14). Nuchter, illusieloos registreert deze man wat er gebeurt onder de zone Het is wijsheid, niet naar het onmogelijke te grijpen. En dat is nu juist wat het
bevrijdingsgeloof weI doet. Pas de categorie van het onmogelijke maakt
het verhaal mogelijk : iets wat ondenkbaar was, komt toch tot stand. Het
loont niet de moeite een verhaal op te zetten over iets wat mogelijk is. Het
verhaal ontleent zijn spankracht hieraan, dat het de onmogelijkheid van
het onmogelijke tenslotte logenstraft. Prediker daarentegen vermaant
keer op keer : Houje aan het mogelijke, het bescheidene. Dat is de enige
lichtstraal in zijn pessimisme. Vrijwel elke keer monden zijn sceptische
beschouwingen over al wat gebeurt onder de zon, uit op de onverwachte
raadgeving : Geniet dus van de kleine vreugden van het leven, telkens als
en zolang ze je gegeven zijn.
Geen verhaal inderdaad. Het boek eindigt met precies dezelfde woorden
waarmee het begonnen was : 'IJI en ijdel, zegt Prediker, alles is ijdel' (1 ,2
en 12,8). Het cyclische principe, dat telkens weer in het werk werd
uitgesproken, wordt zo tot in de macro-structuur consequent doorgetrokken. Prediker is een geschrift dat zichzelf opheft. Het zegt dat er niets te
zeggen is. 'Het wordt een vermoeiend verhaal en geen mens kan er iets
over zeggen' (1,8). Maar de lezer die de weg mee heeft afgelegd, oogst op
het einde misschien toch een precaire wijsheid, een bescheiden troost. De
hier aangewende literaire vorm stemt volkomen overeen met de daarin
uitgedrukte waarneming van de werkelijkheid. Het is de vorm van de
wijsheidsliteratuur, en die is uit haar aard bescheiden en omzichtig. Het
verhaal heeft meer totale pretenties. Vanuit het als exemplarisch voorgestelde levenslot van de held wil het een alomvattende verklaring geven van
het bestaan, van aller bestaan. De grote verteller John Steinbeck schrijft
dat elk groot en blijvend verhaal over iedereen gaat, over alles en altijd. Zo
hoog wil de wijze niet grijpen. Hij verklaart nauwelijks, hij registreert
aIleen en trekt daaruit een paar conclusies. Hij ontwikkelt geen samenhangend, het hele bestaan verklarend systeem. Losse gedachten, verbrokkelde uitspraken zijn het medium waar hij zich bij voorkeur van
bedient. Hij beleeft het bestaan zelf immers niet als een samenhangend,
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zinvol geheel, maar als een verbrokkelde werkelijkheid.
De 'moderniteit' van deze visie behoeft nauwelijks enig betoog. Ook
vandaag kenmerken bestaansmoeheid en vertwijfeling aan de cultuur
veler levensvisie : de overvloed aan bestaansmiddelen verduistert de zin
van het bestaan. Dat is misschien een van de redenen waarom Prediker de
jongstejaren opnieuw in de belangstelling kwam. Een moderne visie dus.
Maar is het nog wel een geloofsvisie ? Hoewel we ons hier op de grens
bevinden, kan het antwoord hierop toch positief zijn. Want dit leven, met
de zo bescheiden verwachtingen die het ons toestaat, 'komt uit de hand
van God' (2,24). Dat is voor Prediker meer dan een vrome formule (daar
zou hij, als nuchtere scepticus, het land aan hebben). Hij herkent deze
aarde en onze levenstijd daarin als een door God aan de mens gegeven
ruimte, hoe beperkt ook. Het is de ruimte van de kleine dingen : brood en
wijn en parfum, de kruik bij de bron en de stem van de geliefde. 'Het licht is
zalig' (11,7), juist omdat het kortstondig is. Daardoor wordt het kostbaar,
een geschenk, een genade. Moralisten in voorbije eeuwen trokken uit
Predikers grondvisie (' Alles is ijdel') de conclusie : maak u daarvan dus
los. Prediker zegt : Geniet er dus van, want God wil dat je van het leven
geniet, zolang het duurt. Misschien heeft deze spiritualiteit van het dankbare, aandachtige genieten, deze geest van Hou-het-klein iets te zeggen
aan onze door velerlei, ook religieuze, grootspraak en 'grootschaligheid'
geplaagde tijd ?

Structuuranalyse van een bijbeltekst

Andre Knockaert

Wat betekent dat : structuuranalyse van een tekst ? Hoe doeje dat ? Dat
is geen gemakkelijke vraag. In de eerste plaats al omdat er verschillende
methoden bestaan om een tekst in zijn structuur te analyseren, en verschillende scholen. Die gaan weI allemaal uit van hetzelfde grondprincipe : het zijn de betekenisvolle verschillen die een structuur tot structuur, een systeem tot systeem maken - maar zelfs binnen een en dezelfde
school kunnen nog heel uiteenlopende benaderingen bestaan. En een
tweede moeilijkheid is, dat de vakmensen die zich hiermee bezighouden, zich vaak van een taal bedienen die het volgen van hun analyses
nu niet direct gemakkelijk maakt. Om de lezer engiszins wegwijs te maken in een methode - niet noodzakelijk de methode - willen we daarom
pedagogisch te werk gaan, aan de hand van een concreet voorbeeld. We
hebben dus eerder een inleiding in de praktijk dan een theoretisch betoog op het oog. We hebben daarbij veel te danken aan het werk van
A.J. Greimas en R. Barthes, maar het voorbeeld dat we gekozen hebben - Lucas, 4, 38-42 : het verhaald van Marta en Maria - en de manier
waarop wij het analyseren, zijn strikt persoonlijk.
Lc., 10,38 : Terwij/ zij nu op weg waren, ging Hi} een dorp binnen en
een vrouw, Marta genaamd, ontving Hem in haar huis.
'Zij', in het meervoud, en 'Hij', in het enkelvoud, vormen een eerste
tegenstelling. In de Griekse tekst wordt die sterk beklemtoond. Je zou
even goed kunnen vertalen : 'Terwijl rij nu op weg waren, ging Hijzelf een
dorp binnen'. 'Hij' maakt zich los van de groep, die trouwens verder in de
tekst geen rol meer speelt. De groep behoort dus tot de omlijsting van het
verhaal. Een tweede tegenstelling is die tussen 'op weg zijn' en ' een dorp
binnengaan', de tegenstelling tussen 'in beweging zijn' en 'stilstaan',
tussen 'weg' en 'halte'. En tenslotte 'Hij' en 'een vrouw' : 'Hij die een
dorp binnenging' en 'een vrouw die Hem in haar huis ontving'. 'Hij' is de
reiziger, 'zij' de gastvrouw die Hem een tehuis verschaft. 'Hij' heeft geen
naam : hij is ons al bekend door het verhaal dat voorafgaat, terwijl 'de
vrouw, Marta genaamd' een nieuw personage is, wier naam haar vage
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identiteitnadermoetomschrijven. Grammaticaalgezien, zijn 'Hij' en 'een
vrouw' allebei onderwerp van een complernentaire handeling : Hij komt
binnen en zij ontvangt. De tegenstelling tussen deze twee aan elkaar
beantwoordende handelingen vormt in deze fase van het verhaal een
situatie van harmonie en euforie : tot hier toe verloopt alles goed. Hij komt
een dorp binnen en daar is een vrouw om hem te ontvangen. Anderzijds
behoort de functie van de twee protagonisten - wat 'Hij' doet en wat
'Marta' doet - niet meer tot de omlijsting van het verhaal, maar tot het
verhaal zelf : de twee werkwoorden staan in het Grieks in de aorist, de tijd
van het verhaal, niet meer in het imperfectum, de tijd van de omlijsting.
: Zij had een zuster, Maria genaamd, die aan de voeten van de
Heer neergezeten, naar zijn woord luisterde .
40a : Marta echter werd in beslag genomen door velerlei bedieningszorgen.
De verzen 39 en 40a brengen ons terug in de omlijsting van het verhaal
(imperfectum). Ze beschrijven een tafereel dat het gedrag van de twee
zusters laat zien, een tafereel dat slechts de context vormt van het verhaal,
dat in 40b wordt hernomen.
In v. 39 vinden we een eerste tegenstelling met v. 38 : de naam. 'Marta had
een zuster, Maria genaamd' . Op zichzelf is de verhouding tussen de twee
zusters wederkerig en gelijkwaardig : ze zijn beiden elkaars zuster. De
tekst zegt echter : 'Marta had een zuster' en bevoordeelt dus Marta:
Maria hoort haar toe.
Een ander belangrijk punt: 'Hij' is 'de Heer' geworden. Heer over wie ?
Heer ten opzichte van de tekst, juister nog, ten opzichte van de verteller.
Daarmee raken we het niveau verteller-Iezer en op dat niveau is 'Hij' op
beslissende wijze 'de Heer' geworden ten opzichte van de tekst, zijn
verteller en zijn lezer, en niet aIleen ten opzichte van Marta en Maria,
Maria zit aan de voeten van de Heer : in een rusttoestand en ten opzichte
van de Heer in een situatie van ondergeschiktheid. Men zou dus kunnen
zeggen. dat Maria in een ondergeschikte verhouding staat en tegenover
Marta (zij is de zuster van Marta) en tegenover de Heer, terwijl de
verhouding tussen Maria en de Heer in v. 38 een meer gelijkwaardige
relatie is : die van gastvrouw tegenover haar gast. Maar Maria luistert naar
het woord van de Heer en dat veronderstelt een wederkerige en complementaire activiteit : spreken en luisteren beantwoorden aan elkaar, een
activiteit die van dezelfde orde is als de gastvrijheidsrelatie. Marta ontvangt de Heer, Maria ontvangt zijn woord.
Op het niveau van de handeling - en nog altijd in de context van het verhaal
- herneemt de tekst de tegenstelling tussen Marta en Maria : Marta is
verstrooid, Maria luistert. Marta is in beslag genomen door velerlei bedieningszorgen, Maria luistert naar het ene woord (enkelvoud) van de
39
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meer. Het werk begon hem te intrigeren
en steeds meer in beslag te nemen.
Uitgebreid bestudeerde hij Plato,
Plato's tijd, de klassieke filosofie, maar
vooral ook: het vertalen als probleem.
In zijn uitvoerige inleiding behandelt De
Win deze kwesties, waarbij hij
benadrukt dat de vertaling bewust
'Nederlands' is geworden, hoewel De
Win als Vlaming zich het recht
voorbehoudt op wendingen, die het
stijve Noordnederlands niet kent, maar
de taal wel verrijken.
Wat ons verbijsterd doet staan is het
feit - en aIleen al om die reden is deze
uitgave uniek - dat sen man dit
onmenselijke werk heeft kunnen
volbrengen: drieduizend pagina's Plato
vertalen, waarvan iedere pagina
tientaIlen filologische, filosofische en
interpretatieve problemen bevat. De
Win is 25 jaar lang onverdroten en met
toenemend meesterschap voortgegaan
met iets wat naar zijn zeggen 'maar
eens gedaan moest worden'. Als we nu
over zc'n onderneming dachten, zouden
we denken in termen van een team
'wetenschappers' ... en er zou nooit iets
van kornen.

Om het Verzameld werk voor
nagenoeg iedereen betaalbaar te
maken wordt de herdruk
uitgegeven op houtvrij, licht
getint papier in paperback
(formaat: 12 x 19 em). De
afzonderlijke paperbacks zijn
garengenaaid in een stevig
linnenachtig omslag. De vijf
delen worden geleverd in een
cassette (ze kunnen niet los
verkocht worden).
Een eenmalige goedkope editie

Over Plato
Plato is niet de eerste de beste, niet
zomaar een van de klassieke filosofen.
Hij is met zijn denken over staat,
samenleving en individu een van de
actueelste: ais vader van het
'idealisme' duikt hij op in alle
discussies in het huidige ti jdsgewricht
waarin vooral het 'materialisme' (in
filosofische zin) domineert. Wie inzicht
in het eigentijdse denken wil verkrijgen,
kan om vele geschriften van PIato niet
heen.

Totaal 3070 bladzijden.
Tot 15 maart 1979 slechts 425 fro
per deel. Daarna 495 fro per deel
(pri jsvoordeel: 350 fr.)
Betaalbaar in maandelijkse
stortingen van 5 x 425 fro
r---------------------------~

.

Bestelkaart
Hierbij bestel ik Plato Verzameld werk.in.cassette, vijf delena 425 fro per
deel (v66r 15/3/79).
Ik betaal door overschrijving:
D na ontvangst van de boeken
D in 5 maandelijkse stortingen van 425 fr.l artikel nr 07
(schrappen wat niet gewenst a.u.h.]
Naam
Adres
Plaats
Datum

Handtekening :

0338

A. Knockaert/Strucll1l1ranalyse van een bijbeltekst

211

Heer. Er treedt hier dus een verscheidenheid van handelen aan het licht :
enerzijds luisteren naar het woord, anderzijds de bedieningszorgen, de
diakonie.
De euforie van v. 38 begint enige spanning te vertonen. Maria en Marta
vertegenwoordigen twee verschillende houdingen tegenover de Heer en
zijn woord : Marta gaat helemaal op in de verstrooiende dienst, Maria in
het tot rust brengende luisteren, een tegenstelling die al enigszins een
mogelijk conflict laat verrnoeden. De harmonie van het begin is kwetsbaar
geworden, maar de tegenstelling raakt de Heer niet : Marta zorgt voor
Hem, Maria luistert naar Hem.
40b : Maar p/otseling kwam zij erbij staan en zei : Beer, laat het U
onverschillig dat mijn zuster mij aileen laat bedienen ?
Marta komt erbij staan. Haar houding - rechtstaand - steekt schril aftegen
de houding van haar zuster, die neerzit, een houding van onderdanigheid.
Marta komt erbij staan, zij valt aan. Maria luistert, Marta spreekt. En in
eerste instantie richt zij zich tot de Heer : zij verwijt Hem dat Hij zich niet
met haar bezighoudt. Pas in de tweede plaats valt zij haar zuster aan, in
wat zij tegen de Heer zegt. 'Mijn zuster' -zonder de naam te noernen, dat
wil zeggen, nog eens, zoals in v. 39 : Maria hoort Marta toe. Maar dat
toebehoren aan wordt nu verraden : Maria laat haar zuster aan zichzelf
over en laat haar aIleen de dienst doen. Er ontstaat een fundamentele
tegenstelling tussen het 'zuster-zijn', dat een solidariteit inhoudt, en de
houding van Maria. Maar dit alles wordt tegen de Heer gezegd. De zin
begint trouwens met een vocatief, die behoort tot het conatieve taalniveau, volgens R.Jakobson de gebiedende, imperatieve functie van de taal.
De zin vormt dus door zijn structuur zelf al een aanval. De taal dringt zich
Ope Diegene die spreekt - ik - interpelleert diegene die luistert - jij.
40c : Zeg haar dan dat ze mij moet he/pen.
De taal wordt intenser. De vocatief, die gevolgd werd door een vraag met
een dubbel verwijt, wordt nu een gebiedende wijs, een imperatief. Marta
valt nu de Heer aan en zegt Hem wat Hij moet zeggen, hetgeen nog sterker
afsteekt tegen de houding van Maria, die luistert naar wat de Heer zegt. De
inhoud van het woord dat Marta de Heer oplegt, volgt uit het verwijt dat
voorafgaat. Maria is haar zuster : op die grond moet de Heer haar zeggen
dat ze Marta moet helpen en deel moet nemen aan de diakonie. De
euforische situatie van het begin, die door de uiteenlopende gedraging van
de twee zusters al kwetsbaar was geworden - en die de omlijsting van het
verhaal vormde - is nu - in het verhaal zelf - een onhoudbare , een dysforische situatie geworden. De aanval van Marta heeft de harmonie verbroken. Zij dringt erop aan dat de Heer positie kiest en duidelijk zegt wat Hij
van beider houding vindt. Volgens Marta houdt de Heer zich niet met haar
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bezig en Iaat Hij Maria maar doen. De Heer zou dus eigenlijk eerst zijn
eigen houding moeten herzien.
41

: Maar de Heer gafhaar ten antwoord : Marta, Marta, wat maak je
je bezorgd om veel dingen ;

42a : slechts een enkel ding is nodig.
De repliek van de Heer begint ook met een vocatief, een dubbele nog weI 'Marta, Marta' - die wijst op een vermaning. Marta's gedrag wordt afgekeurd, haar bezorgdheid en drukte worden tegengesteid aan Maria's rust.
Tweede tegenstelling : 'veel dingen' - 'een enkel ding'. Het woord 'diakonie.' is verdwenen en vervangen door 'veel dingen", zonder nadere bepaling. Doordat ze in tegenstelling staan tot 'een enkel ding', waarvan gezegd
wordt dat het nodig is, zijn die 'veel dingen', dus niet nodig. Het feit dat
Marta zich druk maakt om 'veel dingen' schijnt haar het enig noodzakelijke te doen vergeten, temeer daar de toon die hier gebruikt wordt,
die van een verwijt is. De Heer valt dus op zijn beurt Marta aan en
keurt haar gedrag af. In haar strijd met Maria ziet Marta zich de zege al
ontglippen.
42b : Maria heeft het beste deel gekozen.
42c : Het zal haar niet ontnomen worden.
Maria wordt verheerlijkt. Zij en haar gedrag waren de inzet van het
verhaal. Marta ging ervan uit dat zij het slachtoffer was van Maria's
gedrag. Maar haar eigen gedrag wordt gediskwalificeerd. Het antwoord
van de Heer doet al vermoeden dat Maria haar zuster niet zal hoeven bij te
staan in de vele bedieningszorgen. Maar de Heer gaat nog verder. De
tegenstelling in het gedrag van de twee zusters wordt nog geaccentueerd :
Maria heeft 'gekozen', haar gedrag is geen toeval, maar een keuze, een
weloverwogen voorkeur. Die keuze kwalificeert Maria's gedrag : zij heeft
'het beste deel' gekozen. Maria's deel- het luisteren naar het woord - is te
verkiezen boven de diakonie en 'het zal haar niet ontnomen worden', ze
zal het voorwerp van haar keuze bewaren. De hele inzet van het verhaal is
de wil van de Heer. Maria voIgt die wil : haar keuze richt zich op wat de
Heer voor haar bestemt. Marta daarentegen, die de Heer aanvalt en haar
zuster van het voorwerp van haar keuze wil afleiden, verzet zich tegen de
wil van de Heer ; haar keuze, de diakonie, wordt gediskwalificeerd als
onnodig.

Enkele theoretische gegevens
Na deze eerste verkenning van de tekst, waarin we vooral de aandacht
gevestigd hebben op een hele reeks tegenstellingen, moeten we nu .even
nader ingaan op de theorie. Waartoe dienen die tegenstellingen ?
Het systeem dat we gebruiken, is een binair systeem : we gaan uit van
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twee verschillende termen. Het verschil tussen de termen krijgt slechts
betekenis door hun tegenstelling. De termen 'wit' en 'zwart' bijvoorbeeld
zijn ambigu zolang ze niet nader bepaald worden door hun tegenstelling.
'Wit', om precies te zijn, betekent 'wit en niet zwart'. Maar aan deze twee
termen, die door hun oppositie elkaar uitsluiten, kunnen door middel van
de combinatiewetten twee andere termen toegevoegd worden, die evenzeer aan elkaar tegengesteld zijn als de eerste : 'wit en zwart' en 'noch wit
noch zwart' . Een binair stelsel bevat dus altijd vier tegengestelde termen,
d. w .z. vier termen die niet tegelijkertijd waar kunnen zijn voor eenzelfde
subject. 'Wit' kan immers 'wit' betekenen in de precieze zin van 'wit en
niet zwart', maar ook 'min of meer wit' en dus 'wit en zwart'. Die
ambiguiteit van de linguistische termen 'wit' en 'zwart' kan door de
tekst worden opgeheven door duidelijk aan te geven wat met 'wit' of
'zwart' bedoeld wordt.
Natuurlijk zijn we niet uitsluitend gebonden aan zo duidelijk tegengestelde
termen als 'wit' en 'zwart' ; we kunnen ook vier tegengestelden laten
ontstaan uit twee synoniemen, bijvoorbeeld 'slim' en 'verstandig'. 'Slim'
betekent dan 'slim en niet verstandig' en 'verstandig' betekent 'verstandig
en niet slim'. Je kunt ook krijgen : 'slim en verstandig' of 'noch slim noch
verstandig'. Deze opmerking is belangrijk voor onze tekst. Op zichzelf
immers moet de fundamentele tegenstelling tussen de termen 'diakonie'
en 'luisteren naar het woord' misschien niet leiden tot contradictie en dus
tot conflict. Maar in onze tekst leiden ze weI degelijk tot een conflict.

De speling van de tekst : de zandloper
Laten we nu onze analyse hememen in het licht van de tegenstelling
'diakonie' - 'luisteren naar het woord'. Hoe ziet de beginsituatie eruit ?
Vers 38 schetst een toestand van euforie. Alles verloopt voorlopig gunstig : Hij komt een dorp binnen en daar is een vrouw die Hem in haar
woning ontvangt. Die euforie van het gastvrije onthaal is de euforie van de
zorg en de dienst, de diakonie. Van luisteren naar het woord is nog geen
sprake.
Met vers 39 en 40a wordt de euforie bedreigd. De twee zusters gedragen
zich op een verschillende manier : Marta wijdt zich aan de diakonie, Maria
luistert naar het woord. Op zichzelfleidt dat nog niet tot een conflict. Ieder
van de twee zou gerust door kunnen gaan zoals ze bezig zijn : de twee
activiteiten zouden naast elkaar kunnen bestaan. Maar in de context wordt
de dreiging van het conflict toch al duidelijk.
In vers 40b en 40c treedt het conflict aan het licht. Door Marta's aanval op
Maria en door haar eis dat Maria haar moet helpen, wordt de toestand
onhoudbaar. Diakonie wordt diakonie met uitsluiting van luisteren naar
het woord. Na de drie vorige situaties - euforie, kwetsbare euforie, de twee
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activiteiten naast elkaar - komen we nu in een vierde situatie terecht : de
crisissituatie. Met deze bijzonderheid, dat de vier tegengestelden mogelijk
blijven als uitkomst. De Heer, die er als scheidsrechter bij wordt gehaald ,
kan zich uitspreken voor :
- ofweI de noodzakelijkheid van de diakonie ;
- ofweI de noodzakelijkheid van het luisteren naar het woord
- ofweI de status quo : diakonie en luisteren naar het woord ;
- ofweI noch diakonie, noch luisteren naar het woord.
De diakonie wordt al direct uitgesloten als dwingende noodzaak. Het spel
van de tegenstelling tussen "slechts een ding' en 'veel dingen ' laat zien dat
de diakonie, die met veel dingen be zig is, niet beantwoordt aan het erie, dat
noodzakelijk is. Dan blijven dus de drie andere mogelijkheden over. De
tekst kiest voor het luisteren naar het woord. Immers : 'Maria heeft het
beste deel gekozen' . En bovendien zegt hij dat die euforie van het luisteren
bestendig is: 'het zal haar niet ontnomen worden'. Vertrokken van de euforie van de diakonie, die kwetsbaar is, komt de tekst tot
de euforie van het luisteren, die bestendig is. Daarmee heeft hij een
radicale ommekeer tot stand gebracht, die we kunnen illustreren met het
beeld van de zandloper.
a l a2
aI
a2
b

c

/
b'

euforie van de diakonie
euforie bedreigd door het naast elkaarbestaan van diakonie en luisteren
b Marta sluit het luisteren uit
c crisistoe stand: de uitspraak van de
Heer
b- uitsluiting van de diakonie
a I, euforie van het luisteren
a 2 , bestendigheid van die euforie

a l' a 2 '
De problematische elementen die in het begin van de tekst aanwezig zijn,
worden zo bewerkt, dat op het eind van het verhaal het probleem opgeheven wordt ten voordele van een van de vier mogelijke oplossingen.
De omkering van onze zandloper brengt twee verschillende betekeniscategorieen in beweging : de categorie euforie-dysforie en de categorie
diakonie - Iuisteren naar het woord. De eerste noernen we in de tekstanalyse een basisstructuur, de tweede een oppervlaktestructuur. Daarmee
bedoelen we dat de categorie euforie-dysforie ten grondslag ligt aan .een
groter aantal teksten, zoniet aan aIle teksten, terwijl de categorie diakonieluisteren gebonden is aan een bepaalde historische of culturele context.
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Euforie - dysforie
Een verhaal kan bijvoorbeeld een gelukkige afloop kennen of een tragische ontknoping. De ontknoping van een verhaaI wordt bepaald door de
wil die het verhaal fundeert (in vakjargon : 'la volonte fondatrice') en deze
wordt op zijn beurt bemvloed door het diepe verlangen ('Ie desir'). In ons
verhaal drukt die wil zich uit in de arbitrage van de Heer : Hij wil dat het
luisteren naar het woord Maria niet ontnomen wordt. Voor Maria kent het
verhaal een gelukkige ontknoping ; zij is gered van haar zuster. Deze
euforie of dit geluk is het eigenlijke onderwerp van het verhaal. Marta's
wil daarentegen staat lijnrecht tegen die van de Heer. Het einde van het
verhaal veroordeelt haar keuze. Het is echter niet haar keuze van de
diakonie die in directe tegenstelling staat tot het luisteren naar het
woord, maar haar eis dat het luisteren naar het woord Maria ontnomen
wordt en plaats maakt voor de diakonie. De wil van de Heer is soeverein; Marta's eis staat daar, in het tekstsysteem, lijnrecht tegenover.
We krijgen dus enerzijds een basis-wil en zijn tegengestelde, anderzijds
de keuze van Maria en die van Marta. Maria's keuze is een gelukkige
keuze, ze brengt een blijvende euforie voort ; Marta's keuze is een ongelukkige keuze, ze leidt tot dysforie. Euforie en dysforie zijn allebei
bepaald door de wil van de Heer.
De structuur euforie-dysforie is een grondstructuur voor om het even
welke tekst, maar om dat te laten zien zou een langere theoretische
uiteenzetting nodig zijn dan hier mogelijk is.

Diakonie - luisteren naar het woord
De categorie diakonie - luisteren naar het woord is een oppervlaktestructuur, zeiden we : ze is minder algemeen. Ze wordt bepaald door een
historische context, de tijd van de beginnende Kerk, en door een culturele,
het christelijke milieu. Ook deze oppervlaktestructuur kan min of meer
diep of min of meer oppervlakkig zijn. Is de categorie overal en altijd
beslissend voor het christen-zijn, dan is ze een grondstructuur in het
christelijke milieu. Speelt de categorie daarentegen slechts in een bepaalde tijd of op een bepaalde plaats, dan is ze niet zo absoluut en dus
oppervlakkiger.
Laten we deze categorie nu eens bekijken in de historische situatie van het
Lucas-evangelie. De tegenstelling tussen 'luisteren naar het woord' en
'diakonie' brengt een theologisch woordgebruik van de primitieve kerk ter
sprake. In de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 6, vinden we
sporen van een conflictsituatie die bepaald wordt door dezelfde categorie.
De Twaalf zeggen daar, in v. 2 : 'Het past niet dat wij het Woord Gods
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verwaarlozen door de zorg voor de dienst' . Daaruit blijkt dat de primitieve
Kerk soortgelijke spanningen gekend heeft als die de tekst van Lucas laat
zien, ook al wordt in de Handelingen de dienst tegengesteld aan het
verkondigen van het woord en niet aan het luisteren naar het woord.
Het verhaal van Marta en Maria stelt tal van problemen en dat is altijd zo
geweest. Aarzelingen zijn al te merken in de handschriften. In plaats van
'een enkel ding' spreken sommige vertalingen van 'weinige' of van
'weinige of eigenlijk maar een'. Sommige exegeten brengen dat 'weinige'
dan bijvoorbeeld in verband met de voorbereiding van de maaltijd, waarvoor slechts weinig nodig is. De meest betrouwbare manuscripten pleiten
echter voor 'een enkel'. Dat is overigens de moeilijkste lezing (de 'lectio
difficilior'), de lezing die ingaat tegen wat men eigenlijk verwacht of
waarmee men al vertrouwd is. En die is meestal te verkiezen.
In de christelijke traditie moet men niet ver zoeken om toepassingen te
vinden van die tegenstelling tussen 'luisteren naar het woord' en 'diakonie '. Men heeft ze geinterpreteerd als de tegenstelling tussen actief leven
en contemplatiefleven. Oftussen huwelijk en celibaat. Men is zelfs verder
gegaan door te beweren dat men de diakonie zou vinden door het luisteren
naar het woord. Deze voorbeelden laten zien hoe een model gebruikt kan
worden en hoe het historisch en cultureel verschillende betekenissen kan
krijgen. Maar het laatste voorbeeld laat ook zien, hoe een interpretatie die
een tekst al meent te begrijpen zonder hem eerst te analyseren, de tekst
een model kan opleggen dat hem helemaal vreemd is. Wie beweert dat men
de diakonie zal herontdekken als men naar het woord luistert, gaat in tegen
het model van deze Lucas-tekst.
Zoals hij voor ons ligt, is dit een Kerk-tekst, een tekst die thuishoort in een
Kerk waarin een conflict bestaat tussen diakonie en luisteren naar het
woord. am meer te weten te komen over dat conflict in de kerkgeschiedenis zijn verdere onderzoekingen nodig, moeten andere teksten geraadpleegd worden. Of het verhaal historisch is of niet, daarover geeft de
structuuranalyse geen uitsluitsel. Wat historisch is, is de conflictsituatie in
de Kerk. Want zelfs als het verhaal historisch is, is het waarschijnlijk
vooral bewaard gebleven omdat het een historische kerkelijke situatie
opriep. Anderzijds blijkt uit het feit dat Jezus altijd 'de Heer' genoemd
wordt, dat het verhaal na Pasen ontstaan is en dus al een theologische
interpretatie van het leven van Jezus inhoudt.!

1. Meer informatie over structurele tekstanalyse in verband met de bijbel, in Tijdschrift
voor Theologie , juli-aug.-sept. 1978, vooral W. de Pater, Structurele analyse: enkele
achtergronden.

Reflecties over terrorisme
Wij hebben allemaal van humaniteit ingeboet

Josef Blank
Wie het tegenwoordig waagt zich over het probleem van het terrorisme en
over de mogelijke oorzaken en gevolgen daarvan op een andere manier uit
te laten dan door middel van de vervloekingen die daarover in wijde kring
worden uitgesproken (wat weliswaar voor de hand ligt, maar weinig zoden
aan de dijk zet), moet er rekening mee houden zelf ook voor sympathisant
te worden aangezien. Na de aanslagen op Procureur Generaal Buback, de
bankier Erich Ponto en werkgeversvoorzitter Harms-Martin Schleyer is
het klimaat in de Bondsrepubliek er zeker slechter op geworden. Men is
onzeker, ontdaan, getergd, agressief. Wanneer Bondspresident Walter
Scheel waarschuwt voor een at te gemakkelijk poneren van eigen onschuld
in de discussie over de oorzaken van het terrorisme, zoals hij dat in zijn
rede op 8 oktober 1977 in Tubingen deed, dan verwijt de provinciale pers
hem dat hij daarmee de mensen onzeker maakt. Er heeft zich van de
mensen een gevoel van onmacht meester gemaakt dat heeft geleid tot een
roep om krachtige maatregelen en zelfs een hernieuwde invoering van de
doodstraf.
Ais in deze bijdrage dan toch het hete hangijzer van het 'terrorisme' ter
sprake komt, gebeurt dat allereerst omdat ik ertoe werd uitgenodigd een
artikel te schrijven over het referaat dat in september 1977 door Prof. Dr.
Jean Raes (Namen) aan de vergadering van de Internationale Paulus-Gesellschaft werd voorgelegd. Deze voordracht droeg de titel: 'Dissidentschap en terrorisme : symptomen van een gefrustreerde generatie ?'. Het
bleek mij echter al spoedig dat ik daarbij mijn eigen commentaar en
gedachten niet achterwege mocht laten. Dit thema betreft immers ook
mijzelf als burger van de Bondsrepubliek Duitsland, jaargang 1926, die
tegen deze staat 'ja' zegt en aan de ontwikkeling ervan daarvan totnu
toe, zij het soms op kritische wijze, heeft deelgenomen. Aan wie het
bovendien als theoloog nooit onverschillig kan zijn wat de plaats is van
'het christelijke in de samenleving van het naoorlogse Duitsland. En als
deze samenleving en deze staat een pijnlijk proces doormaken, dan lijd
ik daaraan mee. Ik ben echter van mening dat dit pijnlijke proces aIleen
tot een goed einde is te brengen als men niet bij de ongetwijfeld afschuwelijke symptomen blijft staan, maar ook op zoek gaat naar de directe
en minder directe oorzaken daarvan.
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Waarin zijn wij tekort geschoten ?
Er moeten oorzaken aan te wijzen zijn ; er moeten ergens fouten zijn
gemaakt. De vraag van de Bondspresident: 'Wat hebben we gedaan,
waarin zijn we tekort geschoten, dat jonge medeburgers op zo'n afschuwelijk zijspoor zijn geraakt T moet gesteld worden, ook als mensen daarvan in onzekerheid raken.
De antwoorden op deze vraag kunnen nauwelijks eenduidig zijn, omdat
'het enig juiste antwoord' niet bestaat. We moeten veeleer rekening
houden met een ver in de tijd teruggrijpend en ingewikkeld complex van
zeer uiteenlopende oorzaken op allerlei verschillende niveaus. Ook in de
volgende overwegingen komen slechts bepaalde aspecten naar voren. In
ieder geval is het echter onjuist zich over te geven aan de scheldtirades op
intellectuelen en professoren, die in sommige kringen van de oppositie en
helaas ook in een aantal kerkelijke groeperingen te horen zijn. Men stelt
zich dan tevreden met oppervlakkige verklaringen en probeert de algemene volkswoede op een magische manier te stillen. Er worden zondebokken gezocht waarop de maatschappij zijn onbehagen, angst en onderdrukte agressie kan afreageren. Of het echter politiek gezien wijs en
moreel gezien te verantwoorden is om aan deze behoefte tegemoet te
komen, is een geheel andere vraag. Ook de roep om hernieuwde invoering
van de doodstrafkomt voort uit deze neiging zichzelfvan alle smetten vrij
te verklaren.
Daarnaast moeten we wijzen op een belangrijk onderscheid dat in deze
problematiek gemaakt moet worden. En dat is aan de ene kant de
staatsrechtelijk-politieke vraag , hoe door de regering en de regeringsorganen het probleem van het terrorisme, d.w.z. van het illegaal en misdadig gebruik van geweld, moet worden opgelost. De moeilijkheden die
zich daarbij voordoen, mogen niet worden ontkend of kleiner worden
voorgesteld dan ze zijn. Dat is in de eerste plaats het probleem dat
terroristen ervan uitgaan dat ze eerlijk en volgens de wetten van de
rechtsstaat behandeld zullen worden, maar aan de andere kant zelf bij
hun acties meedogenloos gebruik maken van de zwakke kanten van
diezelfde rechtsstaat. De Bondsrepubliek is echter niet de 'geweldstaat'
die er door de terroristen van gemaakt wordt. Het openbaar gebruik van
geweld is door de wet aan strenge grenzen gebonden. Men zou, met het
oog op de grondwet, eerder moeten spreken van een gecontroleerde
terughoudendheid t.a. v. het gebruik van geweld, die zijn oorsprong
vindt in de pijnlijke ervaringen van de nazitijd. Veel mensen zijn 'er
echter diep door geschokt dat de grote mate van vrijheid die in de
rechtsstaat aanwezig is door de terroristen zo schaamteloos en
nietsontziend wordt misbruikt. Zij proberen door hun terreuracties te
bereiken dat de rechtsstaat zich tenslotte genoodzaakt zal zien als ge-
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weldstaat op te treden. OfweI , om in het jargon te blijven, het verborgen 'repressieve geweld ' zou in de vorm van 'brutaal geweld' aan het
licht moeten treden. AIle burgers van de Bondsrepubliek die aan de
vrije rechtsstaat gehecht zijn, koesteren de hoop dat dit doel niet door
de terroristen wordt bereikt. Wij willen een vrije rechtsstaat, geen "Fuhrerstaat' of politiestaat, geen nieuwe dictatuur en zeker geen 'terroristenstaat'. Geen mens zou in een staat willen leven zoals die in het
troebele denken van het terrorisme naar voren komt. Ook dit is belangrijk te vermelden, want het misdadig geweld van het terrorisme heeft
weI degelijk politieke gevolgen, dat valt helaas niet te ontkennen. En
helaas in een richting die zou kunnen voeren naar het visioen van de
'humo homini lupus', van een door wantrouwen en egoisme getekende
inhumane en asociale samenleving waarin iedereen met iedereen op
voet van oorlog verkeert. Daar moet op politiek vlak met wettelijke
middelen al het mogelijke tegen worden gedaan. Daarbij moet dan weI
het gevaar worden vermeden dat door een teveel aan beperkende wetten die bedoeld zijn als waarborgen voor de vrijheid , die vrijheid juist
zou worden verstikt. Dat is de ene kant van de zaak.
.
De andere kant is, dat men ten aanzien van het terrorisme ook op het
niveau van het denken tot helderheid moet komen. Maar wat betekent
dat ? Daarmee kunnen niet de eenzijdige, oppervlakkige beschuldigingen
worden bedoeld die op dit moment aan allerlei kanten te horen zijn. Want
daar gaat het niet om een nauwkeurige analyse van het terrorisme , om
kritiek en zelfkritiek , maar om globale verdachtmaking en belastering van
hele groepen tegelijk. Ais men zich daarbij niet enigszins in toom weet te
houden, zou het kunnen gebeuren dat binnenkort intellectuelen, professoren, theologen en leden van linkse groeperingen in dezelfde situatie komen
te verkeren als vroeger met de joden het geval was. Het is ook nauwelijks
toevallig dat er in dit klimaat weer antisemitische neigingen de kop opsteken. Die helderheid kan voor mij aIleen maar bestaan in een kritische
analyse van feiten en ervaringen, in kritiek en zelfkritiek, en dat alles met
het doel het voortaan beter te doen. Daarbij moet men niet de op zich
noodzakelijke taken van politie enjustitie in eigen handen willen nemen en
zich er niet toe laten verleiden het algemene gevoelen door wraakgedachten tot een dwaze en blinde haat op te zwepen. De noodzaak van een
rationele analyse moet onvoorwaardelijk worden erkend.

De analyse van Jean Raes
Het referaat van Prof. Raes was tijdens de eerste verhitte dagen na de
ontvoering van Schleyer niets minder dan een weldaad, omdat daarin
werd geprobeerd rationeel inzichtelijk te maken waarover op dat moment
nauwelijks zonder hevige emoties te discussieren viel. Op de vraag 'Dissidentschap en terrorisme : symptomen van een gefrustreerde generatie T
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werd allereerst voorzichtig een positief antwoord gegeven. Vervolgens
probeerde Raes het probleern van vier verschillende kanten te benaderen.
Allereerst vanuit een verklaring met behulp van wetenschappelijke hypothesen ; ten tweede via een interpretatie vanuit de eigen wereldbeschouwing en politieke opstelling ; ten derde langs de weg van een
lezing van het evangelie tegen de achtergrond van dit probleem ; en ten
vierde werd een poging gedaan uit dit laatste een aantal handreikingen
voor de praktijk af te leiden.
Wat de wetenschappelijke (vooral sociaalwetenschappelijke) hypothesen
betreft, wees Prof. Raes erop dat deze altijd gefalsificeerd kunnen worden.
Raes ging van de stelling uit, dat een hoog ontwikkelde maatschappij
evolueert in de richting van een toe stand die hij als anomie omschreef.
Daarmee wordt bedoeld dat de :e maatschappij haar leden geen waarden
meer aanreikt en evenmin een grondslag waarop de :e waarden begrond
zouden kunnen worden, D.w.z. ze laat het aan de leden van de samenleving zelf over waarden te ontwikkelen, in praktijk te brengen en te
begronden. Dat is de situatie die nu aan het ontstaan is en waarmee een
maatschappelijke crisis gepaard gaat. De algemeen geldige overlevering
en begronding van waarden begint aan kracht in te boeten en de nieuwe
of oude waarden kunnen nog slechts in een vrije 'pluralistische' vonn
worden ontwikkeld, uitgeoefend en begrond.
Daar komt nog iets bij. De industriele maatschappij identificeert en baseert zich zelf voornamelijk op technologische en economische grondslag.
Deze maatschappij heeft vooral oog voor de rol van het object, voor het
dingmatig functioneren. Menselijke groeperingen worden geidentificeerd
aan de hand van de rol die zij spelen binnen het economische systeem.
Politiek heeft in dit licht nog slechts de taak' de economie in goede banen te
leiden' ; vandaar de zorg om produktie, economische groei enz. Dat leidt
volgens Raes tot een eendimensionale instelling tegenover alles wat te
maken heeft met het maatschappelijk leven.
Als men dat iets verder doortrekt, betekent dat : alles wat niet economisch, technisch, rationeel als 'object' binnen het maatschappelijk systeem kan worden gehanteerd, valt weg ; er kan geen werkelijkheidswaarde aan worden toegekend. Het telt gewoon niet meer mee, omdat het
niet 'geteld' kan worden. Het is geen toeval dat daarmee zeer belangrijke
aspecten van de werkelijkheid, vooral op het menselijk vlak, uit het zicht
raken. Menselijke waarden als persoonlijkheid, liefde , gevoelens, traditie,
religie enz. verliezen in dit werkelijkheidsbegrip hun eigenstandigheid en
betekenisrijkdom. Ze worden niet meer op hun eigen waarde beoordeeld,
maar aIleen nog maar naar hun economisch nut. Een weggedrongen menselijke werkelijkheid zal zich uiteindelijk echter laten gelden als storingsfactor, als motief voor een revolutie.
In de wetenschapssociologie wordt aangenomen dat wij momenteel het
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eindstadium meemaken van een bepaalde vorm van rationalisme , dat in
de 17e eeuw is opgekomen. Dat te weten is belangrijk om de nieuwe
mentaliteit te begrijpen. Een eenzijdige orientatie heeft tot gevolg dat de
betrekkingen tussen mensen in het gedrang raken en geobjectiveerd worden. De industriele maatschappij stort zich in een individualistische
ideologie, die in tegenstelling staat tot de eisen van solidariteit. Individuen
worden tot verwisselbare nummers gereduceerd. En het is volkomen
normaal daartegen in naam van de menselijke persoon protest aan te
tekenen : 'ik ben iemand'. Dat protest kan volgens Raes gemakkelijk zijn
toevlucht nemen tot de logica van het geweld, waarbij men uit het oog
verliest dat geweldjuist de negatie van de ander betekent. Dat geweld kan
ook een symbolische vorm krijgen, zoals bijv. voortdurend in de western
gebeurt. Raes bracht dit op de formule : 'Een van ons is teveel'.
Ais ik het evangelie lees, wordt mij duidelijk gemaakt dat er in de ogen van
God nooit' een van ons teveel is'. Mensen die over lijken gaan, kunnen er nooit
zeker van zijn dat ze werkelijk 'de schurkeri' te pakken hebben genomen ;
misschien hebben ze juist weI de gene geraakt die in de ogen van God het
allerbelangrijkste is. 'De negatie van de ander is het grootste kwaad van
alle , als men dat zo mag zeggen. Wie een ander mens ontkent, wie mij
ontkent, maakt zich los van God. Men moet in het oog houden dat
terrorisme, evenals marteling, er altijd toe neigt de ander te ontkennen of
probeert hem door angst klein te krijgen. Dat is een van de vormen waarin
de zonde tot uitdrukking kornt, die theologen al zo lange tijd in haar
betekenis proberen te begrijpen' . Dit alles opent voor de gelovige christen
wel bepaalde principiele perspectieven, maar doet hem in een concrete
probleemsituatie nog geen oplossingen aan de hand.

Praktische voorstellen
Prof. Raes deed ook enige praktische voorstellen als 'mogelijkheden ter
orientatie '. Men moet volgens hem, wat de dissidenten betreft, onderscheid maken tussen denken en handelen. Wanneer de maatschappij een
ontwikkeling doormaakt, dan moet er een discussie op gang worden
gebracht tussen de verschillende vormen en mogelijkheden van denken en
handelen. In de ogen van de dissident is het leven progressief in ontwikkeling. Dat ligt iets anders voor de buitenstaanders : mensen die op grond
van het systeem zelf door het systeem buiten beschouwing worden gelaten. AIle systemen in oost en west hebben de neiging mensen die zich tot
buitenstaanders hebben ontwikkeld als nulliteiten te beschouwen. Maar
omdat die buitenstaanders net zo goed mensen zijn, kunnen ook zij aanspraak maken op de fundamentele rechten die een mens bezit. Deze mensenrechten kunnen op gespannen voet komen te staan met andere positieve wetsbepalingen. Daarom is het altijd zaak zich voor de mensenrechten in te zetten.
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Maar wanneer een actieve minderheid zich keert tegen de zwijgende
meerderheid, treedt er volgens Raes een differentiatie op tussen meerderheid en minderheid. Ook in dat geval moet men meerdere mogelijkheden
in het oog houden. Het is volgens Raes een feit dat zich naar aanleiding van
het optreden van een actieve minderheid bij de grote meerderheid een
verhardingsproces gaat voordoen. Objectief gezien wordt dan, geheel
tegen hun bedoeling in, door de niet-gewelddadigen het geweld opgeroepen. Het geweld heeft zijn eigen logica. Raes merkt afsluitend op dat
het mogelijk is dat er in bepaalde situaties geen andere onmiddellijke
oplossing bestaat dan de logica van het geweld te hanteren. Maar degenen
die voor deze oplossing kiezen, moeten weI weten dat geweld g elijk staat
aan het uitoefe nen van absolute dwang en zich nooit laat rechtvaardigen,
Men kan wel verontschuldigingen aanvoeren, maar voor geweld is nooit
een rechtvaardiging t e geven . Er is altijd een moment van subjectieve,
sociale en historische schuld mee verbonden. Tot zover de uiteenzetting
van Prof. Raes.

Kijkend naar de Bondsrepubliek
Welke conclusies kunnen wij op grond van deze analyse nu trekken ten
aanzien van het terrorisme in de Bondsrepubliek ? De huidige Bondsrepubliek is een zeer gecompliceerde grootheid, vol interne tegenstellingen, die zeker niet op een enkele noemer gebracht kunnen worden. Zij is
een van de hoogst ontwikkelde econornisch-industriele systemen van de
wereld, zodat ook zij te maken heeft met de genoemde problemen van
'anomie', van het eenzijdig economisch-technisch werkelijkheidsbegrip,
van de menselijke frustratie door een overmaat aan technisch-economische rationaliteit, zoals die door Raes werden uiteengezet. Men behoeft
geen aanhanger van het marxisme te zijn om na dertigjaar weI te weten dat
dit hoogontwikkelde systeem zijn immanente problemen, tegenstrijdigheden en onmenselijkheid kent en dat zich daarin gevaarlijke kortsluitingen
kunnen voordoen.
Daar komen dan nog een aantal speciale problemen bij die samenhangen
met de historische ontwikkeling van de Bondsrepubliek na 1949 en met de
algemene ontwikkelingsgang van na de oorlog. Ik wil, wanneer ik op deze
problemen wijs, niet de indruk wekken te spreken over eenduidige oorzaken en duidelijk aanwijsbare relaties van schuld. Ik wil de aandacht
vestigen op bepaalde complexe gehelen die het verdienen dat erover wordt
nagedacht.
Een eerste complex wordt gevormd door de splitsing van Duitsland en,
belangrijker nog, de tot nu toe toonaangevende ideologie van het anticommunisme. De Bondsrepubliek grenst.onmiddellijk aan de DDR,
d. w.z. aan het oostblok, en staat daarmee in de concurrentiestrijd tussen
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de beide grote systemen in de voorste linie. Deze situatie heeft het vanaf
het begin onmogelijk gemaakt, of minstens bemoeilijkt, onmiddellijk na
1945 een open dialoog met het marxisme-communisme aan te gaan. In de
Franse theologie is er na 1945 op het hoogste niveau een theologisch
gesprek met het marxisme op gang gekomen - ik noem de namen van H. de
Lubac, Emmanuel Mounier., M.D. Chenu en vele anderen - maar in de
Bondsrepubliek heeft dat lang op zich laten wachten. Pas in 1965 heeft de
Paulus-Gesellschaft de sinds lang noodzakelijke dialoog met het marxisme
geopend. Daarvoor werd de noodzaak van zo'n gesprek ontkend ; Marx
gold als verouderd en hem te lezen was volgens velen ronduit belachelijk.
De hernieuwde lezing van Marx door 'nieuw links' kwam in het begin van
de jaren zestig voor velen onverwacht. Men had kennelijk de aantrekkingskracht van de marxistische ideologie, haar analytisch instrumentarium, maar ook haar appel als totale, alles verklarende wereldbeschouwing onderschat. Het marxisme vervulde en vervult nog steeds de
rol van surrogaat-religie. Bovendien kwam daar de 'aantrekkingskracht
van het verbodene' bij. En vervolgens bood het neomarxisme, vooral in
samenhang met de 'buitenparlementaire oppositie ' en de studentenrevolte, een identificatiemodel tegenover de maatschappij van het establishment.
Maar hoe kon het gebeuren dat het marxisme de rol van surrogaat-religie
ging spelen, en dan nog wei bij jongeren die vaak afkomstig waren uit
solide christelijke families ? Als men die vraag stelt, dan luidt de volgende
vraag onmiddellijk : waarom heeft het christendom, waarom hebben de
kerken in de periode na de oorlog aan vele jongeren en intellectuelen niets
(meer) kunnen bieden ? Wat heeft in de Bondsrepubliek geleid tot de
kritiek op en de afkeer van de kerk ?

Het 'WirtschaftsH'llnder'
Hier moet allereerst het beroemde 'Wirtschaftswunder' worden genoemd,
de 'vrije markteconomie'. Ongetwijfeld ligt in de econornisch-industriele
ontwikkeling van na de Tweede Wereldoorlog de belangrijkste prestatie
van de Bondsrepubliek. Op de harde mark en onze economische vooruitgang berust onze reputatie in de wereld. Daarop berust ook ons zelfrespect. De Duitsers hebben het hervinden van hun zelfrespect na de
oorlog vooral aan de economische opbouw te danken. Maar daarmee
hebben ze ook bepaalde problemen verdrongen, zoals de kritische verwerking van het verleden en het heden. Op deze manier werd de vrije
markteconomie verheven tot de hoogste waarde, een afgod van de natie.
Men mag er op het ogenblik in de Bondsrepubliek best prive zijn eigen
religie op na houden (men mag dat ook nalaten), maar elke kritiek op de
markteconomie wordt beschouwd als de grootst mogelijke politieke ket-

224

Streven/december

terij en als een schending van de eer van het land. Wie aan dit systeem
twijfelt, is gevaarlijk en geldt als 'links'. Daarbij komt dan nog het merkwaardige geloof dat de vrije markteconomie ook bijna automatisch een
betere moraal, een hoger ethos met zich meebrengt. Wie meer geld heeft,
is misschien toch eigenlijk wel een beter mens.

De partij van de vrije markteconomie en de kerk
Het valt niet te ontkennen dat deze ontwikkeling vanaf het begin vooral
werd gedragen door de 'christelijke partijen' CDU-CSU. Ze stond onder
een christelijke noemer en werd op christelijke wijze gemotiveerd. En
daarmee komen wij bij het grootste probleem. Laten we nog even teruggaan naar de analyse van Prof. Raes. Deze beklemtoont dat de industriele
samenleving vooral op technisch-economische grondslagen berust. De
natuurwetenschap, techniek, industrie en economie hebben eigen wetmatigheden ontwikkeld, die op den duur het christendom tot bijverschijnseI, tot ideologische bovenbouw van de maatschappij hebben gereduceerd. Op dit punt moeten de kerken, vooral de katholieke kerk met haar
electorale band met de christelijke partijen in het Adenauer-tijdperk, hun
historische medeverantwoordelijkheid erkennen. Want deze electorale
band heeft binnen het christendom een diepe ambiguiteit geschapen die
door niemand beter onder woorden is gebracht dan door Heinrich Boll,
vooral in zijn roman Ansichten eines Clowns, Deze band heeft het de
katholieke kerk van de Bondsrepubliek gedurende lange tijd onmogelijk
gemaakt de maatschappijkritiek uit te oefenen die voortvloeit uit het
evangelie van Jezus Christus en de modeme, mondiaal georienteerde
humaniteit. Pas na het Tweede Vaticaans Concilie en op de Duitse Synode
kwamen de eerste aanzetten in deze richting van de grond. De kerk
interpreteerde zicli veel meer als een macht ten dienste van de maatschappelijke orde dan als een factor van menselijke vernieuwing vanuit
het hart van het geloof en het evang elie,
Zo droeg de electorale band tussen de partij van de vrije markteconomie
en de kerk er wezenlijk toe bij dat het christendom in de Bondsrepubliek in
toenemende mate aan geloofwaardigheid en morele kracht verloor. En dat
vooral bij de jeugd : niet alleen, zij het weI voornamelijk, bij de academisch gevormden.
Hoe komt het dat de kerk, die na 1945zo 'n geweldig krediet had, nu wat de
jeugd betreft er meer berooid voorstaat dan ooit tevoren ? Zelfs met
Vaticanum II steeg haar kredietwaardigheid nog aanzienlijk, maar ook dit
raakte zij, vooral na Humanae vitae, weer snel kwijt. Het lijkt nu tijd
geworden zich uitdrukkelijk te realiseren, zoals men dat in Frankrijk al in
1943 deed, dat de Bondsrepubliek een missieland is geworden. Ivo Zeiger
heeft dat in 1949 al gezegd op de Mainzer Katholikentag, maar dat yond
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toen geen weerklank. Wij moeten toegeven dat het de kerken bij het
grootste deel van de naoorlogse generatie niet is gelukt het christelijk
geloof als persoonlijke overtuiging in te planten, en weI op zo'n manier dat
het een katalysator zou zijn geweest in de maatschappelijke praxis - wat
niet per se betekent kerkelijke of partijgebonden praxis. Aan ons allen
wordt de vraag gesteld waarom wij er niet in zijn geslaagd geloof, hoop,
liefde , de christelijke humaniteit en het maatschappelijk engagement meer
overtuigend gestalte te geven en aan de jongeren over te dragen. Zonder
twijfel is er sinds 1968 sprake van een toenemende apathie tegenover
maatschappij, staat en kerk. Het terrorisme moet hoogstwaarschijnlijk
worden begrepen als een vertwijfelde uiting ten aanzle n van die apathie,
als een explosie van de zinloosheid. Vernietiging, bomexplosies en moordaanslagen scheppen echter geen nieuwe zin ; ze getuigen slechts van een
gebrek daaraan. Om dit probleem te overwinnen moet er een beroep
worden gedaan op een geheel andere, intensievere , geestelijke activiteit.
Dit probleem is niet alleen met behulp van politie enjustitie op te lossen.

Terug naar de mens
Misschien is, ondanks talrijke diepgravende analyses, Nietzsches aankondiging van het nihilisme en de gevolgen daarvan toch nog niet ernstig
genoeggenomen. Ook 'De demonen' van Dostojewski blijken weer uiterst
actueel en instructief te zijn. Het heeft geen zin onze ogen te sluiten, ook
wij staan midden in de problematiek van het atheisme , van de 'dood van
God' en de daarmee verbonden radicale crisis in de vraag naar zinvolheid,
het verlies aan menselijke maat en verbondenheid tussen mensen onderling. Dit is waarschijnlijk een van de hoofdoorzaken van de behoefte aan
een ideologische , allesomvattende verklaring van kosmos, maatschappij
en geschiedenis. Misschien ligt hierin weI het grootste probleem waarvoor de Bondsrepubliek zich momenteel en in de toekomst gesteld ziet :
hoe men in een hoogontwikkelde industriele maatschappij, die met haar
neiging tot objectiveren, haar technologie en wetenschapsbegrip noch
ethisch gerechtvaardigd, noch humaan is, weer terug kan keren tot humaniteit, medemenselijkheid, geloof, hoop en liefde , en daarmee tot de ware
zin van het leven, tot de God van de liefde, de Vader van Jezus Christus.
De menselijke problemen moeten weer op de eerste plaats worden gesteld.

Grondwaarden van het nieuwe testament
Men kan mensen echter niet simpelweg bevelen zich tot het christendom
te bekeren. Ook een nieuwe 'catechismus voor dejeugd' haalt weinig uit ;
en al doet hij dat wel, dan is toch veel meer te verwachten van' het
evangelie, het nieuwe testament, als het tenminste niet aIleen wordt ge-
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predikt maar ook als getuigenis van liefde wordt voor-geleefd. Een
christendom dat overtuigend wil zijn zal meer en meer afstand moeten
doen van zijn rol als maatschappelijk-politieke orde-instantie en in
plaats daarvan aan het getuigenis van de 'mensen reddende Godsmacht'
(Rom. 1,16 v) op gelovige wijze gestalte moeten geven. Het gaat er hier
allereerst om de nieuwtestamentische grondwaarden tot gelding te laten
komen. Men heeft het christendom al te vaak voor 'antimarxisme' en
'anticommunisme' uitgekreten. Dat is te simpel ; daarmee doet men het
niet voldoende recht. Het christendom is de grote belofte van het
'eeuwige leven' en het steeds weer nieuwe geschenk dat men het op
grond van die belofte in elke generatie opnieuw tegen aIle de mens bedreigende machten kan opnemen. De jeugd, en vooral die van de
Bondsrepubliek, heeft dringende behoefte aan het getuigenis van dit leyen : dat het werkelijk waard is geleefd en niet vernietigd te worden.
Christenen zouden toch moeten begrijpen wat het wil zeggen dat de
mens niet leeft van brood aIleen ...
Het is interessant dat Jezus in het Lucasevangelie uitdrukkelijk ten aanzien van het terrorisme stelling neemt. We lezen daar : 'Tezelfder tijd
kwamen enigen tot Hem met het bericht over de Galileeers, wier bloed
Pilatus met hun offers vermengd had'. Deze Galileeers zijn
hoogstwaarschijnlijk aanhangers van de zelotische bevrijdingsbeweging,
die door Pilatus werden afgeslacht. De tekst gaat verder : 'En Hij antwoordde en zeide tot hen : Meent gij, dat deze Galileeers groter zondaars
waren dan aIle andere Galileeers, omdat zij dit lot hebben ondergaan ?
Neen, zeg ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen'
(Lc. 13,1-3). Jezus interpreteert het terrorisme van zijn eigen tijd als een
teken voor de maatschappij van zijn tijd , en hij roept haar op tot ommekeer, tot boete en bezinning. Waarschijnlijk zou hij ook onze maatschappij
met haar crisis, angsten en problemen niets anders te zeggen hebben.

Gerhard en Christa Wolf,
de kritische generatie in de DDR

Ludo Abicht

De ideologische controle-instanties in de DDR, die sinds de uitwijzing van
Wolf Biermann in november 1976 weer erg actief zijn", hebben volkomen
gelijk : er be staat in hun land geen literaire produktie die sociaal of politiek
vrijblijvend zou zijn. De strijd voor het democratische socialisme, en dus
onder meer tegen de bureaucratie, komt in de publieke sfeer bijna niet aan
bod, maar speelt zich afin literaire en esthetische werken en debatten in de
DDR zelf en in direct politieke interviews, essays en boeken in de Westduitse media. De 'lecture politique du roman'>, die in het Westen meestal
zo moeilijk verloopt, is in het Oosten eigenlijk vanzelfsprekend. Natuurlijk kunnen de meeste, en zeker de kwalitatief sterkere literaire teksten
niet tot hun politieke inhoud gereduceerd worden, al is het weI mogelijk de
wisselwerking tussen literatuur en maatschappij (tussen auteurs, lezers,
partij en staat) gedurende de eerste dertigjaar DDR overzichtelijk in kaart
te brengen'. Een dergelijk overzicht weerlegt zowel de vulgair-marxistische 'weerspiegelingstheorie', volgens welke de kunst slechts de veranderende produktieverhoudingen zou reflecteren, als de verschillende varianten van een burgerlijke a- of antisociologische benadering. Wanneer
bijvoorbeeld Gunter Kunert (in Die geheime Bibliothek, 1973)het sprookje
van Doornroosje kafkaesk ironisch zo ombuigt, dat de moedige prins
uiteindelijk toch doorbreekt, om in het slaapvertrek een snurkend, oud en
tandeloos vrouwmens te vinden en daarom al zijn mislukte rivalen benijdt,
die in de illusie zijn blijven steken, dan is dat duidelijk een agressief
politieke satire. Minder duidelijk is echter de geadresseerde : bepaalde
machtsgroepen, de staatsvorm als zodanig, de schrijver zelf ? Westerse,
in de anticommunistische traditie opgegroeide lezers staan hier tegenover
auteurs die uit een volkomen tegenovergestelde traditie komen en daarom

1 Nvdr. zie J. Servaes, De cultuurpolitiek van de DDR en de affaire Wolf Biermann, in
Streven, juli 1977, pp. 867-880.
2. Zo b.v. Jacques Leenhardt,Lecture politique du roman, Editions de Minuit, Paris, 1973.
3 Zie J.P. Bier, Lire et ecrire en RDA, ui Sociaiisme , 142, aout 1977, pp. 321-336. Een goed
overzicht van de 'Literatur der Arbeidswelt' geeft Marc D. Silberman, Literature of the
working World, Herbert Lang, Bern und Frankfurt, 1976.
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met hun kritiek gewoonlijk zo nauwkeurig mogelijk omspringen. Tenslotte leven ze, bewust en vrijwillig, in een land waarvan ze de fundamentele opties met minder of meer scepsis en, tegelijk, enthoesiasme hebben
aanvaard. Ondanks de buitenlandse druk en de interne moeilijkheden is de
DDR erin geslaagd, de hoogste levensstandaard binnen haar politiek-economisch referentiekader te bereiken. De prijs voor deze relatieve welvaart en stabiliteit is zeer hoog geweest en blijft op de ontwikkeling
drukken (de isolatie, de bouw van 'de muur', de achterstand in de consumptiesector enz.), wat vele critici in de DDR zelf ertoe leidt, een aantal
economische en politieke beleidsstructuren ter discussie te stellen of,
zoals Rudolf Bahro", als on-socialistisch te bestempelen. Een pijnlijker
beschuldiging is nauwelijks denkbaar voor een maatschappij die zichzelf
'de eerste Duitse arbeiders- en boerenstaat' of 'het land van het reeel
bestaande socialisme' noemt.
Het is juist vanuit deze links-kritische hoek dat men een aantal representatieve werken van de derde schrijversgeneratie moet begrijpen.

De Aufbaugeneration aan het woord
Deze auteurs hebben als kind het Derde Rijk, de oorlog en de ineenstorting
beleefd en alsjonge mensen meestal met grote overtuiging aan de opbouw
van de socialistische maatschappij meegewerkt. Ze zijn noch teruggekeerde vooroorlogse communisten zoals Brecht, Seghers ofRenn, noch
'Heimkehrer' uit krijgsgevangenkampen of de familie-emigratie als Fuhmann, Hermlin of Fiirnberg. Het grootste gedeelte van hun literaire en
/ politieke opleiding hebben ze gekregen in en door de nieuwe staat. Ais
leden van de Freie Deutsche Jugend en andere partij-organisaties hebben
ze deelgenomen aan de strijd tegen de erfenis van het fascisme, aan de
onbloedige maar verbeten campagnes voor de collectivisatie van landbouw en industrie en aan de democratisch-socialistische omvorming van
het culturele leven. Als auteurs reageerden de meesten positief op de
oproepen van partij- en schrijverscongressen, hun werk ten dienste van de
maatschappij te stellen. Ze ontdekten de voor-fascistische traditie van de
proletarisch-revolutionaire literatuur in de Weimarrepubliek en aanvaardden - zeker theoretisch - de hegemonie van het "socialistische
realisme' . Daarom werden ze ook de erfgenamen van de ontwikkeling die
dit begrip in de geschiedenis van de DDR had doorgemaakt en die we
ruwweg in drie fasen kunnen indelen :

4 Rudolf Bahro, Die Alternative. Zur Kritik des real existierenden Sazialismu s, Europaische Verlagsanstalt, Koln, 1977.
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de periode van de 'positieve held' (1948-1959) ;
de 'Bitterfelder Weg' (1959-1963) ;
de doorbraak van de individuele autonomie (vanaf ongeveer 1963).

1. Tijdens de eerste fase legden zowel de officiele cultuurpolitiek van de
partij als de werken van de meeste auteurs de nadruk op de didactische,
propagandistische functie van de literatuur in het nieuwe Duitsland : het
kwam er op aan de anti-fascistische, democratische ideeen zo doeltreffend
mogelijk te verspreiden en de socialistische realiteit ook via de literatuur in
het bewustzijn te introduceren. Om begrijpelijke redenen weerspiegelden
de typische werken van deze periode eerder de geanticipeerde veranderingen dan de verwarrend nuchtere realiteit. Het verhaal was gewoonlijk rechtlijnig, de stijI eenvoudig en direct, de psychologische beschrijving
summier. Menschen an unsere Seite van Eduard Claudius en Roheisen
van Hans Marchwitza (1953) gelden hier als voorbeelden van het genre.
2. Het 'Bitterfelder'-experiment. Op het eerste schrijverscongres in Bitterfeld (1959) bracht Walter Ulbricht een verrassende kritiek uit op het
gebrek aan dialectiek in de DDR-literatuur : 'Niet aIle tegenspraken in de
ontwikkeling naar een hoger stadium worden weergegeven'. Uit de debatten die op deze inleiding volgden, ontstond de zogenaamde 'Bitterfelder Weg' , een nieuw literair begrip in de DDR en de socialistische literatuur uberhaupt. De klooftussen kunst en leven moest worden overbrugd,
onder meer door observatie-participatie van de auteurs in de bedrijven
('Schrijvers naar de basis'), door het opleiden van arbeiders tot literaire
correspondenten en auteurs ('Greif zur Feder, Kumpel !') en, wat ook
nieuw was, door de persoonlijke ervaringen van de auteurs in het schrijfproces te verwerken. Kabelkran und Blauer Peter (1961) van Franz Fiihmann, maar ookDer geteilte Himmel van Christa Wolf(1963) zijn hiervan
een weerslag, al breekt bij Wolf de subjectiviteit sterker door.
3. Het probleem van de individuele autonomie in een socialistische maatschappij is het thema van de overgangsfase tussen Bitterfeld en de nieuwe
kritische generatie. Het zesde partijcongres van de SED in 1963 had het
Neue okonomische System der Planung und Leitung ontworpen, waarin
verregaande decentralisatie en substantiele kritiek op de bureaucratie
aangemoedigd werden. Daaraan beantwoordden literaire werken die in
het conflict tussen individu en maatschappij niet langer vanzelfsprekend
de kant van het collectiefgaan kiezen, maar die oog hebben voor de goede
wil van de enkeling en de soms zware fouten van het apparaat. In Erwin
Strittmatters roman Ole Bienkopp (1963) wordt de bureaucratie satirisch
beschreven en stelt de 'problematische held' een aantal maatschappelijke
eisen ter discussie. Het tragische einde, Bienkopps dood, geeft aan deze
roman een dimensie die ver boven Bitterfeld uitgaat en, in de stijl van
Brecht, het oordeel in feite aan de lezers overlaat.
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Eerst vanuit deze derde fase kan men de produktie van de Aujbaugeneration begrijpen : tussen hun werk en het enthoesiaste begin van de stichtingsjaren liggen onder meer : de stakingen en de opstand van 1953, de
gebeurtenissen in Hongarije en Polen, de versoepelde houding van een
aantal partijcongressen en de eerste diepgaande (literaire) discussie over
het probleem van de menselijke behoeften, ook enjuist in een niet-kapitalistisch systeem. Ideologisch groeide deze generatie op met Marx, Engels,
Stalin en Lenin (het orthodoxe marxisme-Ieninisme), maar ook met de
lessen en werken van ondogmatische marxisten als Ernst Bloch, Hans
Mayer, Bertold Brecht en Wolfgang Harich, die de traditie van Rosa
Luxemburg en Karl Korsch voorzichtig maar overtuigend voortzetten.

Het verband met de kritiek op de subjectieve gevolgen van het monopoliekapitalisme door b.v. Fromm en Marcuse (One-dimensional Man verscheen in 1964) is zeker niet direct, maar is de gelijktijdigheid louter
toevallig ? Tenslotte stond in beide gevallen de zorg om de 'quality of life'
op de voorgrond, met dit essentiele verschil, dat de Oostduitse auteurs de
economisch-sociale structuur van hun maatschappij niet in twijfel (hoeven
te ?) trekken.
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In het nu volgende overzicht interesseren we ons eerder voor de kritiek die
in en door het werk wordt uitgedrukt dan voor de politieke stellingnamen
van de auteurs als burgers. In de verschillende conflicten van de laatste
tien jaren hebben die schrijvers vaak in tegengestelde kampen gestaan of
door hun stilzwijgen bepaalde disciplinaire maatregelen goedgekeurd,
soms in flagrante tegenspraak met de ondubbelzinnige stellingen in hun
boeken. Het gaat hier niet om een moreel-politieke beoordeling van individuen, maar om de algemene trend van deze boeiende en getalenteerde
nieuwe generatie van socialistische schrijvers.

Socialistische carrieres
In 1964 verscheenDie Aula, de eerste roman van de toen 38-jarige prozaist
Hermann Kant. Een citaat van Heine leidt het boek in : 'De dag van
vandaag is een resultaat van gisteren. Wij moeten nagaan wat de dag van
gisteren wou, om te weten wat vandaag wil'. De protagonist, de schrijver
Robert Iswall, zal spoedig merken dat dit wijze motto heel wat meer
impliceert dan hij aanvakelijk vermoedt. Als oudstudent van de Arbeiter
und Bauernfakultiit (ABF) vraagt men hem om ter gelegenheid van de
sluiting van dit instituut de feestrede te houden. Deze merkwaardige
universitaire instelling, waaraan Hermann Kant trouwens zelf studeerde
en later als docent werkte, was een van de vele initiatieven van de DDR om
de kinderen van het proletariaat gelijke kansen te geven als de zonen en
dochters uit de middenstand en de intelligentsia. Wegens het noodzakelijk
lagere aanvangsniveau werd de ABF door de 'gewone' studenten als
'ABC-univ.' geminacht en vermeden. Deze tweede revolutie, die de volledige ontwikkeling van elk individu nastreeft, is tenslotte veel moeilijker
door te voeren dan de overname van de staatsmacht of de afschaffing van
het privebezit. Iswall kent en waardeert de democratische bedoelingen
van de stichters, maar wil empirisch nagaan, wat de concrete resultaten
van dit initiatief zijn geweest. Zo besluit hij een aantal andere oudstudenten op te zoeken, om hun ervaringen en opinies in zijn rede te verwerken.
Het boek beschrijft een lange, moeizame zoektocht door de DDR van
vandaag en een voortdurende confrontatie van deze realiteit met de herinnering aan de inspanningen en verwachtingen van toen. Tijdens die tocht
botst Iswall op zoveel tegenstrijdige 'carrieres', zoveel ontgoochelingen
en vragen, dat hij op het einde weigert, de feestrede in 'de aula' te houden.
Veel collega's van toen waren intussen om goede en andereredenen in de
BRD verdwenen, anderen hadden het in de DDR zover gebracht, dat het
pijnlijk werd hen nog aan vroeger te herinneren ; weer anderen hadden het
geloofniet verloren, maar wisten niet goed hoe het nu verder moest. Toch
is het geen bitter verhaal geworden, onder meer door de epische verteltrant, waarin elke 'loopbaan' zo menselijk en genuanceerd mogelijk wordt
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weergegeven, en ook door de zin voor humor en zelfkritiek van Iswall, die
observeert, luistert, tracht te begrijpen en zodoende nooit tot moralistische veroordelingen komt. Juist door dit afstand houden wordt de uiteindelijke weigering geen resignatie en zeker geen verwerping van het
experiment. Het is nog te vroeg voor feestreden, maar het leven gaat
verder ; er is duidelijk behoefte aan nieuwe experimenten en 'hier wird
schon noch geredet werden' . Dat is de les die Iswall uit de ervaring van zijn
zoektocht trekt.
In tegenstelling tot Die Aula stond de eerste roman van Erik Neutsch,
Spur der Steine , ook uit 1964, nog in de traditie van Bitterfeld. Nieuw was
hier echter het feit, dat de conflicten tussen een arbeider en een partijsecretarisjuist uit de keuze voor het socialisme voortkwamen, en dat Balla,
de arbeider, de vervreemding binnen het socialisme aan den lijve onderyond. Negenjaar later, in 1973, verscheen Neutsch' tweede roman, Auf
der Suche nach Gatt, waarin hij de loopbaan van de mijnwerker Eberhard
Gatt, die het tot hoge functionaris bracht, kritisch doorlichtte. Het verhaal
van de auteur, vriend en speurder tegelijk, wordt onderbroken door autobiografische passages van Gatt: 'Ik was mijnwerker. Mijn vader ook. En
mijn grootvader, een stuurse ouwe. Mijnwerkers schrijven hun testament
al vroeg, direct na hun huwelijk. Voorzichtigheid uit gewoonte'. De veranderingen in zijn leven beginnen als hij een spontaan protestartikel over
de arbeidsvoorwaarden naar de lokale krant stuurt en zo door de opgetogen partijleiding als 'arbeiderscorrespondent' ontdekt en gevierd wordt.
Van de mijn gaat het naar de redactie, waar hij tot zijn ontzetting ervaart,
hoe de waarheid regelmatig voor het hogere doeleinde verdraaid wordt.
De partij ziet dat echter anders en overtuigt Gatt min of meer van het
enorme belang van 'het positieve image'. Gatt voelt zich geminoriseerd
door de geleerde partijgenoten en besluit opnieuw naar school te gaan om
met gelijke wapens te kunnen vechten. Deze gezonde verbetenheid wordt
echter langzaamaan doctrinair, streng voor zichzelf en de anderen, zonder
genade voor de 'vijanden van het socialisme'. Zo treft hem de opstand van
1953 als een totaal verraad en kiest hij resoluut de kant van de regering, op
gevaar van zijn leven. De ontgoocheling over die gebeurtenissen en de
laffe houding van vele functionarissen maakt hem nog meer verbitterd en
ontoegankelijk, zelfs voor zijn vrouw Ruth, die hij in een beslissend
moment in de steek laat en verliest. Hij verzet zich in 1956 tegen de
destalinisatie en geraakt in steeds scherpere conflicten met collega's en de
partij, tot hij tenslotte ontslagen wordt. De eens machtige en gevreesde
partijfunctionaris begint nu te dolen, van de ene job naar de andere, op
zoek naar zijn gescheiden vrouw, op zoek vooral naar inzicht in de
schijnbaar onoverkomelijke tegenspraken van leven en maatschappij.
Tenslotte eindigt hij voorlopig opnieuw in de industrie waar hij - het
bloed kruipt waar het niet gaan kan - opnieuw de hardnekkige voor-
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vechter van de arbeidersrechten wordt, tegen de trage voorzichtigheid van
het apparaat in. Dit einde is echter geen literaire figuur, geen kringloop van
de Japanse Steenhouwer, maar de mogelijkheid van een ander en beter
begin. Neutsch schreef geen apologie voor mensen als Gatt, die men dan
'vanuit de concrete historische omstandigheden' zou moeten begrijpen ;
dat zou al te gemakkelijk zijn. Hij tracht alleen een sterk mensenleven zo
eerlijk mogelijk van binnen uit te beschrijven en, via dit individuele leven,
wat hij noemt 'de twee gezichten' van zijn eigen tijd en maatschappij".

Christa en Gerhard Wolf
Een kennismaking met het schrijversechtpaar Wolf, via hun werk of in hun
huis in Berlijn, is een belevenis. Hier valt het moeilijker literatuur en leven
te onderscheiden, hoe onwetenschappelijk dat ook mag klinken. Ze zijn
ontwapenend menselijk en direct, ze stellen de lezer en bezoeker vragen
die je nog moeilijk loslaten, ze gooien vertrouwde denkschema's door
elkaar. Zo is b.v. bijna het hele werk van Christa Wolf tegelijk autobiografisch en literair vervreemd, en heb je in de studies vanGerhard Wolf
altijd het gevoel, evenveel over Wolf als over b. v. Bobrowski of Hoelderlin te lezen. Ze zijn noch als auteurs, noch als DDR-burgers agressief of
opdringerig, en toch staan ze nu al jaren in het middelpunt van allerlei
politieke controversen. Professioneel is Christa vooral romanschrijfster
en essayiste, en houdt Gerhard zich met fijnzinnige literaire analyses en
kritieken bezig, hoewel ze regelmatig samen langere teksten en filmscripts
schrijven (b.v. Till Eulenspiegel. Erziihlung fur den Film, 1971) of anthologieen uitgeven".
De ontwikkeling van het werk van C. Wolf stemt chronologisch overeen
met de boven vermelde ideologische en sociale veranderingen in de DDRliteratuur. Haar eerste prozawerk, Moskauer Novelle (1961)7, stond nog
volledig in het teken van de 'positieve held', die ondanks alle emotionele
verwikkelingen op het einde kordaat voor de partij en de opbouw van het
socialisme kiest, desnoods ten koste van eigen geluk. Haar eerste roman,
waarmee ze ook in het Westen bekend werd, Der geteilte Himmel, is het
resultaat van haar deelname aan het Bitterfelder experiment. Zoals andere
socialistische auteurs had ze een tijdlang in de produktiesector gewerkt, in

5 Deze samenvatting is onvolledig, omdat in deze roman ook de man-vrouwverhouding in
de socialistische maatschappij een centrale plaats inneemt en men dit werk, in een andere
context, in de grote traditie van Kollontai tot Christa Wolf kan plaatsen.
6 Wir, unsere Zeit. Prosa und Gedichte aus zehnJahren, Hrsg. Christa und Gerhard Wolf,
Berlin, Aufbau, 1959.
7 Voor een gedetailleerde bio-bibliografie van Christa Wolf, zie : Ludo Abicht, Christa
Wolf en de DDR, in Tijdschrift voor Diplomatie , september 1978, pp. 16-25.
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een fabriek van treinwagons in Halle/Saale. De roman werd echter geen
industriele reportage en nog minder een idealisering van de heroische
arbeid van haar werkmakkers : weer is het thema een persoonlijke conflictverhouding tussen de arbeidster-studente Rita en de ingenieur Manfred, met op de achtergrond de splitsing van Duitsland en de Berlijnse
muur. De oplossing van het conflict - Manfred vlucht naar het Westen en
Rita beslist toch maar in de DDR te blijven - is hier geen obligaat
optimistische stellingname voor 'het betere Duitsland'. Belangrijker is de
ontwikkeling van de hoofd- en nevenfiguren in de roman, hun motivaties
en ervaringen, en de conclusies die ze eruit trekken. Het boek is zo
geschreven dat onder lichtjes gewijzigde omstandigheden de rollen hadden kunnen omgekeerd worden. Er is hier geen sprake van een primitieve
tegenstelling tussen de 'goede socialisten' (Rita en haar partijkameraden)
en de 'slechte uitwijkelingen' (Manfred en zijn vrienden). Op het eind van
het verhaal blijven heel wat dubieuze carrieremakers en cynici rustig in de
DDR en zitten overtuigde en potentieel actieve socialisten aan de overkant. Hierin voIgt C. Wolf de traditie van haar grote voorbeeld Anna
Seghers, die in haar meesterlijke KZ-roman Das siebte Kreuz (1942)
verrassend weinig rekening hield met de politieke ideologie of partijkaart
van haar figuren. Naast deze openheid, die de beslissing van Rita geloofwaardig maakt, besteedde C. Wolf veel aandacht aan de psychologie, de
subjectiviteit van haar heIden, waardoor een programmatische lectuur van
het boek onmogelijk wordt.
Deze delicate balans tussen socialistische inzet en subjectieve problematiek, waarvoor C. Wolf ook officieel erkenning en steun kreeg, sloeg
echter door bij het, uitgestelde, verschijnen van Nachdenken tiber Christa
T. in 1968. Om een reeks begrijpelijke redenen werd dit verhaal van het
stille leven en de droevige dood van de lerares Christa T. door partij en
regering als een uitdaging ervaren : de stijl stond dichter bij de montage
van de jaren twintig en de nouveau roman dan bij het gebruikelijke
realisme ; op het einde wordt door niemand voor (oftegen) het socialisme
gekozen, de houding van partijmensen en bureaucraten wordt grotendeels
verantwoordelijk gesteld voor de ontgoochelingen van Christa T. De
roman werd een onmiddellijk succes in het Westen en werd ook in de
arbeidersmilieus van de DDR veel gelezen. Was Christa Wolf het slachtoffer geworden van westerse decadentie en anti-socialisme, en had ze
aIleen nog maar oog voor de alienerende momenten in haar eigen land ? De
Amerikaanse criticus Jack Zipes" wees echter op de opvallende vergissing
van de kritiek in Oost- en West-Duitsland, die de roman tot de passieve

8 Jack Zipes,Christa Wolf, moralist as marxist, in Divided Heaven, Adler's Foreign
Books, New York, 1976.
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houding van de heldin reduceerde, en daarbij de kritische, genuanceerde
beoordeling van de verteller uit het oog verliest.
Sinds 1968 heeft Christa Wolf in essays en interviews geprobeerd, haar
marxistisch gefundeerde hoop op de nog onvervulde mogelijkheden van
het socialisme duidelijk te maken, zonder erin te slagen de vroegere
harmonie met de partij te herstellen. Het debat in het leidinggevende
literair-politieke tijdschrift Sinn und Form rond haar laatste werk, de
autobiografisch geinspireerde roman Kindheitsmuster (1976), is een bewijs van het belang dat door voor- en tegenstanders aan haar werk wordt
gehecht", Kindheitsmuster is het verhaal van een vakantiereis naar de nu
Pools geworden geboortestad, afgewisseld metjeugdherinneringen uit de
periode van 1935 tot 1946, waarin Christa Wolf in een heel persoonlijke,
indringende stijl de aantrekkingskracht van fascisme en nationalisme op
haar generatie beschrijft. Het werd echter geen gewone 'Entwicklungsroman' over een geslaagde bekering ('van Nazi tot Communist' of zo),
maar een ongenadig eerlijke speurtocht naar het nog levende residu aan
autoriteitsdenken, nationalisme, racisme en bureaucratie in een socialistische maatschappij. Hoeft het gezegd dat de westerse lezers hier weinig
reden tot leedvermaak en gelijkhebberij hebben ? Het doorgaans hoge
niveau van de discussie is trouwens een waarschuwing voor diegenen
onder ons die het bestaan van een kritisch democratische pool in de DDR
zonder verder onderzoek plegen te ontkennen.
Door de aard van zijn werk bereikt Gerhard Wolf een veel kleiner
publiek, maar literair gemteresseerden zullen in zijn poetisch sterke essays zonder rrioeite dezelfde thema's als bij Christa herkennen. Over zijn
literaire evocatie van het leven en denken van Hoelderlin (Der arme
Hoelderlin, 1973) schreef de Amerikaanse germaniste Helen Fehervary :
'Wolfs roman over de historische Hoelderlin kan begrepen worden als een
zelfkritiek en een algemene uitspraak over de rol van de radicale intellectueel in de DDR vandaag. Wanneer de intellectueel niet aIleen over de
historische dialectiek wil schrijven, maar er ook aan deel wil nemen,
wanneer literatuur niet aIleen ideologie maar ook praktijk wil zijn, hoe kan
dan een vruchtbare verbinding tussen het intellectuele denken en de
sociale produktie ontstaan ?'10. Dat zijn de vragen die G. Wolf telkens
weer stelt en waarop hij een antwoord zoekt in de ontwikkeling van het
denken - dat per definitie kritisch is - en de sociaal-politieke praktijk
zelf. Ook in zijn essay over de grote Oostduitse dichter Johannes Bo-

9 Voor een samenvatting van deze boeiende discussie, zie Ludo Abicht, loco cit., pp. 20-22
en, meer uitvoerig Cahiers du CERM, 139, Paris, 1977.
10 Helen Fehervary, Hoelderlin and the Left, Carl Winter Universitatsverlag, Heidelberg,
1976, p. 152.
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browski, Beschreibung eines Zimmers (1973), een van de beste inleidingen
in het doorgaans hermetische werk van deze lyricus, spreekt G. Wolf zijn
visie op de rol van de kunst in de veranderende maatschappij uit. Net als
zijn meester Ernst Bloch zoekt en vindt hij de 'Vorschein» (pre-figuratie)
van een mogelijk socialisme in de hele Europese en Duitse traditie, waarbij
'Duits' hier historisch-cultureel en ruimtelijk begrepen wordt. De
eeuwenlange symbiose van Duitsers, Polen, Balten en Joden in Westpruisen, waaruit Bobrowski zijn poetisch-menselijke inspiratie put, is ook
voor Wolf een 'herinnering aan een potentiele toekomst', een nog ongeduid teken van een altematieve maatschappij. In zijn weinig omvangrijk
oeuvre komen Hoelderlin en Lenz, Buchner en Luxemburg er de machthebbers telkens weer aan herinneren, dat men de staat niet tot een school
voor moraal mag ombouwen, waarin de mensen onder dwang tot de
(socialistische) deugden worden opgevoed. Een strofe van Bobrowski kan
wellicht het werk en de werking van Christa en Gerhard Wolf, en van
andere auteurs van hun generatie, samengebald beschrijven :
'Menschlich hab ich gelebt,
zu zahlen vergessen die Tore,
die offenen. An die verschlossnen
habe ich gepocht'll.

Waar 'marginalen' een centrale plaats innemen
Dit 'kloppen op gesloten poorten' moet militant, niet geresigneerd begrepen worden. Deze literaire generatie weet dat haar thema's centraal staan
in de ideologische ontwikkeling van de DDR, en dat haar geklop nu al door
velen, ook binnen partij en regering, gehoord wordt. De conflicten zijn
bekend en worden in de westerse pers uitvoerig verteld. Deze spectaculaire en tragische botsingen zijn gewoonlijk het resultaat van eenjarenlang
proces, waarvan de uitslag helemaal niet zo voorspelbaar is. Nog enkele
voorbeelden ter illustratie :
In 1973 publiceerde Ulrich Plenzdorf een korte roman, Die neuen Leiden
desjungen W., formeel een bewerking van Goethes Werther in de stijl van
Salingers The Catcher in the Rye, inhoudelijk een manifest van de opstandige teenagers in de DDR, die verbazend veel op hun leeftijdgenoten in het
laatkapitalistische Westen Iijken!-. Ook hier sentimentaliteit, eenzaam-.
heid, programmatische slordigheid, de symboliek van blue-jeans en de
obsessie van de popmuziek. En toch wa_s dit geen importprodukt, maar

] ] ,Menselijk heb ik geleefd, vergeten heb ik de open deuren te tellen. Aan de gesloten
poorten heb ik geklopt",
]2 Nvdr. zie B. Kast, Socialistische maatschappij en subjectief voorbehoud, Ulrich Plenzdorf : Die neuen Leiden des jungen W .. in Streven, januari ]974, pp. 336-343.
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werd het door de DDR-kritiek begrepen als een beschrijving van een reele
situatie. De held, Edgar, sterft echter niet door zelfmoord, maar in een
ongeval, net op het ogenblik dat hij - wellicht - een nieuwe zin van zijn
leven in de maatschappij begon te ontdekken.
In hetzelfde jaar verscheen Die Interviewer van Karl-Heinz Jakobs. Jakobs, een bekroond auteur, had al in 1971 in Eine Pyramide fur mien de
tegenstelling beschreven tussen het idealisme van de opbouwperiode en
de realiteit van het bestaande socialisme 25 jaar later, een roman die in dit
opzicht met Die Aula te vergelijken is. In Die Interviewer is de gehele
structuur van de roman rond vraag, ondervraging en onderzoek gebouwd : een groep bedrijfspsychologen ondervragen de arbeiders in een
fabriek, een filmregisseur ondervraagt de romanfiguren voor zijn scenario,
en de staatsinstanties ondervragen tenslotte de psycholoog Hermann Radek zelf over zijn aanpassings- en gezinsproblemen. Hier wordt letterlijk
en literair alles 'in Frage' gesteld, niet op de laatste plaats de ongelukkige
lezer, die zich al heel vlug tot zelfonderzoek gedwongen voelt. Door deze
techniek bereikt Jakobs hier een ongewone eenheid van vorm en inhoud,
waarin de persoonlijke lotgevallen bovendien onmiskenbaar naar de
maatschappelijke context verwijzen. Zo is Radek ontgoocheld over de
mensen op het werk ('Hoe veel zijn er dan weI die echt verandering
willen ?') en thuis, en eindigt hij als een innerlijk verscheurde, uiterlijk
autoritaire en dus weinig overtuigende vader. Deze kritiek op de socialistische realiteit ontgaat geen enkel aandachtig lezer, mede omdat de roman
bewust met die open vraag eindigt, en aIleen de praktijk een antwoord kan
geven.
Jurek Becker, die in 1969 met de tragikomische - eerder 'komitragische'
- gettoroman Jacob der Liigner aangrijpend de laatste weken van een
veroordeelde joodse gemeenschap in Oosteuropa geschilderd had, beschreef vijf jaar later in Irrefiihrung der Behoerden (De ambtenaren
misleiden) een variante van de socialistische carriere : Gregor Bienek
brengt het van student in de rechten tot beroemd en gevierd DDR-auteur,
en betaalt voor die loopbaan de prijs van zijn kritisch denken en zijn
politieke onafhankelijkheid, Op het hoogtepunt van zijn succes komt de
omslag, en hij eindigt als een door iedereen verlaten en geschuwd mislukkeling. De man die er altijd prat op ging de autoriteiten om de officiele
tuin te leiden, is zelf in zijn doolhof van toegevingen en kleine concessies
verdwaald geraakt, en aIleen de onverdiende liefde van zijn vrouw Lola
kan hem - wellicht - nog helpen zichzelf te hervinden. Het onderscheid
tussen kunstenaar en normale burger is echter zo vaag gehouden, dat alle
lezers voor dezelfde keuze tussen makkelijke aanpassing en consequent
engagement gesteld worden, ook als die inzet tegen bestaande toestanden ingaat.
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Plenzdorf, Jakobs, Becker zijn naast Kant, Neutsch, Christa en Gerhard Wolf vertegenwoordigers van een talrijke en actieve groep, waartoe
ook onder meer de opkomende toneelschrijver Heiner Muller en de dichters Volker Braun en Sarah Kirsch behoren. Hun werk is ook hierom niet
af, omdat ze in bewuste wisselwerking met de veranderingen in hun
maatschappij willen schrijven, en daardoor een bepaalde invloed op die
ontwikkeling willen uitoefenen. De Franse marxistischefilosoof Althusser beweert : 'la theorie est une pratique' ; de sociaal-politieke praktijk
van deze auteurs schijnt erin te bestaan, naast de ironiserende, soms
bittere kritiek op de tekortkomingen van hun maatschappij ook die elementen te beklemtonen, die tussen de voegen van de vijfjarenplannen en
partijbesluiten vergeten geraken, en die in feite de kern van de zaak
uitmaken, waar het allemaal om begonnen is : 'das Menschliche entscheidet' (Rosa Luxemburg).
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Brecht 80

'Er gehort zur Vergangenheit. Nicht zurn
alten Eisen, sondern zurn alten Gold !'
M. Walser, Erfahrungen und Leseerfahrungen,
Frankfurt, 1970, p. 80.

C. Tindemans

Op 10februari 1978 zou Eugen Berthold Brecht (1898-1956) 80 zijn geworden. Zijn nabestaan heeft ondertussen het gehalte van een cultus bereikt.
Het navertellen van zijn leven en werk benadert, op enkele satanische
trekjes na, de hagiografie ; de dissertatie-industrie draait op volle toeren,
wentelt details om en om, snijdt fragmenten uit het geheel van leven en
werk dat in vele aspecten raadselachtig blijft. Brecht is een vaste waarde
geworden in onze culturele erfenis, maar tegelijk ligt hij op de snijtafel van
het onderzoek, dat vragen stelt over wie hij nu precies geweest is, waarom
hij geworden is wat zijn reputatie beweert dat hij was en wat we met die
vaste waarde nu aan moeten. Bij iedere verjaardag, van geboorte of dood,
zwelt de stroom studies en publikaties weer aan, en dat zal nog weI een
he le tijd doorgaan. Brecht leeft, ook als je links en rechts daarin wat
moeizame reanimatie mag vermoeden.
Hoe kom je aan je wijsheid over Brecht? Door zijn oeuvre, natuurlijk.
Toch ligt dat momenteel in het theater wat moeilijk. Direct na zijn dood is
zijn weduwe, Helene Weigel, als een kloek op zijn werk gaan zitten en
thans do en de erfgenamen, met name zijn dochter, Barbara Berg (met haar
man, de acteur Ekkehard Schall) dat heel stug na. Van dat bezitsdenken
heeft het buitenland niet veel last, maar in de DDR zelf geeft het veel
problemen. Regisseurs als Benno Besson, Manfred Karge, Matthias
Langhoff krijgen geen toestemming voor produkties die stilistisch en
inhoudelijk afwillen wijken van de uitgezette lijn. Een onverdacht man als
regisseur Friedo Solter noemt Brechts nazaten 'Erbepolizei' en prijst
Shakespeare dat diens dochters niet op dezelfde wijze zijn oeuvre verknoeid hebben (Theater heute, oktober 1978, p. 25) ; omdat hij Die
Dreigroschenoper niet mocht ensceneren, heeft hij ditjaar zelf Die Galoschenoper (Deutsches Theater, Berlin) geschreven en geregissecrd en kon
Brechts dochter enkel knarsetanden. Privilegedenken is ook in een socialistische samenleving kennelijk nog niet uitgebannen.
En dan heb je het gepubliceerde werk. Jaren geleden al werd er .een
historisch-kritische verzamelde uitgave aangekondigd, die aile fragmenten, werkboekjes en notities zou bevatten en met de hulp van de
Oostduitse Academie zou worden uitgegeven. Daarover wordt no niet
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meer gerept. Zolang de veIe, eikaar vaak overlappende deeltjes van de
Suhrkampuitgeverij (Brecht heeft zelf zijn rechten toevertrouwd aan
zijn vriend Peter Suhrkamp in de Bondsrepubliek), inbegrepen de zgn.
werkeditie in 20 delen (1967) en de Materialien-pockets zo'n commercieel succes hebben, moeten we wel niet rekenen op een definitieve
editie.
Ditjaar werd in Oost-Berlijn, in Brechts sterfhuis in de Chausseenstrasse,
een Brecht-Zentrum geopend, waarvan Manfred Wekwerth, een van
Brechts eerste regie-discipelen, zo iets als de kameraad-zegelbewaarder is
geworden. Maar Wekwerth is tevens codirecteur van het Berliner Ensemble en een open uitgave-beleid is van hem dus niet direct te verwachten. WeI werkt Herta Ramthun sedert 1964 aan de inventaris van het
Brecht-archief ; wat daarvan al is gepubliceerd, is voortreffelijk, maar we
hebben geen enkel zicht op de stand van zaken, op de selectie, op de
voorziene eindtermijn. G. Seidel" besteedt aan deze kwestie een heel
boek ; hij weet te vertellen dat er zowat 250 mappen van elk 150 blad-documenten bestaan en hij pleit voor een editio minor, die toch nog altijd 50
delen van 500 pp. elk zou omvatten. Als we weten hoe lang Dieter Schmidt
erover heeft gedaan om de Baal-varianten te reconstrueren (1966, 1968),
dan Iijkt een echt kritische publikatie volstrekt onhaalbaar. Dat blijft de
Brecht-exegese belasten. Werner Hecht, die Brechts theoretische teksten
over theater heeft gebundeid 1, kondigt weI aan dat hij die nu wil voorzien
van filologische commentaar op aIle varianten, maar ook dat kan slechts
een vingeroefening zijn. Vraagtekens genoeg dus : zijn de moeilijkheden
echt zo groot, dat deze jarenlange omzichtigheid onmisbaar is ? Of steekt
er springstof in het archief en is de tijd nog niet rijp ? Nog enkele verjaardagen en dan weten we wellicht meer.

Marxisme en kunst
Toch vordert het onderzoek. NauweIijks heeft R. Steinweg Brechts opgang naar zijnLehrstucke-periode uitgetekend (1972), ofM. Voigts" komt
met een sterk verschillende visie op de wezenlijke functie van het Lehrstuck. Voorop staat - en dat is een nieuw geluid - dat hij Brecht niet in
biografisch-ideologische mootjes wil snijden. Doorgaans heeft het onderzoek twee orienteringen netjes gescheiden gehouden : hoe is Brecht ertoe
gekomen zich uitsluitend met theater, en dan nog hoofdzakelijk met het
episch drama bezig te houden, en hoe is Brechts versie van het marxisme
te interpreteren ? In geen van deze twee vragenvelden is er eigenlijk plaats
voor het vroege, prille handwerk van Brecht, al geven de meeste onderzoekers dat slechts met tegenzin toe. Vooral echter ontbreekt hier wat
voor Brechts kracht als ontluikend kunstenaar determinerend moet worden geacht : de geest van de tijd, het ontdekken van zijn verbale identiteit,
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de metaforische sublimering van zijn ervaring met de grootstad vanuit zijn
provinciaal-beierse herkomst, zijn subjectief-individualistische bewustzijn, ambitie en teleurstellingen als kunstenaar. Met deze factoren weet de
marxistische interpretatie kennelijk geen blijf: het zijn laatpubertaire
symptomen, die wegvallen als Brecht het marxisme begint te verkennen.
Wat houden deze voorzichtige verwijten wetenschappelijk in ? M.i. wordt
Brecht hier voor het eerst benaderd als een totaal symptoom, als een man
met artistieke ambitie, die binnen de hem gegeven tijd allerlei beinvloedingen ondergaat en daarop vanuit eigen aanleg en groeivermogen reageert.
Hier wordt geen gelijkhebberige idee vooropgezet, waarna de biografie,
om er toch maar aan te beantwoorden, wordt bijgeknipt of gerelativeerd : Brecht wordt ondergebracht waar hij essentieel thuishoort en
waaruit hij niet weggehaald mag worden: het theater. En dat heeft verregaande consequenties : alles wat Brecht aan theoretische stellingen heeft {
uitgeschreven (en dat is voor vele commentatoren de eigenlijke ruggegraat
van Brechts betekenis), is secundair, komt achteraf, is reflectie op zijn
artistieke drang en ervaring, hoeft niet zonder meer aan te sluiten op wat
hij in taaie arbeid dag na dag op de planken, in de acteursomgeving, in de
concrete theateropbouw verwierf en leerde. Het abstracte moet gerelativeerd worden naar het concrete theater toe ; concrete praktijken mogen
niet probleemloos met algemene principes worden geidentificeerd,
Zowel in Oost als West wordt Brecht nog altijd oog in oog met de opvattingen van het marxisme geplaatst vanuit de vrij naieve gedachte dat een
kunstwerk (langzamerhand een wat vies woord !) de vertaling van het
marxisme op de scene is. De enige vraag blijft dan, hoe correct of voorbeeldig Brecht dat heeft gedaan, hoe bruikbaar hij is. Maar ik weiger te
aanvaarden dat Brecht daar in deze periode ook maar een ogenblik aan
heeft gedacht. Om hem tot een anti-Aristoteliaanse, alternatieve theaterwetgever te kunnen verheffen, heeft men hem losgemaakt uit zijn concreet
in de tijd bepaalde werk- en leefsituatie. Met zo'n stoer-ideologisch uitgangspunt kun je bovendien geen enkele verklaring meer vinden voor de
interne contradicties die in Brechts uitspraken toch niet geloochend kunnen worden. Brecht heeft niet in een visionaire oase geleefd, maar midden
onder zijn tijd- en generatiegenoten ; hij kan niet opgesloten worden in een
theoretisch concept, waar dan elke stap, elke tekst, elke uitspraak, zonder
meer aan te beantwoorden heeft.
De relatie tussen marxisme en kunst, die in Brechts bestaan natuurlijk op
imponerende wijze terug is te vindcn, is in de eerste plaats een algemeen,
geen specifiek Brechtiaansprobleem. Daarom kan Brechts specifieke
relatie zich alleen vanuit en in deze context laten verbijzonderen en
beoordelen. En omgekeerd hoeft niet alles wat specifiek Brechtiaans is
noodzakelijk helemaal overeen te stemmen met de marxistische grondstelling. Voor deze reserve is er in de DDR-kritiek, b. v. bij E. Schuma-
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cher", geen ruimte. Voor Voigts ligt Brechts theaterwerk in het verlengde
van de solied-burgerlijke droom, waarin esthetisch rendement en politieke
opvoeding samenvallen. Deze interpretatie leidt tot een gewaagd dialectisch schema, waarin de voltooier van de oude burgerlijk-progressieve
traditie tegelijk de sloper ervan wordt. Voer voor deze stelling draagt
Voigts aan door Brechts karakteristieke opstelling tegenover het marxisme niet te situeren in de politieke economie of in de theorie en praktijk
van de arbeidersbeweging, maar in het dialectisch materialisme. Brecht
als regelrecht Aufklarer, wiens utopisch-anticiperend theoretiseren hem
verhindert de maatschappelijke tegenstellingen in de realiteit van de DDR
als fundamenteel opgeheven te beschouwen. Zijn beklemtoning van de
'toeschouwkunst' en het V-effect komt rechtstreeks voort uit deze
Aufklarungsbehoefte. En het reikt nog verder : de bovenbouw wordt interpreteerbaar als een eigensoortige geestelijke ideologie. Brechts concept van het 'eingreifendes Denken', het denken dat veranderend ingrijpt,
eind van de jaren 20 ontwikkeld uit zo heterogene stromingen als F.
Sternberg, K. Korsch en W. Benjamin, is een duidelijk bewijs van zijn
idealistisch utopisme, dat hem door zijn marxistische exegeten niet in
dank wordt afvenomen. Met name W. Mittenzwei!? weet hier geen raad
mee.
Bovendien, we zouden het stilaan vergeten, is Brecht absoluut een artistiek vernieuwer, sterker nog, een 'modernist' geweest. Dat begrip
moeten we terugplaatsen in de context van de jaren 20, waarin de vertrouwde vormen en normen, de grenzen binnen de kunst aan aIle kanten
sneuvelen, niet het minst onder de eigen impuls van Brecht zelf. Brecht
behoort tot de grensverleggers, de nieuwlichters, de 'decadenten' in de
kunstbeweging. Voor dit soort barricadebedrijvigheid is er in de marxistische uitleg weinig ruimte, terwijl wij in onze gewesten er dan weer met
beschamende graagte het begrip neo-romantisme van het bohernientype
voor kunnen gebruiken. Zo wankelt de ideologisch-besmeurde interpretatie over en weer. Brechtsjeugdwerk wordt vulgair-marxistisch voor
de enen, poetisch-nihilistisch voor de anderen ; zijn later werk kan dan
weer marxistisch-poetisch heten voor de denkgenoten en marxistischapoetisch voor de tegenstanders. Voor Schumacher3 is de individualiteit
in Brechts vroege werk enkel een subjectieve factor binnen een historisch
proces ; alleen Brechts politieke bewustzijn (zijn marxisme) is belangrijk,
niet de literair-dramatische concreetheid, de specifiek-artistieke samenhang waarin zich dit proces voltrekt. Ook voor W. Hecht 2,9 speelt het
avantgardistisch zoeken geen enkele rol in deze confuse beginjaren. De
romantische dwarsligger, de neezegger, niet zonder absurdistische trekjes
en neigingen ('Brecht en Kafka' zoals U. Olivieri-Treder!" suggereert)
ontbreekt in het traditionele Brecht-mozaiek.
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Utopiscli theater
De Eerste Wereldoorlog en de daaropvolgende revolutie hebben Brecht
geen kritische inzichten in de maatschappij bijgebracht. Hij trapte weI
tegen de schoolse traditie aan, maar verwijderde zich in zijn artistiekerigheidjuist sterk van de maatschappij. Het uitgangspunt voor zijn literaire
arbeid was zijn outsiderspositie, die het hem mogelijk maakte helemaal
voor de Kunst te leven, maar geen bewustzijn voor de maatschappelijke
situatie verschafte. Pas wanneer hij in botsing komt met de geinstitutionaliseerde maatschappij (in zijn pogingen om zijn eerste dramatische teksten
opgevoerd te krijgen, wordt hij het slachtoffer van de heersende produktienormen) begint zich dat bewustzijn op te bouwen. Hier zie je de vitale
verschillen tussen Piscator en Brecht. Piscator gaat uit van de communistische 'idee', partijdigheid is de springplank voor de 'rol' van de acteur,
'rol' en maatschappelijke opstelling vallen samen. Brecht weigert de oneigenlijke vermenging van realiteit en kunst, en dat is wellicht de reden
waarom er in zijn werk zo weinig 'actualiteit' rechtstreeks afgebeeld
wordt. Piscator kwam van dada, stapte over naar de primauteit van de
politiek en gebruikte daarvoor de burgerlijke kunstpraktijk ; Brecht kwam
van de burgerlijke theaterkunst, radicaliseerde ze tot de grens van het
toelaatbare en bereikte pas via de ervaring van die grens een verhevigd
politiek standpunt. Al blijft levensgroot overeind wat ideologisch een
duidelijk dilemma inhoudt : Brecht bindt zijn lot als individu aan de
maatschappij, niet aan een klasse. Hier ligt de kern van zijn utopisch
theater.
Brechts streven en leven indelen in een premarxistische periode en een
van een rood neofiet, is bijgevolg, met de huidige stand van het onderzoek,
niet meer vol te houden. Er ligt een derde fase tussenin, ruwweg te
situeren tussen 1928 en 1934, waarin hij zijn thesis van het 'sociologische
experiment' uitschrijft, o.m. in de Lehrstiicke, maar ook in zijn schoolopera, zijn radiotheorie, zijn hoorspelen en zijn filmbedrijvigheid. Het
theater, dat ook dan dominant blijft, vat hij op als een onderdeel van een
revolutionaire strategie. Daarin ligt het episch theater voorgetekend, getemperd door het in de tweede helft van de jaren 30 ontluikende inzicht,
dat het utopische geloof in de onmiddellijkheid van de wereldrevolutie
onzin is, maar dat er ondertussen weI onverdroten verdergewerkt moet
worden om de menselijke geest rijp te maken voor de niet te stuiten
maatschappelijke omvorming. Brecht gelooft m.a. w. intuitief dat de
kunst, met name het theater, als bovenbouwfenomeen de basis kan determineren. Anticiperen op wat nog komen moet.· Hij doet niet mee met de
Agitprop-beweging, polemiseert veeleer tegen prominente partij-zeloten
als Friedrich Wolf. In het Lehrstuck wordt, in tegenstelling met wat W.
Mittenzwei beweert, het individu niet geliquideerd en opgeofferd aan het
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collectief, maar door zich ter beschikking te stellen van het collectief, wint
hetjuist zin en identiteit. De klassenloze maatschappij is in de bovenbouw
anticipeerbaar. Het is een reele utopie. 'Eingreifendes Denken' is leerbaar ; hoe precies, dat zal het episch theater uitzoeken, dat moet in
maatschappelijk-praktische experimenten (voor Brecht in het theater)
uitgeprobeerd worden. Terwijl toch de tegenspraak blijft bestaan : in zijn
theorie rekent hij op een snellerend en begrijpend publiek, in zijn praktijk
ervaart hij dat het politieke bewustzijn van het publiek slechts langzaam
op scherp raakt.

Tegenspraak
Veel in de Brechtkritiek beperkt zich tot het herkauwen van wat de
Meester zelf uitgespeld heeft. Hier en daar is er in dit Brecht-jaar toch weI
iets nieuws te signaleren. H. Karasek bijvoorbeeld ' ' stelt dat Brecht
veeleer dualistisch dan dialectisch gezien kan worden. Bijvoorbeeld : de
vrouwenfiguren van zijn jeugddrama's zijn zelfkantfiguren, karikaturen,
dualiteiten van geest en lichaam ; in zijn rijpe periode zijn ze eigenlijk
ontsekst. En we kennen allen sedert lang de enorme aantrekkelijkheid van
verzopen ondeugden (Puntila, Azdak, enz.) die ongemeen sterker inwerken dan de voorbeeldige proleten als tegenprojecten.
Een zelfde dualisme tref je aan in Brechts verhouding tot de klassieken.
Brecht die, zoals zijn Galilei, zij het in een ander veld, geen enkele ster
vast aan de hemel wou prikken, kwam nooit sterk onder de indruk van
klassieke reputaties, in tegenstelling tot zijn landgenoten. Zijn tegendraadse taal getuigt van een brutaal gebrek aan eerbied, maar ondemeemt
ook creatieve strooptochten op klassieke teksten. Ondertussen - de
geschiedenis kent van die gekke bochten - is Brecht zelf een klassieker
geworden. De veilige klassieke status is bereikt, maar hij is nog niet
morsdood. Hij wordt nog bestudeerd. En de scheiding van de twee
Duitslanden houdt de onenigheid in de interpretatie wakker. Schumachers
positie' is hier duidelijk ; zijn loyauteit t.o.v. de DDR (waar hij vanuit
Beieren naartoe kwam) is onmiskenbaar. Geengageerd marxist, soms
ideologische spreekbuis, is deze vorser toch niet simpel te etiketteren. Hij
benadert wat hij terecht als een probleem erkent (Brecht zowel getemd als
gemummificeerd) niet als verbolgen germanist of als een Brecht-adept die
zijn wilde haren niet kwijt raakt, maar met gepassioneerde verering,
ideologische standvastigheid en taai geargumenteerde lofspraak. Waar
daartoe de gelegenheid bestaat, legt hij de klemtoon op Brechts theorie,
niet om ouwelijke dogmatische stellingen te herbevestigen maar omdat hij
meent dat Brecht gered moet worden uit de benauwende betekenissen die
in deze theorie zowat overal gelezen worden. Zo krijgt Brechts marxisme
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nog weI stevige economische funderingen mee, maar dat Brecht de mens
gezien heeft als expressie en exponent van sociale krachten, lijkt me
inderdaad welkom als nieuwe emfase. Maar m.i. past Schumacher Brecht
postuum toch te sterk in in het gewijzigde klimaat van de 'zich socialistisch
noemende' DDR ; Brecht zelf heeft te kort de staaltjes van Kulturpolitik
meegemaakt om er helemaal over te kunnen oordelen, maar zijn enge
ervaringen (zoals de Lukullus-affaire) hebben hem beslist niet zo blij
gemaakt.
Een van de verdiensten van C. HiIl12 is, dat hij Brecht als dichter het
grootst acht. Aanvankelijk had Brecht het voornemen de lyriek enkel
functioneel te bedrijven (zoals uit zijn voorwoord tot Die Hauspostille
blijkt, en H. Lehmann et H. Lethen 7 puren ieder Ieesaspect grondig uit) en
zijn poetische gaven onder te schikken aan het hogere doel. Zijn latere
lyriek, van ornamentele aanvalslust verstillend tot wonderlijk-rustige beschouwelijkheid in orientaals-kale gaafheid, promoveert hem tot watje de
eerste bewust niet-individualistische dichter van onze tijd kan noemen.
Het eindoordeel over dit Brecht-aspect is er nog niet. Is hij een beeldenstormend outsider in een individualistisch-burgerlijke conventie ? Is hij
een geniaal pionier die al getuigt voor een minder individualistische toekomst met een collectief bewustzijn ? Intellectueel understatement en cynische blootheid, hemdsmouwige overvalpoezie en banale actualiteit,
overal toch beheerst knipogen naar de intelligente medemens ; of toch
metafysische wanhoop gestold in berustend navelstaren, verbale troost,
aforistische vaardigheid, aIleen maar pose?

Toekomst?
Zonder over het hoofd te zien dat er op het ogenblik buiten de socialistische landen ongemeen veel belangstelling is voor Brechtsjeugdstukken,
van Baal tot Mann ist Mann, kun je toch rustig stellen dat zijn sterkste
nawerking uitgaat van zijn theorie van het episch drama. Vaak echter
wordt deze dan losgemaakt van het politieke doel, dat ze toch pas verantwoordt. AIleen het esthetisch-formalistische moment blijft dan over.
Brecht is niet meer de homo politicus, hij wordt gezien als een groot
amuseur op de scene. En zodra daar het nieuwe van afschilfert, dreigt
datgene wat de tegenstanders aljaren lang beweren : Brecht wordt vervelend.
Dit pijngevoel is ouder dan bekend is. M. Wyss" heeft nagegaan hoe de
verschillende Brechtcreaties destijds in de pers onthaald zijn. Het is een
verzameling recensies om onthutst over na te mijmeren : ontstellende
documenten van een opiniegevecht vol misverstanden, schimppartijen,
beschuldigingen, slagen onder de gordel. Wat houden wij ervan over?
Waar zijn de sporen van Brechts invloed te merken ? Er zijn er weinig in
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de dramaturgische sector, er zijn er meer bij de regisseurs, zij het dan op
het technisch vlak. Dramatisch verontrust hij niet meer ; is hij voor een
burgerlijk estheticus nog een openbaring ? Ongenadig wordt Brecht in de
burgerlijke avantgardistische traditie ingemetseld. Tegelijk blijven m.i.
levensgroot deze verworvenheden overeind : de uitsluitende beklemtoning van het theatrale, de ontdekking van een nieuw acteurs-type, de
fascinering van het praktisch-technische detail. Veel hiervan kan historisch gerelativeerd worden. Zo is Brechts scenische esthetica sterk
beinvloed door Meyerhold (M. Kesting'v) : zo is volgens het gruwelijke oordeel van de Oostduitse regisseur Heinz-Uwe Haus l" Brecht in de
DDR afgezakt tot 'Gewerkschaftsliteratur'.
Wat staat ons met Brecht te doen ? Hij is zeker geen systeemdenker
geweest, en vandaar de tegenspraken (maar mag hij even ?), de overdrijving, de provocatie. Marx ligt niet direct ten grondslag aan Brechts
theorieen ; Marx bevestigde en versterkte aIleen enkele overtuigingen die
Brecht uit zichzelf al gewonnen had. Brechts theoretische teksten moeten
daarom voorzichtig benaderd worden. Je moet ze zien zoals ze bedoeld
zijn : als terugblik, als niet altijd serene en onthechte commentaar op
intentie en ervaring, als protocol van ingeslibde kennis, als regiepreparaten. Onder geen beding magje ze losweken van zijn dramatische teksten
zelf.
Een bepaald soort kritiek (de hele Sinn und Form-geschiedenis) ziet
Brechts marxisme als een behoefte die al het andere in zijn leven overheerst, zijn sterkste inspiratie voor tekst en theorie. C. Hilllaat overtuigend
zien dat het vooral de filosofische geschriften van de jonge Marx zijn
geweest die de ook rijpere Brecht bijzonder aangesproken hebben : Marx
nog in nauw contact met Hegel, die Brecht dan weer de dialectische
methode bijgebracht heeft en die sterker blijft beklijven ; de heel eigen
humor van Brecht is er een direct resultaat van.
Ondertussen slijt het V-effect weI af, wordt het van een middel om het
ongewone aan te tonen tot een gewoontemiddel dat nauwelijks nog enige
verrassing in petto heeft, tenzijje het helemaal onorthodox (d.w.z. tegen
de ontwikkelde norm van het Berliner Ensemble in) gaat toepassen, zoals
bijvoorbeeld Benno Besson dat doet. Brechts stukken willen de veranderbaarheid van de wereld aantonen ; dat kunnen ze momenteel (enkel ?)
Dog als ze zelf in een verander(en)de theaterpratkijk ondergebracht worden. Vandaag moet Brecht radicaal anders gespeeld worden dan hij zelf
destijds deed en voorschreef. Waarschijnlijk stoort dit de trouwe Brechtianen zo erg, dat zij de volks-humeurig-blije benadering van Besson als
een ontoelaatbare aantasting van de filosofische grauwsluier beschouwen.
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Problemen
Het verschijnsel Brecht zit dan ook vol problemen. Een DDR-auteur met
internationale uitstraling, Heiner Muller, vindt Brechts personages
kleintjes, omdat ze opgehangen zijn aan de (rode) draad van een vooraf
bepaalbaar historisch proces. Brecht herleidt het mateloze van het menselijke vermogen terug tot de beperktheid van de reeel aanwezige voorwaarden. Charmant heel zeker, dicht bij het triviale eveneens. Gemakkelijk te citeren, wijsheidsspreuken die de mens weI raken, maar nauwelijks
zijn onverwisselbare kern. Kan bovendien het leven worden herleid tot de
klassenstrijd, telt niet wat daar niet in past? De open dramaturgie blijkt
herhaaldelijk een hermetisch afgesloten systeem ; de goden in Sezuan zijn
nergens ernstig te nemen tegenkrachten. Brecht ebt langzaam weg ; door
de verloedering van het Berliner Ensemble, door de toenemende desinteresse van regisseurs, door de verveling van de parabel die toch altijd
gelijk heeft, door het feit dat zijn thema's niet meer direct aansluiten bij de
strikte actualiteit : de proletariers in Brechts stukken lopen nog in manchesterbroek en met eelthanden en hebben geen weet van weggerationaliseerde arbeidsplaatsen.
Brecht is te redden, als het theater hem redden wit. Drama niet als
voorgewarmd exempel, maar als experiment tot menselijk onderzoek,
opgebouwd met theatrale middelen die niet enkel nakauwen wat partijdiscipline als dienstbare esthetica oplegt. Zijn oplossingen, uitwegen voor
de desillusie van de mens door de mens over zijn onmogelijkheid tot
menselijk handelen, moeten (mogen) aangepakt met demonstratieve suggesties die de mens niet meteen teruggooien in voorburgerlijke illusies.
Het theater kan deze uitdaging beslist aan ; Brecht opsluiten in zijn eigen
historische geconditioneerdheid, zonder oog voor de gewijzigde kansen in
deze wereld, betekent hem veroordelen tot wat Max Frisch genoemd heeft
de effectloosheid van een klassieker. M. Walsers waardering - 'Er gehort
zur Vergangenheit. Nicht zum alten Eisen, sondern zum alten Gold !»is oprecht. Ze bijtreden houdt echter in dat een auteur bezweken is aan zijn
eigen beperktheid. De situatieschets van Brecht 80 moet dit (tragische ?)
fatum weten te verhinderen.

N .a. v. de volgende publikaties :
1 Werner Hecht (Hrsg.), Bertolt Brecht. Schriften tiber Theater, Henschelverlag Kunst
und Gesellschaft, Berlin, 1977,626 pp., DDR 26, - M.
2 Werner Hecht - Karl-Heinz Drescher (Hrsg.), Bertolt Brecht /898-/956. Zeit - Leben Werk, Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, Berlin, 1978,42 pp. 120 ABB., DDR 140,M.
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Marcuse 80
Gesprekken over een andere menselijkheid

Louis Van Bladel

Tienjaar geleden, in 1968, werd Herbert Marcuse, ter gelegenheid van zijn
70e verjaardag, op een originele wijze 'gehuldigd' : hij kreeg een boekje
aangeboden, dat zo goed als uitsluitend bestond uit een reeks van kritische
bijdragen aan zijn adres. Het initiatief kwam van Jiirgen Habermas, die,
zoals hij in het voorwoord schreef, uitging van de mening : 'Alleen kritiek
op zijn kritiek kan een kritisch filosoof tot eer strekken'. Hij nodigde
daarom geen collega's, oud-studenten ofvrienden van Marcuse, ook geen
gevestigde auteurs uit om mee te werken aan een 'feestbundel', maar
'jonge filosofen en sociologen', om wat hij thans noemt 'eine kleine
Antifestschrift' samen te stellen. Het boekje kreeg dan ook de veelzeggende titel: Antworten auf Marcuse 1.
Nu Marcuse dit jaar 80 werd, kreeg hij, in dezelfde reeks van dezelfde
uitgever, opnieuw een boekje aangeboden, maar dat heet nu : Gespriiche
mit Marcuse? Het laat ons als het ware de bandopnamen beluisteren van
dialogen die Marcuse, in de laatste twee jaren, op een haast socratische
wijze gevoerd heeft met vrienden en 'andersdenkenden' over: theorie en
politiek ; vrouwelijkheid ; radicale filosofie en de Frankfurter Schule ; de
vooruitgang zoals de burgerlijke maatschappij die ziet.
Deze gesprekken lijken mij vooral om twee redenen interessante Ten
eerste worden er heel wat wetenswaardigheden in verteld over de ideele
ontwikkeling die Marcuse heeft doorgemaakt (radensocialisme-existentiefilosofie, Heidegger-Marx, Marx-Freud), over de geschiedenis van het
'Institut fur Sozialforschung' en de Frankfurter Schule (Rieszler, Horkheimer, Lowenthal, Fromm, Adorno), over de 'studentenrevolte' van de
jaren zestig, en ook over de gesprekspartners, b.v. Habermas ('naast
Adorno hebt u, Herbert, door uw geschriften op mij persoonlijk de grootste onmiddellijke invloed uitgeoefend', p. 23) of Rudi Dutschke.
fI

1 J. Habermas u.a., Antworten auf Hebert Marcuse, Edition Suhrkamp 263, Suhrkamp
Verlag, Frankfurt am Main, 1968.
2 J. Habermas, S. Bovenschen u.a., Gespriiche mit Herbert Marcuse, Edition Suhrkamp
938, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1978.
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Ten tweede echter en voornamelijk komt in deze gesprekken Marcuse zelf
uitvoerig aan het woord. Het gaat niet meer om antwoorden aan maar om
antwoorden van Marcuse, antwoorden op weliswaar heel vriendelijk gestelde maar niettemin scherpe en fundamentele vragen. En die geven
Marcuse de gelegenheid, het alleressentieelste van wat hij meent te zeggen
te hebben, als het ware nog eens samen te vatten. Hij doet dat echter op
een alles behalve apodictische wijze. Geregeld hoort men hem na een of
andere uitspraak zeggen : en dat is iets waarover we moeten discussieren,
of het weI klopt. De vragen aan Marcuse lopen m.a. w. regelmatig uit op
vragen van Marcuse aan zijn gesprekspartners ... en aan ons. Die vragen
betreffen zo goed als altijd, enerzijds de andere dan traditioneel marxistische manier waarop de contradicties van de huidige westerse maatschappij geduid moeten worden, anderzijds, onmiddellijk daarmee samenhangend, de psychisch-ethische aanpak die thans van een filosofie en een
politiek die op werkelijke veranderingen aansturen, vereist wordt.
Wat zijn visie op de huidige kapitalistische consumptie-maatschappij betreft, slechts enkele voorbeelden. 'Het inzicht dat het in de huidige situatie
van het kapitalisme niet aileen om een economische of politieke crisis
gaat, maar om een catastrofe van het menselijk wezen, doemt iedere louter
economische of politieke hervorming van meet af aan tot mislukking' (p.
23). 'Dat het proletariaat gemtegreerd is, is geenjuiste weergave meer van
de huidige toestand. Men moet veel verder gaan. Op dit ogenblik, in het
Iaat-kapitalisme, is binnen de arbeidersklasse, 'Marx' proletariaat, voor
zover het nog be staat, een minderheid. De arbeidersklasse zelf is in haar
bewustzijn en haar praxis grotendeels verburgerlijkt. De uitgebreide arbeidersklasse, die thans 90 % van de bevolking uitmaakt en die de grote
meerderheid van de 'white-collar-workers' en de 'service-workers' insluit,
m.a.w. ongeveer iedereen die voor Marx een produktieve arbeider was,
die arbeidersklasse bIijft ongetwijfeld het potentieel subject van de revolutie, maar het project van die revolutie zal een totaal ander zijn dan dat
van Marx' (p. 56). 'Pas in de historische fase van het laat-kapitalisme is de
vraag naar een nieuwe mens als grondmotief van de revolutie acuut
geworden, omdat het pas nu - en dat is iets waarover we moeten discussieren, of het weI klopt - en maatschappelijk en natuurlijk en technisch
mogelijk is geworden dat die nieuwe mens te voorschijn treedt en wordt
verwerkelijkt' (p. 26). De radicaal nieuwe mogelijkheden worden echter
niet geexploiteerd, maar integendeel onderdrukt, wat voor Marcuse ook
betekent dat op dit ogenblik niet de economische uitbuiting maar de
psychische onderdrukking, de manipulatie van onze behoeften en ideeen,
het voornaamste probleem is.
Dat leidt ons tot de psychisch-ethische aanpak, waar het ons volgens
Marcuse op dit ogen.blik ~eer dan ooit om te doen moet zijn. Vooral het
gesprek van Marcuse en Habermas daaromtrent is bijzonder interessante
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Volgens Marcuse is het mogelijk in de mens zelf, en weI in zijn bio-psychische driften-structuur een, wat men dan kan noemen antropologisch
uitgangspunt te vinden om te komen tot verantwoorde uitspraken over wat
een 'nieuwe mens' kan zijn.
Opvallender nog dan ooit tevoren laat Marcuse zich in zijn 'antropologie'
door Freud inspireren. 'Het was Freud en alleen Freud die onthulde in
welke mate de repressieve maatschappij door de individuen zelf onbewust
ge-introjecteerd en gereproduceerd wordt. Dat hebben Marx en Engels
iiberhaupt niet gezien, laat staan onderzocht. Tegenwoordig zien wij dat
als het voornaamste. Want het huidige kapitalisme reproduceert zich
voortdurend langs de introjectie van zijn behoeften en van de mogelijkheden om die te bevredigen door de individuen zelf, die daardoor het
kapitalisme tot hun eigen behoefte maken en de maatschappij, die hen
onderdrukt, reproduceren. Tot dat inzicht kwam ik dank zij het werk van
Freud en vooral daarom ben ik van mening dat de theorie van Freud een in
hoge mate politieke en radicale theorie is en als zodanig ook werkt, als men
tenminste de radicaalste begrippen ervan - ik bedoel de twee basis-driften, Eros en Thanatos - niet van hun scherpte ontdoet' (wat volgens hem
Fromm heeft gedaan) (p. 127). 'Ik wijs er met nadruk op dat de verwaarlozing van deze dimensie van het subject of van de subjectiviteit een van de
grootste gebreken van het marxisme is' (p. 95).
Ais hem dan gevraagd wordt : 'Een nieuwe mens, wat is dat, wat kan men
daaronder verstaan ?', antwoordt hij : 'In begrippen van Freud : een
verandering van de driftenstructuur, zo dat de destructieve energie meer
en meer in dienst treedt van de erotische energie, totdat kwantiteit in
kwaliteit omslaat en de menselijke verhoudingen (onder elkaar en met de
natuur) bevredigend worden en open komen voor geluk' (p. 26). Ter
staving wordt een citaat aangehaald uit zijn laatste boek, Permanenz der
Kunst: 'De verstrengeling van geluk en ongeluk, heil en onheil, Eros en
Thanatos, kan niet afgedaan worden in termen van klassenstrijd, de geschiedenis heeft een natuurlijke grondslag - dat versta ik onder antropologie' (p. 24). Als Habermas opwerpt dat hij, om een historisch opgekomen problematiek op te lossen, teruggrijpt naar een voor-historische
psychische structuur, dat hij zich m.a.w. aan een psychisch ingeklede
metafysiek, bezondigt, antwoordt Marcuse : 'Mijn probleem is het volgeode: hoe is het gekomen dat de psychische structuur van de mensen
de mogelijke revolutie altijd opnieuw ofwei verhinderd ofwei verkorven
heeft ? En dat is een historische vraag, namelijk hoe de maatschappij, de
klassenmaatschappij, de driftenstructuur manipuleert - tussen haakjes,
eerst indirect, daama met de vooruitgang van de techniek en de psychologie steeds directer en efficienter, Een psychisch-antropologische
aanpak is nu noodzakelijk geworden omdat de uitbuiting en onderdrukking op dit ogenblik juist vooral door de manipulatie van de menselijke
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psyche gebeurt' (p. 27). Wat dus nodig is, om van een echte revolutie te
kunnen spreken, is : een radicale verandering in het systeem van de menselijke behoeften.
27). Wat dus nodig is, om van een echte revolutie te kunnen spreken, is :
een radicale verandering in het systeem van de menselijke behoeften.
Daarmee is de vraag van Habermas natuurlijk niet beantwoord. In de
grond schrijft Marcuse een mogelijke redelijkheid toe aan de menselijke
driftmatigheid, in zover Eros identiek is met het streven de destructieve
energie aan banden te leggen' (p. 33). 'In de mate waarin de strijd voor het
bestaan in dienst komt te staan van de vrije ontwikkeling en vervulling van
individuele behoeften, wijkt de repressieve rede voor een nieuwe redelijkheid van de bevrediging, waarin rede engeluk samenvallen' (p. 29). Ofnog
anders uitgedrukt - Marcuse slaagt er duidelijk niet in, zijn gesprekspartners te overtuigen: 'Redelijk is die repressie (want dat de rede
repressief is, lijdt voor mij niet de minste twijfel) die op een demonstreerbare wijze de kansen op een beter leven in een betere samenleving bevordert' (p. 31).
Dan rijst evident de vraag : wie bepaalt wat een beter leven is ? 'Op die
vraag weiger ik te antwoorden', zegt Marcuse : 'als iemand nog niet weet
wat een beter leven is, is hij een hopeloos geval'. Vanzelfsprekend wijst
Haberrnas zo'n antwoord als zelfhopeloos naief van de hand. Wat 'redelijk'
onder 'een beter leven' verstaan kan worden, is aIleen maar in samenspraak met anderen te achterhalen: 'als men plausibel kan maken wat
iedereen in deze gegeven situatie zou kunnen willen'. Marcuse let niet
goed op en stemt daarmee in. Dan krijgt hij natuurlijk als antwoord van
Habermas : 'maar dan is de rede iets datniet in de driften steekt, dan is de
rede iets dat, om het kort te zeggen, in de taal zit, dan zit de rede in de
voorwaarden van een «zwanglose Willensbildung»' (cfr. die Herrschaftsfreie Kommunikation). Gelukkig schiet Marcuse weer wakker : 'Tot een
algemene wil kunnen wij maar komen op grond van de rede en niet
omgekeerd. En de rede of de redelijkheid steekt weI degelijk in de driften,
namelijk in de drang van de erotische energie om de destructie tegen te
gaan. Juist dat zou ik als rede definieren : bescherming van het leven,
verrijking van het leven, verfraaiing van het leven. En dat vindt volgens
Freud zijn aanleg in de driftenstructuur zelf' .
Habermas merkt op dat in de driftenstructuur aIleen maar in aanleg aanwezig is wat wij uiteindelijk als ooze werkelijke behoeften onderkennen.
De moeilijkheid is echter dat de werkelijke behoeften zich altijd in een
historische situatie voordoen, d. w .z. ten opzichte van concrete problemen. Natuurlijk gaat het daar ook over iets algemeens dat zich doorzet.
Dat kunnen we dan Eros noemen. Maar die leert ons niet wat ons in een
bepaalde historische situatie gelukkig maakt, wat de omgeving schoner
maakt, wat het leven levenswaard maakt. Marcuse : 'Maar dat weet men
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toch. Iedereen weet toch dat de natuur er mooier uitziet als men aan de
oever van een meer geen zestig-verdiepingen-hoge building zet. Er is geen
filosofie nodig om dat te weten. Hier wordt een beroep gedaan op de
driftenstructuur. Hetzelfde geldt voor de «Scheisskemkraftwerke» '.
Waarop Habermas repliceert : 'Als het zo eenvoudig was, dann hiitten wir
ja nicht die Sch eisse , in der wir sitzen', Het antwoord van Marcuse is kort
en klaar : 'Dat wordt ons opgedrongen. Das wird uns aufoktroyiert' (p.
32).
Daarmee komen we uiteindelijk terug tot de problematiek waarmee Marcuse altijd heeft geworsteld. Een nieuwe persoonlijkheidsstructuur, een
nieuwe subjectiviteit is volgens hem de onmisbare voorwaarde om tot een
echte maatschappelijke verandering te komen. Een andere, een nieuwe
subjectiviteit is volgens hem principieel ook mogeIijk. Maar van de andere
kant wordt die verandering, zelfs de behoefte aan zulke verandering door
het onderdrukkend maatschappelijk bestel verstikt, dus reeel onmogelijk
gemaakt. Gaat het bij Marcuse dan toch om een noodzakelijke maar
onmogelijke revolutie ?
In eeo van de andere gesprekken die in dit sprankelende boekje zijn
opgenomen, vat Marcuse zijn ideeen en zijn vragen als voIgt samen : 'Tot
hiertoe hebben we het hoofdprobleem nog helemaal niet aangepakt : de
subjectieve voorwaarden voor een politieke en maatschappelijke verandering. Zulk een verandering, als ze tenminste iets anders dan aIleen maar
een «verbeterd» kapitalisme wil teweegbrengen, vraagt om een nieuwe
mens, om mensen met andere behoeften en andere belangen, met een
nieuwe opvatting over zelfverwerkeIijking. Mijn vraag is, maar ik kan ze
alleszins zelf niet beantwoorden : wie beslist erover, welke behoeften de
nieuwe, de historisch voorwaartsdrijvende behoeften zijn, en wie kan zich
aanmatigen, die verandering in het behoeftensysteem, op welke wijze dan
ook, af te kondigen ? Loopt dat niet uit op de vervanging van een manipulatie door een andere? Dus : wie bepaalt de bevrijdende behoeften ?' (p.
102).

Op andere momenten toont hij zich dan toch weer zekerder en optimistischer, meent hij dat de 'nieuwe behoeften' zich op dit ogenblik al duidelijk kenbaar maken, wijst hij concrete veranderingsmogelijkheden aan
(kieinschalige radicalisering van de autonomie, ,diffuse desintegratie' van
het systeem (p, 61). Kent hij Baudrillard, kent hij de 'nieuwe filosofen' ?).
Maar alles staat of valt dan toch maar weer met de feitelijke ontwikkeling
of ontregeling van het kapitalistische systeem. Nu ook China een andere
koers schijnt in te slaan, is de feitelijke vraag die Marcuse omtrent de
toekomst steIt, wel erg actueel : 'De vraag is, en daar ligt naar mijn oordeel
het wezenlijke bewijspunt van Marx' theorie : hoe lang zal het laat-kapitalisme zich kunnen handhaven ? Zullen de innerlijke tegenstellingen, van
welke aard die dan ook mogen wezen - ik geloof niet dat het aIleen die zijn
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die Marx heeft geformuleerd - werkelijk verscherpt worden of zal het
kapitalisme erin slagen zich te bevestigen op de basis van een versterkt
economisch en politiek imperialisme, waarschijnlijk zelfs met China en
de U. S. S. R. als markt ? Als dat gebeurt, dan kunnen degenen die de macht
in handen hebben, nog enkele honderden jaren rustig slapen. Dan zal er
geen revolutie komen' (p. 61). Ous toch resignatie ? Marcuse laat de vragen
open. Ondertussen gaat hij er dan toch maar mee door, ons tot het zoeken
naar iets anders - naar het wezenlijke ? - aan te zetten.
Ik heb met geen woord gerept over de dialoog van Marcuse met Silvia
Bovenschen en Marianne Schuller over vrouwelijkheid, omdat ik het
oordeel daarover liever aan vrouwelijke lezers overlaat. Ik durf namelijk
niet goed schrijven dat ik veel voel voor de stelling van Marcuse, dat er
zoiets bestaat als een wezenlijke vrouwelijkheid, en dat de bevordering
daarvan een van de bijdragen zou zijn waardoor onze samenleving werkelijk anders, in de zin van menselijker zou worden. Wat niet belet dat ik ook
op dit punt zijn benadering te psychologisch esthetiserend vind '.
3 Nvdr. Over Marcuse in Streve n, zie : H. Hoefnagels, Herbert Marcuse , november) 968 ;
L. Van Bladel, Ide ologische achtergronden van de studentenrevolte, november) 968 ; id.,
Van Marx tot Marcuse, november J972 ; id., Van Marx via Marcuse naar Baudrillard,
oktober J977.

Wat mankeert de Amerikanen ?
Een terugblik op de periode Kissinger

Anthony Lewis

Toen een aantal topambtenaren van het State Department, van het Departement van Defensie en van de C.I.A. op 20 januari 1973, de dag
waarop Nixon zijn tweede ambtstermijn aanvaardde, na hun lunch op
kantoor terugkeerden, vonden zij op hun lessenaar een strikt geheime
missive uit het Witte Huis van de 'nieuwe' President. Die missive was
getiteld : 'Studie-memorandum over de Nationale Veiligheid. Nr. ]' en
bevatte een bevel tot het onverwijld beantwoorden van een lange lijst
vragen over het Vietnam-beleid. Insiders onder hen, die het stuk nog
diezelfde middag lazen, zagen er, schrijft Moris", het eerste teken in van
een coup d' etat , een greep naar de macht als nooit eerder vertoond was in
de Amerikaanse buitenlandse politiek.
Die 'staatsgreep' is een samentrekken van besluitvormingsproces in de
handen van een man : de nieuw-benoemde Adviseur voor Zaken van
Nationale Veiligheid, Henry Kissinger. V66rdat zijn nieuwe ambsttermijn
inging, had Nixon reeds zijn goedkeuring gehecht aan een plan dat een
eind maakte aan het oude systeem, waarin de ambtenaren op de departementen het beleid uitwerkten en kant en klaar ter goedkeuring in het
Witte Huis deponeerden. Voortaan zou het hele proces der beleidsvorming over Kissinger lopen, die het van het begin tot het eind onder
controle zou houden en als enige de alternatieve mogelijkheden aan de
President mocht voorleggen. Die dus de vragen mocht stellen - en het in
zijn macht kreeg ze zo te stellen, dat de antwoorden er al in besloten lagen.
Deze nieuwe besluitvormingsprocedure werd ontworpen door een zekere
Morton Halperin, een nog jonge ambtenaar van het Pentagon, die door
Kissinger was uitgenodigd om toe te treden tot de stafvan het Witte Huis.
Halperin, die onder het Johnson-regime had ervaren hoe moeilijk het was
om kritische geluiden over het Vietnam-beleid tot de President te laten
doordringen, had gezocht naar een procedure die kon waarborgen dat de
President bij het nemen van zijn beslissingen inderdaad een keus kon
maken uit verschillende alternatieven. Kissinger echter maakte zich van
het eerste ogenblik af van deze procedure meester ; de ambtenaren werden volledig uitgeschakeld en hun beleidsoverzichten met hun aanbod van
alternatieven werden ontkracht tot lege formaliteiten. Halperin had in
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feite geholpen een systeem in het leven te roepen dat meer macht dan ooit
in de handen van een persoon legde, dat zich meer dan ooit kon hullen in
geheimzinnigheid en zich meer dan ooit vijandig kon opstellen tegen ieder
die er een afwijkende mening op na hield.
Halperin deelde het lot van zijn systeem. Hij begon met als hoofdambtenaar voor Kissinger te werken, maar na een half jaar had hij er genoeg
van en ging hij heen. Kissinger drong erop aan dat hij zou blijven, omdat hij
zo 'buitengewoon' goed werk leverde. Maar wat Halperin toen nog niet
wist was dat Kissinger intussen de Binnenlandse Veiligheidsdienst had
opgedragen hem te bespioneren en dat zijn telefoon thuis al enkele
maanden werd afgetapt. Zijn eigen gesprekken en die van zijn vrouw en
kinderen werden ook nadien nog anderhalf jaar op band opgenomen en
vandaar op schrift gezet. Kissinger las in ieder geval enkele van die op
schrift gezette gesprekken. Toen deze feiten in 1973 uitlekten, diende
Halperin een klacht in tegen Nixon, Kissinger en anderen. Kissinger werd
door de Senaat gehoord in aanwezigheid van Halperin en verbijsterde
de advocaten doordat hij er geen ogenblik aan scheen te denken om Halperin
ook maar een woord van verontschuldiging aan te bieden. In een telefoongesprek van maart 1976, gepubliceerd door de Wall Street Journal, zei
Nixon over Halperin: 'Hij is ongetwijfeld bekwaam, maar hij is gewoon
bezeten geraakt door deze zaak. Wij hebben hem te goed behandeld'.
Kissinger antwoordde daarop : 'Inderdaad, te goed. Dat is de enige fout
die ik heb gemaakt'.

Meedogenloos
Die meedogenloosheid van Kissinger behoort tot de weinig verdoezelde
feiten uit zijn loopbaan. Evenals zijn dorst naar macht, zijn ijdelheid, zijn
geheimzinnigdoenerij en zijn innerlijke onzekerheid, waar hij zelfhet liefst
de gek mee stake Iedere ondergeschikte behandelde hij met verachting en
op zijn woord kon men niet langer vertrouwen dan tot zonsondergang.
Niettemin echterjuichte de wereld - althans een groot deel van de wereld
- hem toe als een genie in de buitenlandse politiek. De Amerikanen - de
meesten van hen althans - bewonderden hem als een super-held. De
journalisten - althans de meesten van hen - kwispelstaartten voor hem
zoals zij sedert mensenheugenis nog nooit voor enig ander in het politieke
leven hadden gedaan. Op de persconferentie die hij gaf na zijn benoeming
tot minister van Buitenlandse Zaken, vroeg een van de verslaggevers
eerbiedig of hij nu voortaan aangesproken wenste te worden als 'Mr.
Secretary' ofals·'Dr. Secretary'. Kissingerovertroefde deze serviele grap
met het antwoord dat 'Excellentie' voldoende was. Het meest treffende
voorbeeld echter van blindelings vererende journalistiek leverde Tom
Braden in de Washington Post van 15 september 1975 :
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'Onze Minister van Buitenlandse Zaken heeft iets kwajongensachtigs
over zich, dat hem intens sympathiek: maakt en de vraag oproept of die
kwajongensachtigheid niet een onmisbaar element vormt in de persoonlijkheid van eersteklasmensen'.
Roger Morris, de schrijver van Uncertain Greatness, was een van
Kissingers veel-belovende jonge assistenten in het Witte Huis totdat hij
samen met anderen in mei 1970 ontslag nam, omdat hij zich niet kon
verenigen met de inval in Cambodja. Sedertdien heeft hij in tal van tijdschriftartikelen aangedrongen op een beter gefundeerd en meer kritisch
begrip van de buitenlandse politiek en van degenen die deze politiek
maken. Met name betreurde hij 'oppervlakkige en misleidende' boeken als
dat van de beide Kalbs over Kissinger. Hij drong aan op een diepgaand
onderzoek naar de persoon Kissinger en hij probeert nu zelf zo'n onderzoek, dat door de uiterlijke schijn heen dringt en tracht bloot te leggen hoe
buitenlandse politiek nu in werkelijkheid tot stand komt - in het bijzonder
de politiek van Kissinger.

,Medelijden'
Zijn boek bevat tal van pikante bijzonderheden over de authentieke Kissinger. Tijdens de oorlog in Nigeria bijvoorbeeld dropen de officiele verklaringen van medelijden met de hongerende lbo's in Biafra, maar om de
Amerikaanse belangen in Nigeria niet te schaden werd zo goed als niets
gedaan om die honger te lenigen. Kissinger gaf - zo lijkt het - alleen om
de uiterlijke schijn, in het bijzonder van hemzelf. Laat op een avond toen
Biafra op instorten stond, belde hij Senator Edward Kennedy op om hem
te verzekeren dat hij alles deed wat in zijn vermogen lag om die hongerende lbo's te helpen - en hij voegde daaraan toe: 'Ik hoop, datje je
zult herinneren, Ted, dat ik voor je broer heb gewerkt'. Onder-minister
Elliot Richardson zwakte in een rapport de urgentie van de hulpverlening
aan de Ibos af en op een van de vergaderingen die aan de kwestie werd
gewijd, kraakte prof. Mayer, hoogleraar in de voedingsleer in Harvard, dit
rapport af. Naderhand sprak Kissinger even terzijde met Mayer en
fluisterde de hoogleraar toe: 'Nu ziet U eens, waar ik tegenop moqt
tornen. Mijn departement is incompetent'. Op 20 januari las Nixon een
rapport van het State Department over Biafra. Hij belde Kissinger en
vroeg : 'Ze gaan ze laten verhongeren, he Henry? 'Ja' , zei Kissinger en
ging op een ander onderwerp over.
Het Witte Huis stond toen voor ernstige problemen met betrekking tot
Afrika, maar telkens als deze problemen in de stafbesprekingen van Kissinger aan de orde kwamen, achtte generaal Alexander Haig het gepast
hem te amuseren met het nabootsen van een tam-tam. Bij een van die
besprekingen vroeg Kissinger waar nu eigenlijk het verschillag tussen de
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lbo's en de stammen in het noorden van Nigeria. Toen men hem uitlegde
dat de noordelijke stammen enigszins Semitische trekken vertoonden en
de lbo's zuiver negers waren, keek hij verbaasd Ope 'En jullie hebt mij
altijd verteld, dat de lbo's begaafder en beschaafder waren dan de anderene Wat bedoel je dan met 'zuiver neger' ? 'In februari 1970, toen Kissinger bezig was met een officiele verklaring over de buitenlandse politiek,
belde Nixon hem op : 'Zorg vooral, dat er ook iets in komt over die
buikdansers, Henry'. 'Komt in orde', zei Kissinger. Morris merkt bij dit
alles terecht op, dat dit soort oppervlakkige schijnheiligheid invloed moet
hebben gehad op het Amerikaanse beleid tegenover de niet-blanke wereld.
In de periode Nixon-Kissinger.

Geen duif
Mocht iemand nog het idee hebben dat Kissinger in de kwestie-Vietnam
tot de 'duiven' behoorde, dan vindt hij in dit boek een afrekening met dit
idee. In september 1969 vormde Kissinger een studiegroep die plannen
moest uitwerken voor wat hij noemde een 'wrede afstraffing' van NoordVietnam, daarbij inbegrepen uitgebreide bombardementen, mijnen in de
haven van Haiphong en in ettelijke binnenwateren en een blokkade door
de marine. Hij droeg de studiegroep op ook de mogelijkheid te overwegen
om de dijken van de Rode Rivierte bombarderen. 'Ik kan niet aannemen',
zei hij op de eerste bijeenkomst van de groep, 'dat een vierde-rangsmogendheid als Noord-Vietnam niet ergens een zwakke plek heeft, waar wij
haar kunnen aangrijpen'. De groep legde uiteindelijk een pakket voorstellen op tafel, volledig tot en met een ontwerp-speech voor de President,
waarin de voorgestelde escalatie 'noodzakelijk' werd genoemd om de
'onverzoenlijkheid' van Hanoi te corrigeren en een eind te maken aan het
zinloos opofferen van Amerikaanse levens. De voorstellen van de groep
werden in oktober 1969 met Nixon besproken en daarbij fel bestreden door
de minister van Defensie, Melvin Laird. Kissinger praatte in en uit maar
tenslotte werd het rapport terzijde gelegd. In april 1972 echter werd het
weer tevoorschijn gehaald en werden de voorstellen die het bevatte,
uitgevoerd.
Morris brengt ook nieuwe bijzonderheden aan het licht over het schandelijk zwijgen van Washington, toen in 1971 het Pakistaanse leger de Bengali's uitmoordde in wat toen nog Oost-Pakistan heette. Amerikaanse diplomaten berichtten uit Dacca, dat zij 'met stomheid geslagen en met
afschuw vervuld getuigen waren van een schrikbewind' en vroegen Washington om tenminste enige woorden van deelneming. Kissinger echter
hoopte het bewind van Pakistan te kunnen gebruiken in zijn geheime
toenadering tot China en in (uitgelekte) memoranda liet hij de instructie
vastleggen dathet 'Amerikaanse beleid overhelde ten voordele van Pa-
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kistan'. Uit deze memoranda bleek ook duidelijk wat er van het groepsoverleg over het buitenlands beleid terecht kwam. Overal heette het : Dr.
Kissinger instrueert ... , beveelt ... , eist.
Morris onthult nog meer feiten waaruit blijkt hoe Kissinger steeds achter
de schermen Nixons manie voor het uitvaardigen van bevelen gebruikt om
aan te zetten tot brutale geweldpleging.

Afluisteren
De meest onthullende passages echter uit zijn boek betreffen het afluisteren van zeventien mensen, deels medewerkers van Kissinger zelf, deels
ambtenaren van andere departementen en deelsjournalisten. Dat afluisteren begon op 9 mei 1969 toen de New York Times een bericht van William
Beecher publiceerde over geheime bombardementen op Cambodja door
Amerikaanse vliegtuigen. Kissinger, die op dat moment bij Nixon in Key
Biscane zat, telefoneerde van daar uit met J. Edgar Hoover, het hoofd van
de geheime inlichtingendienst, en deelde hem mee dat dit bericht 'uitermate schadelijk' was voor Amerika. Diezelfde dag volgden nog drie zulke
gesprekken en in Hoovers aantekeningen staat daarover dat de heren in
Key Biscane vastbesloten waren 'om degene te vernietigen die dit had
geflikt, wanneer het de FBI zou lukken hem te vinden'. De volgende dag
stuurde Kissinger Haig naar de FBI met de namen van vier mensen
waartegen een onderzoek in gang moest worden gezet ; onder die vier
beyond zich ook Halperin. Later volgden meer namen. Kissinger beweerde naderhand, dat hij in deze hele affaire slechts een passieve rol
speelde, doch het lijdt geen twijfel dat hij zelf enkele namen opgaf, dat hij
wist dat de genoemde personen werden afgeluisterd en dat hij samenvattingen kreeg van de afgeluisterde gesprekken.
Nadat op 12 mei 1972 bekend werd dat Halperins telefoon was afgetapt,
werd Kissinger op een persconferentie de vraag gesteld ofhij ten tijde dat
het gebeurde, wist dat het woonhuis van zijn stafleden werd afgeluisterd.
Een waarheidsgetrouw antwoord had eenvoudig 'ja' kunnen luiden. Kissinger echter maakte ervan :
'De CIA en de FBI dienen hun rapporten in via mijn bureau wanneer zij
verband houden met de nationale veiligheid. In verreweg de meeste geval/en zijn die rapporten uitgebracht op aanwijzing van het hoofd van de
betrokken dienst en worden bij het geven van die aanwijzing de vastgestelde regels in acht genomen.
Mijn bureau is er zich niet van bewust ooit betrokken te zijn geweest bij
rapporten die niet overeenkomstig die vastgestelde regels tot stand kwamen. Bovendien heeft de overgrote meerderheid van de rapporten die via'
mijn bureau binnenkomen, betrekking op inlichtingen uit het buitenland,
In heel enkele gevallen, waarbij het ging om vermoedens dat misbruik was
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gemaakt van geheime informaties op het terrein van de nationale veiligheid, placht ik uittreksels onder ogen te krijgen van de betreffende rapporten' .
Op 29 mei, toen hij nader aan de tand werd gevoeld over die afluisterpraktijken, gaf Kissinger toe: 'Mijn bureau heeft inderdaad de namen
verstrekt van enkele personen die toegang hadden tot de informaties, naar
het uitlekken waarvan een onderzoek werd ingesteld'. Op 10 september,
toen hij in verband met zijn benoeming tot minister door de Senaatscommissie werd verhoord, verklaarde hij, dat het aftappen van telefoonaansluitingen de vraag oproept waar het evenwicht moet liggen tussen de
vrijheid van de burger enerzijds en de eisen van de nationale veiligheid
anderzijds en 'ik zou zeggen dat de nationale veiligheid boven alles gaat'.
Men liet hem echter niet met rust. Op 11juni 1974 riep hij in Salzburg een
persconferentie bijeen en verklaarde hij, dat hij zou aftreden als zijn eer
nog langer in twijfel werd getrokken om die afluisteraffaire. Hij had, zei hij
'gedaan wat hi} kon om de waardigheid van de Amerikaanse deugden
hoog te houden en de Amerikanen enige reden te geven om trots te zijn op
de wij;e waarop het beleid van hun land wordt gevoerd ... Ik heb getracht,
hoe ontoereikend ook, hoge eisen te stellen aan mijn optreden in een
openbaar ambt ... Het is onmogelijk en onverenigbaar met de waardigheid van de Verenigde Staten, dat hun hoogste gezagdrager en diens
minister van Buitenlandse Zaken voortdurend aan dit soort aanvallen
worden blootgesteld, zulks terwijl ons van aile kanten gevaren omringen,
wij overal risico' s lopen en zich overal mogelijkheden voordoen die wij
anders misschien zouden kunnen aangrijpen. Dit is een feit , geen dreigement.'
Het is de moeite waard op die afluisteraffaire bier iets uitvoeriger in te
gaan, omdat zelfs nu, nog maar enkele jaren later, nog maar weinigen zich
herinneren - of weigeren te geloven - wat Kissinger toen precies deed en
zei. Die he le episode vormt een doorlopend getuigenis van grootheidswaan en leugenachtigheid, gezouten met zelfbeklag. Morris is ervan
overtuigd dat die uitbarsting van 'woede, angst en rancune' daar in Salzburg geen komedie was. Kissinger, zegt hij, was ervan overtuigd dat aan
staatslieden een soort droit de seigneur toekwam, dat hun toestond aIle
middelen te gebruiken en aIle waarheid te verdoezelen om de hogere
belangen van de Staat te dienen.
Maar waarom raakte Kissinger dan zo opgewonden over het uitlekken van
bombardementen, die toch in ieder geval al bekend waren aan degenen
tegen wie zij waren gericht ? Morris meent dat hij daarmee zijn loyaliteit
jegens Nixon wilde bewijzen, net zoals hij voordien zijn loyaliteit aan de
harde lijn van de Generale Staf wilde bewijzen door zijn toestemming te
geven voor die bombardementen. 'De enige slachtoffers waren zijn principes' .
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Schrijvend over een eerder verschenen Kissinger-biografie merkte Morris
enkelejaren geleden reeds op, dat het tijd werd Kissinger eens een keer te
benaderen met dezelfde gezonde zin voor verhoudingen, dezelfde kritische instelling en hetzelfde vertrouwen in eigen gezond verstand waarmee
de Amerikanen hun lokale politici plegen tegemoet te treden. Bij het
beoordelen van Kissinger is het namelijk van belang zich een beeld te
vormen van de wijze waarop hij zowel het Congres als de publiciteitsmedia, het ambtelijk apparaat en al degenen waar hij in binnen- en buitenland
mee te maken kreeg, manipuleerde.
Meet men echter zijn boek aan deze maatstaf, dan valt het tegen. Het
beoordeelt Kissinger inderdaad kritisch en soms terecht scherp-bijtend.
Doch aan een goed-sluitende analyse van zijn beleid of van de wijze
waarop hij dat voerde, komt het niet toe. Het blijft niet meer dan een
anekdotische reportage-bundel met hier en daar pikante bijzonderheden
over episodes die Morris zelf meemaakte. Het vertelt weI dat Kissinger
het memorandum van Halperin tot uitgangspunt nam, maar niet hoe hij het
klaarspeelde van daar uit de macht te veroveren die hij later bezat.

Minachting
Het oordeelt allesbehaive mild over Kissinger, maar bepaald hoogachten
doet het niemand die iets met buitenlandse politiek te maken heeft of had.
Niet aIleen Kissinger, maar ook zijn voorgangers en zijn opvolgers, het
Departement van Buitenlandse Zaken zowel onder Nixon als onder Carter, de Amerikaanse diplomaten en journalisten, de President en het
publiek krijgen er op hun beurt allemaal van langs. Die duidelijke minachting, samen met de verzekering dat het allemaal best zou gaan met het
buitenlands beleid van Amerika als men dat stel idioten maar opzij kon
schuiven, wekt een onaangenaam ijdele indruk.
Maar het mooiste ligt in Morris' conclusie. Nadat hij in de ene episode na
de andere het inhumane karakter van Kissinger heeft blootgelegd en
bejammerd, valt hij aan het eind van zijn betoog terug op de moraal van de
'stoere jongens' in Washington. De buitenlandse politiek ligt nu, zegt hij,
in de handen van 'een kneuterig, middelmatig establishment, dat de blunders van zijn beleid in het verleden heeft overleefd door publiek geheugenverlies en onverschilligheid aan de dag te leggen'. Een Amerikaans
staatsmansschap dat zijn naam waard is, kan zich aIleen nog waar maken
wanneer de bezem wordt gehaald door de bureaucratie op het Departement van Buitenlandse Zaken. En er is maar een man die dat kan doen :
Henry Kissinger ! Hij is 'de enige die bij machte is ons voor te gaan en die
waard is dat wij hem in ere houden. AIleen : dan moet deze ijveraar voor
de geheimzinnigdoenerij een pleitbezorger worden van de openbaarheid,
deze verleider van de pers en van het Congres een criticus worden van al
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dit soort verleidingskunsten, deze beoefenaar van de onbarmhartige Realpolitik een strijder worden voor een nieuwe menselijkheid in het Amerikaanse buitenlands beleid'.

Super-K
Ja, wie weet - en misschien kan hij dan nog de geesten uit het verleden
bezweren ook ! Het feit dat Morris tenslotte niets beters weet dan zijn
Super-K te hulp roepen ter redding van het Amerikaans buitenlands beleid
bewijst, dat hij de meest voor de hand liggende les van de jongste geschiedenis niet heeft begrepen : dat het karakter van onze politieke leiders
even zwaar weegt als hun intelligentie of hun politieke ervaring.
Kijkt men nu terug op het buitenlands beleid van Amerika tussen de jaren
1969 en 1977, dan vindt men daarin twee duidelijke winstpunten : een
doorbraak naar China en een overigens nog heel breekbaar begin van een
vergelijk tussen Israel en zijn Arabische buurlanden. Licht men deze twee
punten eruit, dan blijft er - naast veel successen - ook een reeks van
teleurstellingen en blunders over. Elk van deze mislukkingen draagt
duidelijk het brandmerk van het karakter van Henry Kissinger.
Zijn overtuiging dat de Amerikaanse invloed in de wereld afhangt van
Amerika's vertoon van 'kracht' - waarmee hij meedogenloosheid bedoeIde en niet de kracht van morele integriteit - stortte ons in nog eens
vier zinloze oorlogsjaren in Indo-China. Amerika mag niet de schijn op
zich laden verliezer te zijn, redeneerde hij, ongeacht wat het kost. Hij
dreef die redenering zo ver door dat hij, toen Saigon in 1975 begon af te
brokkelen, voor zichzelf een domino-spelletje ging opzetten door te stellen dat wanneer Amerika nu de strijd niet met nog meer materieel en
manschappen zou voortzetten, dit een 'cataclysmisch' effect zou hebben
op zijn geloofwaardigheid.
Zijn angst om zwakheid te tonen bleek ook uit zijn anders onbegrijpelijke
drang om allerlei ergens ter wereld uitbrekende kleine conflicten te behandelen als waren het krachtmetingen met de Sovjet-Unie. Wij moesten zo
nodig in verweer komen tegen het communisme in Angola en Oost-Bengalen. Omdat Cambodja invloed kon oefenen op de situatie in Vietnam,
moesten de Amerikanen hun officiele toezeggingen breken en zich gaan
bemoeien met een burgeroorlog in dat land.
Zijn voorliefde voor rechtse dictaturen betrok de Verenigde Staten in
het beleid van onderdrukking en corruptie door deze dictaturen gevoerd en
maakte hen tot het arsenaal niet van de democratie maar van de autoritaire
staatsvorm. Zijn houding tegenover Chili liet hij duidelijk blijken uit een
kanttekening die hij krabbelde op een telegram van de Amerikaanse ambassadeur aldaar, waarin deze meedeelde de kwestie van de mensenrechten bij de junta te hebben aangesneden : 'Sein.hemr.dat hijophoudt met
•
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lesjes in de politieke wetenschap weg te geven': Zijn ingenomenheid met
de Griekse kolonels weerhield hem ervan in te grijpen, toen zij probeerden
een eigen marionet op de plaats van Makarios in Cyprus te zetten. Dat hij
deze staatsgreep ongehinderd liet passeren en zelfs liet doorschemeren dat
de Verenigde Staten er geen bezwaar tegen hadden, leidde onvermijdelijk
tot de ellende van de Turkse invasie op het eiland.
Hij probeerde zijn eigen ego op te krikken door successen van het buitenlands beleid uit te bazuinen tot iedere prijs - 66k een verdraaiing van de
werkelijkheid. Die prijs was hoog in het geval van de detente met de
Sovjet-Unie. Deze aanlokkelijke illusie leidde tot kletspraatjes van Nixon
over een 'vredesstructuur'. Deze leidden op hun beurt tot gebrekkige
overeenkomsten met de Sovjets. Tengevolge daarvan rezen bij de Amerikanen veel te hoge verwachtingen, die later, toen het allemaal maar schijn
bleek, omsloegen in heftige tegenstand tegen het idee van aanpassing in de
bewapeningscontrole en andere soortgelijke beleidspunten.
COH'b()y

Zijn geheimzinnigdoenerij en zijn zucht naar persoonlijke macht - zijn
streven naar het imago van 'de cowboy die helemaal alleen op zijn paard
naar de stad kornt", zoals hij het zelf ooit uitdrukte - veroorzaakte
eveneens pijnlijke misgrepen. Hij hield zijn ministerie zorgvuldig verstoken van iedere informatie over zijn toenaderingspogingen tot China, met
het gevolg dat de Japanse regering, anders dan zij had mogen verwachten,
geen voorafgaande waarschuwing kreeg, hetgeen onnodige verontwaardiging en verbittering in Tokio teweeg bracht. Doordat Kissinger zich persoonlijk niet interesseerde voor de problemen van de grondstoffen en de
financien, die de derde wereld bezig hielden, kon het gebeuren dat de
regering van de Verenigde Staten volkomen werd verrast door de macht
van de OPEC - de gezamenlijke olie-producerende landen. Een bevestiging van hetgeen een Brits diplomaat opmerkte : 'Een regeringssysteem
dat op klieken en intriges steunt, vangt geen waarschuwingssignalen Ope '
Zijn minachting voor de wet vervreemdde hem onvermijdelijk van de
Amerikaanse idealen en maakte het hem onmogelijk bij zijn optreden op
het wereldtoneel gebruik te maken van wat altijd de basis vormde van het
aanzien dat Amerika genoot. Toen hij vlak voor zijn aftreden afscheid nam
van de pers, werd hem de vraag gesteld waar hij zich nu het meest door
teleurgesteld had gevoeld. Hij antwoordde : 'Door het atbrokkelen van de
Uitvoerende Macht tengevolge van Watergate. Wij hebben teveel energie
verbruikt voor beuzelarijen over procedures en andere randproblemen' .
Zijn neiging om mensen te bedriegen drukte een kwalijke stempel op de
reputatie van de Verenigde Staten. Toen hij eindelijk in de geheime onderhandelingen van 1972 het recht van Noord-Vietnam erkende om troepen te
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stationeren in het Zuiden, lichtte hij Thieu daar niet over in. In Saigon
vertelde hij Thieu dat Nixon met het oog op de komende presidentsverkiezingen een vredelievend gezicht moest tonen, maar dat als die
verkiezingen eenmaal achter de rug waren, hij weI akkoord zou gaan
met een invasie in het Noorden. Toen de vredesvoorwaarden werden
gepubliceerd en Thieu ze tegensprak, liet Kissinger zich tegenover een
paar journalistieke vriendjes ontvallen dat Thieu die voorwaarden dan
maar moest leren te verteren. Nadien verenigde hij zich weer met de
beslissing om op Kerstmis Hanoi te bombarderen teneinde aldus Thieu
te bewijzen dat Amerika nog steeds aan de harde lijn tegenover het
Noorden vasthield. In 1974 verklaarde hij dat de Verenigde Staten geen
'op schrift staande bilaterale verplichtingen' hadden tegenover Saigon.
Op dat moment echter wist hij, dat Nixon Thieu schriftelijk de verzekering had gegeven, 'dat wij met volle kracht zullen antwoorden wanneer
Noord-Vietnam de gesloten overeenkomst zou schenden'.
Zijn koudbloedigheid sneed hem af van ieder gevoel van medelijden met
het menselijk leed in Cambodja, Vietnam en elders. Veel Amerikaanse
functionarissen voelden zich in Vietnam gegrepen door hun medeverantwoordelijkheid. Kissinger echter toonde zich alleen maar gekweld wanneer de uiterlijke schijn dat wenselijk maakte. In t 974 schreef Richard
Holbrooke, toen nog redacteur van Foreign Policy, thans onderminister
van Buitenlandse Zaken, dat Kissinger in zijn beleid tegenover Vietnam
'zich geheel en al vrijwaarde van iedere terughoudendheid, die gebaseerd
zou moeten zijn op de erkenning van morele normen' . Hij voegde daaraan
toe dat Kissinger in zulke tragedies als zich in Biafra en Bangladesh
afspeelden 'hoegenaamd geen blijk gaf dat hij menselijk lijden beschouwde als een factor van belang. En in feite is dat nog maar zacht
uitgedrukt. Enkele van zijn vroegere medewerkers zijn tot de bevinding
gekomen dat hij totaal gespeend is van iedere gevoeligheid voor menselijk
leed' .
Zijn zelfbeklag misstond hem in hoge mate als staatsman. Nimmer uitte hij
ook maar een woord van spijt over het afluisteren van zijn naaste medewerkers en leden van hun gezin, maar toen er eens ooit iemand in zijn
vuilnisbak aan het snuffelen was geweest, beklaagde hij zich bitter over
het leed dat aldus aan zijn vrouw was aangedaan. Na zijn persconferentie
in Salzburg schreef de Washington Post:
'Andere ministers van Buitenlandse Zaken hebben ook hun kwade dagen
gehad, maar zich daarin waardig gedragen. Het zou bii een man als
George Marshall niet zijn opgekomen met aftreden te dreigen toen Senator Joseph McCarthy niet ophield hem uit te maken voor een communist.'
Een van zijn vroegere assistenten schreefna Salzburg: ' Kissinger moest
om ziin macht te verwerven de prijs betalen van te moeten werken in een
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immorele atmosfeer, doch er is geen enkele aanwijzing dat hij ook maar
enige moeite had met het betalen van die prijs':
Roger Morris ziet dat ook weI. Hij schrijft het toe aan het feit dat Kissinger
zich deelgenoot liet maken van Nixons boosaardigheid. Naar zijn mening
identificeerde Kissinger zich te veel met de doeleinden van het regiem en
met de giftige stijl van een man als Nixon. Voor hem zowel als voor Nixon
waren beginselen, legaliteit en nationaal belang zaken waarin uiteindelijk
aIleen hun persoonlijke visie telde ; een visie die de democratie verachtte.
Hoe kan men nu iemand die zich aandient als kenner van de buitenlandse
politiek, emstig nemen wanneer hij na zulke dingen te hebben geschreven,
beweert dat de redding van Amerika ligt bij zo 'n man, die met vrije hand de
bezem kan hanteren omdat hij door geen enkele morele overtuiging wordt
afgeremd?
Een van Kissingers medewerkers stelde het scherp : 'Kissinger is een man
met een eerste-rangs intellect, maar een derde-rangs mentaliteit.'
Het karakter van een gezagdrager blijft in de politiek een rol spelen die
niet mag worden onderschat.
Veronderstel eens dat Nixon in de tijd toen hij besloot tot het bombarderen
van Cambodja, een man naast zich had gehad van Marshalls karakter. Dan
had hij ongetwijfeld te horen gekregen dat Amerika zich een dergelijk
beleid niet kon veroorioven en daarmee kans liep in eigen vIees te snijden.
Dan zouden waarschijnlijk die bombardementen zijn uitgebleven, dus ook
niet hebben kunnen 'uitlekken' - dus geen zoeken naar het Iek, geen
dreigementen om degene die zijn mond voorbij had gepraat, te 'vernietigen', geen afluisterschandaal, geen griezeigeheimen die naderhand weggemoffeld moesten worden. Dit is natuurlijk maar een veronderstelling ;
uiteindelijk had toch het karakter van Richard Nixon de doorslag gegeven.
In feite deed dit nu het karakter van Henry Kissinger.
Het wachten is nog steeds op een boek dat voidoende recht doet aan het
verschijnsel Kissinger. Voor een belangrijk deel zou dit een analyse
moeten worden van de Amerikanen zelf : een antwoord op de vraag wat
mankeert er aan de Amerikanen, dat zij een man als deze de kans gaven
ons van de wijs te brengen ? Het lijkt mij echter in hoge mate twijfelachtig
of zo'n boek - het zoveelste over Kissinger - nog een kans maakt op
verschijnen. Een Henry Kissinger zonder macht is niet interessant meer.

1 Roger Morris: 'Uncertain Greatness: Henry Kissinger and American Foreign Policy,
Harper & Row, New York, 312 pp., $ 10.95.

Forum
Tien jaar zwarte panter
Begin december viert de Antwerpse kunstgalerij De Zwarte Panter haar tienjarig bestaan. Een gebeurtenis waar men bezwaarlijk stilzwijgend aan voorbij kan gaan. Haar
ontstaan, de kunststroming die zij verdedigt,
de gemoedelijke en fantasievolle atmosfeer
die zij heeft gecreerd, de originele improvisatie van haar activiteiten hebben een
levende traditie tot stand gebracht die niet
meer uit het cultureIe leven van de stad
Antwerpen is weg te denken. En over het
ganse land bekendheid verwierf.
Het begon in 1968, als een uitdaging. Een
groep kunstenaars, studenten aan de stedelijke kunstacademie, namen het niet langer
dat jonge kunstenaars niet aan bod kwamen
en door de gevestigde kunstgalerijen om
zgn. veilige handelsoverwegingen werden
genegeerd. Het was de periode van de abstracte kunst, de action painting, Cobra, het
tweederangssurrealisme en reeds de beginnende Conceptkunst. Zij echter beleden een
vernieuwd expressionisme dat wars van de
anekdotiek, eigen aan de school van Lathem, veel meer de vervoering of de tragiek
om het bestaan wilde uitdrukken. Hun
schilderkunst lag dik in de materie, hun
werkwijze berustte op spontane en heftige
expressie, hun beeldentaal sloot op zeer
persoonlijke wijze aan bij de fantastiek van
een Bruegel en een Bosch. Kortom zij waren
meer instinctief en vitalistisch dan intellectueel en bezonnen. Maar zonder het bewust te weten sloten ze aan bij een kunstrichting in de hele wereld die in die jaren
nog marginaal leefde : Francis Bacon, Vladimir Velkovic, Miodrag Dado om er maar
enkelen te noemen. En zoals er toen maar
weinig belangstelling bestond voor de
buitenlandse revival van het expressionisme, dat wij ooit om zijn vaak tragische
dimensie het existentieel expressionisme
hebben genoemd, bleven ook deze artiesten
in de kou staan. Maar ze lieten het er niet bij.
Ze wilden doorbreken. En onder hen rijpte
de idee zelf een galerij te beginnen om hun
werk in de openbaarheid te brengen. Een
uitdaging dus aan de wereld van de kunsthandel. Een uitdaging ook aan henzelf,
want wat, als ze zich niet waar konden maken ? .. Hun jeugdige overrnoed, hun contesterende humor, de zekerheid die-hen bezielde veegden aile bedenkingenweg. Een
onder hen, Adriaan Raemdenckclietschil-

derdoeken en verfpenselen staan, liep de
oude stad door op zoek naar een geschikte
expo-ruimte en liet zijn keuze vallen op een
leegstaand huis op de hoek van de Wisselstraat en de Oude Beurs. Daar had
vroeger een handel in lichte zeden gebloeid
onder de aanlokkelijke betiteling De Zwarte
Panter. Adriaan betrok het huis en behield
de naam voor de galerij. De eerste tentoonstellingen werden ingericht, de eerste drinkgelagen duurden tot laat in de morgen. De
start was een succes ; vrij vlug vormde zich
een groep vrienden uit aIle lagen van de bevolking die de galerij met sympathie
steunden, mensen die begrepen dat hier iets
nieuws, iets levends tot stand werd gebracht. Z6 dat, toen twee jaar later, de dienst
stedebouw het pand onbewoonbaar verklaarde en de Zwarte Panter moest verhuizen, de toenmalige burgemeester van
Antwerpen Lode Craeybeckx zich om het
voortbestaan van de galerij bekommerde en
zijn kabinetschef opdracht gaf een nieuwe
behuizing ervoor te vinden. Dit keer viel de
keuze op de gotische kapel van het Sint J ulianusgasthuis, aan de Hoogstraat. Hier
herleefde de Zwarte Panter, hier volgden de
tentoonsteUingen elkaar op, hier werden muziekavonden ingericht, hier kwamen ook
andere, zelf buitenlandse kunstenaars op
bezoek : Georges Grard, de Parij se gale rij
Iris Clert, de Cubaan Wifredo Lam, de Italiaan Enrico Baj, teveel om in dit kort bestek
een volledige opsomming te geven. Intussen
bleef de galerij haar eerste opdracht trouw.
Er was in het eigentijdse kunstleven plaats
voor een stroming die overal bloeide, die
nog onder schuchtere bewoordingen ook in
de officiele publikaties naar voren werd gebracht. De kunstenaars van de Zwarte Panter raakten meer en meer bekend: Fred
Bervoets, Wilfried Pas, Walter Goossens,
Roger Van Akelgen, Laurent Lauwers,
Peter Celie, Tone Pauwels. Sinds 1974
sloot Jan Cox, pas terug van een lang verblijf in Boston, zich bij hen aan en deeIde
het wei en wee van de galerij. Ook andere
artiesten kregen hier hun kans. Tien jaar is
een hele tijd voor een kunstgalerij die haast
zonder geldmiddelen startte en zich hard te
verdedigen had om haar artistieke optie
aanvaardbaar te maken. Terwijl zovele andere galerijen het na enkele jaren opgaven
(de economische crisis vandaag heeft veel
slachtoffers geeist) zet de Zwarte Panter
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haar activiteiten voort. Een bewijs dat de
oorspronkelijke opzet rijk aan mogelijkheden was ; een bewijs dat deze artiesten
een boodschap hadden die aan de zorgen
en vragen en verwachtingen van deze tijd
beantwoordde. Maar dit zou nooit mogelijk
zijn geweest zonder de inzet en toewijding,
zonder de innemende goedheid en de ongedwongen levensstijl van de jonge man
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die zijn persoonlijke schilderscarriere opgaf om voor anderen een plaats in onze
wereld te veroveren. Zonder de galerijhouder Adriaan Raemandonck waren we
op artistiek gebied armer geweest. Daarom
is de hulde die bij de viering van het tienjarig bestaan Zwarte Panter wordt gebracht,
zonder meer verdiend.
Jo F. Du Bois

De Grote Nederlandse Larousse : op het kruispunt van
bevattelijkheid en betrouwbaarheid
De Grote Nederlandse Larousse Encyclopcdie in vijfentwintig delen is nu al aan haar
eenentwintigste atlevering toe ( n. Een
beoordeling ervan kan natuurlijk vanuit verschillende hoeken worden aangepakt. Ik
voor mij wens me uitdrukkelijk te beperken
tot een van de dingen die de huidige gebruiker wei vaker en volkomen terecht in
zon monument van eruditie hoopt te vinden: een tegelijk bevattelijke (aan zijn begripsvermogen aangepaste) en betrouwbare
(juiste , voldoende nauwkeurige) informatie
over wetenschappelijke en technische termen en begrippen. Wetenschap en techniek
hebben inderdaad tot in de laatste decennia
en jaren zon gestage en vaak stormachtig
versnelde ontwikkeling doorgemaakt, dat
geen enkel individu dat uitdijend kennisheelal ook maar enigszins kan overzien. Wat
de enkeling al lang niet meer vermag, probeert een encyclopedie toch telkens weer
opnieuw ! Niet uit onbezonnen overmoed,
maar uit 'haast dagelijks ervaren noodzaak :
tal van politieke en economische , sociale en
zelf ethische discussies of debatten worden
uitgelokt - of wezenlijk mede bepaald - door
nieuwe wetenschappelijke bevindingen of
technische - reeds gerealiseerde of in het
vooruitzicht gestelde - innovaties als de genetische manipulatie, het gebruik van kernenergie, van de computer...
Maar ook wie gewoon op de hoogte wenst te
blijven van wat er in zijn (cultuur-)gemeenschap omgaat, stoot voortdurend op

I Grote Nederlandse Larouss e Encyclopedie in vijfentwintig delen, Heideland-Orbis N. V., Hasselt/Scheltens & Giltay N. V. ,
's-Gravenhage, .1978, BF. 1.595 per deel.

wetenschappelijke en technische dimensies
die onverwachts en 'hinderlijk' zijn eigen
belangstellingssfeer doorkruisen. Toen de
Belgen vorig jaar met enige trots vernamen
dat een landgenoot de Nobelprijs van chemie had gekregen, bleek uit aile in de pers
verschenen interviews hoe moeilijk de
journalisten het hadden om aan de gevierde
laureaat een paar relevante en zinnige vragen te stellen. En zo ervaren wij wei vaker
de dringende behoefte om in een naslagwerk het vreemde begrip of het gebrekkige inzicht ten minste orienterenderwijs
wat scherper te stellen.
De eisen van bevattelijkheid en betrouwbaarheid zijn voor de lexicograaf beslist geen nieuwe opdracht of geen nieuw
probleem. Maar de onderneming is wei hachelijker geworden : de resultaten en inzichten van een alsmaar meer gespecialiseerde kennis moeten duidelijk gemaakt
worden voor niet-specialisten. Een geologisch lexicon samenstellen voor geologen
is beslist veel gemakkelijker dan de ' onrnisbaar' geachte geologische terminologie
uit te leggen aan de niet-geologisch geschoolde, gewone taalgebruiker.
De
huidige lexicograaf laveert voortdurend
tussen de Scylla van een te grove vereenvoudiging en de van een te Charybdis
hermetisch vakjargon. De betrouwbaarheid
van de informatie hoopt men veilig te stellen door het beroep op een plejade vakspecialisten, terwijl het redactioneel beleid
ervoor dient te zorgen dat die medewerkers hun gedegen kennis op bevattelijke
wijze overdragen. Van het slagen van
beide doelstellingen hangt grotendeels de
waarde en de verdienste af van een zogenaamde universele encyclopedie.
Op strikt wetenschappelijk vlak zijn er m.i.
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vooral twee soorten opheldering die de gebruiker in zijn encyclopedie zoekt: de
eerste betreft de classificatie van de kennisobjecten, de tweede een beter inzicht in de
gangbare basisbegrippe n van de wetenschappen ten opzichte waarvan de gebeurlijk nieuwe ontdekkingen gesitueerd en 'begrepen' dienen te worden.
De classificatie wordt in de Nederlandse
Larousse voortreffelijk gedefinieerd als 'het
indelen van een verzameling objecten, concepten of verschijnselen in klassen, volgens
een of meerdere karakteristieken erkend in
de componenten van de verzameling'. Die
conceptuele 'plaatsbepaling' wil een antwoord geven op de vraag : wat heet, wat
noemen wij of dienen wij eigenlijk te
noemen... marmer, erts, graan, gierst, soja,
koraal bladluis, krill, mensaap... De
lexicograaf wordt hier vaak geconfronteerd
met het onvermijdelijke probleem van het
gevestigde dubbele (of meervoudige) taalgebruik. Algemeen ingeburgerde en vertrouwde oerdegelijke N ederlandse termen
weerspiegelen de min of meer voor-wetenschappelijke doorsnee-interesse en doorsnee-kennis van de Nederlandse taalgebruiker, terwijl de wetenschapsmensen in
diezelfde taalgemeenschap ondertussen een
verfijnder en exacter classificatie van hun
kennis hebben uitgewerkt. Om maar een
voorbeeld te noemen: strikt wetenschappelijk slaat 'kristal' uitsluitend op een
ruimtelijk geordende inwendige structuur
van de vaste stof, die juist niet aanwezig is in
het 'kristal' van de vazen en glazen van de
gewone taalgebruiker.
De lexicograaf ziet zich weI verplicht die
verschillende betekenissen als rechtmatig want gebruikelijk - te accepteren en tevens
zo duidelijk mogelijk aan te geven hoe verschillend de betekenis volgens de context
kan of moet zijn. De Nederlandse Larousse
heeft dit meestal op een bijzonder geslaagde
wijze gedaan, met name in de taxonomische
(de levende wezens betreffende) plaatsbepaling van plant of dier, al had men de daarbij gehanteerde, welhaast principiele oplossing in een aantal gevallen nog consequenter
kunnen toepassen. Die oplossing bestaat
hierin dat men vele vertrouwde en 'vage'
Nederlandse termen definieert als: 'Algemene be naming voor eengroep planten of
dieren - met deze of gene karakteristiek of
gelijkenis - die volgens de wetenschappelijke systematiek in onderscheiden (soms
erg verschillende) families, geslachten... X,
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Y, Z ondergebracht worden.'
Natuurlijk kan ook de Larousse slechts het
taalgebruik registreren en niet vooruitlopen
op wat in het Nederlandse taalgebied nog
aan het gebeuren is of helemaal nog niet is
gebeurd. Niet aIleen de strikt wetenschappelijke maar ook de populaire belangstelling voor de 'natuur' is in enkele jaren
tijd wereldwijd en intenser geworden. Planten en dieren van andere continenten hadden vanzelfsprekend geen N ederlandse
naam, evenmin als een groot aantal (inheemse) planten of dieren (insekten b. v.) die
te klein, te (al dan niet economisch) onbeduidend ofte 'heimelijk' waren, om in onze
cultuurgemeenschap een aparte naam te
krijgen. Nude belangstelling voor die twee
'vergeten' groepen (naar de publikaties te
oordelen) in onze samenleving voortdurend
toeneemt, zitten wij midden in het probleem
van de zogeheten 'maaknamen', waartegen
vaak op diametraal tegenovergestelde wijze
aangekeken wordt. Om maar twee voorbeelden te noemen. In Else viers Vogelatlas
van 1975 hebben de Nederlandse bewerkers
van het oorspronkelijk Engelse werk 'voor
soorten waarvoor nog Nederlandse namen
ontbraken met de meeste zorg een naam gekozen'. Maar in Elseviers Vlin de rg ids
(Europa) van 1971 meenden de Nederlandse
bewerkers van de eveneens Engelse uitgave, dat er bij ons 'niet de minste behoefte
bestaat aan zulke maaknamen', en zij 'aanvaarden' dientengevolge slechts een goede
veertig deugdelijk bevonden N ederlandse
namen, ofschoon o.m. onze Duitse, Franse
en Britse buren al een gevestigde traditie
hebben van vaak pittige en goedgekozen
namen in de eigen taal. Hoe de Nederlandse
'vertalers' van de Franse Larousse daarmee
in het reine gekomen zijn, is mij niet erg
duidelijk. Opvallend veel (te veel ?) 10uter wetenschappelijke (Grieks-Latijnse)
soortnamen zijn opgenomen zonder Nederlands equivalent. Die kwestie van de 'maaknamen' lijkt mij een nog grotendeels braakliggend werkveld te zijn, waarin de gemanifesteerde doorsnee-interesse van de hele
taalgemeenschap een belangrijke rol speelt
(zal spelen).
De tweede soort verheldering die men van
een encyclopedie - op het strikt wetenschappelijke vlak - verwacht, betreft het inzicht in de min of meer fundamentele begrippen of verschijnselen die het hele
bouwwerk schragen. Hier zoekt men vooral
een antwoord op de vraag : wat is, wat ver-
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staan wij thans of dienen wij eigenlijk te
verstaan onder. .. elektriciteit, magnetisme,
(kern)fissie en -fusie, licht, cybernetica... ?
Hier kan men blijkbaar twee nogal verschillende wegen uit : die van de zo beknopt en
exact mogelijke (wetenschappelijke) definitie of die van de bevattelijker en concreter
om- of beschrijving van de werking of 'uitwerking' van de betreffende fenomenen. De
Grote Nederlandse Larousse heeft op gelukkige wijze beide benaderingen met elkaar
verbonden. Voorop staat een beknopte, vrij
exacte, maar voor de niet-gespecialiseerde
lezer vaak wat weerbarstige definitie,
waarop dan in de zogenaamde encyclopedische toelichting een uitgebreider en bevattelijker beschrijving volgt, die de bijzondere
term in de relevante context wetenschappelijk situeert, naar de ervan afgeleide of ermee verwante begrippen verwijst en eventueel de praktische toepassingen vermeldt
(vanzelfsprekend werd deze 'volgorde' eveneens gebruikt in de eerder vermelde verheldering van de classificatie, om die zoveel
mogelijk ook inhoudelijk op te vullen).
N og duidelijker en overtuigender vind ik die
dubbele benadering in de behandeling van
de meestal ingewikkelde hedendaagse techniek, die - dit weze terloops vermeld - altijd
een heel pakket wetenschappelijke inzich-
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ten veronderstelt en insluit. Toch niet zo
makkelijk verstaanbaar te maken technische
prestaties als b. v. de laser, de computer, de
fasen-microscoop, de holografie de kernreactor en de satelliet worden hier op voortreffelijke wijze voorgesteld en uitgelegd.
Om even bij de laser stil te staan : in de
beknopte definitie -'lichtbron die zeer
sterke, coherente lichtflitsen kan voortbrengen' - is de wellicht nog ondoorzichtige
term' coherent' van wezenlijk belang en die
krijgt dan ook in de encyclopedische toelichting de verdiende aandacht.
Ik vermoed dat de Nederlandse Larousse
heel wat te danken heeft aan de deskundige
informatie en de bevattelijke behandeling
daarvan in het Franse origineel, waaraan
eveneens het overvloedige en up-to-date illustratiemateriaal werd ontleend. Die overvloed vergt weI enige oplettendheid bij het
juiste aanbrengen van de onderschriften (in
Deel XI, pp. 227-228 b. v. zijn twee van de
zeven onderschriften fout, en hoort een illustratie daar helemaal niet thuis).
Al met al heeft deze encyclopedie , op het
kruispunt van wetenschap en techniek, en
van bevattelijkheid en betrouwbaarheid uitstekend werk geleverd.
Henk Jans

De deontologie van de goede pers
Het nieuwe schooljaar begint. In het katholieke onderwijs worden weer honderdduizenden kinderen aangespoord om
zich te abonneren op Doremi, Zonnestraal,
Zonnekind, Zonneland of TOP, de onvolprezen jeugdbladen van uitgeverij De Goede
Pers, een afdeling van de N. V. Altiora in de
abdij van Averbode. Gewoontegetrouw kijk
ik na een aantal weken weer eens hoe het zit
met de kwaliteit van deze jeugdlectuur. En
zoals elk jaar begin ik me dan onwel te
voelen. Bijvoorbeeld bij een tekst als deze,
van de hand van Rene Swartenbroekx '
Gered
En plotseling werd het stil.
Erik De Blancke, zoon van een mijntngenieur in Kolwezi, merkte het eerst niet. Hij

Zonneland, 8 september 1978.

voelde zich aileen maar onwennig . De
vreemde sfe er random hem maakte hem
angstig.
- Er is iets niet in orde , dacht hi}. Maar
wat ? Toen hij naar zijn hond Lockie keek,
wist hij het. Loekie stond doodstil. Zelfs zijn
staartje bewoog niet . Aileen aan het zachtjes op- en neergaan van zijn flanken zag je
dat hij nog ademde, nog leefde .
- StU! dacht Erik. Het is TE stil.
De bladeren van de palmbomen bewogen
niet. Ze hingen, als versteend, te bakken in
de zon. Geen krekels ! Hun zinderend geluid, dat anders onafgebroken over het Afrikaanse landschap golfde , was er niet. De
wereld leek een film waarvan het beeld plotseling was blijven stilstaan,
Plotseling een geratel aan het einde van de
straat. Er werd geschoten.
- Erik! riep mama paniekerig. Erik, kom
vlug ! Geschrokken liep Erik naar de villa
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van defamilie Vranks. Daar was hij, samen
met zijn ouders, een dagje op bezoek, Loekie
bleef vlak bij hem, liep geen meter vooruit,
bleef g een meter achterop.
Ze bereikten de villa.
- Vlug, zei mama. De rebellen zijn in de
stad. Ze schieten op alles wat beweegt. We
moeten ons verstoppen.
De heer Vranks, een vijftiger met een zware
hoornen bril op zijn neus, deed erg zenuwachtig. Hij sloot aile deuren, blafte zijn
boy af en liep doelloos op en neer.
- Naar de badkamer ! zei hij. Daar zijn we
het veiligst .
Met zeven mensen in de badkamer : meneer
en mevrouw Vranks, mama, papa, Erik, de
boy en een zwart hulpje. En Loekie.
Erik streelde zijn hondje over de kop. Maar
Loekie kromp ineen, kroop, bijna plat op zijn
buik, in de hoek en keek angstig naar zijn
baasje.
- Wat mankeert die hond toch ? vroeg
Erik.
Papa wist het.
- Honden zijn bang als de dood voor wilde
dieren, zei hij. Ik durf te wedden dat de rebellen zich hebben ingesmeerd met
luipaardevet. Dat is een onuitroeibaar bijgeloof. Ze wanen zich dan zo sterk als de luipaard. De hond ruikt het ...
Het werd warm in de badkamer. Er hing een
geur van zweet en angst. En plotseling klonken er schoten. Vlak bij. Ruiten kletterden
aan diggelen. Loekie huilde , luid en klaaglijk.
- Verdraaid, smerige hond, zei de heer
Vranks schor.
- Psst ! deed Erik. Psst, Loekie.
Maar Loeki huilde opnieuw. In doodsangst.
- Die hond moet weg, zei de heer Vranks.
Hij zal ons verraden.
Hij zette zijn bril af en maakte z.enuwachtig
de glazen schoon met zijn shirt.
- Ik zal zorgen dat hij stil is, zei Erik
kleintjes.
- Oe ... oeeee ! huilde Loekie.
- Weg! zei de heer Vranks. Zo dadelijk
komen de rebel/en in de richting van het
gehuil en keilen ze een granaat door het
raampje.
Hij klom op een stoel, deed het raampje
open en keek veelbetekenend naar papa. Die
haalde zijn schouders op, pakte Loekie vast
en duwde hem door het raam naar buiten.
Een nieuw salvo deed de ruiten aan de andere kant van de villa rinkelen. Maar de
rebellen gingen voorbij...
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Ze hleven er dagen ... en nachten en dagen ...
Papa en de heer Vranks hadden stoppelbaarden. De glimmende steentjes van de
badkamer waren vochtig, a Isof ze zweetten
van angst.
Tot op de zesde dag. Toen hoorde Erik het
geluid van vlie gtuigen. En plotseling zag
hij, door het raampje de gele bloem van
een valscherm openbloeien.
Belgische para's kwamen hen bevrijden.
- Jullie hebben geluk g ehad, zegden ze .
Wat wij allemaal niet hebben g ezie n ... Kom,
we brengen jul/ie naar het vliegveld. Opgepast, want we vermoeden dat aan het einde
van de straat nog een weerstandsnest is.
Wat een herademing toen ze buiten kwamen. Een briesje liet het zweet op hun vermoeide gezichten drogen,
- Instappen, zei de para.
Maar Erik keek om zich heen.
- Loekie ! riep hij. Loekie !
- Geen tijd voor een hond ! snauwde de
heer Vranks.
Vijftig meter verderop klonk een zwak gehuil. Erik zag een vormeloos hoopje naast de
weg.
- Dat is Loekie, zei hij.
- Laat hem! waarschuwde een para. Aan
het einde van de straat ...
Maar Erik was al weg, liep naar Loekie , met
wie hij lange wandelingen door de tropen
had gemaakt, met wie hij had gespeeld als
hij zich eenz.aam voelde, die's avonds op
zijn schoot klom en hem likjes g af....
- Ziiiii !
Als een boosaardig insekt hoorde hij het
j1uiten van een kogel.
- Ze schieten op mij, dacht hij verbaasd.
De para's openden aan de andere kant het
vuur, over zijn hoofd heen, om hem te dekken.
Erik bereikte Loekie. Z' n twee voorste
pootjes waren gewond, maar zijn grote,
trouwe ogen keken hoopvol naar de jongen.
Erik pakte hem in zijn armen en rende naar
het wachtende groepje mensen.
- Kom nou, zei een para.
Ze klommen in de laadbak van een wagen.
- Die rothond wordt nog onze ondergang.
snauwde de heer Vranks.
Maar papa g af Erik een knipoogje. En
Loekie likte zijn hand.
Rene Swartenbroekx

Ik wil bier niet ingaan op de Iiteraire banaliteit van dit verteIseItje, maar weI op de manier waarop een actuele gebeurtenis als de
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opstand in Shaba in verhaalvorm aan kinderen van 10 tot 12 wordt voorgelegd. De gebeurtenissen worden besehreven vanuit een
blank perspeetief. De zwarte guerrillastrijders versehijnen in de tekst als 'rebellen' die
nog primitieve wilden zijn : ' ...ing esrneerd
met luipaardevet, Dat is een onuitroeibaar
bijgeloof.' Deze dubieuze figuren sehieten
lafhartig op lieve hondjes (uiteraard met
grote trouwe ogen) en kleine blanke jongetjes. Gelukkig zijn er Belgisehe para's die
terugsehieten en de bedreigde Belgen helpen!
Ais argeloze lezer blijf ik met heel wat vragen zitten :
- waarom zijn die blanken in Kolwezi?
waarom wonen zij in villa's in zo'n straatarm land?
- waarom en waartegen rebelleren die 'rebellen' ? waarom zijn ze zo wreedaardig
agressief?
- waarom dropt de Belgisehe regering para's in een vreemd land waarmee Belgie
niet in oorlog is ?
Dit blokje literatuur blijkt in informatief opzieht erg onvolledig en bedenkelijk tendentieus. Het verzwijgen van aIle aehtergronden van de Shaba-opstand, b. v. van
de Belgisehe eollaboratie met de eorrupte
militaire dictatuur van Moboetoe, van de
Belgisehe economisehe belangen in Zaire,
van de motieven van de 'rebellen", van de
taakverdeling tussen de humanitaire Belgen
en de Fransen die in Kolwezi het vuile werk
moesten doen - dit alles geeombineerd met
het raeistische perspeetief op de gebeurtenissen maakt van zo'n verhaal een aanfluiting van elke journalistieke deontologie.
Onder het mom van ehristelijke opvoeding
krijgen de jonge lezers van Zonneland een
volkomen vervalst en raeistiseh vertekend
beeld van de historisehe werkelijkheid.
Ik ben nog maar nauwelijks bekomen van
dat proza, of daar struikel ik over de volgende aanslag op het journalistieke fatsoen
als ik de TOP-krant opensla-. Met ingang
van dit jaar versehijnt het vroegere veertiendaagse tienermagazine TOP in een
nieuwe formule : de ene week als magazine,
de andere week als krant, speeiaal gerieht op
de aetualiteit. En zie , in de eerste aflevering
van de krant prijkt een interview met Rene
Swartenbroekx, afgenomen door hoofdre-
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TOP, 13 oktober 1978.
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daeteur Karel Verleyen. De hoofdredaeteur
intervieuwt zijn redaeteur. Sinds enkele
maanden is Rene Swartenbroekx namelijk
lid van de redactie van TOP. Daar was een
plaats vrijgekomen doordat Gaston van
Camp, die in Averbode als een dwarsligger
gold, uit de redaetie verwijderd was. Het
interview vindt plaats naar aanleiding van
het versehijnen van een nieuw boek van
Swartenbroekx dat in Averbode wordt uitgegeven. Algebraisch uitgedrukt: x van
krant a interviewt y van krant a over boek p,
waarbij x in een vertrouwensrelatie met y
staat en a en p produkten zijn van dezelfde
uitgeverij. Die belangenvervleehting is
voor de jonge lezer natuurlijk algebra. Hij
denkt dat hij gewoon informatie leest.
Vol verwachting begin ik aan dit interview
dat zozeer naar reelame stinkt. Karel Verleyen traeht meteen een indruk van kritisehe
informatie op te roepen : 'Rene, je wordt de
ene ke er bejubeld door de kritiek en de andere keer de grond ingetrapt . Net als altijd
ligt de waarheid ergens in het midden, maar
zelfs je beste vrienden moeten toegeven dat
je werk van ongelijke waarde is. Kunje dat
verklaren?' Welke sofist is hier aan het
woord ? als Armand Pien mooi weer voorspelt en mijn buurman zegt dat het zal regenen, dan krijgen we bewolkt weer met opklaringen ? De waarheid is de grootste gemene deler van de voorhanden opinies ? En
he eft de lezer er geen reeht op te vernemen
om welke redenen en vanuit welk standpunt
Swartenbroekx geprezen of bekritiseerd
wordt?
Maar het antwoord van Swartenbroekx is
ook niet mis. ' ... Iedereen heeft zowat zijn
eigen visie op het verschijnsel drugs, geloof,
gastarbeiders ... Die visie zou hij graag geprojecteerd zien in mijn boek. Als het dan
niet uitvalt zoals hi) (of zij) het verwacht ,
krijg je een touw om je nek. Zo ben ik misschien de enige auteur die van elk boek kritieken kan voorleggen die varieren van uitmuntend tot onbenullig . Ik constateer ook
dat de uitzonderlijke keren dat ik verguisd
word, dit gebeurt door nieuwkomertjes in
het wereldje van de kritiek die ze/f nog nooit
iets hebben gepresteerd en die zich hele
pieten voelen als ze iemand finaal de grond
in kunnen schrijven. Maar kom, de Engelse
auteur Bruce Marshall schreef eens : "Hoe
hoger een aap zit, hoe beter je zijn achterwerk ziet": Als auteur moet je het erbij
nemen dat je gemeenschappelijk bezit bent
en dat men het recht meent te hebbenje in de
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lucht te steken of met modder naar je te
gooien. Zowat iedereen die zelf iets presteert maakt dat mee. (... ) Verder kom ik er
rond voor uit dat ik katholiek ben. Dat soort
engagement wordt je niet altijd (relfs door
de katholieken) in dank afgenomen. Ze doen
maar ... '
Ik vind het erg flauw dat Swartebroekx polemiseert tegen recensenten die hij niet met
name noemt en wier argumenten hij verzwijgt. Ais hun naam genoemd werd, hadden ze misschien een reden om te reageren,
maar nu voelt niemand zich aangeproken.
Maar omdat ik nogal begaan ben met de
mentale hygiene in het jeugdboekenbedrijf,
wil ik het weI even voor deze onbekenden
opnemen. Hoe redeneert onze Vlaamse
jeugdschrijver eigenlijk ? Ais ik m'n neus
dichtknijp voor zijn Shaba-verhaal om de
redenen die ik vermeld heb zal hij repliceren : jaja, u wilt uw eigen visie geprojecteerd
zien in mijn verhaal ! Wat hebt u al gepresteerd ? Hoe lang schrijft u al over jeugdlectuur ? Waarom gooit u met modder naar
mij? U verdraagt niet dat ik katholiek
ben! Daarmee is de kritiek weerlegd,
nietwaar ? Karel Verleyen is overigens volkomen tevreden met een dergelijk antwoord
en begint gewoon aan een volgende vraag.
Waarom beantwoordt TOP niet aan zijn
eigen doelstellingen ? Ais het de opzet is
tieners te informeren over de actualiteit,
waarom mag de kritiek op het werk van
Swartenbroekx dan niet aan bod komen ?
Waarom mogen de lezers niet weten dat niet
iedereen opgetogen is over de cliches in zijn
boeken, en over het gemoraliseer dat hij bedrijft ?3 Dat er discussie is over de manier
waarop hij de maatschappelijke werkelijkheid in beeld brengt ?4 Waarom krijgt de

3 Eric Hulsens, Alweer een diepmenselijk
boek ziet in Vlaanderen het licht , in De
Nieuwe, 2 april 1976.
4 Harry Overmeyer, Voor mij is iedereen
mens. De beeldvorming van de gastarbeider
door middel van jeugdboeken, in ZoZo II,
Antwerpen 1978, p. 9 e.v.
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lezer onvolledige en tendentieuze informatie
in plaats van degelijke denk- en discussiestof?
Er is nog ander onfatsoen. Naast een foto
van het omslag van Swartenbroekx' nieuwste
boek staat in een blokje deze tekst van TOPredacteur Erik Stynen : ' Een verhaal waarin
je jezelf herkent en dat je echt meebeleeft.
De liefde tussen twee jonge mensen slaat
een brug tussen twee harten, maar botst op
andere zeden en gebruiken. Het verhaal
draagt een kern van echtheid, Jonge mensen
die voor het eerst de liefde in hun leven ontdekken zijn erg kwetsbaar en ze vinden dikwijls weinig be grip en geduld bij de volwassenen. Een boek dat zo' n onderwerp durft
aansnijden is al een enig feit in de jeugdliteratuur. (Sic! E.H.). De manier waarop het
gebeurt en de vorrngeving maken het bekronenswaard. Is dit literaire kritiek of
schaamteloze en leugenachtige reclame?
Het wordt gepresenteerd als redactionele
informatie ...
Ais Karel Verleyen anderhalve pagina lang
gewerkt heeft aan de promotie van zijn redacteur en van zijn uitgeverij, krijgt hij ook
een beloninkje. Swartenbroekx : 'Ik denk
dat we dit wel g e meen hebben, Karel: l-ve
zijn allebei dw ar.e - nou ja - idea listen , wie
het gee n barst kan seize/en of een boek ja
dan nee geld opbrengt , maar die ten koste
van tijd en zweet proberen een zo goed mogelijk produkt op de markt te brengen, daar
niet altijd in slagen - oeh, we rijn maar mensen - maar er wei hun best voor doen.' Ja,
wie zijn publiciteit laat verzorgen door de
N .V. Altiora en haar filiaal De Goede Pers
kan weI zeggen dat de opbrengst van een
boek hem niet interesseert - ze is toch gegarandeerd !
Is men er zich in het katholiek onderwijs
eigenlijk van bewust welke bedenkelijke
lectuur er vanuit A verbode over Vlaanderen
verspreid wordt? Voistaat het echt dat
Averbode zijn produkten het etiket 'katholiek' opplakt om dan verder alle journalistiek fatsoen en aIle kwaliteitsvormen met
de voeten te mogen treden ?
Eric Hulsens

Boekbespreking
Theologie
Gunther Altner, Das Kreuz: die ser Zeit.
Von den Aufguben des Christen im Streit
urn die Kernenergie . Chr. Kaiser Verlag,
Munchen, 1977,84 pp., DM 9.80.
Gunther Altner is een evangelisch pastor
die inderdaad protestacties rond de bouw
van een kerncentrale bij het Zuid-Duitse
Wyhl actief begeleid heeft. De vier laatste
bijdragen in zijn boekje zijn daarvan
duidelijk getuige. Belangrijk echter is dat
hij in al zijn bijdragen zoekt naar de
diepere oorzaak van de gehele problematiek van onze tijd en naar het antwoord dat
wij, christenen, daarop zouden kunnen en
moeten geven. En in dit diepere verband
spreekt hij steeds weer van 'de dwaasheid
van een wereld die bezeten is van groei en
vooruitgang, die in naam van het leven en
steeds
hoger
opgeschroefde
levensbehoeften haar vergankelijkheid verdringt
en daardoor de vernietiging van het leven
oproept. .. ' (biz. 7), een wereld van mensen
die op de vlucht zijn voor de ervaring van
de vergankelijkheid van leven en bestaan,
die daardoor bezeten zijn van een aan
waanzin grenzende drang tot zelfbehoud
en zelfhandhaving. De christen bezit het
antwoord op deze angst voor de eigen vergankelijkheid, als hij bereid is onder het
kruis van Jezus Christus te gaan staan, bereid in te treden in het leven van Hem die
de dood daarin volledig aanvaard heeft en
zodoende authentiek menselijk leven gerealiseerd heeft dat door de dood heen in
God zelf bevestigd is. Juist in deze fundamentele achtergrond biedt dit boekje een
waardevol uitgangspunt voor een diepere
bezinning op een christelijke houding in de
totale problematiek van onze tijd. Daarom,
ondanks soms wat onvoldragen formuleringen, ter overweging sterk aanbevolen.
S. Trooster
Ladislaus Boros, Tiiglich aus dem Glauben
leben. 365 Texte zum Nachdenken und
Beten .
Matthias-Grunewald-Verlag,
Mainz, 1977, 244 pp., DM 19,50
Uit reeds eerder door hem gepubliceerde
boeken heeft de auteur voor iedere dag van
het jaar korte fragmenten genomen ter lezing en overweging. De fragmenten zijn
naar hoofdstukjes geordend : God, schep-

ping, Jezus Christus, enz. Ieder hoofdstukje wordt voorafgegaan door een korte
inleiding. Voor wie houdt van de - toch wei
wat zware - denktrant van Boros, een nuttig en welkom boekje.
S. Trooster
Walter J. Hollenweger, Konjlikt in Korinth.
Memoiren eines alten Mannes. Chr.
Kaiser, Munchen, 1978, 92 pp., DM 9,50.
Met behulp van een ik-figuur uit Korinthe
en een uit Nippur worden de gebeurtenissen en achtergronden verteld, die uiteindelijk hebben geleid tot de tekst van 1 Kor.
12-14 en Ez. 37. Blijkens de reclame op de
achterflap van het boekje hebben we te
doen met 'narratieve theologie", maar erg
imponerend is het niet. Hetgeen ons wordt
verteld is voor een deel gefingeerd, geromantiseerd, nogal gewild met een sterk
geforceerde actualisatie-tendens. Zo blijkt
Chloe (cfr. 1 Kor. 1,11) een herberg te beheren met de naam koinonia christianon,
dat in de weergave van de auteur 'christenen
voor het socialisme' luidt. Wat Ez. 37 betreft is het al niet veel beter ; aIleen het
eerste visioen (vs 1-14) komt aan bod en
het tweede visioen - minstens even belangrijk en boeiend - wordt zoals gewoonlijk
veriwegen. Al met al is het notenapparaat
van het boekje nog het beste !
Panc Beentjes
Jos Dhooge , Opvattingen en houdingen
van Vlaamse schoolcatecheten. Een ernpirisch onderzoek. Patmos Antwerpen/
Amsterdam 1977, 139 pp., BF 295.

Aan dit boek ligt een beschrijvend onderzoek ten grondslag, gehouden onder de
schooicatecheten in het bisdom Brugge en
de sectie VIaams Brabant van het bisdom
Mechelen (1975). Het onderzoek zelf
beoogt in de eerste plaats een beschrijving
te geven van de wijze waarop de catecheet
zijn taak in relatie tot zijn situatie subjectief definieert (bIz. 30). Wie zich voor dit
onderwerp interesseert, heeft aan dit boek
een goede introductie. Naar mijn weten is
er in ons taalgebied nog niets beters. De
onderzoeksresultaten worden gegroepeerd
rond de volgende thema' s : de godsdienstige opstelling en visie op zijn opdracht
van de schoolcatecheet, de school, de le-
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raars en het gezin der leerlingen als referentiegroepen, de opvattingen over de
leerlingen, de aard van de pedagogische
gezagsuitoefening in de socialisering, de
deskundigheid, vorming en de arbeidssatisfactie. Dit werk smeekt om een
tweede soortgelijk onderzoek, maar dan
gehouden onder de leerlingen van deze
schoolcatecheten. N aar mijn gevoel bezien
deze Vlaamse catecheten de realiteit
waarin we werken, veel te rooskleurig, ja
soms geheel onwerkelijk. 58,9 % meent dat
hun leerlingen voor het yak schoolcatechese veel belangstelling hebben, 59 %
vindt dat de bijbel de jongeren vee I zegt,
75 % meent dat hun leerlingen graag deelnemen aan jongerenmissen, 82 % komt tijdens de catechese gemakkelijk tot een gesprek met zijn leerlingen. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat 69,7 % zijn werk als
schoolcatecheet als hobby aanvoelt. Ik ben
bang dat sommigen te hobbyistisch hun
situatie getaxeerd hebben.
Tjeu van den Berk
Rainer Russ, Bleib nicht zuriick am Ufer .
Christusbegegnungen im Mattiiusevang elium, Patmos Verlag, Dusseldorf, 1977,
128 pp. DM 14.80.
Op basis van een gedegen kennis en verantwoorde exegese van het Matteusevangelie biedt de auteur ons een negental
overwegingen over vandaag actuele onderwerpen aan. Ook de keuze van deze
onderwerpen - geloof en kleingelovigheid,
kerk en het ambt in de kerk - verraden het
Matteusevangelie als inspiratiebron. Aan
deze zeer lezenswaardige overwegingen
gaat een - naar mijn indruk zeer geslaagde korte inleiding op het gehele Matteusevangelieve vooraf, geschreven door een zekere
Meinrad Limbeck. Zo inspireert dit boekje
ook tot een opnieuw lezen van dit evangelie. Omdat dit boekje mij waardevollijkt,
wil ik graag nog vermelden dat beide
auteurs reeds eerder eenzelfde werkje
hebben uitgegeven naar aanleiding van het
Lukasevangelie, Keiner glaubt fur sich allein.
s. Trooster

Wijsbegeerte
Greph, Qui a peur de la philosophie ?
(Champs Philosophiques 4), Ed. Flam-
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marion, Paris, 1977, 476 pp.
S. Agacinsky, J. Derrida, S. Kofman, e.a.,
Mimesis des Articulations. (EITet) AubierFlammarion, Paris, 1975, 364 pp.
In het Franse middelbaar onderwijs - vnl.
dan het laatste jaar van deze cyclus - speelt
het
filosofie-onderwijs
een
traditioneel-belangrijke role Sedert recente hervormingen (meer bepaald onder dhr.
Haby) komt dit in het gedrang. Een groep
filosofen, professoren, studenten, gegroepeerd rond de GREPH (Groupe de
Recherches sur I' Enseignement Philosophique) hebben sedert een paar jaren hier
tegen hevig gereageerd door een anti-model voor te stellen waarin de filosofie een
regelmatige zo niet vaste plaats zou krijgen
in het middelbaar onderwijs. De pocket
verzamelt een groot aantal documenten en
opstellen die aile pleiten voor een vroegtijdig onderwijs van 'filosofie' (in tegenstelling tot 'de' filosofie). Verschillende experimenten die reeds uitgeprobeerd werden op een kleine schaal krijgen hier hun
neerslag (naar het mij voorkomt, en voor
zover ik kan oordelen, van pedagogisch
zeer sterke waarde, het navolgen en verder uitproberen waard !). Verder enkele
zeer boeiende opstellen over de pedagogische waarde, de didactische efficientie en
de politieke toedracht (want deze groep is
ideologisch sterk gemotiveerd) van deze
verruiming van de filosofie. Dit wordt o.m.
nagegaan aan de hand van besprekingen
van teksten van Plato, Nietzsche, Hegel.
Men ontmoet dezelfde denkers in Mimesis
waar zij op een ander niveau hun filosofische praktijk verderzetten. Het begrip
'mimesis' dient als invalshoek voor het
herlezen van zeer uiteenlopende teksten :
Wittgenstein (glashelder en boeiend opstel
van Agacinsky), Kant (Derrida over de
economie van de esthetiek en de ethiek bij
Kant), E.T.A. Hoffman (S. Kofman), Plato
(Jean-Luc Nancy) en een eerder ontgoochelende tekst over Brecht (en Aristoteles) van Bernard Pautrat (die in het
GREPH-boekje echter een mooi opstel
schrijft over de erotiek van het onderwijs,
'Ie corps enseignant'. Verder nog een
(moeilijke) tekst van Ph. Lacoue-Labarthe
over la folie du philosophe. De diversiteit
in thematiek staat gelijk met de veelzijdigheid in aanpak en methode, maar het is
boeiende en ernstige lectuur !
Eric De Kayper
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G. W.F. Hegel, Het wetenschappelijke
kennen, vertaald en van noten voorzien
door Peter Jonkers, ingeleid door Samuel
IJsseling, Boomklassiek nr. 9, Boom Meppel-Amsterdam 1978, 137 pp.
Deze vertaling van het voorwoord van Die
Phiinomenologie des Geistes vormt een
uitstekende inleiding tot het denken van
Hegel. De structuur van Hegels wijsbegeerte komt in kort bestek helder naar
voren, waarbij de lezer, juist omdat de filosofie geen systeem is van beginselen of
resultaten maar zich betrekt op de gehele
denkweg, voortdurend naar het geheel van
Hegels oeuvre wordt verwezen. Zo is deze
inleiding werkelijk een toegangsweg die
aIleen juist wordt gelezen als zij wordt gezien als invitatie, en zeker niet als encyclopedische samenvatting van de inhoud
van het hegeliaanse filosoferen. Ook al betreft het hier een eerste stap, de tekst van
deze inleiding is zeker niet eenvoudig. Op
grammaticaal niveau he eft Jonkers terecht
de vrijheid genomen Hegels soms alinealange zinnen in kleinere op te delen. Samen met de vitaliteit, soms zelfs uitgesproken felheid van taal resulteert dat in
een zeer plezierige vertaling. Verder wordt
de lezer geholpen door een groot aantal
voetnoten waarin de moeilijkere tekstgedeelten worden samengevat en verduidelijkt. IJsseling voorzag het boek van
een heldere, meer algemene inleiding,
waarin de fundamentele interesse van Hegels filosofie en zijn relatie tot tijdgenoten
en hedendaagse filosofen aan de orde komen. Inleiding, primaire tekst en parafraserend notenapparaat vormen zo een
bijna ideale toegangsweg tot een van de
belangrijkste, maar ook een van de moeilijkste filosofen uit de geschiedenis. Een
manco : met het oog op gebruik door studenten was het handig geweest als de paginering van minstens een standaarduitgave
in de marge was afgedrukt.
Ger Groot
De natuur : filosofische variaties . Opge-

dragen aan prof. dr. A.G.M. van Melsen.
Annalen van het Thijmgenootschap, jg 66,
aft 1, Amboboeken, Baarn, 1978, 151 pp.
Deze bundel verscheen ter gelegenheid van
de 65ste verjaardag van Prof. van Melsen.
Het is een zeer gevarieerd boekje geworden, zowel naar onderwerpen als naar
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moeilijkheidsgraad. Nogal ges pecialiseerd
is het artikel van P.A. Kroes: De
driedimensionaliteit van de phy sische
ruimte : conventie of empirisch feit ? Zeer
toegankelijk daarentegen zijn de meer algemeen wetenschapsfilosofische artikelen
Over en voorbij de taal der structuren van
P.B. Scheurer (het zou interessant zijn dit
artikel
te
vergelijken
met
Nelson
Goodmans Languages of Art) en Waarheid en empirische wetenschap van PiJ.
Lansdorp over de vraag welke waarheidsconcepties in het wetenschappelijk
proces een rol spelen. Goed leesbaar zijn
ook de natuurfJ.1osofische artikelen van G.
Debrock over Het primaire in de natuur
(dat aansluit bij een belangrijk aandachtsveld van Van Melsen zelf) en van J. van
den Berk Over natuurlijke plaats en oneindige ruimte , waarin de visies van Michel Foucault en van J.H. van den Berg
worden vergeleken op het punt van de vernatuurwetenschappelijking van het wereldbeeld. W.P. Welten zet op zeer heldere
wijze De leer der doeloorzakelijkheid in
Whiteheads metafysiek uiteen en een artikel van Ph.J.L.M. Verdult en Th. M. van
Venrooij over Utilitaristiese etiek en de
rechtvaardiging van de be oefening van de
natuurwetenschappen besluit de reeks.
Het boek is voorzien van een complete bibliografie van Van Melsen. Men maakt in
dit boekje kennis met enkele probleern-,
velden en denkwijzen van de natuurfilosotie. Oat het geheel, misschien mede tengevolge van deze opzet, een nogal chaotische indruk maakt, is een euvel, maar tegelijk ook een charme, die het met vele
feestbundels gemeen heeft.
Ger Groot

Gedragswetenschappen
J. Casselman, P. de Schepper, Y. Nuyens,
Druggebruik bij jongeren. De Nederlandse
Boekhandel, Antwerpen/Arnsterdam, 1978,
201 pp, BF. 395
De auteurs, aIle drie verbonden aan de
K. U .Leuven, behandelen hier de hele problematiek van het druggebruik: wat zijn
drugs (volledig overzicht), gebruik en
misbruik ervan, behandeling e.d.m. Belangrijk is het onderscheid tussen maatschappelijk aanvaarde (tabak, alkohol, ge-

276

neesmiddelen) en niet aanvaarde drugs.
Ook i.v.m. de eersten maken de auteurs
terecht voorbehoud. Hun analyse van de
persoonlijke en sociale oorzaken van druggebruik is zo gegrond dat ze tot nadenken
en verantwoord optreden dwingt. Hun beschrijving van de ontwenningsmethoden
(en de relativering ervan) werkt verhelderend en maakt ons van nieuwe verantwoordelijkheid bewust. Een lijst van centra in Nederland en Belgie waar drugaddicten en opvoeders terecht kunnen, sluit
dit werkje af. Ook ten onzent is het drugprobleem bij de jeugd een werkelijkheid geworden (welke drugs? welke jeugd ?).
Allen moeten we helend en preventief
kunnen optreden. Daarom is deze publikatie voor gezinnen, voor scholen en jeugdcentra een onontbeerlijk werkinstrument.
Jammer dat ze zo stuntelig werd geschreven, teveel ook in professorenstijl. Kan het
nu echt niet anders in Vlaanderen ?
Jo F. Du Bois
Sil Schmid, Freiheit heilt. Bericht iiber die
demokratische Psychiatrie in Italien, Wagenbachs Taschenbiicherei, Berlin, 1977.
Een journalist doet diverse moderniserende
gestichten aan in Italie , houdt interviews
(vooral met Basaglia uiteraard) en beschouwingen. Hij wijst erop, dat per patient
weer een ander geschoold personeel nodig is
dan vroeger. Er worden gestichten gesloten,
maar we weten niets van de follow-up van de
(ex) patienten. De problematiek kenden we,
vooral sedert Laing of eigenlijk al sedert Pinel en Hermen Simon. Het is de vraag, of
deze democratiseringstendens zich nog langer ver zal voortzetten. Actie wekt reactie
en we hebben het gezien met het Heidelberger S.P.K., zoals bekend al weer enige
jaren geleden. Zelf hebben we onze Dennendalaffaire gehad. Desondanks een stimulerend boekie ,
J.H. van Meurs
Dr. A.E.M. van der Does de WiUebois, Vervreemding en verslaving . Alcohol en de psychopathologie van de zelfverbeelding , Dekker & van der Vegt, 1978, tweede herziene
druk.
De schrijver betreurt het verlies van de 'patris potestas', zowel in zijn cultuurhistorische schetsen als ook als vreemde oorzaak
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van alcoholisme. Hij is een zeer belezen
psychiater en hij illustreert zijn goed geschreven verhaal niet aIleen met een bonte
confetti van citaten, maar ook met raak getypeerde ziektegeschiedenissen. Over vervreemding is hij minder uitvoerig. Met gemak gebruikt hij Jungse, Freudse, fenomenologische en neoanalytische begrippen,
zoals de oudere psychiaters zullen opmerken. Hij gebruikt een essayistisch precede,
wat gangbaar was in de jaren vijftig. Geen
methodenbeschrijving, geen psychologische protocoIlen, geen quantificering, geen
selectie vanpatienten, geen statistiek etc.,
kortom het is geen wetenschappelijk werk in
de moderne zin. We missen enige vergelijking met geneesmiddelenverslaving, drugs,
etc .. Er is een uitvoerige literatuurlijst en
register. De vraag blijft, wanneer was de
eerste druk ?
J.H. van Meurs

Politiek
Reinhart Beck, Sachworterbuch der Politik.
A. Kroner Verlag, Stuttgart, 1977, 1003 pp.
Een handig en degelijk naslagwerk over alles
wat in verband staat met het leven in een
staatsgemeenschap : recht en rechten, feministische beweging en ministerraad,
marxisme en economie, maoisrne en belastingsystemen. Onder de trefwoorden vindt
men niet aIleen de omschrijving maar vaak
ook een historische schets van de politieke
fenomenen. Ofschoon vooral op de Duitse
Bondsrepubliek afgestemd, zal dit zakwoordenboek ook ons politiek leven en
denken kunnen helpen.
Jo F. Du Bois
Martin Kriele, Die Menschenrechte zwischen Ost und West. Verlag Wissenschaft
und Politik, Koln, 1977, 172 pp., DM. 18,-.

'Legt de ontspanningspolitiek ons het zwijgen op over de problemen van de mensenrechten ? De 'Ostpolitik' is een kwestie
van praktisch regeringsbeleid. Dat is iets
anders dan de theoretische kennis van de
werkelijkheid, die door de praktijk van de
politiek niet uitgeveegd mag worden... De
praxis is diplomatisch, de theorie.radicaal,
Voor de politiek geldt : de waarheid moet
niet altijd gezegd worden. Voor de theorie
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geldt : men moet altijd de waarheid zeggen
en vooral de waarheid kennen' (Voorwoord). Een enorme uitspraak, die ook
frustrerend werkt op allen die zich zorgen
maken over de mensenrechten. De studie
handelt over de mensenrechten in het algemeen en over de manier waarop deze gezien worden in het Westen (vooral in de
Duitse Bondsrepubliek) en het Oosten
(vooral de DDR). De auteur betoogt : mensenrechten zijn slechts praktisch mogelijk
en bestaande als er een werkelijke democratie ontstaat, die niet gedwarsboomd wordt
door politieke eenheidspartijen, door verlichte dictaturen of door de uitschakeling
van werkelijke verkiezingen.
A. Van Peteghem

W. Leonhard , Euro-Kommunismus. Herausforderung fur Ost und West. c. Bertelsmann Verlag, Munchen, 1978, 413 pp.
Wolfgang Leonhard is een van de beste
kenners van de communistische wereldbeweging. In dit boek onderzoekt hij de
geloofwaardigheid van de ideologische
breuk tussen Moskou en een aantal Westeuropese communistische partijen. Volgens zijn conclusie : er is geen sprake van
een tactisch manoeuvre. De plaatsgevonden ontwikkelingen openen nieuwe perspectieven voor de toekomst van het socialisme.
L.Bartalits
Stefan T. Possony, Entscheiden Sie Mr.
President! Oder: Was kostet die Freiheit
der Sowjetunion ? Hoffmann und Campe ,
Hamburg, 1978, 380 pp. DM. 34,-.
De auteur, die tijdens de Eisenhower periode (1953-1961) een van de assistenten
voor nationale veiligheidsaangelegenheden
en voor buitenlandse politiek van de president was geweest, schildert in dit zonder
meer provocerend boek hoe de Amerikanen een nieuwe strategische conceptie
tegen de Sovjet Unie zouden kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd stelt hij de vraag :
waarom slaagde de economische, politieke
en militaire supermacht Verenigde Staten
samen .met zijn Westeuropese bondgenoten
niet erin om het communisme achter de
Russische grenzen terug te dringen ?
L.Bartalits
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H. Botje , De Arabische Wereld. Van Gorcum, Assen, 1978, 126 biz. fl. 21.
G. Ellert, Europas verlorene Kiiste, Verlag
Kremayr & Scheriau, Wien, 1970,351 pp.,
DM.28,-.
Aan de hand van een groot aantal voorbeelden wordt de lezer in de eerste plaats
ingelicht over de historische achtergronden
van het Arabische culturele en economische systeem. In de tweede plaats worden
de verschillende Arabische politieke stromingen en de invloed die de Arabische
landen bij het bepalen van hun politiek op
elkaar uitoefenen belicht. Daamaast is
door de auteur speciale aandacht geschonken aan enkele in de Arabische ontwikkelingsgeschiedenis representatief te achten landen zoals Irak , Oman en de Soedan.
Tevens is een apart hoofdstuk aan NoordAfrika gewijd. In dit voortreffelijk geschreven boek staat de bedoeling voorop
de lezer op veelzijdige wijze voor te lichten
omtrent het Arabische politieke bestel. Het
eveneens zeer goed geschreven boek van
G. Ellert behandelt ongeveer dezelfde problematiek. Hij legt in zijn boek de nadruk
op de geschiedenis van Noord-Afrika en
op het ontstaan van de Arabische nationale
zelfbewustzijn.
L.Bartalits

Literatuur
Andrej Bjelyj, Petersburg De Arbeiderspers, Amsterdam, 1978,430 biz., f 32,50.
In het voortreffelijke nawoord op zijn vertaling van deze roman laat Charles B.Timmer
vele aspecten van deze roman zien. Hij wijst
er bijvoorbeeld op dat de drie hoofdfiguren
als het ware een eenheid vormen, Vooral in
dit aspect loopt het werk sterk vooruit op
Nabokovs Pale Fire. Deze schrijver was altijd sterk onder de indruk van het symbolisme van Bjelyj geweest. Men kan overigens nog totaal andere aspecten aan dit verhaal onderkennen. Men kan er een parodie
op Anna Karenina in zien of op De Gebroeders Karamazov; zelfs kan men het lezen als een parodie op De Demonen. In vele
opzichten is het verhaal dan ook hoogst humoristisch. Maar men kan er ook de tragedie
van de revolutie van 1905 in lezen. Het verbaal speelt zich namelijk af vlak voor het
hoogtij van die revolutie. Deze roman is zo
als het ware een wisselstuk op de route zoweI van de oude Russische letterkunde naar
de emigrantenliteratuur als naar de Sovjet-
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schrijvers. Voor bet begrip van hen, met
name van Nabokov, is de kennisname van
dit werk van essentieel belang.
C.J.Boschheurne
Hugo Bousset e.a., Kritisch Akkoord /977
Manteau, Brussel-Den Haag, 1977, 157
pp., BF. 295
In Kritisch Akkoord werden teksten bij elkaar gebracbt van Noord- en Zuidnederlandse critici en/of auteurs die bij hun
beoordeling van literaire werken hun persoonlijke visie niet verbergen achter de
theoretische modellen die hen vanuit de
diverse hoeken van de literatuurwetenschap worden aangereikt. In 'Aantekeningen over literatuurkritiek' stelt Herman
Verbaar dat de malaise in de N ederlandse
kritiek te wijten is aan een malaise in de
Nederlandse literatuur zelf en aan het gebrek aan een kritisch standpunt bij de
auteurs zelf. Het is juist wegens zijn moed
om een onafhankelijk standpunt in te nemen dat Paul de Wispelaere de essays van
P. H. Dubois in 'De verleiding van GogoI'
zo grotelijks waardeert, Schaakgrootmeester J. H. Donner beschrijft zijn leerervaring van Mulisch' roman 'Twee
vrouwen'. In zijn bespreking van de verzamelde gedichten van J. G. Elburg toont
Hugo Brems aan hoe Elburg als dichter helemaal tot ontplooiing kwam in het experimentalis me na 1950, maar in elkaar zakte
vanaf 1965 toen ook de idealen van '50 grotendeels hadden afgedaan.
Pierre H. Dubois en Maarten 't Hart hebben het beiden over Van Oudshoorn, de
eerste over zijn relatie tot Emants en het
pessimisme, de tweede over zijn oeuvre als
zodanig dat tot 'het beste aller dingen' zou
behoren. Tom van Deel intervieuwt Gerrit
Krol en stelt voornamelijk vragen over
diens vormelijke en schrijftechnische
evolutie. Ard Nuis verdedigt Hamelinks
'Niemandsgedichten' tegen de felle kritiek
van Rein Bloem en J. Bernlef. Marcel Janssens bespreekt de paperback met 3 toneelteksten van Sybren Polet. Ze bieden
volgens S. mogelijkheden voor schocktheater dat tot bevrijding van bewustzijn
en verbeelding kan prikkelen. Claude van
de Berge houdt een pleidooi voor een andere literatuur die uitdrukking geeft aan de
als maar groter wordende menselijke beh~efte aan innerlijkheid, droom en geestelijke ruimte. Ivo Michiels tenslotte wijst in
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~ Avantgarde en traditie' op het feit dat de
vernieuwing in het Vlaamse proza veel later gekomen is en een tragere evolutie
heeft gekend dan in de poezie. Hij verwijt
het uitgeversbedrijf avant-garde literatuur
af te wijzen omdat het zich geen commercieel risico meer kan permitteren, wat
de nivellering van de literatuur tot gemakkelijk consumptieartikel duchtig in de hand
werkt. Gegevens over de geciteerde tijdschriften en bio-bibliografische inlichtingen
over de auteurs besluiten zoals altijd deze
verzamelbundel.
J. Gerits

Alain Malraux, Les Marroniers
Boulogne , PIon, Paris, 1978, 224 pp.

de

De twee zonen uit het huwelijk van Andre
Malraux met de tragisch verongelukte Josette Clotis, Gauthier en Vincent, vonden
samen de dood met hun sportwagen in de
nacht van 7 februari 1962. En wie is Alain
dan ? Het enige kind van Malraux' broer
Roland die in een duits concentratiekamp
stierf. Andre huwde na de oorlog zijn
schoonzuster en adopteerde de kleine
Alain. In dit boek evoceert Alain zijn jeugd
met een tederheid, een bewondering voor
zijn tweede vader, met een luciditeit die
ontroeren en veel onthullen. In tegenstelling tot de publikaties van drie vrouwen nl.
Clara Malraux (Les bruits de nos pas), Suzanne Chantal (Le coeur battant) en Brigitte Friang (Un autre Malraux) die de
menselijke figuur van Andre ontluisteren
omdat hun liefde voor hem uiteindelijk op
een mislukking uitliep of gewoon niet
beantwoord werd, beschrijft Alain hier een
man die hem met afstandelijkheid en toch
diepe genegenheid geleerd he eft mens te
worden. Onvergetelijk b. v. is de bladzijde
waarin hij vertelt hoe op een nacht Andre,
gezeten op de rand van het jongensbed, de
dood van diens vader mededeelt. Alain zal
ook de schaduwzijden van zijn held niet
verzwijgen en de langzame aftakeling van
de liefde tussen zijn moeder en stiefvader
beschrijven, aftakeling die hij toeschrijft
aan de politieke activiteiten van de minister voor cultuur onder president de Gaulle.
Hij gebruikt harde woorden en toch blijft
de liefde voor zijn tweede vader ongerept.
Wanneer hij de dood van Andre Malraux
vermeldt, citeert hij G. d'Annunzio : Plots
was de wereld kleiner geworden.
Jo F. Du Bois
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Jaak Stervelynck, Wachten in Taormina
De Clauwaert, Leuven, 1977, 153 pp., BF.
265
Wachten in Taormina is een zwak boek. In
een zeer lange aanloop (ongeveer 2/3 van
het boek) wordt de 40-jarige Irene voorgesteld, die al 8 jaar een relatie heeft met een
Siciliaan, internationaal wapenhandelaar
en plots ook bankrover uit geldnood. De
badplaats Taormina waar Irene vergeefs op
haar minnaar wacht wordt beschreven in
de taal van de kleurrijke folders van de
Club de la Mediterranee en van het coververhaal van bv. Story. N a de aanloop
wordt erg nadrukkelijk gesuggereerd hoe
het allemaal zal aflopen. Tragisch uiteraard. De actualiteit van het onderwerp
(bankoverval met gijzeling) kan de stereotiepe behandeling ervan niet goedmaken. De korte roman mag dan al vlot geschreven zijn, de personages komen niet of
nauwelijks uit de verf en geven het hoofdpersonage derhalve te weinig substantie.
J. Gerits

LITERATUURWETENSCHAPPEN
Michele Duchet et Michele Jalley, Langue
et Langages de Leibnit: a l' Encyclopedie
Seminarie de l' E.N.S. de Fontenay (coil.
10/18, 1194), Union Generale d'Edition, Paris, 1977,375 pp.
Een verzameling rapporten over een reeks
seminaries en daaropvolgende discussies.
Taalwetenschap en taalfilosofie in de 18e
eeuw staan centraal, maar heel wat verwijzingen (bv. in de bijdrage van Kristeva
over Le Neveu de Rameau van Diderot)
maken het geheel boeiend en interessant,
ook voor hen die niet met deze periode
vertrouwd zijn. Het ziet er trouwens naar
uit dat (ook) de 18e eeuw steeds meer de
hedendaagse linguistiek gaat beinvloeden
en kleuren.
Eric De Kuyper
Paul Henle (Hrsg.), Sprache, Denken,
Kultur (st. w. 120), Suhrkamp, Taschenbuch Wissenschaft, Frankfurt a/M,
1975, 337 pp., DM. 10,-.
Dit boek, tot stand gekomen dank zij de"
samenwerking van R. W. Brown, I. M.
Copi, D.E. Dulaney, W.K. Frankena, P.

Henle en C. L. Stevenson, heeft eerder
'documentaristische' waarde. Dit moet niet
verbazen, vermits het ontstond en onder de titel 'Language Thought and Culture' gepubliceerd werd op het einde van
de jaren vijftig. Men refereert er dus
voortdurend naar of bespreekt uitvoerig,
theorieen van Sapir en Lee Wolff, van
Morris en S. Langer. Heel wat probleemstellingen, o.m. in verband met de 'metaforen' of met de 'esthetische symboliek' zijn
onderhand aanvullend uitgewerkt ; maar
dat betekent nog niet dat de afzonderlijke
hoofdstukjes, die telkens als een geheel
kunnen worden gelezen, niet de moeite
van het doornemen waard zouden zijn.
WeI zou een soort van historische situering
- ter inleiding, b. v. - het boek juister en
eerlijker hebben kunnen doen 'functioneren' in de huidige context.
Eric De Kuyper

J. Courtes, Introduction a La Semiotique
narrative et discursive. (Langue, Linguistique, Communication) Editions Hachette,
Paris 1976, 143 pp.
Het werk van A.J. Greimas ligt verspreid
over een viertal boeken en een tiental artikels : van het ene werk in het andere, van
het ene spel in het andere, is het voor de
lezer soms moeilijk om de continuiteit van
deze gedachtengang te volgen. Dat is
nochtans noodzakelijk, daar Greimas altijd
een totaliserende aanpak heeft, ook daar
waar hij voorgeeft enkel op een detailaspect te werken. Daarom was het nuttig dat
iemand het op zich nam de gedachtengang
van dit werk te reconstitueren. Courtes is
daar niet enkel in geslaagd, hij heeft ook de
vrij complexe en moeilijke denktrant van
Greimas verduidelijkt zonder hem te verraden. Een prachtige inleiding dus in het
werk van deze semioticus, voorafgegaan
door een opstel van Greimas zelf die enkele zeer wezenlijke
beschouwingen
neerschrijft over zijn beinvloeding do.or
Propp en Levi-Strauss en de thema' s van
zijn huidige wetenschappelijke bekommernissen i.v.m. een praxeologie.
Eric De Kuyper

Kunst
L. Degels, Restaureren en verzamelen van
schilderijen en houtsnijwerk, Lannoo, Tielt/
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Amsterdam, 1978, 188 pp., (16 kl. en 119
zw./w. ill.), geb. BF. 1.000
Een amateur verzamelaar van oude schilderijen en snijwerk vertelt zijn wedervaren,
de groei van zijn collectie, de begeestering bij
de aankoop en de ontgoochelingen mede.
Oat alles wil hij aan anderen onder vorm van
ervaring en opgedane wijsheid mededelen :
hoe zal ik kiezen, hoe echt van onecht onderscheiden, aankopen, prijzen vaststellen ? Hoe zal ik mijn verzameling conserveren ; wat te doen bij restauratie, wat bij
het voorkomen of behandelen van ziekten
die antiek kunnen aantasten. Een boek datje
in een adem uitleest, zo onderhoudend weet
de auteur te vertellen, zelfs wanneer hij het
heeft over meer technische aspecten. Nu
antiek werkelijk 'in' is, zal al wie door deze
liefhebberij wordt aangegrepen er goed aan
doen naar deze wijze en goedmoedige mentor te luisteren en zijn vademecum vaak ter
hand nemen. Jammer dat de taal zo slordig
is, de woordenschat bedroevend pover, het
gebruik van de leestekens onverantwoord.
Jo F. Du Bois
A. d'Haenens e.a., Zeven Wonderen van
Belgic, Elsevier-Sequioa, Brussel, 1978, 231
pp. (overvloedige kleur- en zw./w. ill.), BF.
595.
Uit de kunstschatten van zeven Belgische
steden werd telkens een meesterwerk uitgekozen en aan de lezer voorgesteld. De doopvont van Renier van Hoei (Luik), het Mariaschrijn van N icolaas van Verdun (Doornik), de goudsmeedkunst van Hugo van
Oignies (Namen), Van Eycks Lam Gods
(Gent), Memlincs Ursulaschrijn (Brugge),
Pieter Bruegels Val van Icarus (Brussel) en
de Kruisafneming van P.P. Rubens. Bij de
prachtige illustraties hoort een verklarende
tekst die de werken in hun historische context plaatst, de techniek van het maken uitlegt, het oeuvre zelf ontleedt en interpreteert
en enkele desbetreffende kunsthistorische
problemen behandelt. Een prachtinleiding
waar iedereen wat aan heeft. Jammer dat er
zovele onachtzaamheden in deze publikatie
voorkomen : de H. Maagd op Memlincs Ursulaschrijn draagt geen bloem in de hand,
het Jezuskind weI ; en waar bevindt zich op
Van Eycks Lam Gods het bloedoffer van
Christus op Golgotha? En wanneer beweerd wordt dat te Brussel en Antwerpen in
de 16e en 17e eeuw het edelmetaal nog
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slechts uitsluitend voor profane doeleinden
werd gebruikt, kan men zich afvragen wat
men met zoveel edelsmeedwerk uit de kerkelijke kunstschatten doet ? Ook het N ederlands is af en toe onverzorgd en fout (de
schat van kennis = aan kennis ; bas relief =
laag relief of vlak relief). Een prachtig boek
over onze kunstschatten maar zonder de finishing touch.
Jo F. Du Bois
Galbert van Brugge , De moord op Karel de
Goede, tekstuitgave A. Demyttenaere, inleiding Prof. Dr. R. C. Van Caenegem. Mercatorfonds, Antwerpen, 1978, 288 pp., (32
kleur, 121 zw./w. ill.), BF 2.900.
De grafelijke secretaris Galbert van Brugge
heeft de woelige jaren rond de regering van
Karel de Goedes dood (1127) als ooggetuige
meegemaakt. De strijd om de macht tussen
de graaf en de ambitieuse maar invloedrijke
familie Erembald (van onvrije afkomst nog)
onder leiding van proost en kanselier Bertulf, de moord op de graaf, de tussenkomst
van de Franse leenheer Louis VI die de invloed van de Engelse vorst Hendrik I de pas
afsneed door zijn protege Willem Clito als
nieuwe graaf op te dringen, de daaropvolgende revolte van de Vlaamse steden, inzonderheid Gent en Aalst, de dood van de
nieuwe graaf en de machtsovername door
Diederik van den Elzas, evenzovele gebeurtenissen die niet aIleen Vlaanderen
maar het hele Europese machtsevenwicht
aan het wankelen brachten. Galbert heeft
deze gebeurtenissen met scherpe pen en
soms wreedaardige details beschreven in
zijn dagboek. Een uniek document dat nu
pas voor het eerst in het Nederlands wordt
gepubliceerd (weI be staat er een onvolledige
Franse vertaling, en een Amerikaanse paperback... ). De vlotte vertaling in modern
Nederlands, de inleiding door Prof. Van
Caenegem in een meeslepende stijl geschreYen, de fraaie, overvloedige illustraties aan
de eigentijdse iconografie ontleend maken
deze uitgave haast onmisbaar. Want om de
historische waarde van het boek, om de
spannende lectuur en om de rijke verluchting hoort dit boek in elke bibliotheek thuis.
Jo F. Du Bois

J. Krichbaum & R.A. Zondergeld, DuMont's kleines Lexikon der phantastischen
Malerei, (dumont kunst-taschenbiicher 52)
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DuMont, Koln, 1977, 329 pp. (39 kleur- en
85 zw.lw. illustraties), DM. ]4,80.
De auteurs omschrijven de fantastiek in de
schilderkunst als een realistische voorstelling die door een ruimer pers pectief overschreden wordt. Hun bewering dat de
fantastiek derhalve aIleen kon ontstaan nadat in de Renaissance de perspectieftechniek een realistische voorstelling mogelijk
had gemaakt, is een conclusie die op een
dubbelzinnigheid teruggaat. Gegeven de
verwijding van de realiteit, mag men de
vraag stellen of de fantastiek de fysische
werkelijkheid of de voorgestelde werkelijkheid verarmt. N atuurlijk is het de fysische, en kunsthistorie geeft voorbeelden
te over aan fantastiek die aan het perspectivisme van de Renaissance voorafgaat.
Denken we aan een Anubisgodheid in
Egypte of de romaanse iconografie van de
Apocalypse. En nog deze bedenking: de
auteurs vermelden slechts een fantastisch
artiest uit de hedendaagse Belgische fantastiek. Hierdoor wordt onrecht gedaan
aan een Roel d' Haese, een Fred Bervoets,
een R. van Akeleyen, een Ysbrandt. Maar
alles wordt duidelijk bij de vaststelling dat
de enige geciteerde fantast uit ons land ook
de Belgische informant was van de
auteurs ... Alles samen hebben we hier toch
een heel kostbaar naslagwerk over een
actueel kunstthema. Maar waarom ontbreekt Wifredo Lam ? En wat met de grotesken van Raffael ?
Jo F. Du Bois
Anne Philipe, L'eclat de la lumiere . Entretiens avec Marie-Helene Vieira da Silva
et Arpad Sr.enes, Gallimard, Paris, ]978,
124 pp. (geill.)
Een dag lang heeft de Franse romanschrijfster Anne Philipe gepraat met de
Portugese abstracte schilderes Vieira da
Silva en haar man A. Szenes, ook een
schilder. Alles werd op band opgenomen.
Deze dialoog met drie onthult de mens en
de artiest in de gesprekspartners. Naast de
reflecties van de twee kunstenaars over
hun eigen werk, hun schildermethode, hun
ontroering om andermans oeuvre, hun
boodschap, zijn er de vluchtige opmerkingen over hun leven, een bloem, de
vriendschap, een wit paard dat aan het
raam voorbijkomt : zovele dingen die ons
beter introduceren in het werk van Vieira
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da Silva dan de meest gesofisticeerde studie. De lectuur van dit boek creeert een
intieme relatie tussen de lezer en drie
eigentijdse kunstenaars. Het prachtige
proza van A. Philipe verhoogt de waarde
van deze bladzijden.
Jo F. Du Bois
Hugo Schottle e.a., Dumont .foto I, Fotokunst und Fotode sign International, DuMont Buchverlag, Koln, ]978, 254, pp. (kl.
en zw.lw ill.), DM. 28
De bekende Keulse uitgeverij DuMont
neemt zich voor jaarlijks een fotoboek te
publiceren met een overzicht van de hedendaagse stand der kunstfotografie. Niet
aileen musea en internationale tentoonstellingen (denk maar aan Documenta 6
Kassel) maar ook galerijen en priveverzamelaars hebben hun belangstelling tot de
kunstfotografie uitgebreid. Een menigte
publikaties en tijdschriften worden eraan
gewijd. Meteen groeit de nood aan degelijke inleidingen, historische kennis en
orientering, aan bevattelijke informatie. Zo
een boek ligt hier voor. De auteurs geven
korte maar verantwoorde historiek : ze
behandelen de onderscheiden genres (mensenbeeld, landschap, stillevens e.d.m.) en
weten de eigen wetten van de fotografie,
waardoor ze zich fundamenteel van de
schilderkunst onderscheidt, gevat te omschrijven. Zo leren ze de kunstfotografie in
haar eigenheid te benaderen en te beoordelen. Enkele andere opstellen over de hedendaagse tendensen in de V. S., over de
fotomontage vervolledigen deze inleiding.
Echt een boek om mee te beginnen, wil
men zich in deze belangrijke maar vrij
nieuwe kunstvorm inwerken.
Jo F. Du Bois
Christine van Gerwen, De neogotische
be eldhouwkunst in de O.-L.- V.-Kathedraal
van Antwerpen , (Kluwer Technische
Boeken) Kluwer, Deventer/Antwerpen,
1977, 160 pp. (geill.), BF. 795.
Een volledige catalogus met wetenschappelijk apparaat van de neogotische
sculptuur in een Zuidnederlandse kerk,
voorafgegaan van een historisch overzicht
waarin onstaan en ontwikkeling van de
neogotiek in Europa wordt beschreven.
Deze kunstrichting, hoe verguisd soms ook
op ooze dagen, behoort tot ons cultuur-
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patrimonium. Daarom is deze uitgave belangrijk. Zij initieert ook de Antwerpse
kathedraalfans.
Jo F. Du Bois
L. Yoet e.a., De stad Antwerpen van de
Romeinse tijd tot de /7de eeuw , Gemeentekrediet van Belgie , Brussel, 1978, 150
pp., kl. en zw/w. ill., BF. 1.200
Yergilius Bononiensis ontwierp in 1565 een
plan in vogelperspectief van de stad Antwerpen. Dit plan wordt in deze publikatie
in facsimile opnieuw uitgegeven, omlijst
door een reeks essays over het ontstaan
van de 'stad', over het stedelijk fenomeen,
over de werkelijk situatie waarin de bevolking (ongeveer 100.000 inwoners) destijds
leefde. De vele illustraties vormen een
bron van studie voor de verdere verkenning van de oude, glorieuze metropool der
Sinjoren.
Jo F. Du Bois

Theater
M.C. Bradbrook, The living Monument.
Shakespeare and the Theatre of His Time
Cambridge UP, Cambridge, 1976,287 pp., £
8,50
Bernd Lenz, The Time Has Been. Die Vergangenheitsdimension in Shukespeares
Dramen.
(Studiereihe Humanitas, Studien zur Anglistik), Akademische Yerlagsgesellschaft,
Frankfurt, 1974, 191 pp., DM. 19,Heinz Zimmerman, Die Personifikation im
Drama Shakespeares
(Schriftenreihe der deutschen Shakespeare
Geseelschaft West, Neue Folge, Bd. XII),
Quelle & Meyer, Heidelberg, 1975,260 pp.,
(geill.), DM. 42,Robert Egan, Drama Within Drama. Shakespeare's Sense of His Art in King Lear, The
Winter's Tale, and The Tempest
Columbia UP, New York-London, 1975,
128 pp., $ 1,90
Harry Levin, Shakespeare and the Revolution of the Times. Perspectives and Commentaries
Oxford UP, New York, 1976,334 pp., £ 8,75
Bij de 400e verjaardag (1576) van het 1e
vaste Britse theater (J. Burbage) wijdt M.
Bradbrook een speciale studie aan de wisselwerking tussen maatschappelijke actualiteit, podiumconventie en dramatische
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vormgeving in Shakespeares tijd (tot 1642) ;
zij noemt dat sociologie van het theater
maar het blijft uiteraard sociale geschiedenis
van het theater. Informatie (gesteund op de
hele vakliteratuur) en interpretatie biedend
over en van de interrelatie acteur-publiekauteur, plaatst ze de Tudor-staatsstructuur,
Ben Jonsons hof-'masques' en Shakespeares 'history'-analyses in de context van de
tijd ; op die basis worden dan de beroemde
stukken (van Macbeth tot The Tempest) opnieuw bekeken. Het is andermaal een stimule rend geschrift, al zal het meer de periode-intimi aanspreken. B. Lenz werkt onwillekeurig in een zelfde interessesfeer ; hij
tracht dramaturgisch uit te maken hoe en
waartoe het verleden (als voorgeschiedenis)
in de structuur van het Shakespearedrama
opgenomen wordt ; de studie is vooral inventariserend en slaagt erin op een beperkt
gebied aan te tonen dat de tijdsdistributie
mede een therna- en vorm-determinerend
aspect voorstelt. H. Zimmermann spoort,
geholpen door de poetica en retoriek van de
middeleeuwen en uitlopers, de functie van
de personificatie in Shakespeares oeuvre
op ; die blijkt meervoudig te zijn, van emblematische simpelheid tot complexe symboliek, zowel thematisch als andermaal
structureel, zowel als commentaar dan als
overredingsinstrument en gevoelsintensivering. R. Egan betoogt in een korte maar erg
indringende studie dat in de 3 genoemde
drama's het dramatische zelfbewustzijn van
Shakespeare optimaal aanwezig is. Analyserend op de smalle strook tussen letterlijke
betekenis, dramatische beeldvorm en metaforische intentie, haalt hij vooral King
Lear naar voren als het summum van dramatische kunst waarvan hij (nog altijd imponerende) equivalenties aantreft in beide
andere stukken. Drama als metaforische associatie van realiteitsinzicht, een resultaat
dat in de beste traditie van erg close reading
verrassende gegevens aanbiedt en een hele
reeks nieuwe Shakespeare-benaderingen
garandeert. Deze constante vernieuwing
van de criteria tot waardebepaling van Shakespeare mag je niet bij H. Levin verwachten, want hij herhaalt in eindeloos geschrijf
de traditionele stellingen ; hij doet dat
waardig en boodschapbewust zodatje alvast
een keurig overzicht krijgt van wat de wat
oudere generatie als bevestiging van
diachronische continuiteit vrijwaren wile
C. Tindemans
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J. L. Styan, The Shakespeare Revolution.
Criticism and Performance in the 20th Century
Cambridge UP, Cambridge, 1977,292 pp.,
geill., £ 6,50
Niettegenstaande het enkel synthetische
gehalte (vaste punten in een proces) van
deze studie, aarzel ik niet haar een van de
voornaamste publikaties over Shakespeare
en het theater te noemen. Het hoofdthema
luidt dat Shakespeare uit de Victoriaanse
verstikking intact te voorschijn is gekomen
door het constructieve samengaan van zowei scene als studie ; zonder de academische inbreng (zowel positief als negatiet) is
de ontwikkeling van de Shakespeare-Iotgevallen niet te vatten. S. staat stil bij de
grote momenten in de Shakespearekritiek
(terwijl hij de kleinere bepaald niet verwaarloost) : A. C. Bradley formuleerde wat
'karakter' inhoudt. E. K. Chambers en M.
C. Bradbook maakten de scenische voorwaarden omstreeks 1600 onmisbaar, J. Dover Wilson en J. Wilson Knight plaatsten de
'symbolische ' centrale idee als opdracht
voor de regisseur en schrapten elk lees-drama-vermoeden. In het theater valt de nadruk
op de evolutieve lijn van William Poel (deVictorianiseren), H. Granville-Barker (demusealiseren), Barry Jackson (actualiseren), Tyrone Guthrie (de open scene) tot
Peter Brook (de centrale idee spelen). S.'s
methode is altijd die van een reconstructie
van de tijdsidee met aansluitend de kritische
behandeling van voor en tegen. Zijn verheugende conclusie van deze eeuw piekeren : Shakespeare is niet te 'begrijpen' tenzij
op de scene, in de voorstelling ; dat is geen
gemakkelijke opdracht, maar dat is dan ook
de fundamentele uitdaging, de specificiteit
van drama en theater. De literaire esthetica
zal hier niet gelukkig om zijn, de theaterwetenschap kan zich gesterkt achten.

CONSERVEN

PICOLO
VAN DE POEL & CIE
B - 2090 STABROEK

C. Tindemans
David Mayer, Kenneth Richards (eds.),
Western Popular Theatre
Methuen, London, 1977,277 pp., (geill.), £
6,20
De 16 referaten van een symposium (Manchester, april 1974) vallen meestal theaterhistorisch uit ; zij proberen constanten in
structuur, spektakel, thematiek, publieks-
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aanbod en -receptie samen te leggen in zo
uiteenlopende fenomenen als commedia
dell' arte, ommegang, showbusiness,
reistheater, Wild- West-show of stripteaseburlesque. Enkele bijdragen springen er
theaterwetenschappelijk
uit,
geconcentreerd op de ene vraag wat nu het
'volkse' karakter eigenlijk bepaalt, en dat
via publieksonderzoek (V. Hagnell), via sociaalwetenschappelijke criteria (toepassing
van Mertons functionalistische analyse door
S. Goodlad) en via een structuralistische
methodologie die vele verrassende studieperspectieven beschikbaar stelt (D.
Mayer). Verfrissend (tevens noodzakelijk)
is de fundamentele nadruk, in elke bijdrage
wei essentieel aanwezig, op het spektakelaspect i.p.v. op de al-dan-niet inschakeling
in een literair-drarnatische of een elite-esthetische traditie.

c.

Tindemans

James Vinson (ed.), Contemporary Dramatists
S1. James Press, London-St. Martin's Press,
New York 19772 , 1088 pp., £ 15,Parallel aan een gelijkaardig volume over
dichters en een over rornanciers , stelt deze
dikke kluif fraaie informatie ter beschikking
in een no-nonsense-stijl over de levende
theaterauteurs uit aile windstreken die in het
Engels hun teksten hebben geschreven. De
selectie gebeurt zonder onderscheid van
waarde, van Abbot, George tot Zindel, Paul,
en de kritische behandeling is in de handen
van een veelvoud van medewerkers, die alIen enige reputatie hebben in het dagkritische ambacht (niet dus in de academische
bedrijvigheid). De auteurs worden voorgesteld in monografisch-alfabetische orde volgens een strak schema: gepubliceerde
theaterteksten ( + 1e opvoeringsdatum),
eigen activiteit binnen het theater, (soms)
een zelfkenschets tussen serieus en afstandelijk , kritische literatuur in tijdschrift of
boek over de auteur, een situerend-evaluerend essay. De strikte theaterauteurs
worden aangevuld met vlugge lijsten (minder informatiepunten) van scenaristen, tvauteurs, librettisten, mixed-media-auteurs
en theatercollectieven. Een titelindex maakt
aile zoekwerk prettig.
C. Tindemans

Roland Barthes, Image-Music-Text
Essays selected and translated by Stephen
Heath
Fontana Paperbacks, London, 1977, 220
pp., (geill.), £ 1,50.
Ook wie (terecht) liever Barthes in het Frans
leest, zal graag dit boekje aanschaffen omdat
het merendeel der (meestal kortere) teksten
moeilijk toegankelijk is in de oorspronkelijke taal. Een viertal artikeien reflecteren
Barthes' bekommernissen met het beeld ;
vooral 'Le Troisierne Sens' lijkt mij een fundamentele tekst, maar ook zijn beknopte en
toch rijk-gecondenseerde beschouwingen
over de 'afstand' en de 'plaats' van waaruit
het kunstwerk gelezen wordt (Brecht,
Eisenstein, Diderot) blijkt hoe langer hoe
meer een referentie-opstel te zullen worden.
De bekommernissen van S. om de narrativiteit en de tekstanalyse vindt men terug in
een tweetal andere opstellen ; vooral zijn
'Introduction it I' analyse structurale des Recits' blijft een stimulerende lectuur, ook al
schijnt Barthes de jongste jaren meer en
meer afstand genomen te hebben van dit
soort getheoretiseer. Vooral dan in de beschouwingen over muziek en de rol van de
lezer (of intellectueel, of schrijver, of pedagoog... ) komen de tendensen naar boven
van wat de meest recente Barthes karakteriseert. S.Heath, zelf een student van Barthes
en auteur van de uitstekende studie 'Vertige
du Deplacernent ', aan Barthes gewijd , heeft
met heel wat liefde de on vertaalbare taal van
deze Franse denker proberen om te zetten.
Eric De Kuyper
Jean-Noel Vuarnet, Le Philosophe-Artiste
Union Generale d'Editions, Paris, 1977,220
pp.
Wat S. ons aankondigt is beloftevol ; de uitwerking echter is een beetje ontgoochelend.
Hij brengt nl. onder de noemer 'philosopheartiste' een paar denkers bijeen, die volgens
hem onnavolgbaar en on-imiteerbaar zijn,
omdat hun filosofische bezigheid door en
door subversief mag genoemd worden. Dit
zijn G.Brune, Sade, Kierkegaard en uiteraard en het uitvoerigst behandeld
Nietzsche. Vuarnets zienswijze is oorspronkelijk, maar het schijnt niet tot hem
door te dringen dat hij de consequenties van
zijn thesis ook iets radicaler op zijn eigen
werk had (moeten) kunnen toepas-
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sen. M.a. w. het blijft een beetje schools,
terwijl het daarom (daar tegen) juist te doen
was.
Eric De Kuyper

La Sociologie de l' Art et sa vocation interdisciplin aire. Francastel en apres (ColI. Mediations), Denoel/Gonthier, 294 pp., (geill.),
FF 15,Voyages Ethnologiques (ColI. 10/18), Union
Generale d'Editions, 445 pp.
Verschillende Franse pocket-reeksen hebben sinds geruime tijd de gewoonte meer
actualiteitsgebonden teksten uit te geven :
diverse colloquia vinden op die manier hun
neerslag voor een ruim publiek. Maar ook
work in progress, en zelfs een hele reeks
tijdschriften worden nu op die manier gebundeld en gepresenteerd. Twee recente
voorbeelden : het eerste is gewijd aan de
interventies op een Francastel-colloquium
(1974 ?) van een hele reeks specialisten,
w.o. J.-P. Aron, R. Barthes, H. Damisch,
J. -L. Schefer. Het tweede is de eerste aflevering van de Cahiers Jussieu, uitgegeven
door de Universite de Paris VII en
groepeert, voor het grootste deel, werken
van studenten, korte referaten, papers,
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edm... In beide gevallen komt het erop aan
geinspireerd te grasduinen in nogal
chaotisch aandoende stof. Maar vooral de
voyages et nologiques biedt de actieve,
'speurende ' lezer verrassingen door de zeer
uiteenlopende thematiek : van analyses van
een buurt in Sevres tot beschouwingen 'over
onze westerse eetgewoonten, over de gebruikelijke meer traditionele etnografische
onderwerpen.
Eric De Kuyper
Rudolf Zeitler (Hrsg.), Reclams Kunstfuhrer. Diinemark. Kunstdenkniiler und
Museen, Reclam, Stuttgart, 1978, 437 pp.
(98 afb. en stadsplannen), DM. 34,80.
De Reclamgidsen zijn weer een deeltje rijker : een handig boekje dat zich van de andere reisgidsen onderscheidt door de interesse hoofdzakelijk te richten naar de musea
en de artistieke bezienswaardigheden. Hun
historische evolutie en artistieke waarde
worden helder en uitvoerig beschreven. De
vele illustraties verhogen het leesgenot.
Weinige inleidingen zijn zo geschikt om een
reis naar Denemarken degelijk voor te bereiden.
Jo F. Du Bois
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DRIES VAN COILLIE, Vrijheid in de Chinese Volksrepubliek
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In enkele decennia heeft de Chinese Volksrepubliek vooral op economisch en sociaal gebied
opmerkelijke resultaten bereikt door de consequente en vaak erg rigoureuze toepassing van
de drie krachtlijnen van Mao's strategie van de politieke bewustwording : het democratisch
centralisme, de massa-lijn, en de massa-mobilisatie campagne. Dat een aantal 'individuele'
mensenrechten daarbij geregeld geschonden werden of onvoldoende aan hun trekken kwamen, blijkt voor vele Chinezen nog steeds een gevoelig punt te zijn, dat al vaker - en niet
aIleen de jongste maanden - uitdrukkelijk ter sprake werd gebracht.

PANC BEENTJES, Materialistische exegese, Een nieuwe vorm van bijbelle14
zen
Kan een materialistische of zogenaamd marxistische exegese van de bijbel weI iets anders
zijn dan een ongerijmde en regelrechte aanslag op het gewijde karakter van een bij uitstek
Godgelovig document ? Uit de weinige reeds verschenen werken blijkt dat die nieuwe
bijbellectuur er terecht van uitgaat dat elke historische tekst 66k een ideologische dimensie
had en heeft, waarvan de studie wei degelijk tot een verheldering of uitzuivering van de
religieuze boodschap kan bijdragen.

HENK JANS, Waarom is Teilhard de Chardin niet meer in ?

24

Nog verwonderlijker misschien dan de zeer ruime en soms roerige belangstelling voor
Teilhard de Chardin in de jaren zestig, is de geruisloos ingetreden windstilte die nu aljaren
heerst rond deze jezuiet-paleontoloog en zijn gedurfde synthese van (biologische) wetenschap en geloof. De auteur drukt het vermoeden uit dat die merkwaardige teruggang
vooral te wijten is aan het feit dat de spanningen tussen christendom en wetenschap zich
in onze samenleving haast uitsluitend hebben toegespitst op de dialoog met de mens- en
maatschappijwetenschappen.

HERMAN SERVOTTE, W.H. Auden, 1907-1973
34
W.H. Auden behoort tot de uitgesproken moeilijke, zogeheten intellectuele dichters die,
naar het getuigenis van Auden zelf, slechts node verzaken aan het gedachtelijkjuistere woord
ten voordele van het mooiere en opdringerige rijmwoord. Door zijn pregnant biografische
inslag weerspiegelt Audens hele oeuvre de levensgeschiedenis van een fijnbesnaarde en
gekwelde geest, die na jaren van morele en intellectuele strijd, een opmerkelijke rust en
wijsheid vond in het herontdekte (Anglicaanse geloof van zijn jeugd.

L. BARTALITS, Japall slult vriendschap met China

45
Het voor kort tot stand gekomen vredes- en vriendschapsverdrag tussen Japan en de Chinese
Volksrepubliek geldt nu reeds als een belangrijk historisch feit, Die toenadering tussen de
twee machtigste staten van Azie bedoelt veel minder oude geschillen op te lossen dan weI de
gemeenschappelijke cultureel-historische wortels opnieuw te bevestigen en samen een op de
toekomst gerichte politiek te bedrijven.

CARLOS TINDEMANS, Vredesspel

54
Zestigjaar na de wapenstilstand van Wereldoorlog I. Een model van 'community project' : in
onze Westhoek evoceert een groep mensen uit de streek die zo zwaar door het wapengeweld
werd geteisterd, het vreselijke gebeuren dat Europa aan de rand van de ondergang bracht.
Geen hoerakreten, maar een ontnuchterend beeld dat op onze dagen nog even actueel blijft,
want de oorlog wordt verder gespeeld. Meteen ook een merkwaardige heropleving van
volkstheater in de rijke zin die meri aan dit woord geven kane

F. VAN BLADEL, Illich is niet te lezen

60

Illich is niet te lezen ... althans niet in een zogenaamde Nederlandse vertaling, die zopas
door het Wereldvenster op de markt werd gebracht. Talloze voorbeelden illustreren op
frappante wijze hoe men met dat soort vertalingen de geinteresseerde lezer de toegang tot
Illichs gedachtenwereld gewoon verspert. Wat bezielt de uitgever die een dergelijk wanprodukt te koop aanbiedt ?
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Vrijheid in de Chinese-Volksrepubliek
D. Van Coillie

Het woord 'vrijheid' kan van alles betekenen. AIle politieke regimes, hoe
tegengesteld ook, schrijven het in hun vaandel. De concrete inhoud die
men eraan geeft, hangt echter altijd af van uiteenlopende historische ,
culturele, sociale, economische of ideologische factoren. Wie voor die
verschillende vormen van vrijheidsbeleving toch een gemeenschappelijke
noerner zoekt, zou misschien kunnen zeggen : vrijheid is de mogelijkheid
tot zelfontplooiing, genormeerd door fundamentele menselijke waarden
en met respect voor de zelfontplooiing van de andere Daarmee zitten we,
geloof ik, dicht bij het Chinese woord voor vrijheid, tse-joe, waarin meeklinkt : 'zelf bron zijn van zijn eigen initiatief.
De eeuwenoude geschiedenis van China laat echter zien dat de concrete
vrijheid van de Chinese mensen in werkelijkheid met dat begrip niet
samenviel. De meeste tijd waren zij de slaven van hun meesters. Daaruit
zouden wij misschien gemakkelijk concluderen dat de Chinezen ook vandaag nog hun vrijheidsbeperking op vele gebieden als iets onvermijdelijks
en daarom als iets draaglijks beschouwen. Maar het feit dat zij eeuwenlang
hun vrijheid zo beperkt hebben gezien, wil nog niet zeggen dat zij zich
daarmee ook verzoenden, dat zij, in hun hart, geen andere notie van
vrijheid hadden. De vele boerenopstanden in de loop van hun geschiedenis
bewijzen al dat zij regelmatig opstonden tegen hun verdrukkers, en wat
was de 'klassieke' zelfmoord van de schoondochter anders dan een vertwijfeld protest tegen de tirannie van schoonmoeder en clan ? Onderworpenheid bij gebrek aan concrete vrijheid was niet altijd aanvaarde onderworpenheid. Oat betoogde reeds Yen-Foe (1853-1921), die door Mao
geprezen .werd als een van de grote hervormers na de Opiumoorlog :
'Omdat de vorst het yolk altijd als een slaaf behandeld heeft, is het yolk
zich ook als een slaaf gaan beschouwen. Omdat ze niet anders konden.
Maar dat was geen innerlijk aanvaarde onderworpenheid. Zolang de
macht heerst, likt men de laarzen van de meester, zet men een masker op,
vereert men vreemde goden en vreemde heren, verheft men de meester
des te hoger naarmate men zichzelf dieper vernedert. Maar zodra de
macht verdwijnt, is iedereen nog aIleen op zijn eigen belang bedacht'.
N a de Opiumoorlog was China niet meer het China van vroeger. De strijd
van mensen als K'ung Yoe-wei, Yen-Foe, Sun Vat-Sen, Liang Ch'i-ch'ao
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en anderen voor meer vrijheid heeft het Chinese denken diep beinvloed,
De verspreiding door de Kwomintang van zijn Drie Principes van het Yolk
- nationalisme, democratie, welvaart - en de instelling van parlement en
stadsraden (hoe gebrekkig hun werking ook was) hebben een kentering
teweeggebracht. Een tijdschrift als Ch'ing nien (Jeugd), dat voor meer
vrijheid en democratie ijverde, had vooral onder de studenten veel succes.
Ook de geleidelijke verschuiving van het familiepatroon - van groot- naar
kleinfamilie - speelde hierin een rol. De daardoor op gang gebrachte
mentaliteitsverandering, tegen eeuwenoude tradities in, was vooral in het
stedelijk milieu al ver gevorderd in de eerste helft van de eeuw, lang voor
de communistische machtsovername (1949).
Die machtsovername bracht een nieuw vrijheidsbegrip mee. Voor de
Chinese Communistische Partij (CCP) is vrijheid niets anders dan de
bekende 'cognitio necessitatis' : de wetenschap van het noodzakelijke
verloop van de geschiedenis.Dat is het marxistische vrijheidsbegrip
waarmee de Sovjetunie en alle andere communistische landen werken, al
volgen ze verschillende methodes om het concreet te realiseren. Die
noodzakelijkheid zegt dat de maatschappij zich ontwikkelt vanuit een
vrije, primitieve samenleving, via slavernij, feodaliteit, kapitalisme, imperialisme en socialisme, naar het uiteindelijke communisme. Dat te weten en dat dan ook te aanvaarden, dat is vrij zijn. Thans bevinden wij ons in
de fase van het imperialisme, dat in verschillende etappes door socialisme
en communisme vervangen moet worden. Vrij heet de Chinese mens die
aanvaardt zijn uiterste best te doen voor de stapsgewijze realisatie van het
socialistisch marxisme onder de leiding van de CCP. De grondslag van de
vrijheid in China is daarom : politiek bewustzijn. Dat veronderstelt een
heel opvoedingsproces. De voornaamste middelen om de socialistische
praktijk en decommunistische theorie in te prenten, zijn : het democratisch centralisme, de massa-lijn, demobilisatiecampagnes. Wat wordt
daannee bedoeld ?

Democratisch centralisme
Artikel 3 van de Constitutie van de Chinese Volksrepubliek, goedgekeurd
op 5 maart 1978, verklaart : 'De Nationale Volksvergadering, de lokale
volksvergaderingen en aIle andere Staatsorganen praktizeren het democratisch centralisme'. Wat het begrip inhoudt, had Mao al uitgelegd in een
toespraak op 20 januari 19621 : 'Wat verstaan wij onder centralisme ?
Vooral : de juiste ideeen "centraliseren". De grondslag van ons centralisme is de democratie. Het is het partijcomite dat op de onderscheiden
niveaus de gecentraliseerde leiding op gang brengt... De minderheid on-

1 Pekin Information, 10 juliet 1978.
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derwerpt zich aan de meerderheid ... Hoe oefent het proletariaat zijn
leiding uit ? Door bemiddeling van de communistische partij, de speerpunt
van het proletariaat. De arbeiders, de boeren, de kleine burgerij, de
vaderlandslievende intellectuelen en de andere patriottische democraten,
zij vallen allemaal onder het ' 'volk". En binnen het volk is democratie de
regel. De grootgrondbezitters echter, de contra-revolutionairen, de
slechte elementen en de rechtse tegenstanders van de communistische
partij moeten door de dictatuur van de volksdemocratie worden onderdrukt. Die klassen en schadelijke individuen maken 4 tot 5 procent van de
bevolking uit. Die moeten wij ertoe dwingen zichzelf te veranderen'.
Deze ideeen van Mao worden nog explicieter uitgedrukt in de recente
Constitutie van de CCP. Art. 8 daarvan zegt : 'De bele partij moet de
democratisch centralistische tucht onderhouden. Het individu is ondergeschikt aan de organisatie, de minderheid aan de meerderheid, het lagere
aan het hogere niveau en de hele partij aan het Centrale Cornite ". Aan de
verklaring van art. 20 in de Constitutie van de Volksrepubliek - 'De
Nationale Volksvergadering is het opperste orgaan van de Staatsmacht' gaat die van art. 2 vooraf, die uitdrukkeIijk stipuleert : 'De communistische partij is de Ieidende kern van het hele Chinese volk. De werkende
klasse oefent haar leiding over de Staat uit door middel van haar speerpunt, de Communistische Partij van China'. En verder : 'Democratie is in
de communistische partij onmisbaar, maar centralisme nog veel meer.
Democratie binnen de partij moet in aIle omstandigheden ertoe dienen de
tucht te verstevigen' 3. Daarom moeten aIle partijcornites 'bijzondere
cornmissies in het leven roepen om toezicht te houden op die tucht' (art. 13
van de Constitutie van de CCP, 18 aug. 1971). En Hua Kwo-Feng zei nog
op 26 februari 1978 : 'Wezenlijk is, dat men strikt de fundamentele partijIijn voIgt - in een woord : de lijn van de opbouw van het socialisme zoals
die door President Mao is uitgestippeld':'.
Ik spreek hierover geen oordeel uit. Ik constateer aIleen dat in het democratisch centralisme de klemtoon heel sterk op de 'centraliserende' taak
van de partij valt en dat de Chinese leiders zelf erkennen dat het democratisch beginsel weI binnen het 'volk' de regel is, maar niet kan gelden voor
de 4 tot 5 procent van de bevolking die tot betere gevoelens en gedragingen
gedwongen moet worden.

De massa-lijn
De massa-lijn heeft Mao zelf aldus gedefinieerd : 'Voor heel het praktische werk van onze partij bestaatjuist leiderschap bierin, dat men van de
2 Peking Review, September 2, 1977.
3 Pekin Information, 5 septembre 1977.
4 Pekin Information, 13 mars 1978.
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Massa naar de Massa gaat. Dat betekent : neem de ideeen van de massa
(verspreide en onsystematische ideeen), concentreer ze (maak er door
studie samenhangende en systematische ideeen van), keer dan naar de
Massa terug, verspreid en verklaar de ideeen, tot de massa ze zich eigen
heeft gemaakt. Hou ze dan vast en vertaal ze in actie en ga de juistheid
ervan na in de actie. Verzamel en concentreer dan opnieuw de ideeen van
de Massa. Breng ze naar de Massa terug en zet ze opnieuw consequent om
in de praktijk. Herhaal dat proces voortdurend, telkens opnieuw, in een
eindeloze spiraal, zodat de ideeen alsmaar juister, vitaler en rijker worden. Dat is de marxistische theorie van de. kennis' 5 •
Dat klinkt heel democratisch, maar laat ons, volgens het principe van
Mao - 'de waarheid zoeken in de feiten' - eens naar de feiten kijken.
Volgens betrouwbare historici als Ch .. Cell en S. Schram is de 'massa-lijn' als theorie en praktijk tot volle ontplooiing gekomen in de
Yenan-periode (1942-1943), gedurende Mao's zogenaamde rectificatiecampagne. Net zoals later de Culturele Revolutie, was die campagne
niet aileen een conflict over principes, maar ook een strijd om' de
Macht. Mao probeerde zijn opvatting van het Chinese marxisme als de
enige orthodoxe aan de partij op te dringen, en als middel daartoe liet
hij de partijleiding voortdurend corrigeren door kritieken en initiatie van
de basis. M.a.w. Mao mobiliseerde de Massa om zijn visie op het leiderschap in de partijdoor te drukken.
Het uitgangspunt van de 'massa-lijn' is de overtuiging dat de leiding van de
partij het volk nodig heeft en niets kan doen zonder het volk. De leiding
door de partij en de medewerking van het yolk moeten steeds samengaan.
'We moeten het leiderschap combineren met de actie van de massa. Gaat
er van het leiderschap geen wijd verspreide oproep uit, dan kan de massa
niet gemobiliseerd worden. Maar als de leiders zich vergenoegen met een
heel algemene oproep, dan zijn zij niet in staat de juistheid ervan aan de
werkelijkheid te toetsen en de inhoud ervan door de werkelijkheid te laten
verrijken. Het gevaar is groot dat die oproep in zijn algemeenheid blijft
steken en niets uitricht. De leiders mogen nog zo actief zijn, wordt hun
ondememing niet gecombineerd met de mobilisatie van de massa, dan kan
een handjevol mensen al die inspanningen van de leiders weer ongedaan
maken'",
Het feitelijke verloop van de massa-campagnes zag er dan ook, volgens
Ch.P. Cell, ongeveer als volgt uit : 'Iemand - meestal Mao zelf of een van
zijn secondanten - suggereerde dat een bepaalde campagne nodig was.
Mao beklemtoonde dan de noodzaak van een volgehouden informatieoverdracht van de laagste naar de hoogste niveaus. Die rapporten stelden
Mao en de andere leiders in staat de problemen scherper te zien. Leken de
5 Mao, Selected Works, Vol. 3, p. 119.
6 Cfr. Charles P. Cell, Revolution at Work en Stuart Schram, China Handbuch.
7 Mao, Selected Works, Vol. 3, pp. 117-122.
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contradicties belangrijk genoeg, dan werden door de leiding voorstellen
gedaan en verspreid om door mobilisatie van de massa die contradicties op
te lossen'".
Hoe dat praktisch werd toegepast, is wellicht het duidelijkst beschreven
door de Commissie voor Staatsplanning : 'De massa onvoorwaardelijk
mobiliseren , een massabeweging lanceren : dat is de fundamentele lijn
van onze partij. We moeten vasthouden aan de massa-lijn. Wanneer wij
een principe of een politieke maatregel vastleggen, wanneer wij een plan
uitvaardigen, regels opstellen of een probleem oplossen, dan moeten we
de ideeen uit de massa halen en samenbrengen, opdat de massa er krachtdadig achter zou staan en ze in actie ZOU vertalen'". M.a.w. het initiatief
van de massa-lijn schijnt van boven te komen en niet in de eerste plaats van
de massa zelf.
In het begin van een campagne is de weerklank bij de massa dan ook
gering. Slechts gaandeweg komt de massa in beweging, dank zij de intense
activering door kaders en leiders, die over de hele waaier van propagandaen pressiemiddelen beschikken om de - door de partij gekozen - modellen
en heIden te propageren die het best de partijlijn vertegenwoordigen. Op
het hoogtepunt van de campagne neemt de druk enorm toe, vooral in de
zogenaamde strijdcampagnes die het op verwerpelijke personen gemunt
hebben. Veel resultaten verflauwen ofverdwijnen naarmate de campagne
geleidelijk uitsterft of beeindigd wordt. Vooral in de 'ideologische' campagnes is dat het geval. Sommige auteurs trekken daaruit de conclusie : als
er in de komende jaren niet meer van die campagnes worden opgezet, dan
is het met Mao's revolutie, zoals de wereld en de Chinezen die hebben
gekend, afgelopen 1 0 •
In feite is de massa-lijn de lijn van de Partij. Mao zelf gebruikte eens de
dubbelzinnige term 'de massa-lijn van de Partij' 11. Aanvankelijk gunt de
partij het Yolk een reele vrijheid van meningsuiting : in de vergaderingen
wordt gediscussieerd, wordt kritiek geleverd en aan autokritiek gedaan. In
dat stadium wekt het zelfs argwaan als iemand zijn eventueel reactionaire
opinie niet openlijk manifesteert. Maar de vrije meningsuiting is weI aan
een voorwaarde gebonden : dat de afwijkende mening tenslotte gecorrigeerd en de officiele partijlijn geaccepteerd wordt. Gebeurt dat niet, dan
wordt de discussie afgebroken en de verkeerde opstelling zwaar aangevallen. Is de partijlijn echter eenmaal aanvaard, dan wordt het Yolk aangemoedigd om op creatieve manier de concrete realisatie ervan aan te
passen aan de lokale omstandigheden. De ideeen komen dus van de massa
in zoverre de leiders erin slagen hun ideeen door de massa te doen
aanvaarden. Het lijdt geen twijfel dat de partij alles in het werk stelt om het
8
9
10
11

Ch.P. Cell, O.C., p. 19.
Pekin Information, 26 septembre 1977.
Cfr. Oskar Weggel, China Aktuell, oktober 1976.
Pekin Information, 21 novembre 1977.
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yolk te overtuigen om haar ideeen aan te nemen. Maar slaagt ze daar niet
in, of niet vlug genoeg, dan worden de leiders ongeduldig en nemen zij hun
toevlucht tot pressiemiddelen of soms dwang. Op de hamvraag - is de
massa in China zelf actief of wordt ze geactiveerd ? - moeten wij antwoorden : beide zijn waar. Maar in veruit de meeste gevallen is de massa actief
omdat zij geactiveerd wordt.

De mobilisatiecampagnes
Ch.P. Cell schreefterecht : 'De centrale strategie van de massa-lijn was de
massa-mobilisatiecampagne' 12. De Rode Vaan van 1 nov. 1959 vatte
voortreffelijk samen wat daarmee bedoeld is : 'de georganiseerde mobil isatie van een collectieve actie, met het doel denkpatronen, klasse- of
machtsverhoudingen, economische instellingen te veranderen", Men kan
dan ook drie types onderscheiden :
1. Economische campagnes : gewoonlijk gericht op landbouw, industrie,
handel, gezondheidszorg enz. Men wil zowel de instellingen zelfveranderen als hun produktiviteit verhogen. Voorbeelden waren: de campagne
voor onderlinge bijstand, voor de oprichting van landbouwcooperatieven,
voor de blotevoetendokters, de Grote Sprong Voorwaarts (communes,
kleine hoogovens ... ).
2. Ideologische campagnes : gericht op verandering in het denken en de
culturele en pedagogische referentiekaders. Men wil het politieke bewustzijn van de enkeling vergroten en de anti-socialistische krachten bestrijden. Voorbeelden waren: de reeds vermelde partij-rectificatiecampagne,
het verzet tegen de Amerikaanse hulp aan Korea, de Culturele Revolutie
van 1958.
3. Strijdcampagnes : zoals de ideologische campagnes zijn ook deze gericht op de correctie van ideologische vergissingen, maar ze concentreren
zich op de eliminatie van vijandige groepen of klassen. Voorbeelden : de
Landhervorming (gericht tegen de grootgrondbezitters), de Uitschakeling
van de Contrarevolutionairen, de Anti-Rechts-campagne (tegen de intellectuelen en andere opponenten van het socialisme), de Grote Proletarische Revolutie (o.m. tegen de wegbereiders van het kapitalisme).

Het mechanisme van zo'n mobilisatiecarnpagne is nu weI bekend. Lagere
partijkaders brengen de hogere op de hoogte van wat men op lokaal niveau
zoal doet en denkt. De leiding pikt daar een contradictie uit die zij belangrijk genoeg acht om ze aan te pakken. Soms begint de hele campagne met
een belangrijke redevoering van een van de grote leiders. In andere gevallen wordt iedereen verrast door een editoriaal in aIle kranten. Dan moeten
12 Ch.P. Cell, o.c.; p. 19.
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de partijkaders van aile niveaus die idee naar de massa brengen, waar ze
bestudeerd en bediscussieerd moet worden. De campagne wordt georkestreerd met behulp van aIle propagandamiddelen : radio, televisie, kranteartikelen, slogans en boeken, tentoonstellingen, filmvertoningen, aanklachten en gerechtelijke verhoren, samenkomsten op lokaal, regionaal en
nationaal vlak, uitzending van kaderpersoneel naar andere gebieden, aantijgingen en lezersbrieven, muurkranten... E. Snow suggereerde dat
Mao's campagnestrategie bestond in de afwisseling van 'verrassing,
spanning en ontspanning'.
Aanvankelijk is het yolk eerder een passieve ontvanger dan een actieve
aanbrenger van informatie. Maar vroeg of laat voelt iedereen zich er
persoonlijk bij betrokken. Op het hoogtepunt van de campagne zijn sommigen eerlijk overtuigd, leggen anderen er zich bij neer,' weer anderen
doen alsof. Maar allemaal met evenveel enthousiasme. Ik ben ervan
overtuigd dat bij sommige campagnes dat enthousiasme eerlijk is. Maar
dat is niet altijd het geval. Alles hangt af van het doel van de campagne.
Het is evident dat het yolk positief reageert wanneer het gaat om objectieven als : de afschaffing van het grootgrondbezit, de bestrijding van
corruptie, verspilling of diefstal van staatseigendom, de verhoging van de
produktiviteit, de verbetering van de gezondheidszorg op het platteland,
de dernocratisering van het onderwijs, de emancipatie van de vrouw. Het
is even evident dat de mensen minder positief reageren wanneer zij na een
tijd een stuk van het hun toegewezen land opnieuw moeten afstaan,
wanneer ze nog alIeen in gemeenschappelijke kantines mogen eten, wanneer ze nog slechts een beperkt aantal opera's, toneelstukken, films en
boeken te zien krijgen, wanneer religieus leven zo goed als onmogelijk
wordt gemaakt en meningsvrijheid herleid wordt tot partij-ideologie. Bovendien wordt de reactie van het yolk natuurlijk bepaald door de methoden die gebruikt worden. In het begin zijn er altijd mensen die het op
sommige punten niet eens zijn met de partij : daar gaat de campagne juist
van uit. Volharden die dissidenten echter in de boosheid, dan krijgen zij
een etiket opgeplakt, ze worden vervolgd en gestraft. De straf kan varieren van verlies van werk, over dwangarbeid en gevangenschap tot
executie. Daar zijn hardleerse boosdoeners bij, diestraf verdienen,
maar er zijnook onschuldigen bij, die alleen maar gestraft worden omdat ze niet helemaal in de pas lopen met de partijlijn of omdat ze zelfs
per vergissing gebrandmerkt worden.
Een ding staat vast : in China is het gevaarlijk er een afwijkende mening op
na te houden. Het yolk kent uit ervaring het gruwelijk lot van de slachtoffers van een collectieve veroordeling. De mensen zijn bang. Dagelijks
in het gewone leven, en vooral als een campagne woedt. De enige manier
om te ontsnappen is : instemmen, met of zonder overtuiging. En de
mensen wantrouwen elkaar. Er wordt verwacht dat ze elkaar in het oog
houden en aanklagen. Iedereen die bij een ander opvattingen, uitlatingen
of handelingen ontdekt die niet overeenstemmen met de partijlijn, moet
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die onthullen en aanklagen ; doet hij dat niet, dan is hij zelf nog meer
schuldig dan de 'dissident'. De mensen weten dat heel goed. Niet zonder
reden maken zij een onderscheid tussen de 'officiele' taal en een taal voor
prive-gebruik. Angst en wederzijds wantrouwen beheersen de houding
van het yolk en leiden logisch tot instemming zonder overtuiging.

Resultaten van de campagnes
Vanzelfsprekend evalueren de leiders zelf steeds de resultaten van een
campagne. Ch. P. Cell somt in zijn boek Revolution at Work (pp. 117-147)
enkele van die resultaten op, zoals ze door de leiders zelf als positief of
negatief worden gewaardeerd. Positieve resultaten op ideologisch vlak
zijn o.m : verhoogd politiek bewustzijn, toename van het aantal partijleden, versterking van het anti-bureaucratisme, versterkte decentralisatie
van de besluitvorming, het doordringen van de campagne in achtergebleven gebieden.
Positieve resultaten op economisclt vlak zijn o.m. : nieuwe produktierecords, verbetering van de arbeidsmethodes, verbetering van de collectieve voorzieningen, van de gezinsomstandigheden, verhoging van het
individuele inkomen. Negatieve resultaten op ideologisch vlak zijn o.m. :
onenigheid in de partijkaders over de campagne, onvermogen om de
tegenstanders volledig te 'bekeren' ofte elimineren, overdrijvingen in de
bestrijding of aanvallen tegen 'verkeerd' gekozen doelwitten, gevallen van
omkoperij. Negatieve resultaten op fysiek vlak zijn o.m. : vernietiging van
eigendom, zware beledigingen van individuen, zelfmoorden, gewelddadig
verzet tegen de opgelegde veranderingen, fysiek geweld tegen kaderleden,
gewapende botsingen met gewonden en doden, noodzaakvan een beroep
op het Ieger om de orde te herstellen of de organisatie van de campagne
door te drukken.
De negatieve resultaten blijken het geringst te zijn bij de economische
mobilisatiecampagnes, die tevens de hoogste positieve resultaten boeken.
Puur ideologische campagnes hebben de geringstepositieve en negatieve
resultaten. De strijd-campagnes worden gekarakteriseerd door hun overdrijvingen. Door het ongeduld van de leiders, door vergissingen van de
lokale verantwoordelijken en door de hoog opgezweepte populaire emoties gaat men hier als vanzelf over naar fysieke geweldpleging en wordt
overreding vervangen door dwang.

Een voorbeeld : de 'religieuze'campagne van 1951
Het initiatief tot de mobilisatiecampagne ging uit van het Bureau voor
Godsdienstige Aangelegenheden van de centrale regering te Peking 13 •
13 Cfr. Mac Innis, Religious Policy in Communist China, p. 34.
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De leider van het bureau gaf als doelstelling aan : 'katholieken en protestanten tot deelname bewegen aan de zogeheten Drie-Zelf-beweging, en
boeddhisten, taoisten en moslims geregeld te doen samenkomen voor
patriottisch onderricht' 14.
De drie dingen die de Chinese christenen voortaan uitsluitendzelfzouden
moeten doen waren: in eigen onderhoud en in eigen (religieuze) werking
voorzien, en zichzelf besturen zonder enige afhankelijkheid van het
buitenland. Tegen die laatste eis, die een breuk met de paus en de wereldkerk impliceerde, werden van katholieke zijde talrijke bezwaren geuit. De
leiders lieten niets onverlet om die weerstand te overwinnen. Kaderleden
werden naar de religieuze gemeenschappen uitgestuurd om ze te overreden, terwijl de leiders onderhandelingen aanknoopten met de katholieke
bisschoppen. Dezen probeerden alsmaar opnieuw het derde programmapunt te amenderen : de vicaris-generaal van Peking, Li Sjioen-woe, deed
dit tot vier maal toe. Toen was het geduld van de initiatiefnemers ten
einde, en werden de onderhandelingen afgebroken. De kleine parochie
van Kwangjang had een verklaring uitgegeven ten voordele van de volledige, ongewijzigde tekst van de Drie-Zelf beweging. Deze verklaring
werd dan als na te volgen model in aIle grote kranten van het land afgedrukt. Onder de leiding van de partijkaders werden de katholieken wekenlang in vergaderingen samengeroepen om nog uitsluitend over de
K wangjang verklaring te discussieren,
Er werden ook massa-meetings en zelfs strijd-meetings belegd. Ondanks
al die inspanningen bleef de positieve reactie aan de zwakke kant. In juli
1951 ging men dan over tot massale arrestaties van Chinese en buitenlandse religieuze leiders, weldra gevolgd door de uitwijzing van aIle
buitenlandse' missionarissen. Daarop betuigden - of veinsden - vele katholieken hun instemming met de Drie-Zelf beweging.
De partij zelf heeft de positieve en negatieve resultaten van de campagne
geevalueerd, Als positief werd aangernerkt : dat de Kerk nog aIleen op
zichzelfwas aangewezen en uitsluitend door Chinezen wordt bestuurd, en
dat daarmee een eerste stap werd gezet naar de totale vemietiging van de
Kerk als instituut (religie is 'opium voor het Yolk'). Als negatief werd
aangemerkt : dat men de christenen niet genoeg had kunnen overtuigen en
dat men dwangmaatregelen had moeten gebruiken.

Door een Chinese bril bekeken
Wanneer men het over de vrijheid - en haar beperkingen - in de Chinese
Volksrepubliek heeft, hoort men weI vaker de goed bedoelde opmerking,
dat China wellicht terecht andere prioriteiten te behartigen had dan wat wij
onder wezenlijke mensenrechten verstaan. Ook mensenrechten kunnen
14 Cfr. P. Bushjr., Religion in Communist China, p. 31.
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afhangen van bepaalde, nog dringender, economische en sociale prioriteiten. En in die zin is het reeht om voldoende te eten te hebben, om
behoorlijk gekleed en gehuisvest te zijn, om werk te hebben en passende
medische verzorging te krijgen, wellicht fundamenteler dan de burgerlijke, politieke en religieuze rechten van vrije meningsuiting, vrije
verkiezingen en godsdienstvrijheid. Ikzou het met die redenering eens
kunnen zijn, indien die burgerlijke, politieke en religieuze mensenrechten
een hinderpaal waren voor de realisatie van die fundamentelere prioriteiten. Maar het wijze Chinese yolk heeft juist laten blijken dat het zijn
beste medewerking verleende aan campagnes van economische en sociale
aard, en datjuist in die campagnes de positieve resultaten het grootst en de
negatieve het kleinst waren. Uit weliswaar schaarse informatiegegevens
blijkt datjuist christenen voorbeeldig aan deze campagnes deelnamen. Ais
dan burgerlijke, politieke en religieuze mensenreehten geen hinderpaal
zijn, dan ontgaat mij de reden waarom die' andere even fundamentele
rechten verwaarloosd zouden moeten of mogen worden, vooral wanneer
blijkt dat ook het Chinese yolk die wel degelijk ten zeerste waardeert. De
enige feitelijke reden waarom die reehten grotendeels aan de Chinezen
ontzegd blijven, is voor en na : de partij-orthodoxie en de partijtucht. De
partijleiders moedigen inderdaad het denken en spreken aan, kritiek en
zelfs protest, maar altijd onder de bindende voorwaarde dat de heersende
ideologische lijn gerespecteerd wordt, ondanks en zelfs ten koste van de
economie. De partijlijn is absoluut, onaantastbaar, en nooit een voorwerp
van onderhandeling : zij bepaalt de hele en de enige waarheid tot in het
detail van het individuele, familiale, sociale, culturele, nationale en internationale leven. Volgens het Volksdagblad (feb. 1977, p. 6) is een dissident
dan ook bij definitie 'al wie er een afwijkende politieke mening op nahoudt' .
De vraag die ons Westerlingen het meest interesseert, is bijzonder moeilijk
te beantwoorden : wat denkt de Chinees ofhet Chinese yolk zelf over zijn
vrijheid ofde beperkingen ervan ? Een buitenlandsjournalist kan in China
onmogelijk werken volgens de gebruikelijke maatstaven van het beroep.
Toch sijpelden al een groot aantal feiten of feitjes door, die wijzen op het
ongenoegen van de bevolking met het ondemoeratisch gedrag van zijn
leiders en met het gebrek aan vrijheid. De meest dramatische tekenen van
verzet tegen onpopulaire regeringsmaatregelen waren o.a. de forse kritieken op de leiders gedurende de 'Honderd bloemen'-campagne, de algemene chaos gedurende de 'Grote Proletarisehe Culturele Revolutie', de
stakingen in Hangchow in de lente van 1975, de spoorwegstakingen en de
rellen op het T'ien An Men plein te Peking in april 1976, toen de politie daar
de kransen, ter ere van Tsjoe en-Lai neergelegd, wou verwijderen. De
meest opmerkelijke uiting van dissidentie was wellicht de zogeheten Li
I-che muurkrant, met de titel 'Over socialistische democratie en Wettelijk
Systeem', die verscheen in een drukke straat van Kanton in november
1974. De auteurs benadrukten de reele behoefte aan democratisering en

Dries van Coillie/Vrijheid in de Chinese Vo/ksrepubliek

13

aan gewaarborgde politieke rechten. Zij merkten op dat de politieke etikettering zo wisselend, willekeurig en opportunistisch is geweest, dat zij
aIle geloofwaardigheid heeft verloren.
Die kritiek kan men moeilijk van de hand wijzen. Gedurende het bewind
van Lin Piao en de Bende van Vier, dat naar het zeggen van Teng
Hsiao-p'ing elf jaar heeft geduurd, moest het yolk hun redevoeringen
bestuderen, hun opvattingen aankleven, hun richtlijnen opvolgen. Er
vielen daarbij talloze slachtoffers. De nieuwe leiders beweren nu dat dat
allemaal verkeerd was. Vele slachtoffers werden, najarenlang zwaar leed,
thans in eer hersteld. Sommigen, die intussen aan de slechte behandelingen gestorven zijn, worden postuum gerehabiliteerd, De recente periode
wordt als een bevrijding beschouwd. Waar was dan de vrijheid in die
afgelopen elf jaar ? De nieuwe leiders vervolgen op hun beurt de medestanders van de Bende van Vier en er vallen nieuwe slachtoffers. Tot ook
zij, bij de volgende ommezwaai, in eer worden hersteld ?
Opiniepeilingen zijn in China niet mogelijk. Maar het yolk heeft toch
schokken te verduren gekregen die het niet kan ignoreren. De leiders van
gisteren, die men in naam van het democratisch centralisme en van de
massalijn zonder voorbehoud diende te gehoorzarnen, worden thans verguisd. Twee decennia lang heeft het yolk zo veel politieke kronkelingen te
verwerken gehad, dat h-uichelen en veinzen vaak het enige overlevingsmiddel was. Mao zelf heeft ooit bekend : zij zwaaiden de rode vlag tegen
de rode vlag.
Sinds een paar jaar is nu een beperkte liberalisering aan de gang in
onderwijs, literatuur, opera, theater, muziek, kunst, kleding en levenswijze. Er wordt ook wat vrijer gesproken en geschreven. OJ. wijst dat
erop dat de Chinezen zelf zich wat minder onvrij voelen dan voorheen en
dat zij wat graag van die nieuwe mogelijkheid gebruik maken. In een
gesloten gemeenschap kunnen instemming en zelfs tevredenheid vrij efficient voorgewend worden, maar is het hek eenmaal van de dam, dan
blijken ook de leden van die gemeenschap aIle normale menselijke reacties
te vertonen. Terecht merkte Susan L. Sheik op: 'Het is niet aIleen
verwaand maar gewoon onjuist zo maar aan te nemen dat de Chinees zich
niet druk zou maken over zijn individuele rechten' 15.
De Chinese Volksrepubliek kan terugblikken op een aantal indrukwekkende realisaties, vooral op economisch en sociaal vlak, die zonder
een ruime en vaak ook enthousiaste medewerking van het yolk niet
mogelijk waren geweest. Het Chinese yolk weet dit te waarderen en is er
heel trots Ope Sommigen voelen zich wellicht vrij in de eerder vermelde
marxistische zin van het woord, maar anderen, en m.i. niet het kleinste
aantal, nemen geen vrede met die marxistische interpretatie (in theorie en
praktijk) en verlangen naar een ruimer soort vrijheid, die naar ik meen weI
degelijk in de Chinese 'ziel' geworteld is.
15 Susan L. Shirk, China Notes, Winter 1977-78.
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Materialistische exegese
Een nieuwe vorm van bijbellezen"
Pane Beentjes

In eenaantal Romaanse landen, met name in Italie en Frankrijk, worden
sedert enige jaren in bepaalde kring zeer enthousiaste pogingen ondernomen om de bijbel op een materialistische (in de volksmond : marxistische)
wijze te lezen en uit te leggen. Sedert ongeveer eenjaar begint deze nieuwe
vorm van exegese ook in Noordeuropese landen bekendheid te krijgen, zij
het dat zij nog mondjesmaat wordt gedoseerd en zonder al te vee I ruchtbaarheid beleden.

Bekendheid
De materialistische wijze van bijbeluitleg kreeg een belangrijke impuls in
het jaar 1974, toen van de Portugese theoloog Fernando Belo een boek
verscheen onder de titel Lecture materialiste de I' evangile de Marc 1. Ik
kan U niet aanraden dit werk aan te schaffen, omdat het vrij onleesbaar is.
AIleen wie er honderden uren van studie in wil steken kan zich naar
hartelust op dit boek uitleven. Inmiddels zijn er al diverse boeken en
tijdschriften op de markt waarin de theorieen van Belo nader worden
toegelicht of sterk vereenvoudigd worden naverteld-. Een zeer geslaagde
poging vind ik die van Michel Clevenot m~J zijn geschrift Approches .
materalistes de la Bible 3 , dat onlangs ook in een Duitse vertaling is
verschenen onder de titel So kennen wir die Bibel nicht", Behalve dat het
boek van Clevenot goed leesbaar is, heeft het bovendien de verdienste dat

* Herziene tekst van twee artikelen in

Twentsche Courant, 17 en 24 juni 1978.
1 Les editions du Cerf, Paris, 1974, 415 pp.
2 De belangrijkste Nederlandstalige publikaties :
R. Zuurmond, Materialistische benadering van de bijbel en haar achtergrond, in Tijdschrift
voor Theologie 17 (1977), pp. 68-72 ; R. Zuurmond, Materialistische exegese, in Wending 33
(1978), pp. 109-116 ; Sj. van Tilborg, De materialistische exegese als keuze , in Tijdschrift
voor Theologie 18 (1978), pp. 109-130. Zojuist is verschenen : Jan Bonsen, Politieke lezing
van de bijbel, een werkboek, in Eltheto, tijdschrift over godsdienst en politiek, nr. 59,
N.C.S.V., Zeist. Het Franse blad Lettre besteedde in het februarinummer van 1975 grote
aandacht aan het verschijnsel ; ook het Paasnummer (24 maart 1978) van De Bazuin is er
geheel aan gewijd.
3 Les editions du Cerf, Paris, 1976, 174 pp.
4 Chr. Kaiser, Miinchen, 1978, 191 pp.
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het zich niet (zoals dat van Belo) beperkt tot het evangelie van Marcus,
maar ook eenmaterialistische tekstlezing van het Oude Testament biedt,
o.a. over het verhaal van Davids troonopvolging (2 Sam. 9-20 ; 1 Kon.
1-2). Eerst moeten we nu de uitgangspunten bespreken waarop de materialistische exegese steunt.

De tekst als produkt
Voor beoefenaren van de materialistische bijbeluitleg is een tekst niet
zomaar een hoeveelheid letters en tekens, ook niet een verhaaltje om
rustig bij de open haard door te lezen, maarhet produkt van nauwgezette
arbeid, het resultaat van een menselijke handeling. Deze handeling staat in
verband met andere menselijke activiteiten, zoals de zorg voor het bestaan, de gang van de economie, het gevecht om de politieke macht. Met
andere woorden : een tekst staat niet los van de maatschappelijke situatie
waarin hij ontstaan is ; een tekst is een momentopname van een zeer
bepaalde praxis.
Doel van de materialistische tekstlezing is nu : te achterhalen in welk
socio-politiek milieu de tekst werd geproduceerd, welke machten en
krachten er speelden op het moment dat de tekst ontstond, om aldus een
beter inzicht te krijgen in de inhoud en de boodschap van zo'n tekst. Om
nu de maatschappij waarin een (bijbelse) tekst is geproduceerd te kunnen
analyseren, maakt de materialistische tekstlezing gebruik van de inmiddels 'klassiek' geworden opbouw van de maatschappij in een economisch,
een politiek en een ideologisch niveau. Zij stelt nu de vraagonder welke
economische, politieke en ideologische omstandigheden de produktie van
deze tekst zich heeft afgespeeld. Bijbelse teksten worden dan beschouwd
als ideologische produkten van bepaalde sociale groepen, bijvoorbeeld de
hovelingen van koning Salomo, de priesterkaste uit de tijd van de ballingschap, de joods-christelijke minderheid binnen het Romeinse. Rijk.

Waardevrije wetenschap ?
In bovenstaande- uiteraard te beknopte - samenvattingvan een der pijlers
van de materialistische exegese zulje ongetwijfeld hebben opgemerkt dat
er in de vooronderstellingen van deze beoefenaars nogal wat marxistische
termen voorkomen", Dat is juist, en Belo en zijn aanhangers zijn zich dat
terdege bewust, Maar, zo zeggen zij, geen enkele tekstlezing is onschuldig. Vanuit welke maatschappij ook men een tekst (en dus ook de bijbel)
tegemoet treedt, telkens zal men zich ervan bewust moeten zijn dat aan die
maatschappij bepaalde vooronderstellingen vastkleven. Wie- om maar

5 Wie zijdelings met deze materialistisehe tekstlezing te maken krijgt, is gauw geneigd te
spreken van marxistische exegese, hetgeen terminologiseh niet juist is.
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iets te noemen - van een christelijke maatschappijvisie" uitgaat, veronderstelt reeds van alles en nog wat voor hij een letter heeft gelezen ! Een
materialistische tekstlezing, zo schrijft Michel Clevenot, is nimmer van
een bepaalde economische en politieke, bevrijdende praxis te scheiden.
Omdat wij strijden voor de afschaffing van de klassemaatschappij en ons
keren tegen de uitbuiting van mensen door mensen, hebben wij behoefte
om die teksten opnieuw te lezen waarin wordt getuigd van de bevrijding
van mensen ('tot leven komen'). Hier ligt naar mijn oordeel een van de
meest positieve uitgangspunten van een materialistische tekstlezing : de
lezing van een tekst dient op handelen gericht te zijn. Een tekst moet,
wanneer hij goed verstaan wordt, anderen tot handelen kunnen aanzetten.
Of om het anders en eenvoudig te zeggen : de lezer moet aan de tekst die
hij leest een boodschap hebben.

Voor wie geschreven ?
Materialistische exegese veronderstelt daarom een verbondenheid met de
armen en de verdrukten tanawim in het Hebreeuws), want voor hen zijn de
bijbelteksten geschreven. De bijbel vertelt van een bevrijdende praxis,
zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, en wil een stimulans zijn
tot een nieuwe praxis, tot een adequaat maatschappelijk handelen in onz.e
tijd. Aldus beschouwd is de bijbel eerder een verzameling van politieke
dan van religieuze teksten, omdat het van zijn lezer een politieke stellingname vraagt ten aanzien van de armen en verdrukten van deze tijd.
Geen wonder dus dat de materialistische exegese de tekst van het Oude en
van het Nieuwe Testament eerder ziet als een program tot 'politiek' handelen (praxis) dan als een boek van vroomheid.
Zo komt in het verhaal van Marcus over de praxis van Jezus steeds naar
voren dat Jezus bij voortduring het systeem van de maatschappelijke
gevestigde posities ondermijnt. Jezus is subversief bezig, een term die in
de publikaties aangaande de materialistische exegese zo veelvuldig opduikt. Immers, het zijn de uitgestotenen, de bezetenen, zieken, onreinen,
armen die door Jezus' handelen worden geintegreerd, terwijl de heersende
krachten worden bedreigd. Het belangrijkste van het verhaal van Marcus
ligt in de bewering, dat de macht en het leven niet te vinden zijn aan de kant
van de heersers, de rijken, de meesters en de leiders, maar aan de kant van
de kleinen, de kinderen, de knechten, de zieken en de zondaars (denken
we maar eens aan het begin van de Bergrede !).

6 In dit verband wijs ik op het afscheidscoUege van prof. dr. Kr. Strijd, De noodzaak van
een marxistische Vorverstiindnis voor de theologie, 1976.
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Ret verhaal en zijn structuren
Tot nu toe hebben we een van de pijlers beschreven waarop de materialistische exegese steunt : een tekst is het produkt uit een bepaalde maatschappij en deze maatschappij wordt met behulp van het marxistisch
maatschappij-model geanalyseerd. Maar er is een tweede pijler waarop
deze nieuwe wijze van bijbellezen gegrondvest is en dat is de structuralistische methode van tekstanalyse 7 • Deze, vooral door literaire en filosofische kringen in Frankrijk gepropageerde manier van tekstlezing wil de
tekst als tekst verstaan, d. w .z. als een kleine wereld op zich met zijn eigen
wetmatigheden. Binnen de gegeven tekst tracht het structuralisme verbanden (structuren) op het spoor te komen, want, zo zegt men in navolging
van de Fransman Roland Barthes (geb. 1915), een literair werk is inde
eerste plaats een bouwwerk van structuren ; pas wanneer de taaltekens
een netwerk van relaties vormen kun je spreken van een betekenis.
Van belang bij het bepalen van de structuren in een tekst is, dat je weet
waar een bepaald tekstgedeelte begint en waar het eindigt. Barthes is van
mening dat een verhalende tekst zich laat opdelen in een aantal eenheden
(sequenties). Het begin van een dergelijke sequentie wordt bepaald doordat een persoon of meerdere personen binnen de vertelling verschijnen ;
een sequentie eindigt wanneer de betreffende personen uit het verhaal
verdwijnen. Belo heeft dit beginsel toegepast op het Marcusevangelie en
kwam - dwars tegen de gangbare indelingen in - tot een totaal van 73
sequenties, soms erg kort, andere nogal lang.

Ret patroon van bet verbaal
Is een sequentie eenmaal afgebakend, dan kan begonnen worden met een
gedetailleerde bestudering van dat kleine stukje tekst. Roland Barthes
wijst in dit verband altijd op de oorsprong van het woord 'tekst'. Het is
afgeleid van het Latijnse texturn - het gewevene, het geknoopte - denk
maar aan ons woord textiel". Zoals je bij een weefsel een lap stof hebt die
bij nader toezien blijkt te bestaan uit een ineengestrengeld zijn van diverse
draden, zo is het ook met een tekst. Je moet van een tekst het weefpatroon
zien te achterhalen om aldus de juiste bouwstenen van die tekst te kunnen
opsporen en vervolgens de betekenis daarvan (het netwerk). De verschil7 Voor een kritische beschouwing door een exegeet van het structuralisme, zie : Xavier
Leon-Dufour, Exegetes et structuralistes , in Recherches de Science Religieuse 58 (1970), pp.
5-15. Voor een uitvoerige beschrijving van het structuralisme zie : Jan M. Broekman,
Strukturalisme. Moskou-Praag-Parijs, Amsterdam, 1973. Een tekstkeuze hieruit verscheen
in Streven jrg. 26 (augustus-september 1973), PP. 1061-1075 enStrevenjrg. 27 (oktober 1973),
pp. 30-45. Zie verder ook : A. Knockaert, Structuuranalyse van een bijbeltekst, in Streven,
december 1978, pp. 209-216, en Tijdschrift voor Theologie, juli-aug.-sept. 1978, een Dummer
dat geheel gewijd is aan ,Taalstructuren' .
8 N.v.d.r. cfr. P. Claes, Intertextualiteit , inStreven, november 1977, pp. 126-134.
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lende draden waaruit het weefsel van een tekst is opgebouwd, noemt
Barthes de codes van het verhaal. Het zou te ver voeren deze coderingen
uitgebreid aan .de orde te stellen, maar de voornaamste ervan kunnen we
heel kort even beschrijven.
De eerste - en meest belangrijke - groep is die van de actionele of handelingscodes (afgekort ACT), die in elk verhaal voorkomen, want in elk
verhaal wordt gehandeld, hoe onbeduidend dat soms ook lijkt. De handelingscode valt uiteen in twee subcodes : de analytische code (ANAL),
die nader toelicht en uitlegt wat personen of gebeurtenissen in het verhaal
te maken hebben en de strategische code (STR) , die aangeeft hoe de
handelende persoon of personen tot beslissingen in hun praxis komen.
De tweede groep codes wordt gevormd door de parametrische of aanwijzende codes. Zo bestaat er een topologische code (TOP), een mythologische code (MYTH) en een symbolische code (SYMB) die het terrein van
waardevoorstellingen en normen omvat (bijv. rein-onrein, goed-slecht).
Hier bevinden we ons op het terrein van de ideologie, omdat sociale
groepen zelf bepalen wat verboden of geboden zijn in hun kring. De
sociale code (SOC) is uitsluitend voorbehouden aan de drie instanties van
de maatschappij : economie, politiek en ideologie. Speciaal voor Jezus
wordt de basileische code (BAS) gebruikt, een code die verwijst naar het
Koninkrijk Gods.
Wanneer we nu de onderlinge samenhang - het netwerk - van deze codes in
beeld willen brengen, kunnen we dat doen aan de hand van een evangelie.
In het Marcusevangelie ontvouwt Jezus in zijn doen en laten (ACT) zijn
praxis. Hij legt zijn eigen gedrag, dat van zijn leerlingen en tegenstanders
uit (ANAL) en verbindt daaraan bepaalde gevolgtrekkingen (STR). Jezus
handelt daarbij in het kader van een bepaalde maatschappij-ordening
(SOC) en in een omgeving die gevormd is door mythologische voorstellingen (MYTH) en een systeem van waarden en normen (SYMB). Jezus
treedt op belangrijke plaatsen (tempel, Jeruzalem = TOP) voor het
voetlicht en doet dit alles met de bedoeling het Koninkrijk Gods (BAS) aan
te kondigen.

Voorbeelden van een materialistische uitleg
1. Bet Boek Rechters
Nog niet zo lang geleden wees iemand die met de bestudering van Belo's
boek bezig was, mij op de geloofsgemeenschap van het Italiaanse Isolotto
(Florence), die de materialistische bijbeluitleg al een poosje praktizeert.
Te beginnen bij Genesis leest men daar boek voor boek door met behulp
van de verworvenheden van de materialistische tekstbenadering. Wij
kozen het boek Rechters uit ter illustratie van hun leeswijze en laten nu
deze kring van bijbellezers aan het woord.
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Tot aan het boek Jozua - zo zeggen zij - heeft het bijbelverhaal zich steeds
gepresenteerd als het verhaal van een eensgezinde groep nomadenstammen, die ondanks vele tegenstellingen verenigd streefden naar bevrijding en identiteit van hun yolk. In het boek Rechters daarentegen
schijnt iedere starn zich uitsluitend be zig te houden met zichzelf, om het
grootste stuk land te bemachtigen, om de voordeligste verhoudingen aan
te gaan met de volken die al in Palestina wonen, en wei: door zich aan hun
onrechtvaardig en corrupt systeem aan te passen. De verhalen over Debora (Recht. 4-5), Gideon (Recht. 6-8), Jefta (Recht. 10-12) en Simson
(Recht. 13-17) tonen aan dat het positieve en de voortgang van de geschiedenis komt van de zwakken, de onderdrukten en uitgerangeerden.
Niet van de sterken met de kracht van wapens, maar van de zwakken, de
anawim, met de kracht die voortkomt uit het overlevingsinstinct en het
geloof in een betere wereld die aIle mensen leven gerandeert.
Debora, een vrouw, symbool van de meest totale verwerping in die tijd,
aan wie geen enkel recht was toegekend. Jefta , de uitgestotene, zoon van
een hoer. Gideon, de kleinste van het huis van zijn vader, het armste huis
uit de starn Manasse. Simson, zoon van een onvruchtbare en dus uitgestoten en bespotte vrouw (leest U 1 Sam. 1 maar). Al deze figuren worden
juist door God gekozen om zijn vrijheidsprojecten te realiseren, juist
vanwege hun zwakheid. De maatschappij die mensen uitstoot, wordt door
de uitgestotenen gered ; niet omdat ze zo goed, zo perfect of zonder
zonden zijn, maar omdat ze gedwongen zijn meer dan anderen hetjuk van
de onrechtvaardigheid te dragen. Dit is - aldus de gemeenschap van
Isolotto - de diepste wet van de geschiedenis : het heil komt altijd van de
anawin, de armen en uitgestotenen",

2. De taal van bet Iicbaam
In hun materialistische uitleg van het Marcusevangelie vragen zowel
Belo als Clevenot aandacht voor een drietal functies van het menselijk
lichaam, die volgens hen codes zijn voordrie soorten praxis.
De eerste code is die van de hand en van het aanraken. Wanneer U even in
het evangelie van Marcus bladert, kunt U zelf constateren dat het er
boordevol mee staat 10. Het werk van de handen dat de lichamen transformeert en weer bezielt, wordt door Belo met het woord naastenliefde
aangeduid, door Clevenot met het begrip liefde. Hij illustreert deze praxis
van de handen aan het verhaal van de broodvermenigvuldiging, die bij
Marcus twee maal voorkomt (6,30-44 en 8,1-10). In beide versies gaat het

9 Tegen de aehtergrond van de gegeven analyse nit Reehters leze men de/abel van Jotam
(Recht., 9,6-15), waarinvan alle bomen tenslotte de doomstruik bereid is het koningschap te
aanvaarden !
10 efr. Marc. 1,31,41 ; 3,10 ; 5,23,28,41 ; 7,32,33 ; 8,22,23,25 enz.
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om de tegenstelling : voor geld kopen - geven wat men bezit. Wat het
verhaal benadrukt, zegt hij, is niet in de eerste plaats het brood, maar de
ontkenning van het systeem waarin alles met geld te koop is. Jezus
benadrukt de wenselijkheid van een maatschappij waarin alles aan allen
toebehoort, een systeem van geven. In een maatschappij waar goederen
en geld de dienst uitmaken, kan men brood slechts tegen geld ruilen. Deze
bewering van Jezus, dat men zijn bezit met elkaar moet delen, betekent
een omverwerping van het bestaande klassesysteem en is duseen subversieve actie van Jezus. Geen wonder dat de rijken 'treurig' zijn (Marc.
10,17-22). De begrippen hand en geven vertegenwoordigen in de materialistische exegese dus een economiscli niveau : delen met elkaar.
3. Geloof en hoop
De tweede code van het lichaam is die van de voeten, ook weI uitgedrukt in
termen als : de weg, het volgen . Wanneer in een bijbels verhaal een
persoon zich verplaatst van de ene lokatie naar de andere ; dan is dat
doorgaans niet alleen maar geografisch - d.w.z. op de landkaart na te
wijzen - het is meestal ook strategisch (met een zeer bepaald doel) en
symbolisch. Om even bij Marcus te blijven : zo leidt de weg van Jezus via
noordelijke (dus heidense) gebieden naar zijn uiteindelijke tegenstanders.
De plaats waar de definitieve confrontatie zal plaatsvinden is in de heilige
stad, Jeruzalem, op de heilige plaats, de tempel. Belo en zijn volgelingen
spreken dan ook van de praxis van de voeten, die een strategische code is
en een betekenis heeft op politiek niveau . Het is immers de strategie van
Jezusom de leiders van zijn tijd te do en beseffen dat ze in een 'verkeerd'
systeem geloven en dus tot omkeer - tot een draai van 180 graden op hun
weg - moeten komen. Deze strategievande w.eg,kan men in christelijke en
messiaanse begrippen vertalen als het aspect van de hoop.
Het derde veld is dat waar sprake is van ogen en oren, van zien en horen 11.
Hier hebben we, aldus Belo, te maken met een analytische code, namelijk
het niveau waarop de dingen en gebeurtenissen worden geduid : 'wie oren
heeft om te horen, dat hij hore'. Je ziet het ofje ziet het niet .je hoort het of
je hoort het niet. Hier bevinden wij ons op het ideologisc}i niveau of om in
messiaanse termen te spreken : hier is het geloof aan de orde. Immers,
men kan iets ' zien' met de ogen van het geloof.
4. De roeping van Jeremia
Mijn collega-oudtestamenticus aan de K.T.H.U. (sectie ATO), Tamis
Wever, heeft er in een opstel bij gelegenheid van het tienjarig bestaan van
onze hogeschool op gewezen, dat deze taal van het lichaam - dus het

11 efr. Marc. 4,9 ; 7,35,37 ; 8,15,18 ; 10,51 ; 13,7,14 ; 16,4,7.
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politieke, het econornische en het ideologische niveau - zeer opvaIlend
voorkomt in aIle roepingsverhalen van het Oude Testament. Hij heeft dit
uitgewerkt met voor zich de passage van de roeping van de profeet Jeremia
(1,1-19).
De hand van Jahweh (vers 9) zal de tegensputterende Jeremia omvormen tot 'profeet voor de volken en koninkrijken' (vers 10). Is het dan
toevallig dat heel het stuk (vers 4-10) vol staat met woorden die wijzen
op het nieuwe systeem van geven. De gave van het Woord Gods - of de
weigering het te aanvaarden - zal sociale veranderingen teweeg brengen
(uitdrukken-afbreken-vernielen-verwoesten-bouwen-planten).
De voeten van de profeet zullen de weg gaan die God hem gebiedt : de weg
van Anatot naar Jeruzalem, de weg door het ten ondergang gedoemde
Juda heen. De boodschap van de oudtestamentische profeten is niet bij
toeval gesymboliseerd in het thema weg. Het Hebreeuwse woord tesjoeba
- dat wij een beetje kleurloos met 'bekering' vertalen - betekent in de meest
letterlijke zin : radicaal omkeren op de weg waarop je tot dan toe hebt
gelopen, d.w.z. een draai van 180 graden. Bekering, omkeer is dan ook
altijd een breuk met de bestaande, heersende orde en een zich .richten op
het Woord des Heren, dat de armen en verdrukten centraal stelt.
Ook de derde groep, die van het zien en horen is in bijna elk roepingsverhaal vertegenwoordigd, met name in het visioen. Daar krijgt het Woord al
gestalte, daar ziet de profeet het Koninkrijk Gods al aanbreken, zij het
misschien in vage contouren. Welk een diepe betekenis dat zien en horen
kan hebben, wordt ons scherp betekend in Jes. 6,9-10, het beroemde
verstokkingsdecreet :
Ga dan en zeg tot dit yolk :
Luister maar, gij zult het toch niet begrijpen,
kijk maar scherp toe, gij zult het niet vatten.
Verhard het hart van dit yolk,
maak zijn oren doof, strijk zijn ogen dicht,
opdat het met zijn ogen niet ziet,
met zijn oren niet hoort,
opdat zijn hart niet begrijpt,
opdat het zich niet bekeert en geen genezing vindt.
De boodschap van elke profeet strijkt tegen de maatschappelijke haren in,
doorbreekt de gangbare kaders en is daarom aIleen al zo moeilijk te
aanvaarden. Toch wordt juist dat in-zicht, dat geloof van aanhangers van
de Messias gevraagd !
Samenvattend : wie de bijbelse verhalen verstaat en ze serieus neemt, zal
zich genoodzaakt voelen tot het stellen van daden, tot het doen van de
messiaanse praxis, die zich op drie niveaus afspeelt : het economische (de
liefde), het politieke (de hoop) en het ideologische (het geloot). Is het
toevaIlig - zo vraag ik me af - dat die van oudsher de drie christelijke
deugden worden genoemd. 'De grootste ervan is de liefde' (1 Kor. 13,13),
d.w.z. het niveau waarop wij met anderen moeten leren delen.
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Enkele kanttekeningen ter beoordeling
1. Het is moeilijk een verantwoord eindoordeel te vellen over de materialistische methode van bijbeluitleg, en wel om de doodeenvoudige
reden dat er nog zo weinig aan fundamenteel materiaal voorhanden is of
althans in (te) kleine kring bekend.
2. Het lijkt mij niet verstandig de werkwijze van de materialistische
exegese als marxistisch (en dus verkeerd) of als atheistisch (en <Ius
verwerpelijk--) aan de kant te schuiven. Zelfs wie helemaal niets van
deze nieuwe methode wil weten, moet toegeven dat op vele versleten
bijbelplaatsen weer een nieuwe gloed verschijnt. Bovendien wil ik
wijzen op de zeer positieve inbreng die al jarenlang van overtuigde
marxisten uitgaat in hun dialoog met het christendom 13.
3. Vee I problemen op politiek, filosofisch en hermeneutisch gebied zijn
nog niet opgelost in de materialistische tekstbenadering en de aanhangers ervan geven dat ook onomwonden toe. Zolang die problemen
blijven, is een definitief eindoordeel onmogelijk. Aan de andere kant
dienen wij te bedenken dat elke methode van bijbeluitleg zijn onopgehelderde vraagstukken kent. Heeft de historisch-kritische methode of
de Fonngeschichte of de literair-esthetische exegese ook niet specifieke problemenopgeroepen en zijn die aIle tot volle tevredenheid
beantwoord ?
.
4. In aIle publikaties die ik aangaande de materialistische exegese heb
gezien, is mij opgevallen dat zij aUeen maar wordt toegepast op verhalen in de bijbel en niet op andere genres zoals gedichten, klaagzangen,
spreuken en psalmen. Van fundamenteel belang acht ik de vraag : kan
de materialistische methode van tekstlezing alleen worden toegepast
op verhalende stukken in de bijbel of is het louter toeval dat het zo
gelopen is ? Zullen we spoedig voorbeelden voorgeschoteld krijgen
buiten de verhalende bijbelgedeelten
14'1 Alleen in dat gevallijkt mij
de nieuwe methode acceptabel, omdat ze dan een alomvattend karakter bezit ten aanzien van tekstverklaring.
5. Ik vraag mij af of de materialistische exegese er niet al te vanzelfsprekend van uitgaat dat de wereld van koning Salomo, de maatschappij

om

12 In deze geest reageerde A. Vanhoye van het Pauselijk Bijbelinstituut te Rome in een
recensie op de boeken van Belo en Clevenot. Zie Biblica 58 (1977), pp. 295-298
13 Hun mening is te lezen in een aantal voortrefIelijke studies, waarvan er twee met name
genoemd moeten worden: Milan Machovec, Jezus voor atheisten , 1973 en Iring Fetscher·
(red.), Marxisten over Jezus , 1975. Ik vind het trouwens zeer opvallend dat in de Franse
literatuur aangaande de materialistische exegese nooit het werk Atheismus im Christenturn
(1968) van Ernst Bloch wordt genoemd. Verscheidene ideeen vinden bier bun oorsprong.
14 Juist bij het afsluiten van dit artikel bereikte mij het bericht dat Michel Clevenot in bet
Supplement van Lettre 237 (Nouvelles lectures materialistes de la Bible) een artikel beeft
geschreven over de Eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Wanneer de materialistische exegese in dit artikel van dezelfde uitgangspunten vertrekt als t.a. v. het Marcusevangelie, zou dit een doorbraak betekenen, aangezien het dan op een heel ander genre, de brief,
wordt toegepast.
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waarin Jeremia, Jezus of Paulus leefden, in dezelfde termen van marxistische maatschappij-kritiek beschreven kunnen worden als de huidige
laat-kapitalistische maatschappij. Eigenlijk heb ik daar nog de meeste
vraagtekens bij.
Tenslotte dit : vanaf het begin heb ik niet vooraan gelopen om de materialistische exegese binnen te halen. Veel van wat zij zegt 'ontdekt' te
hebben, wordt al tientaUenjaren in de 'burgerlijke exegese' gepraktizeerd.
Niettemin heeft het bezig zijn met deze nieuwe materie mijn ogen gescherpt voor een bepaalde dimensie van de bijbel en die inbreng kan haar
niet meer worden ontzegd. Met spanning wacht ik, met woede wellicht
anderen, op de dingen die komen gaan. Maar laten we weI bedenken dat
66k degenen die de materialistische uitleg van de Schrift radicaal afwijzen,
in hun leven te maken hebben met de armen en verdrukten des Heren.
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Waarom is Teilhard de Chardin niet
meer in ?
H. Jans

Kort nadat Teilhard de Chardin op 10 april 1955 overleden was, vernam
men dat hij door een testamentaire beschikking zijn omvangrijk geschreyen oeuvre had onttrokken aan de (kerkelijke) instanties die de publikatie
ervan tot dan toe grotendeels hadden verhinderd of verboden. Teilhards
literaire nalatenschap stortte zich als een lawine uit over heel katholiek en
niet-katholiek Frankrijk en yond ook spoedig een alsmaar ruimere
weerklank in (Vlaams) Belgie , waar Prof. Dr. Max Wildiers algemene
waardering verwierf als de onvermoeibare verspreider en verkondiger van
een 'wereldbeeld' dat uitdrukkelijk heette uit te gaan van de eigentijdse
wetenschappelijke visie op het ontstaan en de ontwikkeling van de mens.
Teilhard-verenigingen schoten als paddestoelen uit de grond, aangemoedigd door het nieuwe klimaat van openheid voor wetenschap en
wereld, dat op het Tweede Vaticaans Concilie tot veler verrassing was
doorgebroken. Toen het 25ste Vlaamse Filologencongres in april 1963 te
Antwerpen vergaderde, stond de hele sectie wijsbegeerte in het teken van
de 'discussie om Teilhard de Chardin'. Niet iedereen was daar zo gelukkig
mee. Prof. Delfgaauw citeerde op dat congres de uitspraak van een Leidse
fysicus, die Teilhard 'marihuana voor intellectuelen' had genoemd. Het
verzet tegen Teilhard kwam dus niet aIleen van kerkelijke zijde. Op
hetzelfde congres sprak de Gentse professor Cliquet het verrnoeden uit,
dat 'Teilhards werken in onze (Vlaamse) cultuurkring zo'n furore rnaakten', omdat de (katholieke) Vlamingen vanouds bijna uitsluitend aangewezen waren op intellectueel voer dat uit Frankrijk werd geimporteerd. In
het Angelsaksische en Duitse taalgebied blijkt er inderdaad nooit een
Teilhardbeweging van vergelijkbare omvang op dreef te zijn geraakt :
tekenend voor die situatie was bv. de aankondiging van de grote Arnerikaanse Webster-encyclopedie, dat zij - ditjaar, 1978 - als nieuwe, up-todate informatie ook een biografische noot over Teilhard de Chardin zou
bevatten !
Tien jaar geleden had waarschijnlijk niemand durven voorspellen dat het
hooggestemd enthousiasme voor - of de controversiele drukte rond Teilhard zo snel zou luwen tot het soort windstilte dat wij nu al ettelijke
jaren kennen. Vanwaar die snelle ommekeer ? Daar zijn m.i. verschillende verklaringen voor te vinden, de ene al wat dieper liggend dan de
andere.
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Verschillende receptie
Een eerste verklaring van Teilhards vergankelijk succes dringt zich als
vanzelf op : gesteld dat het Teilhardisme 66k een modeverschijnsel was,
dan moest ook deze mode een kortstondig bestaan beschoren zijn. Er
werd inderdaad heel wat gedweept met de 'ziener' Teilhard. Op elke
conferentie of vergadering kon je rasechte Teilhard-fans ontmoeten, die
geen enkele kritiek of reserve duldden, die bijna uitsluitend warm liepen
voor de betwistbare filosofische en theologische extrapolaties van het
systeem - Teilhards kosmologische en christologische visie - en zich (te)
weinig moeite gaven om eerst kennis te nemen van de wetenschappelijke
grondslagen.
Op de drukke en weldra overvolle markt van al dan niet religieus getinte
wereldbeschouwingen hebben nieuwe produkten op korte tijd het modieuze Teilhardisme inderdaad nagenoeg geheel verdrongen. Voor mijn
part kan ik dat onmogelijk als een kwade zaak beschouwen.
Een tweede verklaring van de geleidelijk afnemende belangstelling voor
Teilhard heeft m.i. veel te maken met Teilhards heel bijzonder taalgebruik, al verklaart dit wellicht vooral de geringe(re) uitstraling van zijn
ideeen buiten het Franse (en Belgische) taalgebied. Ook voor ernstig
geinteresseerden wemelde Teilhards oeuvre van beeldrijke neologismen,
die de soepele overgang van strikt wetenschappelijke termen naar filosofische en theologische 'implicaties' weliswaar vergemakkelijkten, maar
tegelijk heel wat argwaan wekten aangaande de bewijskracht van die (te)
literaire betoogtrant. Aanvankelijk verrassende en stimulerende vergelijkingen als die van de 'bolvorm van de aarde' met de 'psychische ronding
van de geest' ; uitdrukkingen als 'het terugbuigen van de materie op
zichzelf of 'het zich oprollend heelal' ; het doortrekken van 'innerlijkheid
- bewustzijn' tot op het niveau van de atomen ; het voortdurend gebruik
van a.h. w. personifierende hoofdletters in de beschrijving van natuurlijke
(onpersoonlijke) processen ; dat alles had op de emstig geinteresseerde ,
en met name wetenschappelijk geschoolde lezer, een averechtse uitwerking. Teilhard ging irriteren. Op de sympathiserende waardering volgde
een groeiend kritisch voorbehoud en vaker ook een definitieve ontnuchtering. Misschien weI, omdat men enigszins ten onrechte een volmaakt
sluitende synthese had verwacht (die wellicht door Teilhard zelf was
bedoeld) eerder dan de eerlijke maar uiteraard nog gebrekkige poging van
een pionier, die uitdrukkelijk de kunstmatige grenzen van een puur biologische benadering van het 'fenomeen Mens' wenste te overstijgen, zonder
die ook maar een ogenblik als irrelevant of minder-waardig los te laten.
Wat er ook van zij, ik vermoed dat de hier vermelde receptiemoeilijkheden
zich nog duidelijker en bijna onmiddellijk hebben voorgedaan, toen het
erom ging het proza van Teilhard in deugdelijk Duits of Engels over te
brengen.
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Vergeten zege
Een derde verklaring - en die is niet eens zo paradoxaal- is de onverhoopt
snelle en bijna volledige overwinning die hij, kort na zijn dood, behaalde in
zijn levenslange strijd om de erkenning (door de christenen) van. het goed
recht van de biologische evolutieleer. Een van Teilhards voomaamste
oogmerken was geweest : de christenen en de Kerk als geheel ertoe te
brengen het behoorlijk gefundeerde waarheidsgehalte van de evolutie (tot
en met de toepassing ervan op de mens) eerlijk en zonder angstvalligheid
te aanvaarden. Dat leek hem zo wezenlijk en dringend, dat hij er aIle DOg
zo pijnlijke conflicten, misverstanden en verdachtmakingen voor over
had. De achterhoedegevechten van het kerkelijk (leer)gezag en van de
gangbare christelijke theologie en filosofie tegen de evolutieleer waren
volgens hem een van de belangrijkste oorzaken van de vervreemding
tussen christendom en wereld. Hij was er diep van overtuigd dat er geen
tegenstrijdigheid of onverzoenlijkheid hoefde te bestaan tussen enerzijds
de evolutieleer, met inbegrip van de wetenschappelijke beschrijving van
de mens-wording, en anderzijds het gelovige inzicht in de eigenlijke oorsprong en uiteindelijke roeping of bestemming van de mens.
Hoezeer Teilhard zich ook kantte tegen een vemauwende en ontluisterende, louter'biologische visie op de mens, met des te meer klem verlangde
hij van de christen dat hij zijn vruchteloos verzet zou opgeven tegen de
goed gedocumenteerde en gefundeerde, in bepaalde opzichten inderdaad
wat verontrustende of ongemakkelijke (biologische) deel-waarheid over
de mens. De verantwoordelijke instanties, die hij tijdens zijn leven
geenszins wist te overtuigen - zij verbanden hem tot aan zijn dood naar de
Verenigde Staten - zouden een paar jaar later, in het klirnaat van het
Tweede Vaticaans Concilie, door de knieen gaan. Onbesproken christelijke en gerespecteerde wetenschapsmensen, theologen en filosofen
verdedigen of verkondigen thans openlijk en onbelemrnerd het bestaansrecht van de evolutieleer en beijveren zich om ze onbevangen te
(doen) accepteren of zelfs propageren. In de hitte van de strijd was
Teilhard omgeven door een talrijke schare bewonderaars, sympathisanten, apologeten en pleitbezorgers. Nu het pleit beslecht is, is het niet zo
verwonderlijk dat de aandacht niet langer toegespitst blijft op de duur
bevochten maar, naar het zich laat aanzien, definitief verworven zege.

Achterhaalde grondslag ?
Men zou de hypothese kunnen formuleren dat de wetenschap van het
ontstaan en de ontwikkeling van de mens in de laatste twintigjaar wellicht
zo'n vooruitgang heeft geboekt, dat de gegevens waarover Teilhard beschikte en de conclusies die hij daaraan verbond, grotendeels achterhaald
zouden zijn door nieuwe ontdekkingen en de daaruit voortgekornen
nieuwe inzichten in het evolutie- en hominisatieproces. Dat zou dan een

Henk Jans/Waarom is Teilhard de Chardin niet meer in ?

27

vierde , fundamenteler en heel wat pijnlijker verklaring zijn voor de ver-

minderde belangstelling voor Teilhards voorstelling van zaken. M.L gaat
die volkomen terecht geopperde hypothetische verklaring de facto niet Ope
Natuurlijk zijn er na 1955 heel wat nieuwe fossiele getuigen ontdekt die,
samen met een verruimde toepassing van de zogeheten absolute dateringsmethode (met de radio-actieve klok), o.m. het 'tijdstip' van de hominisatie nog meer naar het verleden hebben verlegd. Door een eveneens
ruimere toepassing van de methode der immunologische reacties werden
belangrijke nieuwe inzichten verworven omtrent de min of meer grote
verwantschap tussen - de min of meer lang geleden afsplitsing en gescheiden ontwikkeling van - thans levende zoogdieren als de mens, de
mensapen, de apen van de nieuwe wereld (zo blijkt de genetische verwantschap tussen chimpansee en mens groter te zijn dan die tussen hond en
vos). Daamaast heeft ook de ethologie, de studie van het vnl. sociale
gedrag der dieren in interactie met hun milieu, ons weI wat nieuws geleerd
over de verre voorouders van de homo sapiens.
Maar deze recente ontwikkelingen hebben - afgezien van enkele aanvullingen en correcties - de niet eens zo originele wetenschappelijke uitgangspunten van Teilhard (en zijn tijdgenoten in het yak) eerder bevestigd
dan ontkracht. Teilhard was een onderlegd en nauwgezet paleontoloog,
die omzichtig omsprong met de toen bekende feiten en met name eerlijkheidshalve de Australopithecus nog in 1954 niet tot de hominiden durfde te
rekenen, omdat men toen nog geen cultuurresten van die groep ontdekt
had (wat spoedig nadien het geval zou zijn). Teilhards echt originele
verdienste was het, het in tal van gespecialiseerde werken verspreide
kennismateriaal aan een ruimer, geinteresseerd publiek te hebben voorgesteld in een tegelijk wetenschappelijk verantwoorde en bevattelijk geformuleerde, uiteraard ten dele nog voorlopige maar toch al vrij coherente
synthese. De grote lijnen van dat betoog blijven ook vandaag de dag nog
geldig : de constateerbare 'hominisatie' is wezenlijk de 'voorbereide' en
geleidelijke overgang geweest van instinct naar reflexief bewustzijn, in
voortdurende samenhang (en wisselwerking) met reeds aanwezige en nog
aan veranderingen onderhevige organische structuren, en dat hominisatieproces is tenslotte uitgemond in de 'socialisatie' van de menselijke
species, waarvan het onvervreemdbare kenmerk bij uitstek (geworden) is
de kennis- en cultuuroverdracht door middel van de taal. Wat Teilhard
daarover zei in het voorwoord van zijn Phenomene humain verdient nog
aIle aandacht : 'Om de volgende redenen heb ik deze titel gekozen. Op de
eerste plaats om te affirmeren dat de Mens, in de Natuur, werkelijk een feit
is dat (gedeeltelijk althans) volgens de eisen en methodes van de positieve
wetenschappen benaderd moet worden. Op de tweede plaats om te doen
begrijpen dat, van de feiten die ons toegankelijk zijn, geen enkel feit zo
buitengewoon en zo verhelderend is'.
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Aangeslagen optimisme
Van meet af aan hebben vooral de theologen Teilhard de Chardin verweten, dat hij zich te summier had afgemaakt van het 'probleem van het
kwaad'. In zijn globale visie op de evolutie van de mensheid naar de
voltooiing daarvan door Jezus Christus in het eindpunt Omega werd dat
probleem bijna geheel verzwegen en weggemoffeld. Het kwaad en het
(menselijk) lijden dook slechts terloops op als een onvermijdelijk maar
bijna te verwaarlozen bij-verschijnsel van de nauwelijks verstoorde materiele en geestelijke opgang van de mensheid naar de onafwendbare voleinding in God, 'alles in allen'. Op die verwijten heeft Teilhard bijna
korzelig gereageerd met de opmerking dat het zijn goed recht was meer te
letten op het licht dan op enkele schaduwen, die er vanzelfsprekend ook
mee verbonden waren. Die theologische verwijten spitsten zich echter
veelal toe op een gevestigde geloofswaarheid als die van de erfzonde. In de
gangbare voorstelling was deze een eenmalig, (pre)historisch feit van een
mensenpaar dat voor de hele nasleep van alle ellende verantwoordelijk
was. Dat viel moeilijk te rijmen met het ononderbroken en continue
hominisatieproces van de wetenschappelijke beschrijving : hoe was een
zondeval, een terugval uit een aanvankelijk paradijselijke toestand , te
verzoenen met een langzame en geleidelijke opgang uit voor-menselijke en
primitief menselijke bestaansvormen naar een mens-waardiger existentie? M.i. verweet men Teilhard ten onrechte dat hij het traditionele
erfzondebegrip in de verdrukking had gebracht. Het zou ook zonder
Teilhard in de verdrukking zijn geraakt. Terecht stelde Teilhard, naast
anderen, aan de theologen de vraag : hoe kan die klassieke erfzondevoorstelling het ontzaglijk probleem van lijden en kwaad ooit echt verklaren en inzichtelijk maken ? Het mag m.i. Teilhard eerder als een verdienste worden aangerekend dat hij de zelfverzekerdheid van de theologie
op dat punt geschokt heeft en ze mede heeft gestimuleerd tot een nieuwe
bezinning, op theologisch en zelfs louter exegetisch en bijbels vlak.
Maar het blijft waar : heel Teilhards oeuvre getuigde van een onverwoestbaar en bijna naief optimisme, en dat werd na zijn dood op heel korte
tijd zwaar aangeslagen, niet aileen onder het grote publiek maar in de
kringen zelf van de wetenschapsmensen. Met de meeste van zijn tijdgenoten in de westerse wereld deelde Teilhard een euforisch vertrouwen
in de onbeperkte vooruitgang van wetenschap en techniek en vooral in de
vooruitgang door wetenschap en techniek. Zo was b.v. de versnelde
ontwikkeling van de verkeers- en communicatiemiddelen voor Teilhard
tegelijk het symbool van - en de werkelijke aanzet tot - een groeiende
solidariteit van de mensheid op planetaire schaal. Maar toen enkele jaren
na Teilhards dood ook de Kerk haar eeuwenoude weerstand of argwaan
ten aanzien van de 'wetenschap' eindelijk opgaf, bleek intussen buiten die
Kerk dat onbeperkte vertrouwen in de wetenschap al geruime tijd geschokt en achterhaald te zijn.
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Naarmate ook Teilhards brieven gepubliceerd raakten, vervulde het zelfs
zijn vurigste bewonderaars met enig onbehagen dat deze man, die de
gruwelen van de eerste wereldoorlog aan het Vlaamse front had meegemaakt, blijkbaar zonder veel moeite dat hele gebeuren kon 'zien' als de
grootse barensweeen van een nieuwe en ongetwijfeld betere wereld. En de
nog veel gruwelijker tweede wereldoorlog, met zijn massamoorden en zijn
atoombom, liet nauwelijks een spoor na in Teilhards al te optimistische
interpretatie van de feitelijke evolutie van de 'gesocialiseerde' mensheid.
Hier stoten we op een, naar ik meen, heel reele en al diepere verklaring
voor het afnemend 'geloof in Teilhard. De enorme vooruitgang in wetenschap en techniek blijkt in feitelijke, zowel politieke als economische
ontwikkelingen op wereldschaal door een dusdanige dubbelzinnigheid te
zijn gekenmerkt, dat de huidige lezer van Teilhard zich nog moeilijk
herkent in het bijna onverdeelde enthousiasme dat Teilhard voor die
vooruitgang opbracht. Uit de periode na Teilhards dood dateert eveneens
de plotselinge en onverwachte schok van het nieuwe ecologisch bewustzijn, dat gerechte twijfels deed rijzen aan de rationaliteit en de werkelijk
humaniserende waarde van de alsmaar grotere zogenaamde triomfen van
de mens op de natuur. Tegelijk is tot in de kringen van de wetenschapsmensen zelf een vaak bijzonder kritisch voorbehoud gegroeid : niet
aIleen ten opzichte van de weliswaar onvermijdelijke maar beslist gevaarlijke eenzijdigheid van elke, binnen de eigen discipline opgesloten wetenschappelijke aanpak, maar evenzeer ten opzichte van een louter technologisch vermogen, dat ten onrechte uitging van het lange tijd als vanzelfsprekend ervaren principe, dat wij alles wat wij kunnen, ook moeten of
mogen doen. Hoezeer wij ook nog steeds behoefte hebben aan 'lichtende'
toekomstperspectieven, de schaduwen die door de vooruitgang in wetenschap en techniek vaak donkerder zijn dan ooit voordien in de geschiedenis (cfr. de bestaande nucleaire vernietigingsarsenalen) kunnen wij nog
moeilijk als onbelangrijke bijverschijnselen buiten ons blikveld houden.
NatuurIijk was de bezorgdheid om die 'regressieve evolutie' van de menselijke samenleving ook weI aanwezig op de achtergrond van Teilhards
denkwereld - getuige daarvan een prachtige flits als : 'De dag is niet ver
meer dat de mensheid zal merken dat zij biologisch wordt gedwongen te
kiezen tussen zelfmoord en aanbidding (= erkenning van grenzen en
hogere waarden)' - maar dat soort beschouwingen bepaalde niet de algemene teneur van zijn betoog.

Verschoven spanningsveld
De voorstelling of verwachting als zou Teilhards oeuvre een alomvattende, eigentijdse - al dan niet geslaagde - synthese van (of verzoening
tussen) wetenschap en geloof zijn geweest, blijkt slechts ten dele juist te
zijn. Teilhardsjeitelijke prestatie, zoniet in opzet en bedoeling dan toch in
explicitatie en uitwerking, was een gedurfde synthese van zijn christelijk
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geloof en een bepaald veld van wetenschappelijke kennis en onderzoek :
de wetenschappen van het leven zoals die culmineren in ·de biologische
evolutieleer. Dat kon hem terecht de meest dringende opdracht lijken.
Maar ondertussen was en is het spannings- of conflictveld tussen wetenschap en geloof veel ruimer geworden door de ongehoorde ontwikkeling
van de menswetenschappen, die door Teilhard de Chardin niet of nauwelijks in zijn verzoeningspoging werden verwerkt. Dat lijkt mij een nog
fundamenteler verklaring te zijn van de vlug verminderde belangstelling
voor Teilhards 'synthese'.
Maken wij een kort historisch ommetje. Naast Ch. Darwin (1807-1882) had
een perfecte tijdgenoot van hem, K. Marx (1818-1883), eveneens een
aantal nieuwe feiten aan het licht gebracht en een reeks even oorspronkelijke begrippen en interpretatiecategorieen ter verklaring van het 'verschijnsel Mens' ontworpen, die al even moeilijk te verenigen waren met
wat de christenen of de Kerk aannamen en verkondigden omtrent de
oorsprong, de 'natuur' en de bestemming van de mens. En bij die twee
'leermeesters van de argwaan' (P. Ricoeur) tegenover aIle overgeleverde
en vertrouwde, filosofische of theologische verklaringen van het menszijn, had zich weldra een derde gevoegd, S. Freud (1856-1939), die met zijn
psychoanalyse wellicht nog fundamenteler vraagtekens zette achter de
opvattingen, ideeen en idealen die de mens er over zichzelf op na houdt.
Wij weten dat K. Marx en vooral F. Engels al dadelijk warm liepen voor
het Darwinisme (als puur natuurlijke, a-theistische verklaring van het
ontstaan van de mens), maar hun aandacht ging toch vooral uit naar wat de
(gesocialiseerde) mens intussen zelf gemaakt heeft van die 'menselijke
natuur' die hem ooit door de organische evolutie is overgeleverd. Ook S.
Freud begroette terloops het Darwinisme als een puur natuurlijke verklaring van de menselijke oorsprong, maar hij meende door zijn ont-dekking
van het onbewuste een niveau van verklaring voor het menselijk handelen
te hebben onthuld dat nog dieper lag dan het z.i. al particuliere geval dat de
marxistische maatschappij-analyse als het meest fundamentele en primaire verklaringsprincipe hanteerde. Ret is niet mijn bedoeling hier, hoe
summier ook, in te gaan op de ontwikkelingen die deze drie denkstromingen ondertussen hebben doorgemaakt, noch op de pertinente vraag, in
hoeverre zij hun pretentie, louter wetenschappelijke totaal-verklaringen
van het mens-zijn te zijn, waar kunnen maken. Wat ons in verband met
Teilhard weI interesseert, is het feit dat het zwaartepunt van de confrontatie tussen wetenschap en geloof thans duidelijker dan ooit tevoren verschoven is naar wat ik kortheidshalve de discussie met het freudisme en
het marxisme zou willen noemen. Er zijn weliswaar ook vanuit het strikte
(neo)darwinisme pogingen ondernomen om het verschijnsel mens te herleiden tot niets anders dan een merkwaardig ontwikkeld zoogdier, en om
op die visie een soort biologische moraal ofethiek te gronden. In die optiek
zijn vanzelfsprekend aIle andere, filosofische en religieuze interpretaties
van het mens-zijn overbodige en nooit waar-te-maken verzinsels. Die z.i.
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ook onwetenschappelijke vernauwing van het gezichtsveld (door de Angelsaksers treffend 'nothing-but' -school genoemd - de mens is niets anders
dan... ) heeft Teilhard met klem en op deugdelijke gronden bestreden. En
dat werd hem, ook door een aantal niet-gelovige, wetenschapsmensen en
anderen, in dank afgenomen.
Veel actueler en dringender echter is de kritiek die vanuit het (orthodoxe)
freudisme en marxisme op filosofie en religie wordt uitgebracht. En de
hedendaagse christen wordt vooral daarmee, willens nillens, voortdurend
geconfronteerd. Reeds Freud was, o.m. in zijn Zukunft einer Illusion, tot
de conclusie gekomen dat nog zo vertrouwde en dierbare religieuze ideeen
en overtuigingen in laatste instantie eigenlijk illusies zijn, die de mens zelf
ontwerpt uit ongenoegen met - en in vruchteloos verzet tegen - zijn al te
vergankelijk bestaan. Voor de marxistische interpretatie van het dialectisch materialisme was de mens in wezen een produkt van zijn sociale
verhoudingen (in laatste instantie bepaald door de econornische produktieverhoudingen) en dat verklaarde pas de uitingen van zogenaamd
geestelijke aard (filosofie en religie) als even zovele afgeleide ideologieen,
die door de heersende klasse gemanipuleerd worden om haar macht te
bestendigen (of door de onderdrukte klasse worden aanvaard in de zin van
Nietzsches slavenmoraal, die 'weerwraak' en gerechtigheid verwacht en
af-wacht in het hemeis Rijk van de toekomst). Die kritieken blijken tot op
de dag van vandaag niet afgewimpeld te kunnen worden als ongegronde,
willekeurige analyses van de complexe psychologische en maatschappelijke realiteit van's mensen feitelijk handelen en de al dan niet bewuste
motieven die dat handelen inspireren. Twee recente voorbeelden om dat
te illustreren. In 1974 verwekte de priester-schrijver Maurice Bellet heel
wat opschudding en onrust, toen hij in Le Point Critique een nauwkeurig
relaas gaf van zijn eigen psycho-analyse, die zijn religieuze zekerheden
had geschokt op een wijze die hij niet voor mogelijk had gehouden. Van de
andere kant worden er nu al geruime tijd door overtuigde christenen
ernstige pogingen ondernomen om het h.i, onbetwistbare waarheidsgehalte van de marxistische maatschappij-analyse niet langer uit de weg te
gaan (o.a. in de zogeheten bevrijdingstheologie).
Van een nog zo voorlopige, actuele 'synthese' tussen wetenschap en
geloof verwacht de hedendaagse christen dan ook terecht dat zij nogal
indringend op die alternatieve interpretaties en verklaringen van het verschijnsel Mens zou ingaan, en dat heeft Teilhard de Chardin niet of
nauwelijks gedaan. Dat is geen verwijt aan Teilhard, maar gewoon de
constatering van een toch nogal wezenlijk veranderde maatschappelijke
context.

Toch een keerpunt ?
Het is niet mijn bedoeling de nogal bittere pil van de geslonken interesse
voor Teilhard bij wijze van conclusie wat te gaan vergulden. Voor zover ik
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kan oordelen, heeft Teilhard bij heel wat mensen die intussen hun aandacht van hem hebben afgewend, toch een soort ommekeer bewerkt, die
hun pogingen om wetenschap en geloof enigermate te integreren, op
beslissende wijze heeft georienteerd en geinspireerd.
Teilhard was een even hartstochtelijk en eerlijk paleontoloog als christen.
Belangrijker en verderreikend dan de concrete en beperkte context waarbinnen hij naar een synthese tussen zijn wetenschap en zijn geloof heeft
gezocht, was de mentaliteitsverandering die hij door zijn originele aanpak
heeft gestimuleerd. En dit betrof twee, voor Teilhard even wezenlijke
punten : het overwinnen van de angst voor de waarheid en het verzet
tegen de al dan niet bewuste beknotting van de 'hele' waarheid over de
mens.
In het eerste punt ging het vooral om een bekering die hij van de christenen
en van de hele Kerk verwachtte : dat ze eindelijk hun angst voor de
waarheid zouden opgeven, hoe onverwacht, nieuw of ongelegen die waarheid ook mocht zijn ; hoezeer ze misschien ook de christenen verplichtte
vertrouwde en geliefde ideeen en nog meer voorstellingen en formuleringen te herzien en desgevallend geheel often dele los te laten. In het verzet
van de Kerk tegen de evolutieleer, in haar weigering de feiten onder ogen
te zien en echt op de goed gedocumenteerde argumentatie in te gaan, zag
Teilhard een heilloze terugtocht naar alsmaar kleinere eilanden van voorlopig nog onaantastbare geloofswaarheden, die toch verder zouden afbrokkelen. De eerste voorwaarde tot een vruchtbare confrontatie en wederzijdse kritiek was volgens hem de bewuste overwinning van de angst
voor ongemakkelijke waarheden, ook en vooral wanneer zij door
'vijanden van het geloof' worden aangebracht.
Tot aan zijn dood bleef Teilhard pleiten voor een grotere, geestelijke
beweeglijkheid en vindingrijkheid gepaard met een flinke dosis moed. Van
die Teilhard, zo vermoed ik, hebben velen geleerd hoe pijnlijk nutteloos
het is, zich te blijven verzetten (door ze desnoods zelfs te verbieden) tegen
nieuwe inzichten over mechanismen en structuren die het individuele en
collectieve gedrag van de mens mede-bepalen, en die zowel biologie als
psychologie, sociologie, marxistische maatschappij-analyse ... ons hebben onthuld. Inzichten trouwens die weI eens in staat blijken te zijn het ten
dele on-christelijke of on-menselijke karakter te ontmaskeren van bepaalde vertrouwde Gods- of Kerkbeelden of maatschappelijke toestanden.
Even beslist heeft Teilhard zich echter verzet tegen de beknotting van de
veelzijdige en complexe, 'hele' waarheid over de mens. En met die bezorgdheid richtte hij zich heel bewust en uitdrukkelijk ook tot de 'ongelovigen'. Zijn collega's in het yak die hem zeiden dat 'zij helemaal geen
behoefte hadden aan filosoferen of theologiseren, maar gewoon aan wetenschap wensten te doen zoals men een glas water drinkt' , verweet hij dat
het zelfs on-wetenschappelijk was de ontegenzeglijk nieuwe dimensie die
de mens met zijn zelfbewustzijn en cultuur in de observeerbare wereld had
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binnengebracht, niet op haar unieke kenmerken te willen onderzoeken.
H.et is best mogelijk dat Teilhard op niet helemaal verantwoorde of overtuigende wijze zijn wetenschappelijke en theologische inzichten in zijn
unitaire visie tot eenheid heeft gebracht, maar zijn bekentenis, dat hij zelf,
om als mens te kunnen bestaan, aan zo'n visie een vitale behoefte had, is
bij velen diep ingeslagen en heeft ze aan het denken en her-denken gezet.
Daaruit is een hele stroming gegroeid van wetenschapsmensen en anderen
die niet aIleen erkennen dat elke, uiteraard gespecialiseerde, positief-wetenschappelijke benadering van het verschijnsel Mens slechts naast andere haar deel-waarheid bezit, maar die eveneens het goed recht verdedigen van wezenlijk verschillende ervaringen en taalspelen, die mogelijke en
valabele toegangswegen zijn tot een beter verstaan van het unieke karakter van de mens en zijn samen-Ieving. Teilhard, die zo sterk de nadruk
legde op de 'personalisatie' en de 'socialisatie' van dat merkwaardige, uit
de biologische evolutie voortgesproten zoogdier, en die in het verlengde
daarvan de eenwording-in-liefde (de 'amorisatie') van de mensheid als de
enige echt menselijke opdracht en voltooiing zag, heeft velen aangemoedigd, die geen vrede wensten te nemen met exclusief gehanteerde
deelwaarheden over de mens, die deze mens maar al te vaak, zowel in de
theorie als de praxis, minder en minderwaardig maken dan wat hij in feite
reeds is.
Velen die thans nog Teilhards dubbele bezorgdheid delen - geen angst voor
de waarheid, maar tevens verzet tegen exclusief gehanteerde en ontmenselijkende deelwaarheden - bekennen dat zij hem toen hebben ervaren als
'the right man at the right moment'. Ten dele achterhaald, heeft hij
aanzienlijk bijgedragen tot de hem zo dierbare, onverbloemd geestelijke
evolutie van de huidige mensheid.
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W.B. Auden 19"07-1973
Herman Servotte

In primitieve culturen, en ook nog in latere, is de dichter een belangrijke
figuur in het sociale leven. In de grote epische verhalen memoreert bij de
heIden uit het verleden die aan de oorsprong liggen van de gemeenscbap,
of bezingt hij in naam van de goden het begin en het einde van de wereld.
Maar ook nog in de Middeleeuwen en de Renaissance is hij degene die in
een grootse synthese het menselijk leven en alles wat er gebeurt situeert
tegen de achtergrond van de eeuwigheid. Denk aan Dante, of aan Milton.
Het is pas met de Romantiek, en eigenlijk tijdens de negentiende eeuw, dat
hij zich gaat terugplooien op zichzelf en narcistisch zijn eigen gevoelsleven
gaat koesteren, vluchtend uit de harde realiteit naar de wereld van droom
en verbeelding. De oorzaken van deze ontwikkeling kunnen we bier buiten
beschouwing laten om ons te beperken tot de constatering dat zij samenvalt met een breuk tussen de dichter en de maatschappij waartoe hij
behoort. Waarom zou de gemeenschap belang stellen in het prive-wereldje
van iemand die toevallig verbaal goed begaafd is ? Waarom zouden verstandige lieden, die zich niet uitsluitend door hun gevoelens laten voortstuwen zich inlaten met de sentimentele dagdromen van hypergevoelige
naturen ? De vraag stellen is ze beantwoorden. Natuurlijk is ze te scherp
geformuleerd, maar dat heeft dan tenminste het voordeel van de duidelijkheid. Zij sluit trouwens goed aan bij de manier waarop Auden ooit het
probleem stelde in zijn gedicht The Bard (CP 152)1.
Indien Auden zoals de dichter uit zijn gedicht 'de geringe roerselen van
geest en hart bij elk huiselijk onrecht verkeerdelijk zag als een persoonlijk lied', dan zou het de moeite er veel tijd aan te besteden niet lonen.
Hoogstens kunnen we even luisteren naar een paar welluidende verzen.
Hij heeft inderdaad, als de verbaal meest begaafde dichter van zijn generatie, gedichten gemaakt in alle genres: sonnetten, villanelles, rondelen, balladen - klankrijke speUetjes met de taal, wat Mallarme
noemde 'des bibelots dinanite sonore', mooie gladde kleinoden die het
oor strelen en dan weer vervluchtigen. Een van de best bekende voor-

1 Dit is de licht gewijzigde tekst van een voordracht voor het KVHU-Antwerpen. CP
verwijst naar W.H. Auden, Collected Poems, Faber 2 Faber, 1976.
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beelden is 'Look, Stranger, On This Island Now' (CP 112), waarvan
hier een proeve van Nederlandse vertaling voigt:
Kijk, vreemdeling, naar dit eiland nu
Het dansende licht het tot je lust onthult,
Blijf wachten hier
En luister mee,
Dat door de kanalen van het oor
Als een rivier mag dwalen
De wiegende klank van de zee.
Sta hier aan de rand van dit kleine veld
Waar de krijtwal valt naar het schuim, en de klippen
Weerstaan aan de stoot
En trek van het tij,
En het grind grabbelt naar de zuigende zee, en een meeuw even
Hangt op haar loodrechte zij.
Ver weg als vlottende zaden varen de schepen
Uiteen, elk op hun eigen dringende tocht,
En dit wijde gezicht
Moge in het geheugen
Bewegen, zoals nu deze wolken
Door de havenspiegel varen
En heel de zomer door het water waden,

Daarnaast heeft Auden ook menig aforisme gemaakt, in het genre van
Private faces in public places
Are wiser and nicer
Than public faces in private places.
(CP 56)
Naar het einde van zijn leven toe schreef hij zelfs Academic Graffiti, een
soort weggooiversjes over beroemde personen waaronder bijvoorbeeld
dit leuke over Lord Byron :
Lord Byron
Once succumbed to a Siren :
His flesh was weak,
Hers Greek.
(CP 511)
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Amusant, maar efemeer, net zoals zijn haiku's:
What is Death ? A Life
disintegrating into
smaller simpler ones.
(CP 642)

Met dergelijke vondsten moet Auden een gezellige vent geweest zijn om
een avondje te borrelen - en blijkens allerhande getuigenissen kon hij dat
heel goed, zo goed zelfs dat zijn petekind ooit uitriep 'thank God for boozy
godfathers' - maar daarmee is hij nog geen groot dichter. Daartoe is
vereist, vind ik, dat hij een betekenis heeft voor ons en meer te bieden
heeft dan geestigheden of klankspelletjes. Dat hecft hij. Bij zijn dood in
1973 noemde Time hem 'The Sage of Anxiety' en wees hem op die manier
aan als iemand die wijsheid te brengen had aan wat hij zelf ooit The Age of
Anxiety had genoemd.
Toen hij geboren werd in 1907liet niets voorzien dat deze benaming eens
de juiste zou zijn. Zijn vader was dokter in York, zijn moeder een zeer
beschaafde vrouw met een diepe religieuze inborst, en met hun drie zoons
(waarvan Wystan de jongste was) leefden ze het onbezorgde leven van de
upper-middle-class in het Edwardiaanse Engeland ; zij hadden een kindermeisje, een keukenmeid en twee kamermeiden, zodat moeder meer
dan tijd had voor haar culturele belangstelling en caritatieve bedrijvigheid.
Vader stelde belang in archeologie en in Oudyslandse sagen en droeg
deze belangstelling over op zijn zoons ; moeder speelde klavier en zong
met Wystan duetten waarin zij Isolde en hij Tristan was. Nooit heeft de
vrome vrouw vermoed welke implicaties een Freud in dat gedrag zou
hebben gezien, maar dat neemt niet weg dat Wystan heel sterk door zijn
moederbinding bepaald werd. Doordat zijn vader praktisch de hele oorlog
van huis wegbleef, had deze binding de tijd zich stevig te hechten. Vermoedelijk liggen hier de wortels van een probleem dat Auden levenslang
zou tekenen, met name zijn homoseksualiteit.Tlet Britse schoolsysteem
met zijn prep-schools en public-schools, dat blijkens het getuigenis van
zovelen homoseksualiteit lijkt in de hand te werken, moet Audens aanleg
nog hebben versterkt. Hij heeft er in ieder geval een aantal vriendschappen voor het leven gesloten, zo onder meer met Christopher Isherwood
(de lezer wellicht bekend als de romancier die ten grondslag ligt aan de film
Cabaret met Liza Minelli).
U begrijpt natuurlijk hoe de ontdekking van deze situatie zijn leven bemoeilijkte ; ik stel me voor dat zij hem een gevoel van angst heeft meegegeven - een angst van louter persoonlijke aard die hem later bijzonder goed
geschikt zou maken om de angst van onze wereld aan te voelen en er een
oplossing voor te zoeken. Auden, die zoals aIle jongens van zijn leeftijd,
avonturenverhalen leest en ook spionageverhalen a la John Buchan, ontdekt in deze boeken een metafoor voor zijn levensaanvoelen, die van de
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spion, Zoals de emigrant, behoort de spion tot twee werelden. En misschien is het behoren tot twee werelden wei een noodzaak om een goed
auteur te worden. AIle grote namen van de literatuur van deze eeuw zijn
eigenlijk emigranten, van Henry James en Joseph Conrad over James
Joyce en Thomas Mann en Kafka tot en met Nabokov en Gunter Grass,
allemaal op de een of andere manier ontheemden. Hoeft het te verwonderen dat zij gekweld worden door heimwee, rusteloos zoeken naar het
verloren paradijs dat ze in hun werk opnieuw proberen te maken ? Voor de
spion komt daar nog bij dat hij wei de indruk moet hebben dat hij op voet
van oorlog leeft, voortdurend bedreigd, maar ook scherp toekijkend,
vermomd als een vriend. Zo komt het dat hij zich gemakkelijk gaat ervaren
als een dubbele persoonlijkheid. Auden schrijft inderdaad in 1940 een lang
gedicht onder de titel The Double Man - wat dan in de Engelse uitgave en
als ik me niet vergis buiten zijn wit om een andere titel krijgt : New Year
Letter. En het is misschien ook geen toeval dat hij voortdurend zijn
gedichten bewerkte en herwerkte. Sommige critici hebben zich over die
voortdurende veranderingen erg druk gemaakt en hem een gebrek aan
authenticiteit verweten. Wellicht hadden ze er beter aan gedaan en ware
het ook vriendelijker geweest indien ze er het zoeken van de mens naar
zichzelf in hadden gezien. Auden zelf heeft zich verdedigd met zuiver
poetische argumenten. In een van zijn inleidingen tot zijn werk schreef
hij : 'On revisions as a matter of principle I agree with Valery: »A
poem is never finished ; it is only abandoned».' (CP 16). Maar het heeft
.naar mijn oordeel evenzeer te maken met het zoeken naar de eigen
identiteit, dat ik bij hem evengoed als bij Yeats of Eliot, de ultieme
drijfveer acht.
Dit zoeken neemt verschillende vormen aan. Zo uit het zich bijvoorbeeld
in het zoeken naar een plaats waar men zich thuisvoelt. Auden heeft
ontzettend veel gereisd : naar IJsland, vanwaar hij zijn vrolijke Letter to
Lord Byron (1936) schreef; naar China, waar de Sonnets from China
(1938) ontstonden ; naar Spanje, waar hij getuige was van de burgeroorlog. In 1939 emigreerde hij naar New York, maar oak daar vond hij geen
blijvende thuis. Jaarlijks bracht hij lente en zomer door in Ischia, en vanaf
1958 in Kirchstetten, Oostenrijk. Zelfs zijn terugkeer naar Oxford kon zijn
rusteloosheid niet helemaallenigen ; hij bleefpendelen van Engeland naar
Oostenrijk en de V.S. Het is natuurlijk niet deze rusteloosheid die voor
ons interessant is, maar weI haar resultaat in poezie. Auden, die een zeer
intelligente man was, heeft herhaaldelijk een soort fenomenologie van het
landschap geprobeerd. Hij zocht dan naar de essentiele karakteristieken
ervan en vooral naar hun weerslag op.de gedraging en het levensaanvoelen
van de mens. Uit deze poging ontstonden in het begin van dejaren vijftig
langere bespiegelende gedichten over wat een eiland is, of een meer, of een
berg, die gebundeld werden in Bucolics (CP 426 en vv.). Met zijn grote
kennis van de geschiedenis probeert hij in deze gedichten een band te
leggen tussen natuur en cultuur, of om het anders te formuleren, tussen de
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gegevenheid die de mens aantreft en de betekenisdie hij er in denken en
handelen aan geeft. In het kortste van deze gedichten Islands (CP 431)
genaamd, brengt hij bijvoorbeeld de volgende gegevens samen : eilanden
zijn plaatsen voor kluizenaars die zich uit de wereld terugtrekken,
schuilplaatsen voor piraten die zich aan de wet willen onttrekkenvgevangenissen van nature, zoals de Galapagos oorden waar de evolutie zichtbaar wordt, en als zodanig ook een perfect symbool voor het ik dat zich
uniek weet.
How fascinating is that class
Whose only member is Me !
Met andere woorden, het natuurgegeven wordteen perfect symbool om de
mens te beschrijven, het wordt gemoraliseerd. Het beste van deze gemorealiseerde landschappen is, ook voor Auden zelf, 'IIi Praise of Limestone', een lang gedicht uit 1948 (CP 414-415), waarin hij zijn geboortestreek Yorkshire beschrijft als een atbeelding van menselijke gematigdheid en als zodanig ook als een vooratbeelding van een zelveloze liefde en
van het eeuwige leven. In Thanksgiving for a Habitat (CP 518 en vv.), een
gedichtencyclus uit het begin van de jaren zestig, doet hij een analoge
poging voor het huis. Achtereenvolgens worden de verschillende vertrekken getekend in hun wezenlijke betekenis voor de mens, vanaf de angst
van de kelders tot de droom van de zolder, vanaf toilet en badkamer tot de
living. Het opzet is telkens zeer duidelijk : in de ordening van woord en
weten be zit nemen van de dingen, ze inschakelen in de menselijke orde,
hun een plaats aanwijzenen zo zichzelf beter situeren.
Naast de plaatsbepaling in de ruimte is ook een plaatsbepaling in de tijd
noodzakelijk voor wie zichzelfprobeert te vinden. Nu meet Auden de tijd
weI zeer ruim, want hij includeert niet aIleen de geschiedenis, maar ook de
he1e prehistorie en zelfs 301 hetgeen in de evolutie aan het ontstaan van de
mens voorafging. Dat dwingt hem ertoe zich te situeren tegenover mineralen en planten en dieren. Het kortst deed hij dat naar het einde van zijn
leven toe in Progress? (CP 663). Maar het probleem zelf heeft hem heel
zijn leven beziggehouden. Door opvoeding en aanleg had hij immers grote
belangstelling voor de natuurwetenschap en het is slechts bij toeval - uit
reactie op de vraag van een vriend ofhij nooit gedichten had geschrevendat hij in plaats van wetenschapsmens dichter is geworden. Van de wetenschapsman he eft hij de beiangstelling en de intellectualiteit overgehouden ; Auden is een denkend dichter. Wat hem in de natuur treft is haar
schuldeloosheid die echter ook haar machteloosheid is. De dieren kunnen
niet liegen en hebben geen weet van de dood, maar daardoor zijn zij ook
niet in staat zich iets anders in te beelden, met als gevolg dat zij nooit iets
scheppen, geen vers, geen huis.
Wie zoals Auden niet droomt van een vermeende animale onschuld, kan
aanvaarden wat de mens in zijn eigenheid tot stand heeft gebracht : de
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geschiedenis en de cultuur. Ook hier is een plaatsbepaling noodzakelijk. In
zijn reeds vermelde Sonnets/rom China (CP 149-157)en ook in een aantal
gedichten rond historische figuren zoals Montaigne, Luther, Voltaire,
Freud en anderen, probeert hij de menselijke geschiedenis te interpreteren
op dezelfde wijze als hij in de andere gedichten de natuur probeert te
interpreteren. Ook hier dus weer een soort fenomenologische benadering
in de beperkte ruimte van het gedicht. Het probleem dat hem daarbij
uiteraard boeit, is dat van de menselijke verantwoordelijkheid en van de
schuld. In zijnjonge jaren, die samenvielen met de economische crisis van
het einde derjaren twintig en met de opkomst van het fascisme, was hij net
zoals zijn marxistisch georienteerde tijdgenoten uit Oxford, bijzonder
gevoelig voor de maatschappelijke onrechtvaardigheid. Maar dat maakt
van hem nog geen sociaal dichter. Veeleer bood de bestaande maatschappij hem als een soort spiegel waarin hij zijn eigen tekorten weerspiegeld
zag. En wellicht is de aanklacht tegen de maatschappij evenzeer een
aanklacht tegen zijn eigen medeplichtigheid met het kwaad in de wereld.
Geleidelijk aan leert hij echter inzien dat goed en kwaad met elkaar
verweven zijn als schering en inslag ; het ene is niet denkbaar zonder het
andere. Dat wordt helder verwoord in een gedicht dat hij maakte naar
aanleiding van een bezoek aan het Museum voor Schone Kunsten te
Brussel. Onder de titel 'Musee des Beaux-Arts' (CP 146) beschrijft hij
hoe in schilderijen van de oude meesters, onder meer in 'De Val van
Ikaros' van Brueghel, vreugde en verdriet, dood en leven, gewoon naast
elkaar worden uitgebeeld. Dat, zo meent Auden, is een beeld van het
menselijk bestaan.
Geleidelijk aan begint hij iets te ontdekken van de natuur van het kwaad.
Met Goethe - die hij zeer bewonderde - komt hij tot het inzicht dat de geest
van het kwaad, Mephisto, 'stets das Bose will und stets das Gute
schafft'. En dat inzicht werkt hij dan uit in het zeer complexe New Year
Letter (CP, 159-192) dat ik onmogelijk hier kan samenvatten, maar waarvan ik een aantal verzen citeer :
Our road
Gets worse and we seem altogether
Lost as our theories, like the weather,
Veer round completely every day,
And all that we can always say
Is : true democracy begins
With free confession of our sins.
In this alone are all the same,
All are so weak that none dare claim
'I have the right to govern,' or
'Behold in me the Moral Law,'
And all real unity commences
In consciousness of differences,
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That all have wants to satisfy
And each a power to supply.
We need to love all since we are
Each a unique particular
That is no giant, god or dwarf,
But one odd human isomorph ;
We can love each because we know
All, all of us, that this is so :
Can live since we are lived, the powers
That we create with are not ours.
(CP 192)

Opvallend is in deze tekst het gebruik van het woord zonde. Deze religieuze naam voor het morele kwaad duikt hier in 1940 weer op in het
werk van Auden, omdat hij zich in deze periode opnieuw gaat bekennen
tot de Anglicaanse kerk waarin hij was opgegroeid maar waarvan het
leven hem vervreemd had. Zoals uit de laatste verzen blijkt is hij bewust geworden van hogere machten die het menselijke gebeuren voortstuwen. Omdat hijdeze machten christelijk duidt, kan hij de geschiedenis van de mensheid opnieuw zien als een heilsgeschiedenis. Trouw aan
de oude christelijke traditie noemt hij het kwaad een felix culpa die
aanleiding heeft gegeven tot grotere genade. Dit standpunt wordt briljant vertolkt in de cyclus Horae Canonicae (CP 475-486). Zoals de titel
suggereert is het gedicht gebouwd op de getijden - metten, primen,
terts, sext, enz. Elk ervan memoreert diverse ogenblikken van de dag het ontwaken, de aanvang van het werk, de middagpauze, enz. - die
tevens gezien worden als zovele momenten in het leven van de enkeling
en van de mensheid. Centraal hierin staat de kruisdood op het ogenblik
van de nonen, drie uur in de middag, in de letterlijke betekenis van het
woord een onnoemelijk gebeuren waaraan de mens schuld heeft, maar
dat hem desalniettemin niet uitsluit van de definitieve vergiffenis. Op
het moment van de completen, einde van de dag, einde van het leven,
schrijft Auden :
Nothing is with me now but a sound,
A heart's rhythm, a sense of stars
Leisurely walking around, and both
Talk a language of motion
I can measure but not read : maybe
My heart is confessing her part
In what happened to us from noon till three,
That constellations indeed
Sing of some hilarity beyond
All liking and happening
(CP 484-485)
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In deze evolutie naar het gelooftoe hebben vele factoren een rol gespeeld
waarvan er ons enkele bekend zijn. Wanneer hij bijvoorbeeld tijdens de
Spaanse burgeroorlog naar Spanje gaat, wordt hij tot zijn eigen verbazing
diep geschokt door het feit dat hij er aIle kerken gesloten vindt. Voordien,
om precies te zijn injuni 1933, had hij een bijzondere ervaring gehad die hij
later als volgt zou beschrijven :
One fine summer night in June 1933, I felt myself invaded by a power
which, though I consented to it, was irresistible and certainly not
mine. For the first time in my life I knew exactly - because, thanks to
the power, I was doing it - what it means to love one's neighbour as
oneself.
(geciteerd in C P 12-13)
Het belangrijkste in deze beschrijving is de ervaring van de weerloosheid
tegenover de macht die over hem kwam. Indien Auden tot dan toe voornamelijk de ervaring had ondergaan van het menselijke tekort en van de
driften die de mens noodzakelijkerwijze drijven, dan werd hem hier iets
anders geopenbaard, met name de gratuiete aandrift ten goede waaraan
men zich vrijwillig kan overgeven. Het duurde een hele tijd voor hij deze
ervaring in intellectuele categorieen kon omzetten, maar met de hulp van
Seren Kierkegaard, en twee Amerikaanse theologen, Reinhold
Niebuhren Paul Tillich, slaagt hij erin. Wanneer zijn moeder sterft, is
hij zowel emotioneel als intellectueel bereid om de stap naar de Anglicaanse kerk te zetten. Daarmee heeft hij zich ook als enkeling gesitueerd,
hij heeft zijn plaats gevonden, is thuis bij zichzelf als zondaar en als
verloste mens.
Van daaruit kan hij nu zijn positie verder definieren in drie grote, niet altijd
even geslaagde werken.
For the Ttme Being (CP 271-308), een Kerstoratorio (1941-1942), bepaalt
zijn religieuze positie in de voorlopigheid van dit bestaan waar de mens
onderworpen is aan al de wetten van de natuur en toch ook deel uitmaakt
van een hogere orde. In het oratorio wordt getoond hoezeer Jezus is
onderworpen aan aIle wetten van het menszijn met leed en vervolging,
maar hoe Herodes de uiteindelijk machteloze is ; Herodes wordt voorgesteld als de vertegenwoordiger van het agnostisch humanisme dat in al zijn
redelijkheid niet opgewassen is tegen het mysterie van goed en kwaad dat
de wereld is. In The Sea and the Mirror (Cl? 311-341), geschreven tussen
1942 en '44, probeert hij dan te definieren welke de betekenis van de kunst
kan zijn in een dergelijke opvatting van het bestaan, terwijl The Age of
Anxiety (CP 345-409), geschreven tussen '44 en '46, probeert duidelijk te
maken langs welke dwaalwegen een mens op zoek kan zijn naar het
verloren paradijs. Het is een lang en moeilijk allegorisch gedicht waarin de
vier aspecten van de mens, zijn rede en zijn gevoel, zijn intuitie en zijn
zintuigelijkheid, telkens door een karakter worden vertegenwoordigd.
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Wanneer men deze centrale werken heeft gelezen, beweegt men zich
zonder moeite in het Audeniaanse universum. Zijn begrippenapparaat met
als belangrijke termen vrijheid en noodzaak, schuld en genade, en liefde
als eros, philia of agape; zijn beeldenarsenaal ; zijn rustige, haast zakelijke, soms speelse toon : al deze kenmerken worden dan onmiddellijk
begrijpelijk. Zij behoren tot de stijl die een intelligente man uit de tweede
helft van onze eeuw gebruikt om vanuit zijn moeizaam bevochten en altijd
precaire zekerheid te spreken tot zijn tijdgenoten. Om hem te begrijpen en
ook maar enigszins te apprecieren, moet men op de hoogte zijn van wat
een intellectueel in onze tijd beroert, en bereid zijn om in poezie plaats te
ruimen voor intellectuele activiteit. Hij is, om het kort te zeggen, een
intellectueel dichter. Misschien heb ik echter tot dusver weI doen aanvoelen dat hij een intellectueel is, maar niet dat hij een dichter is. Want
over de taal heb ik haast niets gezegd. Dat is echter bijzonder moeilijk,
omdat Auden als geen ander met de Engelse taal speelt, en daardoor voor
niet-Engelsen weI moeilijk te vatten is. Hij wenste dat elk gedicht zou
geschreven zijn 'in praise of the English language' en daarom yond hij het
bijzonder belangrijk de hele woordenschat van het ongemeen rijke Engels
in zijn gedichten te betrekken, vanaflokale woorden uit Yorkshire tot zeer
geleerde termen (welke andere dichter schreef ooit een ode aan het
diencefalon ?) (CP 664), vanaf verouderde woorden tot neologismen.
Bovendien springt hij lenig van het ene taalregister naar het andere, en dat
onderkennen vergt een meer dan gewone vaardigheid in het Engels. Het is
daarom wellicht dat Auden zo moeilijk vertaalt. Hij heeft trouwens zelf
ooit eens gezegd dat hij bij voorkeur een taal schreef waarin de auditieve
aspecten meer aandacht kregen dan de visuele ; deze laatste kan men bij
vertaling behouden, de andere veel minder dan de eerste. In Audens werk
stelt men op stilistisch gebied echter een zeer merkwaardige evolutie vast.
Ofschoon hij als geen ander in staat was om uiterst gekunstelde verzen te
schrijven naar klassiek model en van een grote welluidendheid, gaat hij
hoe langer hoe meer over tot wat hij zelf noemt 'the wry, the sotto-voce,
Ironic and monochrome' (CP 472).
Hij schrijft dan een conversationele poezie, die soms aIleen door de
typografische schikking en de regelmaat van hetaantal syllaben per regel,
van gewoon proza kan worden onderscheiden. Ogenschijnlijk is dit ongedisciplineerd praten, maar wanneer men het probeert te vertalen merkt
men hoezeer de eisen van het syllabische vers de spreektaal spankracht
hebben gegeven en er dus toch poezie van maken.
Zijn afwijzing van de verheven stijl met masker en cothurne, en zijn
voorkeur voor het conversationele, heeft te maken met zijn opvatting over
onze samenleving enerzijds en met zijn opvatting over poezie anderzijds.
'Wanneer een dichter zijn stem verheft', zo schrijft Auden in een van zijn
boeiende essays, 'voelt een mens zich ongemakkelijk zoals bij iemand die
een pruik draagt of hoge hakken' (Secundary Worlds 116). En elders, in
een pastiche van de laatste Romantieker uit de Engelse literatuur, W. B .
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Yeats, beklaagt hij zich over het misbruik dat in onze tijd van de taal wordt
gemaakt, en dat de dichter weI ertoe verplicht alle grote woorden en posen
te schuwen ('We Too Had Known Golden Hours', CP 471-472). Oat is,
als u wil, de cultuurhistorische reden waarom de traditioneel-poetische
hoogdravendheid onmogelijk is geworden. Maar er is daarnaast een
tweede reden van poetologische aard. Poezie, zo meent Auden, is het
resultaat van twee behoeften in de mens, twee behoeften waaraan hij de
naam heeft gegeven van twee Shakespeariaanse figuren, Ariel en Prospero. Ariel is het verlangen naar een tijdeloze schoonheid, Prospero de
behoefte aan waarheid en troost. In elk goed gedicht zijn deze twee
behoeften in spanning met elkaar. Om het heel simpel uit te drukken :
wanneer Ariel het voor het zeggen heeft moet het gedicht mooi klinken en
zal deeis van welluidendheid, bijvoorbeeld in de keuze van een rijrnwoord, het halen op de eis van de waarheid. Oat is Audens variatie op het
beroemde gezegde van Valery dat poezie een voortdurende weifeling is
tussen zin en zang, 'une hesitation prolongee entre Ie sens et Ie son'.
Oaarom, zegt Auden, is poezie altijd een tikkeItje frivool ; men weet nooit
goed of een woord er moest staan omwille van het rijm of omdat de dichter
het werkelijk nodig had voor wat hij wilde zeggen. Poezie is dus eigenlijk
een spel en daarom zegt Auden in zijn opdracht aan zijn vrienden Christopher Isherwood en Chester Kallman
Although you be, as I am, one of those
Who feel a Christian ought to write in prose,
For poetry is magic: born in sin, you
may read it to exorcise the Gentile in you.
(CP 17)

Daarom ook mag de dichter zichzelf niet al te zeer au serieux nemen en dus
moet hij, ook omwille van de aard van de poezie zelf, alle hoogdravendheid schuwen :
Science, like Art, is fun, a playing with truths, and no game should
ever pretend to slay the heavy-lidded riddle, What is the Good Life?
(CP 660)

Toch is poezie , ofschoon een spel, niet onbelangrijk. Want in echte
poezie is er altijd een moment van ervaring van het heilige, de poging
om een naam te geven aan wat de mens transcendeert. En daarom zegt
Auden : 'Without Art, we schould have no notion of the sacred' ; maar
hij voegt er onmiddellijk aan toe : 'Without Science, we should always
worship false gods' (The Dyer's Hand, 62). Bovendien heeft de artist
telkens opnieuw de mogelijkheid om in het perfecte werk reeds iets te
realiseren van de volmaaktheid die hij ook in zijn Ieven -beoogt, .maar
nog niet realiseren kane Elk geslaagd gedicht - en het is gemakkelijker
een goed gedicht te schrijven dan goe_d te leven - is als een voorafscha-
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duwing van een definitieve volmaaktheid. Zeker in zijn later gedichten
heeft Auden altijd geprobeerd om rekening houdend met aile aspecten
van het onderwerp, dus ook met het lelijke en het zondige ervan, toch
nog mooie gedichten te schrijven. Daaruit blijkt dan weer hoe hij ook
formeel getrouw is aan het levensinzicht dat het zijne was. Indien het
leven onvermijdelijk een mengsel is van goed en kwaad en als zodanig
moet worden beaamd, dan is een uitgesproken lyrische verheerlijking
even onmogelijk als een dramatische verwerping ervan ; de enige stijl
die dan past bij dit levensaanvoelen is de voortdurend hernieuwde poging om op een aanvaardbare wijze het leven toch te prijzen. Zelf formuleerde hij dit aldus in een aanspraak tot de zintuigen :
Be happy, precious five,
So long as I'm alive
Nor try to ask me what
You should be happy for ;
Think, if it helps, of love
Or alcohol or gold,
But do as you are told.
I could (which you cannot)
Find reasons fast enough
To face the sky and roar
In anger and despair
At what is going on,
Demanding that it name
Whoever is to blame :
The sky would only wait
Till all my breath was gone
And then reiterate
As if I wasn't there
That singular command
I do not understand,
Bless what there is for being,
Which has to be obeyed, for
What else am I made for,
Agreeing or disagreeing?
('Precious Five', CP 449-450)
Er zou nog onnoemelijk veel te zeggen en te nuanceren zijn. Ik heb hier
niet gehandeld over zijn uiterst boeiende essay's, over zijn toneel of
over zijn libretto's, en evenmin heb ik het gehad over zijn komische
kracht. Allicht volstaat deze eerste inleiding om u een beeld te geven
van de man en de dichter Auden - een getormenteerde intellectuele
dichter uit onze tijd die erin geslaagd is, na jaren van morele en intellectuele strijd, tot rust te komen, zichzelf en de wereld te aanvaarden,
een meester van het woord en een meester van wijsheid.
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Japan sluit vriendschap met China
L.L.S. Bartalits

Het vredes- en vriendschapsverdrag tussen Japan en de Volksrepubliek
China symboliseert een nieuwe politieke koers van de Chinese leiders.
Het woord hegemonie, door de Chinezen gebruikt om de Sovjet-Unie te
karakteriseren, is door de Japanners aanvaard. En het ongenoegen dat
dit verdrag in het Kremlin beeft gewekt, schijnt de regering Fukuda
koud te laten. Japan heeft vastbesloten voor de samenwerking met de
Volksrepubliek China gekozen zonder daarvoor het bondgenootschap
met de Verenigde Staten te verbreken.

Achtergronden
De laatste hoge Chinese bezoeker die Tokio had bezocht v66r vice-premier Teng Hsiao-ping had zich in vernederende omstandigheden bevonden: dat was in 1940 het geval met de man die de Chinezen Poe Ji
noemden, de laatste Mantsjoe-keizer die in 1911 door de revolutie was
afgezet, maar door Japan aan het hoofd was geplaatst van de spookstaat
Mantsjoekwo. Poe Ji kwam in 1940 naar Tokio als vazal, om uit handen
van keizer Hirohito de drie insignia van de macht te ontvangen (sabel,
spiegel en juweel), welke hij moest meenemen naar China. In 1937 was
Japan China binnengevallen om zijn grondgebied uit te breiden. Nu, bijna
weer veertigjaren later, ontvangt dezelfde Japanse keizer de vice-premier
van de Chinese Volksrepubliek. Voor het eerst sinds bijna een eeuw - de
eerste Chinees-Japanse oorlog dateert van 1884 - staan de twee sterkste
Aziatische naties op voet van gelijkheid tegenover elkaar, en men mag
beslist van een historisch rendez-vous spreken.
Het opmerkelijke van het op 12 augustus 1978 gesloten verdrag van vrede
en vriendschap - logisch gevolg van president Nixons reis naar Peking in
1972, enige maanden daarna gevolgd door het herstel van de diplomatieke
betrekkingen tussen de Volksrepubliek China en Japan - is, dat dit verdrag
niet gedicteerd is uit behoefte om een oud geschil te regelen, maar alleen
door de noodzaak om zich op toekomst voor te bereiden. Het Chinees-Japanse verdrag was geen conditio sine qua non voor de verdieping van de
relaties tussen beide staten, want sinds 1972 waren die al weer normaal en
sindsdien sloten zij reeds vier overeenkomsten (handel, luchtvaart, zee-
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vervoer en visserij). Al in 1972 waren beide landen het erover eens dat zij
niet meer in oorlog waren. Z6 bezien vormt het verdrag van 12 augustus
1978 de bezegeling van een naar elkaar toegroeien.
In Japan lijkt die toenadering door het publiek als een natuurlijk verschijnsel te zijn opgenomen. Sinds premier Fukuda erin was geslaagd het verdrag aannemelijk te maken voor de pro-Taiwan-factie -in zijn liberaal-democratische partij, is Japan als een blok meegegaan ten gunste van een
verbetering van de relatie met Peking. Hoe had de regering-Fukuda anders
de datum voor Teng Hsiao-pings bezoek -al kunnen vaststellen voordat
het parlement het verdrag had goedgekeurd ?
Dat er in Japan een consensus be staat, blijkt onder andere ook uit de
uitlating van Fukuda, tijdens een recent bezoek van een delegatie uit
Peking, over de gemeenschappelijke bestemming van China en Japan. Het
blad Sankei merkte op dat de woordkeus van Fukuda een oproer in het
parlement zou hebben veroorzaakt, als zij gebruikt zou zijn met betrekking tot de Verenigde Staten ; nu het om China ging was er geen enkele
reactie.
Afgezien van de economische aanvullingen, laat de voorliefde van de
Japanners voor China zich verklaren door het duistere gevoel te behoren
tot een tijdperk van gemeenschappelijke civilisatie ; het sluit aan op een
diepe stroming in hun culturele verleden. Eigenlijk betekent dit voor de
Japanners het einde van een malaise. Ruim twintigjaar heeft Japan, onder
Amerikaanse voogdij, deelgenomen aan het omcirkelen van de Volksrepubliek China. Er komt nog bij dat Japan destijds groot geworden is in de
schaduw van de Chinese Volksrepubliek en aan dat land veel te danken
heeft.
Een honderdtaljaren van modernisering ten spijt vindt men in het huidige
Japan nog vele sporen van een eeuwenlange Chinese 'tegenwoordigheid' ;
men denke aan het schrift, aan het boeddhisme en aan de literatuur. Het is
symptomatisch dat de Chinezen aljaren wijzen op het gemeenschappelijk
verleden, om zodoende hun relaties met Japan te verdiepen. Toen, kort
voor de normalisatie van de diplomatieke relaties, een Chinese missie
Kyoto bezocht, greep zij die gelegenheid aan om in herinnering te brengen
dat de oude Japanse hoofdstad gebouwd was naar het model van
Chang-An, de hoofdstad van het Tang-China. En door op hun beurt een
replica van een bronzen klok van de tempel van Myoshinji te accepteren
en deze klok te plaatsen in de tempel van Kwang-Hsi in Peking, onderstreepten de Chinezen dat het boeddhisrne een van de verbindingselementen tussen beide landen is. Het besef van de Japanners dat China de
moederbeschaving is, werd sinds de Meji-dynastie getemperd, waardoor
men al spoedig China als achterlijk en vies ging zien. Dit voedde overigens
het Japanse pan-Aziatisme, waarbij een imperialistisch geworden Japan
van plan was China te 'redden'.
Na 1945 beschouwde Japan China als vijand, al was het nimmer bevreesd
voor het nieuwe 'rode' China.
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De verwerping van China is de Japanners nimmer gemakkelijk afgegaan.
Zelfs in de periode Dulles-Mcflarthy, toen Tokio de nieuwe Volksrepubliek China met de duivel vergeleek, ontwikkelde zich de wederzijdse
handel. En na de Conferentie van Bandung in 1954, die de inleiding
vormde tot het diplomatieke offensief van de Chinese Volksrepubliek op
basis van de beginselen van vreedzame coexistentie, is Peking meer dan
daarvoor openingen naar Tokio gaan zoeken. De voorzitter van de Japanse Communistische Partij, Sanso Nosaka, herinnert zich goed dat,
toen hij in 1946 Yenan verliet (hij had er, verjaagd uitJapan, sinds 1941 een
toevlucht gevonden), hij met Mao Tse-toeng was overeengekomen dat de
Japanse CP moest bijdragen tot de bevordering van de economische
banden, iets wat door Mao-Tse-toeng van essentieel belang werd geacht.
Gesteund door de publieke opinie en de zakenwereld, die in de Chinese
Volksrepubliek een natuurlijke partner zagen, stond de regering-Ishibashi
(december 1956 tim februari 1957) op het punt de Volksrepubliek China te
erkennen en te breken met Taiwan. Maar Washington, toch al sterk
verontrust door de normalisering van de relaties tussen Tokio en Moskou
in 1956, oefende grote druk uit, zodat de regering-Ishibashi moest wijken
voor die van de meer rechtse Kishi. De wederopkomst van deze gewezen
plaatsvervangend minister van defensie in de oorlogsregering van Tojo
was voor Peking een oorvijg (Kishi had als oorlogsmisdadiger drie jaren
gevangen gezeten) en Peking verbreekt dan ook de betrekkingen met
Tokio. Contacten bestaan aIleen maar door het werk van de Japanse
vrienden van China, zoals prins Saionji (officieus ambassadeur van Japan
in Peking) en van ex-minister van buitenlandse zaken, Foedjijama. Hun
acties, evenals die van de Japanse CP tot 1966, toen de zusterpartijen met
elkaar braken ter zake van het probleem van een eenheidsfront (aldan niet
met de Sovjet-Unie) voor Vietnam, hebben in Japan het gevoellevend
gehouden dat beide landen geen tegenstanders waren en dat de redenen
om elkaar te naderen, zwaarder wogen dan die om zich van elkaar te
verwijderen.
Sinds 1972legt de Volksrepubliek China de nadruk op de vemederingen en
discriminatie die China met Japan ondergaan heeft van de kant van het
Westerse imperialisme (daarbij gemakshalve vergetend, dat Japan driftig
met dat westen had meegedaan aan de onderdrukking van China). V ooral
wijst China op de steun die bepaalde Japanners hadden gegeven aan
Soen-Vat-sen, stichter van de Chinese Republiek in 1911. Omstreeks 1900
oefende Japan een beslissende invloed uit op de vorming van de Chinese
hervormers en revolutionairen. Zo waren er in 1906liefst 13.000 Chinese
studenten in Japan, van wie velen toetraden tot de Japanse socialistische
beweging. Tsjoe En-Iaj begon zijn studie in Tokio. Het was ongetwijfeld
een van de rijkste episoden in hun gemeenschappelijke geschiedenis.
In de naoorlogse Japanse generatie is het gevoel tot een culturele ChineesJapanse gemeenschap te behoren maar zwak aanwezig. Maar voor een
Japan, dat weer zelfvertrouwen krijgt, nu het vermoeid geraakt van het
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Westen (dat in Amerika het archetype van zijn waarden ziet) en bemerkt
dat het slaafs volgen van dat voorbeeld slechts tot uitzichtloos pragmatisme en identiteitsverlies leidt, voor dat Japan kan de Chinese ervaring
een onderwerp van nadenken worden. Evenals Japan geconfronteerd met
de dreiging uit het Westen, heeft China het marxisme gebruikt om het
eigen Chinese model-systeem te bouwen. Voor vele Japanse intellectuelen daarentegen he eft verwestering tot impasse geleid : de door de
Meji-vorsten gedwongen modernisering mondde uit in militarisme en
overgave aan het Westen. De tweede Westerse golf, na 1945, leidde tot een
mercantiele en hedonistische maatschappij.
Na economisch en militair door de Verenigde Staten bevoorrecht te zijn
geweest is Japan nu op zoek naar zijn eigen identiteit. Afkeer van westerse
waarden en zoeken naar de wortels van een cultuur in eigen bodem (men
ziet het onder meer bij de schrijvers) getuigen van een desillusie over het
westerse nutsdenken. Waarom zou de leuze uit de Meji-tijd : 'Japanse
geest, westerse techniek' niet kunnen plaatsmaken voor : 'Japanse techniek, Chinese geest' ? om zo tenminste de eigen identiteit te vinden.

Versterking van het realisme
Het op 12 augustus 1978 tussen de Chinese Volksrepubliek en Japan
gesloten verdrag van vrede en vriendschap laat zich niet aIleen uit een
cultureel-historische. achtergrond verklaren, maar is ook resultaat van
recentere politieke ontwikkelingen in Azie.
Men heeft vermoedelijk te vroeg dit verdrag een succes van.de Japanse
diplomatie genoemd, want, al heeft China dan enige concessies gedaan,
het is niet minder waar dat het vooral de Volksrepubliek China is die door
dit verdrag de kaarten in Azie opnieuw verdeeld heeft. 'Wij zijn letterlijk
meegesleurd door de Chinese stortvloed', zo erkent een prominent Japans
politicus. Waarom zijn de Chinees-Japanse onderhandelingen, die zich al
vijf jaren hadden voortgesleept, zo plotseling in augustus 1978 afgesloten ? Men moet bij de beantwoording van deze vraag rekening houden met
1) de ontwikkeling van de Chinese en de Amerikaanse politiek, en 2) de
binnenlandspolitieke situatie in Japan, en met name binnen de liberaaldemocratische regeringspartij aan de vooravond van de verkiezingen van
een nieuwe partijvoorzitter, die automatisch premier zal zijn.
De achtergrond van de Chinees-Japanse toenadering is de Chinese
buitenlandse politiek, die na Kissingers bezoek aan China niet meer op
twee fronten (tegen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie) gericht behoeft te zijn, doch slechts met de dreiging uit het noorden hoeft rekening te
houden. Tweede etappe in China's buitenlands beleid is het herstel van de
relatie met Japan (op diplomatiek niveau gebeurde dat in 1972). In Peking
ziet men dan de Amerikaanse tegenwoordigheid in Japan niet aIleen als
een bescherming van Japan maar ook als een tegenwicht tegen de SovjetUnie.
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Na de oorlog in Vietnam ontwikkelt de Volksrepubliek China zijn politiek
in Zuid-Oost-Azie vooral in de ASEAN (Associatie van Zuidoost-aziatische landen). China wil duidelijk voorkomen dat het door de Sovjet-Unie
wordt ingesloten. En wanneer Vietnam in de Russische mand tuirnelt
wordt het voor China bittere noodzaak overal steun te zoeken, zowel
economisch als militair, en daarvoor komt uiteraard Japan het eerst in
aanmerking.
In Japanse ogen was het aan de macht komen van Teng Hsiao-pingeen
versterking van het realisme in de Chinese buitenlandse politiek. Vanuit
Tokio gezien is de toenadering tot China slechts een element in het
Chinese diplomatieke offensief van de afgelopen jaren o.a. gemarkeerd
door de verzoening met Joegoslavie in augustus 1977en versterking van de
banden met Roernenie. Van Kinshasa tot de Caribische zone, en van
Sornalie tot Mauritanie heeft China steun geboden aan landen die zich
verzetten tegen Ethiopie, Angola en Cuba. China is nu selectief geworden
met zijn steun aan de Derde Wereld : wie anti-Russisch is wordt geholpen.
Dan is er nog een tweede context van het Chinees-Japanse verdrag, namelijk
die van de Amerikaanse politiek. Deze heeft, rneer dan de ontwikkeling
van de Chinese politiek een essentiele rol in de toenadering Tokio-Peking
gespeeld, omdat Amerika dat wenste. Volgens minister van defensie
Brown zien de Verenigde Staten de Chinese Volksrepubliek als tegenwicht tegenover de Sovjet-Unie. Met name tijdens Fukuda's bezoek aan
Carter in mei 1978 zou de Amerikaanse president erop hebben gewezen
dat opneming van de anti-hegemonie-clausule in het Chinees-Japanse
verdrag op geen enkel punt in strijd zou zijn met de Amerikaanse politiek.
Volgens de formulering van de nieuwe doctrine van de Pacific (door
president Ford te Honoloeloe in december 1975) heeft de Volksrepubliek
China een centrale plaats in de oppositie tegen welke hegemonie in Azie
dan ook. (Volgens een eerdere doctrine, die van president Nixon op Guam.
in juli 1969, liet Amerika de Aziaten
handen vrij om de strijd tegen het
communisme voort te zetten.) Door de Chinese terminologie te bezigen
keerde president Ford zich impliciet tegen de Sovjet-Unie. En wat Japan
betreft : Amerika had toen reeds aan Tokio gezegd dat Japan moest
ophouden te streven naar gelijke afstand tot Peking en tot Moskou. Minister Kissinger aarzelde niet het te zeggen : equidistantie is een mythe.

de

Totstandkoming van bet verdrag
Behalve de Chinese en Amerikaanse ontwikkelingen kwam er nog een derde
element: de politieke situatie in Japan zelf. Het vertrek van Tanaka als
premier - hij had de normalisatie van de diplomatieke betrekkingen tussen
Japan en China bewerkstelligd - heeft de gang naar een verdrag van vrede
en vriendschap vertraagd. Het volgende kabinet 0.1.V. premier Miki was te
zwak. Met de komst van Fukuda in 1976 (bekend om zijn binding met de
pro-Taiwan-lobby in de liberaal-democratische partij) leek het aIleen maar
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moeilijker geworden. Toch is het juist aan Fukuda te danken dat het
verdrag er kwam. Dat komt omdat zijn populariteit in het voorjaar 1978
zeer gering was en hij een succes nodig had om zijn positie te versterken.
Zijn gevaarlijkste tegenstander is oud-minister van buitenlandse zaken
Ohira, secretaris generaal van de liberaal-democratische partij en vriend
van de Chinese Volksrepubliek. Dan besluit Fukuda niet aIleen Ohira
diens troef (China) af te nemen, maar zich tevens daardoor te verzekeren
van een voortgezet premierschap, door een verdrag m.et de Volksrepubliek China te sluiten.
Volgens mensen uit de directe omgeving van de Japanse premier begint
dan, in mei en juni 1978, een scherp onderhandelen tussen Fukuda's
afgezanten en de Chinezen. Fukuda kan kennelijk een potje breken bij zijn
achterban, en krijgt die mee. In ruiI vraagt Fukuda van de Chinezen
concessies om zijn critici tot zwijgen te kunnen brengen. Lukt dat niet, dan
zal Pekingjaren moeten wachten op een nieuwe kans. China, zeer weI op
de hoogte van de intriges in de liberaal-democratische partij, ziet in dat
Ohira niet over voldoende macht beschikt om een door hemzelf voortgebracht verdrag met China erdoor te krijgen. Maar omdat Peking gebrand is
op een verdrag nu, grijpt het de kans en doet concessies. Die betreffen :
1. De anti-hegemonieclausule, die tot de tekst van artikel 4 van het verdrag wordt teruggebracht. (Het verdrag raakt in niets de standpunten,
ingenomen door elk van beide partijen in haar betrekkingen met derde
landen).
2. Het vraagstuk van de Senkakoe-archipel in de Chinese Zee, opgeeist
door beide landen. De oplossing ervan wordt naar de toekomst verschoYen. China zal erover waken dat er zich geen incidenten voordoen.
3. China bevestigt dat het niet uit is op vernieuwing van het militair
verdrag met de Sovjet-Unie van 1950, waarin Japan de 'gemeenschappelijke vijand' wordt genoemd.
Volgens de Japanse waarnemers hebben de Chinese concessies niet zoveel om het lijf. Vooral terzake van punt een had Tokio een veel duidelijker formulering gewenst : 'Het verdrag is tegen geen enkele mogendheid in het bijzonder gericht'.
Het is echt niet zo van een leien dakje gegaan, aldus de Japanse simologen. Enerzijds bestaat er bij vele Chinese leiders nog altijd wantrouwen
en wrevel tegenover Japan ; anderzijds weet men in Tokio heel goed dat
Eng Hsiao-ping in Peking met de oppositie te maken heeft.
Mag het eigenbelang van Fukuda een belangrijke rol hebben gespeeld,
niet minder waar is dat ook het Japanse zakenleven druk op de premier heeft uitgeoefend. WeI hadden beide landen al in februari 1978 een
handelsverdrag op lange termijn gesloten - het voorziet een handel die
zal oplopen tot 20 miljard dollar in 1985 -, maar in Peking liet men nu
aan de Japanse zakenlui horen dat het verdrag van 12 augustus 1978 nog
veel grandiozere perspectieven had geopend, en in de kringen rond mi-
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nister van buitenlandse zaken Sonoda verheelt men nu niet meer dat
economische kwesties van cruciaal belang zijn geweest om tot de
sluiting van het verdrag te komen. Door de toenadering tot de Volksrepubliek China denkt Japan in dat land een bevoorrechte positie te
bereiken tegenover de concurrentie uit Amerika en de Europese Gemeenschap.
Dat lijkt een juiste evaluatie : een maand na de ondertekening van het
verdrag werd immers tijdens een bezoek van de Japanse minister van
handel en industrie, Komoto, in Peking beslist dat de doelstellingen van
het handelsverdrag van februari 1978 werden gewijzigd : looptijd nu tot
1990 en handel oplopend tot 80 miljard dollar.

Implicaties van bet vriendschapsverdrag
Volgens premier Fukuda wil Japan met het Chinees-Japanse
vriendschapsverdrag slechts de vriendschappelijke betrekkingen tussen
de twee landen versterken en zo de vrede en stabiliteit in Azie bevorderen.
In werkelijkheid hebben de Japanners een ingrijpende beslissing genomen, die het land in beweging brengt en waarbij de koers meer door Peking
dan door Tokio zal worden aangegeven.
Door ondertekening van het vriendschapsverdrag - dat door het anti-Russische karakter dat Peking daaraan geeft, sterk op een bondgenootschap
gaat lijken - is Japan medespeler geworden op het internationaal politiek
toneel, vooral in Azie.
Drie buitenlands-politieke implicaties zijn duidelijk :
1. er is, onder Amerikaanse auspicien, een as Japan-China gesmeed ;
2. er zal een versnelde ontwikkeling komen van de militarisering ;
3. er zal een snelle versterking komen van het Chinese potentieel.
ad. I. Japan, de voornaamste bondgenoot van de Verenigde Staten in
Azie, is aanzienlijk dichter bij de Chinese Volksrepubliek komen te staan
en zowel de Verenigde Staten als China zien de Sovjet-Unie als hun
voornaamste tegenstander. Anderzijds zijn door het Chinees-Japanse
verdrag de implicaties van het Amerikaans-Japanse veiligheidsverdrag
geneutraliseerd voor zover die tegen de Volksrepubliek China waren
gericht. Minister van buitenlandse zaken Sonoda bevestigde in het Japanse parlement dat een verdediging van Taiwan door de Amerikanen
vanuit bases in Japan niet meer mogelijk zou zijn. China is als vijand
afgevoerd ; de Sovjet-Unie aIleen overgebleven.
Volgens sommige Japanse politici heeft Amerika Japan op de boot naar
China gezet om er zelf voor aankomst van af te springen, dit wil zeggen de
Verenigde Staten zoeken toenadering tot China met gebruikmaking van
Japan met als voordelen : - versterking van het anti-Russische kamp met
uitstel van normalisatie van de betrekkingen met China (ter omzeiling van
de stekelige kwestie-Taiwan) ; - zich Diet met de Chinezen compromitteren teneinde de handen vrij te houden voor SALT-overleg met de SovjetUnie.
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ad 2. De Japanners, die zich bewust zijn van de ontoereikendheid van hun
marine en luchtmacht, zijn begonnen met een snelle modernisering daarvan. Het Japanse agentschap voor zelfverdediging heeft besloten een
studie te maken gericht op actie in geval van een aanval ; zonder dit te
zeggen gaat het om actie in geval van een aanval van de Sovjet-Unie. De
grondwet staat slechts zelfverdedigingsstrijdkrachten toe en met Amerikaanse aanmoediging gaat het om versterking van die eenheden.
Volgens militaire deskundigen in Tokio zal de toenadering tot China
onvermijdelijk leiden tot een versnelde Japanse herbewapening. China,
dat hier voorheen tegen ageerde spreekt thans van de onafbankelijkheidswil van Japan op defensiegebied en Teng Hsiao-ping noemde dit in september 1978 tegenover een Japanse journalist zelfs een natuurlijk recht
van Japan. Voorstanders van grondwetswijziging ten aanzien van defensie
binnen de liberaal-democratische partij, die paradoxaal genoeg vanouds
anti-Chinees gezind is, versterken thans de pressie tot ontwikkeling -van
bewapening en wapenindustrie.
ad 3. De Chinese Volksrepubliek verwacht van Japan samenwerking bij
de versterking van de Chinese strijdkrachten. Hoge Chinese militairen
zoeken toenadering tot collegae in Japan en hebben Japanse concerns
bezocht.
De Sovjet-Unie is meer bevreesd voor deze militaire versterking van
China dan voor de anti-hegernonieclausule. Verwacht wordt dat de Sovjet-Unie nu meer strijdkrachten in het Stille Oceaangebied zal gaan
stationeren. In de Sovjet-Unie verwacht men een kettingreactie in ZuidOost Azie : opvoering van het Vietnamese militaire vermogen (al dan niet
in het kader van het in begin november 1978, gesloten RussischVietnamese vriendschapsverdrag), hetgeen weer vrees zal oproepen bij de
landen van de ASEAN, die tot verdere bewapening zuUen overgaan.

In Japan is een soortgelijke visie waarneembaar : sommigen zien een
nieuwe koude oorlog in Zuid-Oost-Azie opkomen. Dit gebied is voor Moskou van strategisch belang. De dubbelzinnige reacties van ASEAN-Ianden
op de sluiting van het Chinees-Japanse verdrag illustreren de daar levende
ongerustheid. Zij vrezen betrokken te raken bij een Chinees-Russische
confrontatie, maar ook op economisch gebied vreest de ASEAN problemen : - een vermindering in de export van grondstoffen (vooral Indonesie door de Chinees-Japanse koppeling) ; en - concurrentie tussen Chinezen en Japanners op de Aziatische markten ten koste van de andere
producenten.
Een vierde implicatie van het vriendschapsverdrag betreft de beide Korea's. Noordkoreanen vragen zich afwat hun positie zal worden nu Peking
zich op Japan concentreert. In Japan wordt een verbetering in de relaties
met Noord-Korea verwacht, gezien de goede betrekkingen van dit land
met China. De Chinees-Noordkoreaanse vrijage (zie recente bezoeken
van minister van buitenlandse zaken Huang Hua en Teng Hsiao-ping aan
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Pjongjang) lijkt Zuid-Korea te provoceren toenadering te zoeken tot de
Sovjet-Unie.
Al met al is Japan bezig op het Aziatische toneel terug te keren. Sommige
ongeruste historici hebben opgemerkt dat, zodra Japan zich gaat mengen
in zaken van het Aziatisch vasteland, er steeds weer rampen gebeuren.
Andere menen dat Japan zonder een toenadering tot China nooit een
onafhankelijk buitenlands beleid zal kunnen voeren. De toenadering geschiedt nu nog onder de aegis van de Verenigde Staten. Japan zal tegenover China zijn autonomie moeten bewijzen, dat er alles aan zal doen om
van de alliantie in de dop een militair en politiek pact te maken.

54

Vredesspel
Carlos Tindemans

'Aan de voet van de Kemmelberg staat een knoteik : een
macbtige eik werd er door bet gescbut geknot, tocb brak er
nieuw leven door en de eik kreeg een acbttal stevige takken.
Nieuw leven na verwoesting : bet symbool van de frontstreek,
bet kenteken van onze groep'.
Elfnovembergroep

60 jaar wapenstilstand. De dorpsmonumenten hebben bronsgroen patina
aangezet, het jaarlijkse ceremonieel is een karwei geworden, alles ligt
ver terug in de tijd, Behalve voor dat trosje mensen die het zelf nog
allemaal hebben meegemaakt, burgers en soldaten die hun akelige herinneringen niet kwijt. kunnen. Tenzij, zoals de streekwerkgroep
Heuvelland in Zuid-West-Vlaanderen, de huidige generatie bewust het
historische leed onlosmakelijk vastknoopt aan het mogelijke leed dat
ons te wachten staat, als we de ervaring niet tot een voomemen verlengen. Hoe doe je dat echter ? De Elfnovembergroep beeft gemeend de
in beperkte kring gerezen behoefte om te kunnen zetten in een gedeeld
bezit en ze he eft daartoe een theaterspel bedacht en uitgewerkt dat vijf
keer getoond werd aan enkele duizenden mensen, opgekomen uit heel
het Vlaamse land.
Zowat 100 medewerkers, 70 op scene, een staf van 20, in de zaal 850
toeschouwers. Evocatie met een boodschap, de vierjarige oorlog 14-18
ingelijst door het bewustzijn van vandaag en de redenen waarom herdenken her-denken hoort te zijn. Geen stripverhaal, geen heroisme,
geen individuele portretkunst. Altijd het yolk, de soldaten, het leven.
Vanuit teksten die door de medewerkers zelf uit de mond van de overlevenden werden opgetekend en verwerkt, verbonden met liederen uit
de streek en uit de tijd, op enkele actualiserende intenties na. Het is in
wezen een onvoorstelbaar waagstuk, omdat vanuit het volstrekte niets
als materiaal moest worden doorgedrongen naar het onmiddellijke effect
nu. De maatstaven om dergelijke onderneming te beoordelen, kun je
dan ook niet halen uit de theaterpraktijk of de politieke conjunctuur ;
eigenlijk moeten de criteria nog meer fundamenteel worden. Het gaat
om het oprechte leven van mensen in deze tijd ; hoe te leven in een tijd
als deze en de komende, als je door middel van theater dit verleden
voorgesteld krijgt. Er theatraal koud van worden, om het mentaal warm
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te krijgen.
Niemand van deze mensen is in het theater geschoold. Amateurtheater
dat dan ook geen vrijetijdstheater wil zijn, nergens idyllisch of megalomaan. Prestatiedrang als ontpersoonlijking blijft weg ; charge ontstaat
uit thematische aandrang. Geen serie van het proftheater afgekeken
kneepjes als afgeleefde praktijk, maar creatieve spelvreugde als formule
om de intieme opstelling in de actualiteit manifest te maken. Een principieel groepsproces en niet een stelletje zelfgenieterige .exhibities. Hier
wordt geen feest gevierd, geen nostalgie rondgedeeld, geen sentiment
losgelaten. Integendeel triomfeert hier de diepere geest van het amateurisme : de articulatie van de zelfbeleefde conflicten, de waarde van
theater als draagvlak van een standpunt en een houding in de tijd. Bewutszijnstheater dat empirisch nadenkt over zijn bemiddelingsfunctie.
Theater als mentale situatie die, in spelvorm, een zin overdraagt aan
een publiek. Amateurs die demonstreren dat, als ze dat ook eerlijk willen, nieuwe paden mogelijk worden, die geen grootste culturele aspiraties ventileren maar op onvervalste wijze bezig zijn cultuur te vormen.
De intentie heb ik kunnen atlezen uit het dramaturgische project en de
theatrale demonstratie. Drie mensen uit de streek hebben flarden orale
herinnering tot 33 taferelen verwerkt. Opvallend is de dramaturgie 'a
l'envers' ; de chronologie loopt achteruit, van 1918 naar 1914, van de
blije kreet, omdat het afgelopen is, naar de ijle kreet, omdat het begint.
Dat is een enorm-knappe vondst ; de brandpunt-aandacht wordt telkens
weer opgepoetst, het vertrouwde verloop (van geestdrift over ellende
naar roes) wordt verrassend onderbrokeo. De taferelenworden amper
geindividualiseerd ; namen van personages spelen geen rol, ieder deeInemer is even belangrijk in het proces van het overleven en aIleen al dit
beginsel garandeert grotendeeis het collectieve spel. Mensen staan centraal, geen enkelingen. Groepsfiguratie primeert doorgaans, door (beroepsregisseur) Francois Beukelaers opgelost via bezigheidsopstelling,
zonder verbijzondering, zonder solistische opvallendheid. In de voorstelling verwerven de projecties van historische foto's en artistieke
reacties een eigen functie, doorgaansvoortreffelijk geintegreerd in het
gebeuren op de voorgrond, af en toe over de hoofden van de personages
heen zich zelfstandig gedragend en een eigen dramaturgisch moment
bereikend : de ooriog rolt over de mensen heen.
Begin en einde worden opgebouwd vanuit een solo-stem die het publiek
de impulsen van deze ondememing aanreikt, zonder angst voor de riskante techniek van de boodschapperigheid. Het is echter geen gelegenheidspraatje, geen woord-vooraf dat tracht alsnog samen te vatten wat
in de voorstelling onduidelijk zou blijven ; het is een principiele uiteenzetting waarom dit thema en waarom zo gebracht. Geen esthetisch
truukje, maar een bewuste poging de aanwezigen niet aIleen in het spel
te betrekken maar hen zondermeer te doen aansluiten bij ook de consequenties voor meteen. Daarom ook werkt het finale beeld zo sterk.
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Vanuit de spelgroepering .van het achterstel van een trein, waarop de
militairen naar het front afreizen met de wuivende dorpsgenoten eromheen, duikt in apotheosestijl als akelig-nieuw cliche het triomfalistische
dorpsmonument voor de gesneuvelden op, een zinvolle verbinding van
start en slot van de oorlog. Een theater-beeld dat even knap bedacht als
simpel en efficient is.
Af en toe had ik het nog meer agressiefverlangd, vanuit de thematiek, niet
vanuit een gratuiet spelgedrag. Scherper, sterker, spitser. Dat ligt niet aan
de potentie van de tekst zelf, daar wreekt(?) zich de ongeoefendheid van
de spelers. In het samenspel tussen straatzanger en volksgroep(tafereeI6)
zijn de (krachtige) tussenroepen uit het yolk onvoldoende getimed en dus
onduidelijk, terwijl ze juist de omkering van de patriottische euforie inhouden en bijgevolg thematisch onmisbaar zijn. Zo is tafereel 7 (5 soldaten
in het lazaret onder de triomfklokken van de zege) beknopt en streng,
gedifferentieerd uitgeschreven, maar het ritme loopt te vlug en het rendement van deze puntscene zet zich onvoldoende door. Tafereel 10 (een
klein meisje debiteert een heiltekst aan het militaire en het nationale, die in
aankleding en effect ontnuchterend wil werken) mist zijn pointe, als het
publiek door het kleine ding vertederd raakt ; de subversiviteit glijdt weg.
Er zitten ook duidelijk dramaturgische feilen in. Als drijvende kracht
achter het oorlogsgebeuren wordt een vertegenwoordiger van Krupp ingebouwd. Hier is telkens een ironiserende tekst verkozen, uitgeschreven
in de toon van een dorpskomedie. De acteur redt zich vrij behoorlijk in dit
aItijd moeilijke emplooi, maar het globale resultaat blijft pover. Verbale
pointes worden rond en breed uitgespeeId, maar het scenische gedrag
stemt niet overeen met het totale proces op de scene, blijft te loslippig om
door de zaal in zijn volle cynische draagwijdte te worden opgevangen en
verwerkt. Niet de acteur echter gaat hier door de knieen, hij tracht veeleer
de tekst, zoals ontworpen, te redden; een andere orientering en schriftuur
is geboden. Enige begeleiding was hierwelkorn geweest.
De rijkdom van de tekst verrast. De uniform-uitmonstering wordt niet op
correctheid aangelegd ; het wordt nergens een kostuumstuk. Via lichte
toetsen dringt de intentie door dat deze jongelui, hoe ook in vijandige
kampen opgedeeld, allen dezelfde mensen zijn. De intriestige song We're
here because we're here trekt een cirkelredering als logische onzin van de
oorlog, Er is de Brechtiaanse gedachte van de bokswedstrijd om de
wereldconflicten te beslechten. Er is constant de geslaagde strategie van
het understatement om via vlugge grapjes de ernst zowel te beklemtonen
als terug te nemen. Er is de schoolmeester die de jeugd naar het front
praatte, met een cynische demonstratie van het slag liedjes dat deze
soldateske ethiek inprentte. Hier is erg belangrijk (ook als indicatie van het
soort consequentie waarmee de tekst is opgesteld) dat de liederteksten uit
de sfeer van 14-18 weggehaald worden en vervangen door' strijd' -liederen
van meer recente datum. Het is een vervreemdingseffect dat met een klap
de historiciteit doorbreekt naar het bewustzijn van vandaag. Deze werk-
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wijze heeft, naar ik hoor, alweer kwaad bloed gezet in nationalistische
milieus ; ze leren het kennelijk nooit.
Tekst en enscenering haken regelmatig voortreffelijk in elkaar. Zo sluit het
geluidsdecor van tafereel 21 (projectie van vuurwerk, vulkanen, ontploftingen) onmiddellijk aan bij de tekst van tafereel 20 (Dikke Bertha : een
nieuw woord voor vuur). Zo lopen tafereel28 en 29 in elkaar over; als de
achtergebleven vrouwen praten over het soldatenleven en o.m. de drill,
dan sommen ze enkele bevelen op die prompt door de soldaten (in de
volgende scene) uitgevoerd worden. Zo krijgt tafereel31 (waar de Kruppagent en Jean Jaures afwisselend tegengesteld op het yolk inpraten) een
wiegende scenische beweging, zodat het wankelen van de massa tussen
begeerte en vrees, tussen oorlog en vrede aanschouwelijk gemaakt wordt.
Zo stappen in tafereel 33 alle spelers uit hun rol om samen over de volle
breedte van het podium oog in oog met het publiek het slotlied (van
Wannes van de Velde, gecomponeerd in een quasi-liturgische toonaard,
waarachter je Huybers-invloed kan vermoeden) in visuele overtuiging aan
te heffen :
Maar iedereen,
wat er ook wordt geschreven,
beslist uiteindelijk over eigen daden
en moet je kiezen, kies dan voor het leven
dat is voor ons de inzet van de strijd
en wil de wet je dwingen toe te geven,
weet dan dat oorlog nooit de vrede brengen .kan ...
Over het effect van deze ontroerende avontuurlijkheid schrijven, is uiterst
gewaagd. Herhaaldelijk kanje in de zaal de strikte woorden van de tekst,
die altijd thematisch belangrijk zijn, niet helemaal opvangen. Dat compromitteert zeker niet het globale gehalte waarvan de intentie voor zelfs de
meest dikhuidigen evident moet zijn. Wat gebeurt er echter, als het handgeklap is uitgestorven en iedereen huistoe gaat ? Voistaat een pseudo-artistiek oordeel dat stelt dat het , aIle voorwaarden in acht genomen, onvoorstelbaar gaaf is ? Kom je met esthetische zinnetjes zwaaien, als hier
het eigen leven en streven zo zichtbaar en kwetsbaar ter beschikking
wordt gesteld ? Ook hier kan je niet om de voortreffelijke organisatie
heen.
De Elfnovembergroep heeft twee effecten gekanaliseerd. Het eerste is het
belangrijkste , want het mikt op mentale attitudes en consequenties. De
groep vraagt een persoonlijke brief aan het Belgische parlement te richten
waarvan als strekking vooropgesteld wordt : Belgie nooit betrekken in de
aankoop, de opstapeling of het gebruik van de neutronengranaat. Deze
brief is te zenden naar de Elfnovembergroep, Streekhuis Malegijs, 8948
Kemmel, naam en adres duidelijk leesbaar. Een kopie van elke brief gaat
naar elk parlementslid, de originele briefnaar de voorzitter van de Kamer
van volksvertegenwoordigers. Enige steun om deze brieven te reproduceren is welkom (per, 738-3061151-47).
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Het tweede effect ligt in de blijvende documenten van deze groepsactie.
De Elfnovembergroep biedt aan : een volksboek Van den grooten oorlog
(384 pp., 236 foto's, 500 BF), twee grammofoonplaten, Nooit brengt een
oorlog vrede (fragmenten van de opvoering van het Vredesspel, 330 BF)
en '14' -18 (tijdsmomenten in internationale zin, 330 BF), een werkboekje,
Nooit brengt een oorlog vrede (100 BF), en een Frontgids (verschijnt 1
maart 1979 ; 90 pp., 60 foto's, 120 BF).
De publikatie Van den grooten oorlog is een ontstellend document. Het
zijn uitsluitend mondelinge berichten van burgers en soldaten die in het
Heuvelland opzij van en onder leper woonden of vochten, overwegend
dus Vlamingen, maar er zitten ook Fransen, Britten en zelfs Duitsers
onder. Het boek bevat de nuchter uitgetikte verhalen in al hun kreupele
grammatica, nergens vermooid, met de syntaxis van de levenservaring, de
schrik nog in de zinnen en de zintuigen. Geen kille experten over fronten
en generaals, geen stragetische kaarten en pijltjes naar de loopgraven,
geen koningin die zuinig de piottensoepjes proeft. Het is een volks-Ilias,
een waarachtig Europees letterkundebrok dat grotendeels in deze
Vlaamse hoek ontstond. Opgekropt en wrang, belijdend en toch lijdzaam,
het leven op de lippen en de wonden in het hart en vaak ook aan het vege
lijf, soms nog met de snor volleemspatten onder de opslaande obussen.
Geen academisme, overal rond en gul en oprecht. Levende folklore?
Geen schijn, weI verhalen met de structuur van legenden, met ingeleefde
verbeelding en nooit sluitende wonden. Zorgelijke napijn van wat ooit
realiteit is geweest. Lillend vlees, meer bioed en stank en ook meer
waarheid dan elke analyse bieden kane Het is een netwerk van een collectief geheugen, van de opa's en oma's die niet zwijgen kunnen en bier dan
zoeken in de officielerige geschiedenis. Als lezer moet je hier luisteren
met oor en hart, met liefde, met verwondering over hun geduld en over
het vermogen op nuchtere afstand terug te kunnen kijken met zoveel
helderheid in. wat en waarom. Met zulke simpele woorden waarin de
verschrikking na al deze decennia nog gloeiend bol staat. Maar ook met
de boodschap over de tijden heen, zoals die van de Duitser Erwin Mengering, die voor zich uit prevelt : Ik kan helemaal geen haat dragen.
Het is nodig het theatrale gehalte te relativeren, niet om de waarde, want
die was al onwaarschijnlijk hoog, vooral echter om de betekenis, want die
dreigt in de commentaar te verstikken onder de anecdotische neerbuigendheid. Wat deze activiteit zo waardevol maakt, is de geest waaruit.
Deze groep activeert een hele streek om zich over zichzelf heen te bukken
en te kijken wat er in steekt en wat ze er mee aan kunnen. Leven is niet
meewarig staren naar wat voorbij is, maar ondernemend zoeken naar wat
er te doen staat. De geest van gemeenschap heeft een heel jaar lang deze
groep bezield en ze is erin geslaagd die ook over te dragen op de regio. Een
model van 'community project' dat in onze streekwerking nauwelijks
vergelijking vindt. Dat dit ook met het instrument theater gebeurde ennog
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op deze imposante wijze, verblijdt me dubbel, Het is aIleen onzinnig
daaruit een professionalering tot theatergezelschap te willen aanraden ;
dat zou meteen de innerlijke samenhang verstoren, zou de economische
overleving opdringen en het spontane vuur blussen. Dit soort bestbegrepen geliefhebber is duizend keer belangrijker dan een verkeerdbegrepen professionalisme. Hier staat de mens nog voorop, terwijl het
winstelement in het mentale disconto steekt en niet in het budget van de
groep, zoals de nare ervaring met de Internationale Nieuwe Scene hen
ondertussen heeft geleerd. Bravo dan ook voor de professionele staf (F.
Beuckelaers, L. Daan, vooral W. van de Velde, ook de hele geluidsploeg
0.1. v. J. Vanwelkenhuysen) die intuitief en intelligent hebben gesnapt
welk proces zich binnen deze groep heeft voltrokken.
c. Tindemans

Wij nemen graag de tijd
veer u
Zo zijn wij. Voor ons is een bank nu eenmaal geen
plaats waar mensen mekaar paperassen toeschuiven en waar clisnten als nummers komen en
gaan.
Wij nemen graag de tijd voor u, want wij geloven in
«rnaatwerk». Voor iedere specifieke situatie is er
een oplossing. Het is onze taak die te vinden voor
u. Kom eens langs.

•

KREDIETBANK
Wij nemen graag de tijd voor u.
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Illich is niet te lezen
Fr. Van Blade)

Toen ik twee jaar geleden hier iets schreef over Ivan Illich (Streven,
februari en maart 1977), heb ik al doen opmerken : de Nederlandse vertalingen van Illichs werk zijn zo slecht, dat het voor mij een raadsel is, hoe
iemand die alleen Nederlands leest, echt toegang tot Illichkan krijgen. Het
nieuwste produkt van Het Wereldvenster, Illichs Nederlandse uitgever een zogenaamde vertaling van The Right to Useful Unemployment I - komt
dat nog eens heel cru bevestigen : Illich is in hetNederlands niet te lezen,
Het WereJdvenster (WV) maakt hem onleesbaar-. Daarmee doet deze
Nederlandse uitgeverij precies datgene wat Illich in dit boekje aanklaagt :
zij maakt van het uitgeversberoep een 'disabling profession' : een onbruikbaar of een misvormend beroep, vertaalt het WV, maar Illich bedoeit
een invaliderend beroep, dat in plaats van zijn clienten te helpen om voor
zichzelfin een behoefte te voorzien, ze impotent maakt ; zij maakt van het
uitgeversbedrijf een ' contraproduktieve instelling' : een professioneel bedrijf dat produkten aflevert die bedoeld zijn om een behoefte te bevredigen, maar die de bevrediging van die behoeften juist in de weg staan.
Modellen van zulke 'machteloos makende beroepen' en 'contra-produktieve instellingen' waren voor Illich tot nog toe o.m. de school, het transport en het medisch bedrijf. Hij kan er voortaan zijn Nederlands uitgeversbedrijf aan toevoegen.
Het boekje telt 90 bladzijden tekst en, ruw geschat, 220 grove fouten. (Ik
ga ze niet allernaal op een rijtje zetten, ik wil ook nog wat plaats overhouden om, indirect, toch iets te zeggen over wat Illich dan weI bedoelt)
Wat moeilijker termen en passages worden slechts zelden correct vertaald ; niet zelden staat er het t.egenovergestelde van wat Illich schrijft ; op
bijna iedere bladzijde staat er iets waar geen touw aan vast te knopen is.
Dat is te wijten aan twee dingen tegelijk, die elkaar wederzijds versterken : de vertaler kent nauwelijks Engels en schijnt nooit eerder iets van

I I. Illich, Het recht op nuttige werkloosheid, Het Wereldvenster, Baarn, 1978, 98 pp.,
240 BF.
2 Voor wie Illich toch willezen : The Right to Useful Unemployment and its professional
enemies, Marion Boyars, London, 1978 ; Fr. Vert. Le chomage createur . Postface a La
Convivialite, Seuil, Paris, 1978.
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Illich gelezen, laat staan begrepen te hebben. Voor een vertaler is dat
natuurlijk een nogal serieuze handicap. Maar hij kan er misschien niets aan
doen. De verantwoordelijkheid ligt dan ook niet bij hem. De verantwoordelijkheid ligt bij de uitgever die het werk van deze vertaler en dat van haar
andere Illich-vertalers uitgeeft. Zij is het die de toegang tot Illich verspert.
Verwonderlijk is dat eigenlijk niet alsje, om te beginnen, merkt hoe zij het
Engelse access laten vertalen : toeneming (10) of in toenemende mate als
er toevallig 'n in voor staat, of zelfs ontvankelijkheid voor (14) in plaats van
toegang. Dat is niet zo'n onschuldige vergissing als het lijkt. Ze laat zien
dat het WV maar weinig begrijpt van een van Illichs sleutelthema's : het
onderscheid tussen 'traditionele' onrechtvaardigheid en .'gemoderniseerde' onrechtvaardigheid. De eerste bestaat in de steeds toenemende
gaps in access, het steeds breder wordend hiaat tussen arm en rijk in de
toegang tot goederen en diensten ; het WV vertaalt : de hiaten (... ) zijn in
toenemende mate aspecten van... De tweede bestaat erin, dat leven
zonder addictive access to, zonder verslavende toegang tot industriele en
professionele goederen en diensten voor iedereen, rijk en arm, onmogelijk
wordt gemaakt ; het WV vertaalt : een Leven zonder verslavende toeneming van verbruiksgoederen wordt als onmogelijk beschouwd (14)3.
Al staat het er dus niet ZO, dit laatste zinnetje is op zichzelf nog geen
nonsense Meestal komt de vertaler er niet zo gelukkig van af. Het aantal
staaltjes van zijn gebrekkige kennis van het Engels is beschamend en in de
meeste gevallen vervalsen ze Illichs bedoelingen of maken ze die volkomen onbegrijpelijk. Illich zegt bijvoorbeeld : werkwoorden die vroeger
bevredigende activiteiten uitdrukten, zijn nu vervangen door zelfstandige
naamwoorden die pakketten aanduiden die je nog alleen passief kunt
consumeren. 'Leren' b.v. wordt 'punten of diploma's verzamelen' : 'to
learn' becomes 'to accumulate credits' ,. het WV vertaalt : 'leren' wordt
'het opeenstapelen van geloofwaardigheden' (10). Illich zegt : het monopolie van de deskundigen verlamt aIle zelfactiviteit, je kunt niet eens
zelf meer een gebroken been herstellenIser .a. bone), daar moet je een
gediplomeerde (certified) specialist voor hebben ; het WV vertaalt : je
kunt geen voet meer verzetten zonder een bepaalde specialist (11). Illich
zegt : simpele en efficiente geneesmiddelen zijn nog uitsluitend verkrijgbaar op voorschrift van een gezondheidsexpert, ever more drugs went on
prescription; voor het WV wordt de situatie integendeel steeds
rooskleuriger : steeds meer geneesmiddelen zijn op recept verkrijgbaar
(60). Illich zegt : je kunt niet meer zelfje huis of onderkomen bouwen ; het
3 In Grenzen aan de geneeskunde komt hetzelfde onbegrip al voor (p. 10). Illich zegt : een
socialistisch georganiseerde geneeskunde heeft dezelfde ziekmakende uitwerking als een
kapitalistische geneeskunde, al is in deze laatste de toegang tot geneeskundige zorg minder
gelijk verdeeld (albeit with less equal access). Het WV vertaalt : hoewel die (uitwerking] in
het eerste geval misschien niet zo duidelijk aan het Licht komt, het slot van een zin waarin
IlIichjuist zegt dat die uitwerking in de socialistische systemen op het ogenblik heel duidelijk
aan het licht komt !
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monopolie van de professionals over bouwvak en bouwmaterialen, over
voorschriften en kredietverlening werkt het in de hand dat wonen (shelter)
een verbruiksartikel wordt in plaats van een activiteit : The organization
of employment, skills, building resources, ofrules and credit favour shelter as a commodity rather than as an activity. Het WV weet geen raad met
building resources, met credit, metfavour en met shelter en vertaalt : De
organisatie van werkgelegenheid, vakkennis, opbouw van bestaansmiddelen, van regels en van invloed doet eerder dienst als verbruiksartikel dan
als activiteit (11). En dat is onder aile regimes hetzelfde, zegt Illich,
whether the product is provided by an entrepreneur or an apparatchik, of
het produkt geleverd wordt door een (kapitalistische) ondernemer of door
een (communistische) bureaucraat. Weer een van Illichs refreinen, maar
het WV schijnt er nog nooit van gehoord te hebben : ofhet produkt nu op
de markt gebracht wordt door de ene ondernemer of een andere (11). En
om bij hetzelfde leidmotief te blijven : de vervanging van autonome behoeftenbevrediging door geprefabriceerde waren is overal hetzelfde, nivelleert meedogenloos (relentlessly) aile culturen, maakt ze allemaal gelijk : is relentlessly making the New York teacher, the Chinese commune
member, the Bantu schoolboy, and the Brazilian sergeant alike. Het WV
weet niet wat relentlessly betekent en evenmin making alike en dat wordt
dan: deze vervanging (... ) vormt zonder aanzien van de persoon de New
Yorkse onderwijzer (... ) evenals de Braziliaanse sergeant (18).
Altijd weer wordt de verkeerde of onbegrijpelijke Iezing veroorzaakt door
een gebrekkige kennis van het Engels of doordat uit verschillende betekenissen van een woord in het woordenboek met verbluffende regelmaat op
de verkeerde wordt gegokt. Evidence wordt vertaald als bewijs, waar het
evidentie, vanzelfsprekendheid moet zijn (12). Interest is belangstelling ,
tot ze na een paar bladzijden doorhebben dat het belang moet zijn (51-53).
Trust wordt gelezen waar thrust staat, zodat er sprake is van het fundamentele vertrouwen in de industriele ontwikkeling (45), waar Illich het
heeft over de fundamentele tendens van de industriele ontwikkeling . Distinct is du ide lijk , waar het verschillend moet zijn (52) ; thus is dus, waar
het zo moet zijn (10,64) ; het simpele that is, in de betekenis van dat wil
zeggen, wordt zo is het gesteld met (33). Notions (noties) zijn notities
(43) ; assessment of (afweging, evaluatie van) is aanslag op (13) ; ulterior
(verder) is heimelijk (76) ; jobs (banen) zijn wegen (27) ; drop out is
bedolven worden (32) ; enforce (met kracht opdringen) is kracht bijzetten
(36) ; allocate (toewijzen) is kiezen (26) ; community life-styles zijn levensstijlen van de gemeenschap (27). Enzovoort, enzovoort.
Zo kun je doorgaan. Vier fraaie staaltjes wil ik de lezer toch nog voorleggen. 1) Home-making (de huishouding doen) wordt het bouwen van
huizen (70) en Illichs zin is zijn pointe kwijt. De overproduktie van
ruilwaarden maakt ons blind voor de waarde van gebruikswaarden, dingen
die we zelf doen of maken maar die niet in markttermen zijn uit te drukken.
Toch zou om het even welke economie onmiddellijk ineenstorten als b. v.
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geslachtsgemeenschap of huishouding aIleen nog maar tegen betaling
zouden gebeuren. Er is bij mijn weten geen enkele economie die al ineengestort is omdat het bouwen van huizen betaald wordt. Maar met het
onderscheid tussen ruilwaarde en gebruikswaarde schijnt het WV nog niet
erg vertrouwd te zijn : exchange-values zijn beurswaarden (71). 2) De
nieuwe biocraat, de gezondheidsingenieur, verschuilt zich achter het
welwillende masker van de dokter van vroeger, zegt Illich. Maar die
physician ofold is voor het WV eengeriater (49). 3) Tegenwoordig is alles
een 'probleem', moet er voor alles een 'oplossing' worden gevonden, zo
kan het hele leven professioneel worden ingepakt. In mijn jeugd, zegt
Illich, bestonden 'problemen' aIleen maar in de wiskunde ofbij het schaken en als we van 'oplossingen' spraken, dan bedoelden we scheikundige
oplossingen, een zoutoplossing b. v., ofjuridische : 'solutions' were saline
or legal, een grapje waarmee Illich tweejaar geleden al uitpakte, toen hij
zijn show weggaf in Tilburg, maar voor het WV is het Chinees : oplossingen waren treffend of legaal (59). 4) Geen wonder dat behoeften dan
van plastic kunnen worden. De snelle omzet en veroudering van de
produkten maakt de behoeften shallow and plastic, oppervlakkig en plastisch, kneedbaar, manipuleerbaar. Van plastic, zegt het WV (61).
Zo mogelijk nog meer moeilijkheden heeft het WV met de vele technische
termen in dit boekje, hoe algemeen gangbaar die ook zijn. Telkens weer
blijkt dat de vertaler geen benul heeft van de verschillende disciplines
waaraan die termen ontleend zijn : biologie, kerkgeschiedenis, rechtspraak, economie. Van genetic engineering wordt genetische onderzoekstechnieken gemaakt (14) ; hoe je a wired global village (een McLuhan-term) moet vertalen, weet ik ook niet zo gauw, maar lintbebouwing
(15) is het zeker niet. Late Reformation Christian sects (christelijke sekten
in de laat-Reformatie) worden laat gereformeerde christelijke sektes en
justification by works wordt rechtvaardiging door arbeid in plaats van
'door werken' (48). Staples, dat 'produkten', 'hoofdprodukten,', bij Illich
meestal 'produktiepakketten' betekent, wordt vertaald door stapels (18),
voorraden (23), stapelplaatsen (71), handelsmarkten (72) enje hoeft geen
econoom te zijn om te beseffen wat voor onzin dat oplevert.
Iedereen die weI eens een Amerikaans detectiveromannetje gelezen heeft,
weet wat in de Amerikaanse rechtspraak hearsay betekent : getuigenis uit
de tweede hand, van horen zeggen, opinies, afgeleide conclusies ; nooit
mag een uitspraak daarop voortgaan, ze moet altijd steunen op testimony :
aIleen wat een getuige met zijn eigen ogen heeft gezien, uit eigen waarneming weet, kan gelden als bewijs. Die regel is de grondslag van de
democratische vrijheden. Illich zegt : mensen moeten zelf uitmaken wat
ze willen ; ze kunnen zich daarbij door de opinie van deskundigen laten
voorlichten, .maar ze mogen hun behoeften en de manier waarop ze die
willen bevredigen, niet door die opinie laten dicteren. Die regel- en dus de
democratische besluitvorming - wordt ondermijnd door het monopolie
over de menselijke behoeften dat de professionele behoeftenmakers zich
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toegeeigend hebben : hun opinie is norm geworden. De paragraaf begint
met de zin : Citizen liberties are grounded in the rule that excludes
hearsay from testimony on which public decisions are based : burgervrijheden zijn gebaseerd op de regel die zegt dat 'hearsay' nooit mag gelden
als 'testimony' ; publieke beslissingen mogen alleen steunen op 'testimony'. Het WV ziet dat heel anders : Burgervrijheden zijn gevat in de
regel die g etuigenis uit de tweede hand waarop publieke opinies zijn
gebaseerd, uitsluit (57-58). Wat zegt deze Nederlandse zin eigenlijk ?
Publieke opinies (decisions zijn opinies geworden) moeten steunen op
getuigenis uit de tweede hand, maar wil er sprake zijn van burgervrijheden, dan moet dat getuigenis uitgesloten worden, dus ook de publieke
opinies. Ais dat al iets betekent, dan in ieder geval het tegenovergestelde
van wat Illich zegt. De zotteklap is niet aIleen te wijten aan onkunde met
deze door Illich al vaak gebruikte gedachtengang, maar ook aan het feit dat
de vertaler het Engelse voorzetselfrom niet zo goed kent (the rule that
excludes hearsay from testimony). Hetzelfde gebeurt, 'met hetzelfde resultaat op p. 57 : Publieke zaken komen via de door de leek gekozen
parlementsleden (peers) in handen van een zichrelf machtigende elite is
ongeveer het tegenovergestelde van Public affairs pass from the layperson's elected peers into the hands of a self-accrediting elite.
Het meest onthutsende van deze vertaling is, dat ze doorlopend de indruk
wekt dat het WV nooit eerder iets van Illich gelezen en uitgegeven heeft.
Dat ze in hun eerste Illich-vertaling, Ontscholing van de maatschappij
(1972), Illichs neologisme convivialiteit nog door gezelligheid vertaalden
en van een ' gezellige maatschappij' spraken, daar konje je nog vrolijk over
maken. Maar die lust vergaat je als je nu (1978) verneemt dat Illich 'in de
laatste tien jaar' niet met een sociale theorie over een conviviale maatschappij is bezig geweest, maar met boekjes over een aangenaam leven (9)
en de politiek van een aangenaam Leven (17). Zoals meermalen gebeurt,
heeft de vertaler het na enkele bladzijden door dat het om een technische
term gaat - waarschijnlijk omdat Illich het op die plaats nog eens uitdrukkelijk zegt - en dan gaat hij 'convivialiteit' vertalen door 'samen-be-Ieving' : sumen-be-levingswerktuig , politiek opgewekte (?) samen-be-levingsversobering (96). Is dat dan zoveel duidelijker en beter Nederlands
dan 'conviviaal' en 'convivialiteit' ? Is deze term dan niet allang ingeburgerd ?
Ook andere typische Illich-termen schijnen voor het WV nog altijd even
nieuw te zijn. 'Paradoxale of specifieke contraproduktiviteit' bijvoorbeeld. Illich zegt : zodra een industrieel produkt en een professionele
dienst een bepaalde drempel overschrijden, gaan ze een 'paradoxale of
specifieke contraproduktiviteit' vertonen: paradoxal, or specific,
counterproductivity sets in. Het WV herkent die term niet en vertaalt :
paradoxaal, of specifiek genoeg, tegenproduktiviteit neemt een aanvang
(75). De eerste keer dat ze counterproductive in dit boekje tegenkomen,
vertalen zij het door equivalent (16). Als Illich nog eens, voor de zoveelste
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keer, uitlegt wat hij met die term bedoelt, wordt het voor het WV helemaal
te moeilijk. Scholing, gemotoriseerd transport, professionele geneeskunde, dat zijn allemaal goeie dingen. Tot op zekere hoogte. Het zijn van
buiten af geleverde (heteronome) diensten die het zelfstandige (autonome)
leren, bewegen en genezen kunnen bevorderen. Sociale behoeften worden
optimaal bevredigd, als die twee - heteronome behandeling en autonoom
handelen - elkaar aanvullen, als er tussen beider aandeel evenwicht en
samenwerking (synergie) is. Wordt het aandeel van de heteronome dienst
echter te groot, dan worden wij er totaal afhankelijk van en wordt het
autonome handelen geparalyseerd. Overproduktie vall ruilwaarden verlamt de autonome creatie van gebruikswaarden. Is een samenleving eenmaal impotent gemaakt om zelf haar gebruikswaarden voort te brengen,
dan kan geen enkele levering van ruilwaarden de creatie van gebruikswaarden nog adequaat vervangen ; integendeel, en dat is het paradoxale gevolg van de overproduktie : de onmacht om gebruikswaarden
voort te brengen maakt dat de ruilwaarden zelf, die bedoeld waren om de
gebruikwaarden te vervangen, uiteindelijk juist het tegengestelde bereiken van wat ze beogen : ze worden counterpurposive . Scholing maakt
dom, snelheid verslindt tijd, geneeskunde maakt ziek", The impotence to
produce use-values ultimately renders counterpurposive the very commodities meant to replace them. Dat betekent volgens het WV : De
onmacht om gebruikswaarden voort te brengen, brengt uiteindelijk als
tegengesteld doel die consumptiegoederen voort, die bedoeld waren om
deze gebruikswaarden te vervangen (69). Dat is dus nog zo slecht niet.
Zolang we onze gebruikswaarden willen vervangen door consumptiegoederen en die consumptiegoederen inderdaad ook voortbrengen, is er niets aan de hand. Ik zie alleen niet in wat dat 'als tegengesteld
doel' hier nog komt doen : die consumptiegoederen waren toch daarvoor
bedoeld ? Maar wat zouden we treuren om iets dat verloren is gegaan,
maar dat doelmatig en adequaat vervangen wordt ? Maar Illich zegt,
helaas, iets anders.
Dat individuen en samenleving machteloos, impotent gemaakt zijn (disabled) om zelf nog, autonoom in hun sociale behoeften te voorzien,
schrijft Illich toe aan het 'radicaal monopolie' van de ruil- en marktwaarden (Hfst. I heet Disabling Market Intensity) en van de professionele
behoeftenbevredigers (Hfst. II heet Disabling Professions: 'I propose to
call the mid-twentieth century the Age of Disabling Professions'). Het WV
vertaalt het eerste door onbruikbare marktintensiteit (20), het tweede door
misvormende beroepen (39). Ook door Illich herhaaldelijk gebruikte synoniemen als 'incapacitating' of 'paralyzing' zijn niet in staat geweest het
WV op de goede weg te zetten. Bovendien, waar Illich gewoon van

4 Sick-making health care is voor het WV misselijk-makende gezondheidszorg en stupefying education (dom makende, afstompende scholing) is stompzinnige opleiding (15).
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professions spreekt, spreekt het WV steeds van geleerde beroepen. Illich
heeft het niet tegen geleerden, maar tegen aIle vertegenwoordigers van
professionele instellingen die zich het monopolie van een behoeftenbevrediging hebben toegeeigend, ook begrafenisondememers bijvoorbeeld. Dat zijn weI deskundigen die de macht verworven hebben 'om de
politieje begrafenis te laten stoppen alsje niet door hen gekist bent', maar
het zijn voorlopig nog niet allemaal geleerden, zoals het WV ons wil doen
geloven : Begrafenisondernemers (vormen) een geleerd beroep (56).
Tenslotte iets over de manier waarop het WV omspringt met Illichs
altematief, wat hem als enige leefbare toekomst voor ogen staat. Niemand
zal beweren dat dit ooit de helderste zijde van Illichs theorie is geweest,
maar met deze vertaling gaat het compleet de mist in. The inverse of
professionally certified lack, need, and poverty is modern subsistence
(letterlijk : het omgekeerde van professioneel tekort, behoefte en armoede
is modeme subsistentie). Illich bedoelt : in onze maatschappij bepalen de
professionelen wat schaarste, wat behoefte, wat armoede is en zij aIleen
kunnen die verhelpen ; zelf zijn wij er niet meer toe in staat. Dat 'radicale
monopolie' van de deskundigen drijft de behoeften en de produkteil en
diensten die daaraan tegemoet moeten komen, voortdurend op en intensifieert onze atbankelijkheid. Het omgekeerde daarvan, het altematief is :
modern subsistence. Ik zou zelf ook niet direct weten hoe je dat moet
vertalen. Tenzij : modeme subsistentie of, zoals zelfs het WV weI eens
een keer correct zegt, bestaanseconomie. Wat betekent dat ? Illich legt
het uit. 'De term "subsistence economy" wordt nu in het algemeen
gebruikt (is een gangbare term) om groepsoverleg aan te duiden die marginaal is ten opzichte van markt-atbankelijkheid (ik parafraseer : om een
samenleving aan te duiden die slechts tot op zekere hoogte, tot een
bepaalde drempel, maar niet totaal atbankelijk is van professioneel gedefinieerde en geprijsde ruil- en marktwaren) en waarin de mensen maken
wat zij gebruiken door middel van traditionele werktuigen en binnen een
overerfde (overgeerfde, zou ik zeggen) sociale organisatie' (96). Ik stel
voor, zegt Illich, om die gangbare term opnieuw in te voeren, maar nu te
spreken van een moderne bestaans- of subsistentie-economie, 'waarin
technieken en werktuigen voomamelijk gebruikt worden om gebruikswaarden voort te brengen die niet gemeten en onmeetbaar zijn door
professionele behoeftenmakers'. Wat maakt het WV van de steeds terugkerende term subsistence? Satisfying subsistence activities zijn bevredigende bestaande activiteiten (24) ; als Illich zegt dat de mensen vroeger de
meeste van hun behoeften konden bevredigen in a subsistence mode of
througha subsistence mode of life, dan wordt dat de eerste keer in een
bepaalde manier van Leven (28), de tweededoor een bestaanswijze van het
Leven (32). Het WV laat zich kennelijk niet hinderen door enig vermoeden
van wat Illich zou kunnen bedoelen. De boven geciteerde zin, waarin Illich
zijn altematief lapidair formuleert : The inverse ofprofessionally certified
lack, need, and poverty is modern subsistence, wordt dan ook consequent
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even absurd vertaald door: Het omgekeerde van een professioneel bepaald tekort, behoefte en armoede is het moderne bestaan. M.a.w. het
omgekeerde van het moderne bestaan is het moderne bestaan. En heel
Illich wordt op' zijn kop gezet.
Wie is voor deze vertaling verantwoordelijk ? Het Wereldvenster. Maar
wie is het Wereldvenster ? Een groep professionelen waarschijnlijk, ik
weet het niet. Een vraag echter. Zoals alle vorige Illich-vertalingen is ook
dit boekje verschenen in de reeks' Anatomie van de Toekomst'.. Die staat
onder redactie van de hoogleraren Dr. B. Delfgaauw, Dr. A.J. Nijk, Dr. J.
Sperna Weiland. Deskundigen dus, en naar mijn stellige overtuiging respectabele en gewetensvolle deskundigen. Mijn vraag is : hebben zij ·dit
gelezen ? Ik zal maar veronderstellen van niet. Maar wat betekent het dan
dat deze uitgave onder hun redactie staat ?
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. . . En andere Nederlandse vertalingen
De redactie meende dat onderstaand forumstukje (toevallig ?) goed aansloot bij
het artikel dat er net aan voorafgaat. De
uitgeverij MeulenhotT springt lang niet
zo onzorgvuldig om met haar auteur, de
Colombiaanse romancier Garcia Marquez, als Ret Wereldvenster met Illich.
Maar ook bij die romanvertalingen zijn
toch weI enkele kritische kanttekeningen
te plaatsen.
Garcia Marquez' laatste roman. De
H erfst van de Patriarch, verscheen in
1975. Nog geenjaar later lag de Nederlandse vertaling al in de boekhandel '.
Een vergelijking ervan met het origineel deed mij herhaaldelijk de wenkbrauwen fronsen. De 'lucht van
beerputten' b. v. lijkt in de verste verte
niet op ,el aire en los pozos de
escombros'. DeDuitse vertaling heeft
er een paar jaar langer over gedaan-,
maar vertaalt terecht : 'Die Luft war
dunner in den Triimmergruben der
weiten Hohle der Macht, und die Stille
war alter, und die Dinge wurden nur
muhsam sichtbar in dem altersschwachen Licht'. Inderdaad, La luz decrepita
is niet 'het weinige licht' maar het ver-

1 Cfr. G. Posson, 'Ik ben ik, verdomme'.
De romanwereLd van GabrieL Garcia Marquez, in Streven, maart 1978, pp. 507-516.
2 Gabriel Garcia Marquez.Der Herbst des
Patriarchen (Vert. Curt Meyer-Clason),
Kiepenheuer und Witsch, Koln, 1978, 335
pp., DM. 34,-.

val/en, verouderde licht. Dit voorbeeld
staat al op de eerste bladzijde van de
roman. Je merkt onmiddellijk dat
'beerputten' de samenhang tussen de
beelden 'puinputten', 'oude stilte' en
,vervallen licht' teniet doet.
Als GGM het verder over 'donkere
metten' heeft , moet je niet aankomen
met 'zwarte missen' . Een vrouwtje met
primadonna-allures is niet hetzelfde als
iemand die First Lady speelt. 'Muletillas' zijn geen muildiertjes, maar miniatuurkrukjes die herstelde verlamden
ophangen aan de baar van de moeder
van de patriarch. Zo kan ik nog wel
even doorgaan : er staan zelfs veel ergere fouten in.

Het is niet mijn bedoeling, de toch al
slecht betaalde vertalers nog een trap
na te geven. De verantwoordelijkheid
ligt bij de uitgeverij Meulenhoff, die
voor de negen vertaalde boeken van
GGM maar liefst acht vertalers heeft
ingezet. Hoe kunnen deze mensen in's
heren Marquez naam hun violen op elkaar afstemmen ?
Een voorbeeld uit tientallen: in het
verhaal 'De wonderbare middag van
Baltazar' (uit de bundel De uitvaart
van de Mama Grande is het hoogtepunt
de confrontatie tussen Baltazar, de
eenvoudige maar in zijn werk geniale
ambachtsman, en de rijke, maar bekrompen Jose Montiel. Als Baltazar
met zijn kooi naar het huis van Montiel
trekt, loopt het he Ie dorp achter hem
aan (een bewijs dat de mensen voelen
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dat hier veel op het spel staat). Montiels
vrouw ziet ze aankornen en zegt tegen
Baltazar: 'Korn gauw binnen, anders
veranderen ze mijn huis nog in een circus !' In het Spaans staat er : una gallera, een circus voor hanengevechten,
wat toch heel andere, wredere, bloediger connotaties heeft. De Franse vertaling geeft : 'Un enclos pour combats de
coqs', wat volgens Van Dale een 'hanenmat' is.
Bovendien weten alle lezers van GGM
dat dit beeld een constante is in zijn
werk : heel Cien ahos de soledad komt
als het ware voort uit de moord op Prudencio Aguilar, die alleen maar kon gebeuren omdat hij Buendia had uitgedaagd par coq interpose. En in De kolonel krijgt nooit post krijgt de zoon van
de oude man een kogel in zijn kop in een

hanencircus, Daar komt de jeugd samen, daar worden pamfletten uitgedeeld, daar gaat de kolonel zijn haan
halen als de jongelui hem hebben weggehaald, daar wordt de stokoude man
er zich van bewust, dat zijn haan voor
de nieuwe generatie het symbool van de
hoop is, en dat het belangrijk is dat hij
hem aan de jongelui doorgeeft.

Meyer-Clason heeft al vijf werken van
GGM vertaald. Hij voelt haarfijn aan
hoe geraffineerd GGM's taal en stijl
zijn. Zo kan de Duitse lezer een coherent beeld va.n de Colombiaanse schrijver krijgen. Voor de Nederlandstalige
is dat onmogelijk, hoe goed de vertalingen, globaal genomen, ook zijn.
Guy Posson

Zal Puebla wei Puebla zijn ?
NTC, Italian Ecumenical News
Agency, seinde het volgende bericht
over de Conferentie van Puebla door. Er
zijn geen redenen om de betrouwbaarheid van dit bericht in twijfel te trekken.
NTC heeft de gegevens zelf gecontroleerd. De redactie meende dat dit een
nuttige aanvulling kan zijn bij het artikel
over Puebla dat we in oktober 1978 publiceerden.
NTC, Rome-Mexico, 7 nov. 1978 Sinds hij uit de Braziliaanse gevangenis, waar hij samen met Pater Botte
werd gefolterd, ontslagen werd, verblijft de Dominicaan Giorgio Callegari
in Mexico. Vandaar zond hij een uitvoerig verslag over de meest recente
manoeuvers die aan de gang zijn om de
komende conferentie van de LatijnsAmerikaanse bischoppen (CELAM) te
Puebla in conservatieve zin om te
buigen. De 'conferentie die oorspronkelijk voor oktober 1978 was gepland,
zal bij beslissing van Paus Jan- Paul II in
januari 1978 doorgaan.
Callegari's nota voegt een nieuwe naam
toe aan de lijst van personages die zich
al een hele tijd inspannen voor wat hij
noemt 'een komplot tegen de kerk van

Latijns-Amerika' (omwille van de hoge functie die deze prelaat bekleedt,
heeft N'fC de geloofwaardigheid van
Callegari's beweringen nagegaan bij de
Paters van Verona die bevestigden dat
deze informaties grotendeelsjuist zijn).
Naast de namen van Alfonso LopezTrujillo, secretaris van CELAM, Roger
Vekemans, een Belgische jezuiet die
iets te maken had met de staatsgreep
tegen Salvatore Allende, en de Franse
jezuiet Pierre.Bigo, de theoloog van de
'Derde Weg', vernoemt Callegari nu
ook kardinaal Sebastiano Baggio,
hoofd van de Congregatie voor de bisschoppen, die nog door Paulus VI als
pauselijke delegaat werd aangeduid en
door Jan-Paul I en Jan-Paul II, in die
functie werd bevestigd.
Volgens Calligari legde Baggio Paus
Jan-Paul I, die nog geen voldoende kijk
op de zaak had, een lange namenlijst
voor van zeventig nieuwe afgevaardigden voor de conferentie van Puebla.
Haast alle personen die erop voorkomen, zijn uitgesproken conservatief.
Onder hen hebben twaalf afgevaardigden volledig stemrecht. Voorop staat
kardinaal Anibal Munoz-Duque die onder de meest reactionairen van Latijns-
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Amerika gerekend wordt. Daarop volgt
mgr. Francisco Fresno Larrain, aartsbisschop van La Serena, Chili, Pinochets mannetje onder de Chileense bisschoppen, die zich altijd diametraal opstelt tegen de posities ingenomen door
kardinaal Silva Henriquez. De nieuwe
afgevaardigde van Peru is niemand
minder dan de hoofdaalmoezenier van
het leger (ntc : 'een categorie die in
Pueb.Ia ruim vertegenwoordigd zal
zijn), mgr. Alcides Mendoza Castro,
overtuigd verdediger van de ideologie
van de 'nationale veiligheid' en, naar
beweerd wordt, lid van Opus Dei.
Callegari merkt op dat het niet zo maar
toevallig is dat de bisschoppen van
Zuid- en Centraal-Peru op Baggio's lijst
niet voorkomen. Zij staan immers aan
de kant van het yolk en verzetten zich
tegen de theorie van de 'nationale
veiligheid' die de mensen verknecht en
opoffert aan de strevingen van een militaire staat. Verder nog mgr. Raul Vela
Chiriboga van Ecuador, mgr. Rosario
Priamo Tejada, bisschop van San Domengo, en mgr. Maximino Dominguez
van Cuba, allen bekend voor hun uiterst rechtse sympathieen en hun minimaliserende Interpretatie van Vaticanum II. De lijst van Callegari sluit af
met de naam van mgr. Cassiano Vargas, bisschop van Puerto Rico, die heel
wat voordelige relaties onderhoudt met
de Verenigde Staten.
Callegari vermeldt ook andere manoeuvers waarbij Baggio onder een
hoedje speelt met de Mexicaanse hierarchie om de enige twee bisschoppen
die openlijk voor de zaak van de verdrukten opkomen, Mendez Arceo en
Samuel Ruiz, het zwijgen op te leggen.
Wat is er precies gebeurd ? Door het
permanent
secretariaat
van
de
Mexicaanse bisschoppen werden beide
bisschoppen publiek als 'communisten'
gebrandmerkt. Het optreden van het
permanent secretariaat werd geruggesteund door Baggio, die een veroordelingsbrief opsteide. Deze stappen
gekoppeld aan de druk uitgeoefend
door de apostolische delegaat, mgr. Girolamo Prigione, en een lastercampagne door de rechtse pers, verhinderen de 'gevaarlijke bisschoppen' aan de
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Pueblaconferentie deel te nemen. Volgens Callegari wil de Mexicaanse kerk
zo te Puebla naar voren komen als ' een
religieuze wereld die trouw blijft aan
het concilie van Trente' .
Callegari somt een andere serie benoemingen op
die
bewust
de
weegschaal wil doen doorslaan ten
voordele van de conservatieven. De
druk die langs Baggio om op elke afzonderlijke
bisschoppenconferentie
werd uitgeoefend, was zo sterk dat de
honderdzevenenzestig bisschoppen in
doorsnede behoren tot de meest conservatieven van Latijns-Amerika evenals de vijf pauselijke nuntii, Meer
nog : buiten de achttien reeds streng
geselecteerde afdelingssecretarissen
van CELAM is geen enkele van de
twintig benoemde experten bekend om
zijn positiename in kerkelijke aangelegenheden of door een belangrijke publikatie.
Gustavo Gutierrez, de Peruviaanse
theoloog met internationale naam,
wordt vervangen door de vrijwel onbekende Enrique Bartar. In de plaats van
Luis Segundo! komt de reactionaire
Methol Ferre. De Mexicaan Rual Vidales werd geschrapt en vervangen
door Javier Lozano. Aan mensen zoals
Hugo Assman, Leonardo Boff, Jose
Comblin en J.B. Libanio- ging men
voorbij, maar de Franciskaan Bonaventura Kloppenburg die in aIle hoeken
en kanten van de kerk communistische
samenzweringen ontdekt, werd weI
verkozen.
Andere Latijns-Amerikaanse theologen die zich onomwonden voor de zaak
van de armen hebben uitgesproken,
zoals Clodovis Boff, Miguel Concha,
Vincent Cosmao', Luis de Valle, Javier
Goristiaga, Carlos Mesters, Paolo Richard en Jon Sobrino zullen in Puebla
1 Over de theologie van L. Segundo, zie R.
Riddell, De bevrijding van de theologie, in
Streven, februari 1978, pp. 400-409.
2 Van J.B. Libanio publiceerden wij:
Puebla tussen hoop en vrees , in Streven ,
oktober 1978, pp. 13-24.
3 Van Vincent Cosmao publiceerden wij :
De universele bestemming van de goederen ,
in Streven, maart 1978, pp. 483-488.
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geen stem hebben, terwijl onbekenden
als Ricardo Ferrara, Luciano Gera en
Carlos Floria (allen Argentijnen) en de
Chileen Alessandri tot theologische
experts werden benoemd.
De experten van de conferentie van
de Latijns-amerikaanse kloosterorden
werden ook uitgesloten en de leiders
van de verschillende katholieke arbeidersorganisaties werden bewust over
het hoofd gezien. Om niet te spreken
over de basisgemeensehappen: boeren, arbeiders en de inheemse Indio's.
De vrouwen vormen amper 0,56 % van
de eonferentieleden. Een onder hen is
Antonia Willemsen, de nieht van de
Belgisehe pater Werenfried van
Straaten, die zelf op de eonferentie
werd uitgenodigd.
Wat het team Baggio-Vekemans-Lo-
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pez-Trujillo-Bigo in het schild voeren,
wordt duidelijk geillustreerd door de
benoeming van Jorge Skinner, een advocaat, als afgevaardigde van Guatemala, een land waarvan de bevolking
voor 60 % uit Indio's bestaat. Skinner
onderhoudt zo'n nauwe relatie met de
multi-national 'Elena Rubinstein', dat
de basisgemeenschappen van Guatemala te Rome en bij CELAM protest
hebben aangetekend tegen de benoeming van een man die meer in dienst
staat van een forma voor cosmetica dan
in die van de kerk van Guatemala".

4 Cfr. NTC, Italian Ecumenical News
Agency, via Firenze 38, 00184 Roma (Italia), jrg. V, nr. 20,6 november 1978.

De Apocalypse van Frits van der Meer
De Apocalypse: een enigmatisch
boekje dat aan de apostel Johannes
wordt toegeschreven en het nieuwe
testament afsluit. Een grandioos visioen dat op onze dagen maar matig
belangstelling wekt en weinig lezers
kent. Het lijkt te moeilijk ! Toegegeyen : de auteur gebruikt de hele schat
begrippen en beelden eigen aan het
joods literair genre van de eschatologie of de leer over het einde der tijden.
Wij zijn daar niet zo in thuis. En het
komt zo vreesaanjagend over : draken
steken hun koppen op ; opengespalkte
muilen spuwen vuur en vemieling uit ;
zon, maan en sterren worden uit hun
baan gewrikt en storten neer ; de aarde
wordt verschroeid ; rampen en verschrikkingen volgen elkaar op wanneer
een voor een de zeven zegels worden
verbroken ; voor de mens rest aIleen
nog de dood. Schijnbaar is de Apocalypse geen verpozend boekje dat je
graag ter hand neemt. De titel alleen al
duidt voor de hedendaagse lezer op
niets minder dan op de ondergang van
de wereld. Spreek je over het atoomtijdperk met aIle bedreigingen die we
aan dit begrip hebben vastgeknoopt,
dan zeg je vrij spontaan : we beleven

een apocalyptische tijd. Pessimisme in
het kwadraat dus ?
Hoe slecht kennen wij de Apocalypse.
Hoe zeer hebben wij de term in ons
dagelijks spraakgebruik geseculariseerd en losgehaakt van zijn religieuze
dimensies. Apocalypse (het woord is
aan het Grieks ontleend) betekent:
openbaring , Openbaring waarvan ?
Niet zo maar van een eindcatastrofe die
de wereld in de ondergang stort. De
visionaire beelden van de joodse
eschatologie moeten de uiteindelijke
Godsopenbaring verwoorden. De reeks
mysterievolle visioenen beschrijven
symbolisch de strijd tussen Goed en
Kwaad, de uiteindelijke overwinning
van het Goede op het Kwaad (de duivel
wordt daadwerkelijk in een put gestopt
en het deksel ervan eens en voor goed
stevig afgegrendeld): nu kan het
nieuwe rijk beginnen, het hemelse Jeruzalem opgebouwd, nu kunnen aIle
mensen in vrede leven met elkaar, en
met God. De Apocalypse is geen boek
der weeklachten om de dood die ons
vemietigen wil, Het is een van hoop
vervulde boodschap, een troostboek,
een liber consolationis .
Zo hebben de christenen de eeuwen
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door dit boek gelezen en begrepen. De
hoogtepunten van deze heerlijke,
hoopvolle visioenen kregen gestalte in
merkwaardige plastische en picturale
voorstellingen. Het kon niet anders,
want de Apocalypse was een belangrijk
element van de christelijke boodschap.
Het mag dan ook verwondering wekken dat de kunsthistorici er alles samen
zo weinig belang aan gehecht hebben en
deze thematiek nog nooit in haar geheel
hebben ontleed en samengevat. Een
grote leemte die nu werd aangevuld
door Frits van der Meer.
Frits van der Meer is voor ODS lang geen
onbekende meer. Professor-emeritus in
de Kunstgeschiedenis en christelijke
Archeologie aan de Nijmeegse universiteit heeft hijjaren terug naam gemaakt
o.m, door een patristisch-pastorale
monografie Augustinus de Zielzorger
(1947), eenAtlas der Westerse Beschaving (1950) en een schitterend essay
Keerpunt der Middeleeuwen tussen
Cluny en Sens (1962). Reeds bij het opstellen van zijn doctoraatsthesis -was
Van der Meer gemteresseerd door de
iconografie van de Apocalypse. Wat hij
zijn leven lang heeft opgezocht, bestudeerd en bewonderd, heeft hij nu neergeschreven. Terecht zijn levenswerk.
Bij het behandelen van de apocalyptische visioenen in de kunst heeft Van
der Meer zich beperkt tot twintig normatieve meesterwerken van de eerste
eeuwen tot en met Correggio. Wei heeft
hij aan de tekst een lijst toegevoegd van
de (naar zijn oordeel) tweehonderd belangrijkste voorstellingen van de J0hanneische visioenen en vermeldt hij
ook o.m. het oeuvre van W. Blake, F.
Goya, O. Redon, F. Masereel, S. Dali.
De auteur heeft zichzelf dus grenzen
gesteld ; ook in de tijd. Hij verantwoordt zijn optie door te stellen dat
aileen die kunstwerken in aanmerking
komen die nog door de geest van het
christendom zijn geinspireerd, Daarom
noemt hij Correggio de hekkesluiter.
De commentaren vormen prachtige
brokken proza, geschreven in een
ietwat barok Nederlands dat de auteur
eigen is en waarin kritische analyses en
historische feitenkennis ondanks het
ontstuimig enthoesiasme het even-
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wichtig oordelen toch mogelijk maken.
Ik kan me de auteur levendig voorstellen: 'Zijn ogen rusten langdurig op de
mozaieken van de Romeinse basilieken
en keuren vol verbazing de verluchte
bladzijden uit de Codex van Trier of uit
de Vlaamse en Engelse miniaturen.
Met scherpe blik ontleedt hij de romaanse fresco's en de gebeeldhouwde
ensembles aan de gotische gevels van
de Franse kathedralen. Hij geniet van
de monumentale en bontgekleurde taferelenreeks der middeleeuwse wandtapijten. Eerbiedig doorbladert hij de
serie houtsneden van Albrecht Durer.
En van verwondering tot bewondering
gedreven knielt hij als het ware in extase neer voor het Gentse retabel van
Jan van Eyck'. Zo heeft Maurits Naessens in zijn lezenswaardige inleiding de
schrijver getypeerd. Die woorden geyen zeer goed de teneur van het werk
weer. Want Van der Meer is voor alles
een estheet ; de liefde tot de schoonheid bezielt hem en drijft hem alsmaar
opnieuw tot de hoogste ontroering.
Misschien ligt hier zijn grootheid en zijn
beperktheid. Ik mis in deze studie de
synthetische kracht. Graag had ik
duidelijker omschreven gezien hoe de
iconografische gegevens omgevormd
worden door de gang der tijden, door de
sociale, economische en politieke verhoudingen, doorde evolutie van de geloofsbeleving en die der vroomheid.
Dergelijke perspectieven hadden dit
werk waardevoller gemaakt. De
boodschap van de Apocalypse was
zuiverder overgekomen.
Een woord over de illustraties in het
boek, Zelden werd zoveel iconografisch materiaal met zoveel zorg bijeen gegaard en uitgekozen. Zelden waren de reprodukties zo precies in de
weergave van de echte kleurenpracht.
Als je dit boek doorbladert, is het alsof
je zelf in het kasteel van Anjou de wandtapijten bewondert of in de Gentse
Vijdt-kapel het Lam Gods kunt zien.
Een primeur blijft de integrale afdruk
van de eerste Nederlandse apocalypse,
een miniaturenreeks wellicht van Westvlaamse origine, die tot nu toe slechts
door insiders gekend was. Prachtig ook
de idee, de hele reeks houtgravures van
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Albrecht Durer op te nemen. Jammer
dat andere reeksen slechts gedeeltelijk
werden afgedrukt. Het boek zou zonder twijfel aanwaarde hebben gewonnen. Wat niet wegneemt dat deze publikatie ons inleidt in een van de belangrijkste iconografische tradities van de
Europese cultuur. Wat hier ontvouwd
wordt, is een merkwaardig hoofdstuk
van het westerse kunstpatrimonium.
En dat was nog nooit voordien gebeurd.

Niet zonder reden dus heeft de uitgever
er een prachteditie van gemaakt 1.
Jo F. Du Bois
1 Frits van der Meer, Apocalypse: visioenen uit de openbaring van Johannes in
de kunst, Mercatorfonds, Antwerpen, 1978,
368 pp., 82 kl. en 146 zw.lw. ill., index en
glossarium van technische termen, BF.
3500.

Ward Ruyslinck op toernee met zichzelf
Zopas verscheen bij de uitgeverij
Manteau Ward Ruyslincks 'Op toernee met Leopold Sondag' 1 Het boek
bestaat uit vier grote moten, door de
auteur handig in elkaar verweven. In de
eerste plaats verslaat de ik-figuur,
Thomas Belser (ter herinnering : Ward
Ruyslinck is het pseudoniem van
Raymond G. de Belser), zijn eigen
journalistieke activiteiten - reportages
en interviews - als free-lance voor een
sensatieblad 'De Boeman' en voor een
opinierend tijdschrift 'Tip' . Verder
verhaalt Thomas Belser de groei van
zijn verhouding met een veel jongere
vrouw, Regina September, halve dagen
werkzaam als verkoopster in een parfumerie.
Een derde thema, meteen het hoofdthema, wordt gevormd door de uiteenzetting, indirect of direct (via citaten)
van de opvattingen van Leopold Sondag, eenjoodse moralist en cultuurfilosoof, 'een denker van de innerlijkheid
die bij het subjectivisme van Bergson
en Rousseau aanleunde' (p. 6), die - en
dat wordt de vierde grote brok - voor
het gerecht gedaagd wordt op beschuldiging van eerroof omdat hij een bekend hoogleraar in de criminologie
openlijk verweten had een geheim
agent te zijn van de C.I.A. en zodoende
zijn ambt en wetenschappelijke status
politiek misbruikt te hebben. De ver-

1 Ward Ruyslinck, Op toernee met
Leopold Sondag, Elsevier-Manteau, Brussel-Amsterdam, 1978, 363 pp., BF 445.

binding tussen Tomas Belser en
Leopold Sondag wordt gelegd door een
toevallige _ontmoeting tussen beiden,
oude klasmakkers, op het kerkhofwaar
hun moeders naast elkaar begraven liggen. Belser grijpt de gelegenheid aan
Sondag om een interview te vragen. N a
dat interview vraagt Sondag aanThomas Belser zijn prive-secretaris te worden, wat deze heel graag aanvaardt.
Via subtiele toespelingen over heel het
boek verspreid maakt Ruyslinck het
zijn lezers duidelijk dat Thomas Belser
en Leopold Sondag twee tot romanfiguren getransformeerde aspecten van
zichzelf zijn. Belser is de sensuele,
door existentiele drift bezeten maar
ook verscheurde Ruyslinck. Sondag is
diens verticale, transcendentale, beschouwende alter ego. Op p. 146 worden ze zo expliciet samen gebracht en
daar wordt de lezer ook een hint gegeyen m.b.t. de betekenis voor Ruyslinck
van de naam 'Sondag' : 'Ik (= Thomas
Belser die spreekt) had soms het gevoel
dat Leopold een veredeld, vervreemd
deel was van mijn eigen gespleten persoonlijkheid : het verticale, transcendentale, beschouwende alter ego van
Thomas Belser dat zich door omstandigheden nooit helemaal had kunnen
ontplooien en verwezenlijken. En het
zou me niet verwonderen dat Leopold
af en toe, als hij de kans kreeg om me te
sonderen, met een schok zijn eigen onderdrukte sensualiteit, zijn existentiele
drift, zijn verscheurd oerbewustzijn in
me ontdekte. Ontologisch beschouwd
pasten wij vrij harmonisch in elkaar, als
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de complementen van de Sterniaanse
'unitas multiplex' '.
Verderop zegt Thomas Belser dat hij uit
twee landschappen bestaat: een
laagvlakte en een hooggebergte, die
niet uit elkaar te halen zijn zonder zijn
natuurlijk relief te verwoesten, m.a. w.
zonder zijn persoonlijkheid geweld aan
te doen (p. 189). Andere overduidelijke
parallellismen tussen Ruyslinck en
Sondag zijn o.m. diens ideeen over vivisectie en dierenbescherming, het ene
noemt hij een wetenschappelijke aberratie (p. 62), het andere euthanasie op
levende, gezonde dieren (p. 87). Sondag is auteur van een boek Morsen met
leven waarmee Ruyslinck alludeert op
zijn eigen pleidooi tegen dierenmishandeling In naam van de beesten. Sondag, vernemen we op p. 153, is geboren
onder het sterrenbeeld van de tweeling,
met de kreeft in de ascendant. Dat komt
precies overeen met Ruyslincks eigen
geboortedatum, 17 juni.
De conclusie ligt voor de hand, en ik
heb ze ook al in de titel van dit stuk
aangegeven : in dit boek gaat de lezer
op toernee met de niet-academisch geschoolde filosoof en moralist Ward
Ruyslinck. Door zichzelf op te splitsen
heeft hij een vorm gevonden om luidop
te praten met zichzelf binnen de gehoorsafstand van de lezer. Geruggesteund door de meer dan vijftig denkers, dichters en schrijvers die hij terloops citeert legt de auteur zijn maatschappijkritische opmerkingen in de
mond van Belser of diens alter ego
Sondag. Hij mikt weI zeer hoog wanneer hij Leopold Sondag wegens het
verkondigen van afwijkende meningen
de lijn verder ziet zetten van niemand
minder dan Socrates, Galilei, More,
Voltaire, Bohme, Russell e.a. Zijn afkeer van mediocriteit in denken en
handelen verleiden hem zelf weI eens
tot overdrijvingen van de soort dat
iedereen die een nuchter, objectief en
niet a priori ideologisch bepaald (kan
dat echter wei?) standpunt inneemt
t.o. v. het communisme bv. ipso facto
een verdacht individu zou zijn in onze
kapitalistische reflex wanneer hij op
p. 326 schrijft: 'Er ging geen week
voorbij of ergens ter wereld sloegen
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de Palestijnen, de Rote Armee Fraktion, de Zuidmolukkers, de Oostbavianen, en andere dolle commando's
in naam van de revolutie, de gerechtigheid en de vertrapte volken toe'.
Een dergelijke simplifierende uitspraak legt Ruyslinck gelukkig in de
mond van Thomas Belser, zodat het
imago van Leopold Sondag, de vechter met woorden voor het behoud van
de geestelijke onafhankelijkheid, er
niet door aangetast wordt.
Ruyslinck is erin geslaagd zijn ideeenroman zo te presenteren dat hij honderden bladzijden lang blijft boeien.
Daarbij heeft hij handig ingespeeld op
de belangstelling van het publiek sinds
Watergate voor het milieu van de persmensen, voor onthullingen van corruptie en processen naar aanleiding
daarvan. Het verslag van het proces
tegen Sondag wegens eerroof van de
professor in de criminologie, Merly, is
een briljant en spetterend taalvuurwerk. Ook het dramatisch element
ontbreekt niet : Thomas Belsers zwangere verloofde zal omkomen in een
vliegtuigongeval. Dat tragische einde
van een liefdeverhouding is kenmerkend voor de auteur. In Rontgens
van Ruyslinck schreef Lieve Scheer al
over de vermenging van liefdesidylle en
doodsgruwel in de Ruyslinckiaanse wereld , waarbij de auteur zelf volgende
toelichting gegeven heeft: 'De liefde
krijgt in het werkelijke leven zelden
haar volle recht, zomin in haar sentimentele als in haar seksuele verwachtingen. Dit is een hard maar onomstotelijk feit , (... ) De meeste mensen beleyen nooit de harmonische vervulling
van hun liefdesdromen, (... )' (p. 130)
Ook in zijn laatste boek is dit weer zo,
aIleen heeft het cynisme uit zijn
vroegere jaren plaatsgemaakt voor een
tederheid van gevoelens, die soms de
grens van het overgevoelige en een
daaruit voortvloeiende drakerigheid
bereikt. De passage waarin Thomas
Belser, diep in de veertig, acht maanden voor de geboorte van zijn kind een
wieg met blauw hemeltje gaat kopen (p.
280-282) kan daarvan als voorbeeld
gelden.
Hoewel hij in Leopold Sondag de er-
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kenning van zijn schrijverschap dat
verder reiken wil dan bellettrie geprojecteerd heeft, blijft in die hoofdfiguur
toch ook het paria-motief zichtbaar.
Sondag is eenjood, door de elite met de
nek aangezien omdat hij geen universitaire opleiding heeft gekregen, geschuwd wegens zijn stringent kritisch
oordeel, veroordeeld tot een symbolische boete en tot de gerechtskosten na
een proces waarin het gelijk duidelijk
aan zijn kant stond, maar waarvan de
formulering te storend en te kwetsend
was voor magistratenoren.
Het individualisme van de auteur, zijn
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opstandigheid tegen 'de ongrijpbare
machten van het kwaad, de macchiavellisten en plutokraten die de wereld
trukeerden' (p. 304), de profetische ondertoon CEr waren debaters genoeg
vandaag de dag ; deze tijd zat dringend
verlegen om profeten' - p. 174) en de
obsessie voor de dood : al die componenten van zijn persoonlijkheid die
zijn vroegere werken bepaald hebben,
vinden we thans ook weer in dit boek
van en over Ward Ruyslinck.

J. Gerits

Interesse voor theater ?
In Fellbach (bij Stutgart), een zijstad
van een grote bevolkingsconcentratie
met zelf 44.000 inwoners, werd in september 1976 de Schwabenlandhalle,
zeg maar een cultureel centrum, in bedrijf genomen. Het is het slag multifunctioneel (pronk)gebouw, waarin
theater, muziek, verenigingsleven,
cultuurservice, tentoonstelling, congres en weekendontmoeting veilig onder dak kunnen. Kosten : ruim 32 miljoen DM. Deze constructies trefje, ook
bij ons, in toenemende mate aan ; het
bijzondere van deze onderneming is
echter dat reeds vooraf, maar toch na
de principiele beslissing tot bouwen,
een grondige enquete onder de be volking werd gehouden om uit te zoeken
welk gehalte aan respons voor deze
nieuwe gemeentefunctie kon worden
verwacht. Het omstandige verhaal van
deze enquete is thans in zijn wetenschappelijke nuchterheid beschikbaar
gesteld '.
S. Berger stalt eerst haar onderzoeksapparaat breed uit. Demoscopi1 Susanne Berger, Das Interesse am
Theater. Entwicklung, Durchfiihrung und
Auswertung einer Reprasentativerhebung in
Fellbach bei Stuttgart, durchgefiihrt im
Oktober 1974, Conradi Verlagsgesellschaft,
Fellbach bei Stuttgart, 1977, 223 pp., (Miinchener Beitrage zur Theaterwissenschaft Bd
8), DM. 24,-

sche methoden werden uiteindelijk uitgekozen, 'n vijfhonderd representatief
geachte medeburgers werden uitgehoord, de computer deed het rekenwerk. Zwaartepunten van de vraagstelling waren het appreciatiebeeld van
het theater, de vrijetijdsgewoonten en
de motivaties voor het theaterbezoek.
Aanvankelijk loopt alles prettig. De
meerderheid van de bevolking waardeert theater. De argumenten zijn rijkgeschakeerd, maar je kan ze toch in een
centrum terugvinden dat te omschrijyen is met 'aangenaam, 'cultureelwaardevol' , 'educatief" , 'socialiserend'. WeI stammen deze beoordelingen overwegend van de categorie 00dervraagden dieje de 'bezoekers' moet
noemen, die al eigen ervaring hebben
met de tocht naar de schouwburg en het
gebeuren op de scene. De niet-bezoekers (met een frequentie van laag en
erg occasioneel tot rondweg nul) grijpen al makkelijker naar het etiket ' verouderd' ; onder de jongelui circuleert
de meer pittige term: 'vervelend'. Dat
heeft maar matig iets met drempelvrees
te zien, althans dat eventuele gevoel
werd verbaal in de enquete met succes
vermeden ; niemand vindt het theater
boven zijn petje gaan, zodat enig minderwaarheidsattest in de antwoorden is
uitgebleven.
Ais je deze resultaten nuchter afweegt,
dan gaan de cijfers toch weer dansen. In
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doors nee wijst de burger het theater
niet af, maar hij heeft er ook geen wilde
pret aan ; tolerante neutraliteit treft de
situatie nauwkeuriger ; de theaterkunst
mag best leven, als hij er maar niet door
eigen beweging en voorkeur voor te
zorgen krijgt. Alsof er met de democratisering van de kunst niets aan de
hand is, zweeft het prestige-imago van
het theater hoog boven de gemeente
uit ; het theater blijft bestemd worden
voor de .'betere kringen", niet direct in
geld uit te drukken, weI in eruditie en
cultuurbewustzijn. Er blijkt een rechtstreekse relatie te bestaan tussen de
hoogte van het behaalde diploma en de
frequentiegraad van theaterbezoek. Dit
sociologische markante en tegelijk teleurstellende feit waarborgt echter
geenszins kwalitatieve grenzen ~ de
motivering waarom de academici met
name in stijgende graagte theaterwaarts
gaan, is denkbaar triest en inburgerlijk
en weerspiegelt aIle conventionele
vooroordelen die jaren geleden reeds
als beschaafd amusement aangeprezen
werden. Het is een conventie die zichzelf verteert en geen garantie uitzet dat
de intensiteit van de actieve inschakeling in het theatergebeuren ooit aanvaardbare normen haalt.
Is theater voor de ondervraagden een
exclusieve bezigheid in hun vrije tijd ?
Natuurlijk niet. 44 % rust gewoon uit ;
vrije tijd houdt in thuis niets doen ;
theaterbezoek vergt, hoe weinig omstandig ook verzorgd, opmaak, inspanning, beweging, moeite. Hoe ouder,
des te minder uithuizigheid ; jongelui
ontglippen graag de huiselijke vredigheid, en dan kan het theater weI als
surrogaat fungeren, zij het binnen het
raam van de afkeer door deze groep
voor het theater als kandidaat-vrijetijdsvulling geformuleerd. Zelfs de
bioscoop
biedt
weinig
vertier;
triomfator zonder concurrent is de tv.
Nagenoeg iedereen heeft een toestel
thuis ; 69 % kijkt dagelijks, de rest
schommelt tussen verschillende en een
avond per week. Onder de verslaafden
halen het de gehuwden. Wat de tv zo
geliefd maakt, is niet het programma,
maar de nonchalance die je in de huiskamer tonen mag: liggen, recht-
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opstaan, zitten, aan- ofuitgekleed, met
aIle soorten tussenactiviteiten, niet
eens aandacht is nodig. Grootste
slachtoffer van de bezigheden die thuis
gebeuren kunnen : de lectuur, want die
eist weI aandacht en concentratie. Bij
een aantal respondenten groeit er een
tikkeltje slecht geweten, maar dat heeft
toch amper consequenties. Tv is kennelijk zo makkelijk, dat het alle overige
vrijetijdsverlangens srnoort. Niemand
vindt tv het van het, als ideaal komt het
nergens voor. Evenmin het theater.
Oudere lieden noemen vrienden, jongere het dansen.
Uiterlijke motiveringen voor de afwijzing van het theater komen nauwelijks
voor op het lijstje. Ais de drang ertoe
bestaat, gaje zelfs naar het theater toe.
Het betere pak is dan geen bezwaar.
Evenmin de prijs, want wat je voor je
kaartje neertelt, ben je even zo goed
kwijt bij andere spullen. Dat het bezoek
dan toch afneemt, kan enkel aan het
imago van het theater zelf liggen. Een
cijfer over krantelectuur doet je opkijken: zowat 78 % leest ze dagelijks,
nauwelijks 11 %. kijkt ook het culturele
bijblad in. Het ligt (dus ?) aan het begrip ,cultuur' ? Ais je het doorsneeresultaat van de uitgesproken verlangens bij de samenstelling van een
theaterrepertoire er op nakijkt (rekening houdend met het feit dat dit repertoire in de Bondsrepubliek in een
uitbatingstheater altijd erg gemengd is),
dan tref je aan : operette en musical
voorop, 'grappige' stukken, en (toch
nog, die Duitsers ook !) de klassiekers.
Dit resultaat is ontmoedigend, alvast
ontnuchterend. Fellbach is de wereld
niet, maar er is aanleiding te denken dat
veralgemening mogelijk wordt. De
feiten luiden: het aantal onontdekte
potentiele theaterbezoekers is te verwaarlozen gering, voor het doordeweekse aanbod van theater is bij de
jeugd de belangstelling afwezig, de vrije
tijd wordt beangstigend verbeeldingloos ingevuld, de tv draagt bij tot de
lethargie en afstomping van grote bevolkingslagen. Twee voornemens staan
je uiteindelijk nog open : de armen laten zinken of met nog onbekende verbeelding het werven voor een binnen de
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ervaringskring nog niet geintroduceerde theaterkunstigheid aan te vatten. Althans, zoo je de strategie en de
evaluatie van dit Westduitse onderzoek
accepteert. Je kan er immers bezwaren
tegen inbrengen.
Op de methode zelf die S. Berger heeft
uitgekozen en op de wijze waarop ze
die in toepassing heeft gebracht, valt
wetenschappelijk nauwelijks te vitten.
Je kanje echter toch de vraag stellen of
deze methode iets anders aan de dag
kan brengen dan juist deze resignerende bevindingen. Algemeen als de
demoscopische ondervraging van natuur en opzet uit is, stelt ze de respondenten tot niet veel constructievers
in staat dan het teruggeven van voorgekauwde banaliteit ; dergelijke vragen
geven te gemakkelijk een suggestie van
het antwoord mee, ontslaan te sterk
van enig nadenken over de meer illtieme opstelling van het individu. Als je
naar frequenties hengelt, dan schakelje
in de geest reeds grotendeels de mogelijkheid uit voor alternatieve antwoorden of voor eigen verantwoording.
Deze enquetevorrn werkt directief en
daardoor al te vaak grof en zonder
nuancering ; als je de dingen echt tot op
het bot wil uitzoeken, dan krijg je via
deze vraagtactiek geen raffinement en
geen motivering.
Er bestaan beslist andere ondervragingstechnieken. In elk geval lijkt me
het non-directieve vraaggesprek, het
langlopende diepte-interview wel de
gelegenheid te bieden de eigen aard van
de respondent, zijn eerlijker verhouding tegenover een fenomeen onvertroebeld aantoonbaar te stellen.
Daar moet je weI de nodige voorwaarden bij voorzien. Ret vergt een volkomen ander type interviewer, een rijk
en ingenieus voorbereid gamma inhaakvragen, die de proefpersoon nergens opvallend confronteren met expliciete waardevragen, maar die constant impliciete waarde-uitspraken te
voorschijn dwingen, die daarna in een
moeizame maar aspectgerichte en belonende verwerking evident gemaakt
kunnen worden. Pas dan kom je enigszins (en nog zonder absolute garantie)
in de buurt van wat waardeschalen
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kunnen zijn die zowel in het diepere ik
aanwezig zijn als in een artistiek medium aangetroffen worden. Op kortlopende termijn krijg je dergelijke
moeilijke proefboringen niet voor elkaar ; het vereist continu onderzoek,
voortdurend verspringend in de tijd, in
de bevolkingslaag, in de onderzochte
vrijetijdsbezigheid, in de categorieen
en criteria die daarbij gehanteerd worden. Alleen dan, na erg lange tijd, kan
er een resultaat worden opgebouwd dat
enigszins adequaat is ; aIleen soortgelijk resultaat geeft aanleiding tot het
formuleren van conclusies en consequenties zoals die via dit Westduitse
onderzoek al te vlug voorgelegd zijn.
Bovendien zullen deze resultaten op
veel grondiger wijze in staat stellen tot
het onderscheiden en uitwerken van
tegenmaatregelen om deze feiten het
hoofd te bieden.
Ondertussen noopt nu reeds dit soort
onderzoek de beleidsbepalers tot analyse en nadenken. Ret volstaat duidelijk niet, aIleen geld toe te kennen om
nominaal de cultuursector te verzorgen. De massa is, terwijl te obstinaat
nog steeds naar de macht van het aantal
wordt opgekeken, voor het theater
verloren ; publiciteit en voorzieningen
wijzigen deze toestand blijkbaar on voldoende. Volgens dit onderzoek is ook
de jeugd af te schrijven ; dat zal, als je
andermaal aan massale contingenten
denkt, inderdaad weI het geval zijn.
Maar het theater, zoals om het even
welke andere kunstbedrijvigheid, moet
leren leven met zijn positie; nostalgisch achteromkijken naar de tijden
toen de 'verstrooiing' onbetwist aan het
edele theater toevertrouwd was, helpt
geen barst. Theater wordt vandaag onmiskenbaar gemaakt voor beperkte
groepen. Dat kan veeleer een prikkel
worden voor het theater om zonder open omzien af te gaan op zijn bestemming van compromisloze theatraliteit.
Het lonken naar de brede publieken
houdt op, het angstvallig afwegen van
het voorzichtige repertoire is uit , het
vermijden van het experiment omdat
dit gegadigden zou afstoten, is voorbij.
Ais het theater niet voortdurend knipoogt naar het onbereikbare, dan staat

78

dat theater fris en hoopvol aan de
drempel van een nieuwe dynamiek.
Daartoe zijn enkele voorwaarden
noodzakelijk. De theatermakers zelf
kunnen uit de sleur van alledag treden
en eindelijk vrij ademend verse vormen
en inhouden bedenken en uitwerken.
De mentaliteit van de uitbating kan
vervangen worden door de geest van de
produktie. En ook de beleidsbepalers
moeten de denktoer op en trachten uit
te maken welke precieze stelling dit
soort culturele arbeid in kan nemen in
het algemene cultuuraanbod.
Thans blijft in de ministeriele kabinetten
en de gemeenteraden de functie van het
theater veeleer onbesproken, ongedefinieerd ; theater organiseert de overheid blijkbaar op vanzelfsprekende
wijze, maar hoe je dat renderend, cultureel renderend behoort te doen, met
welk effect, met welke middelen, met
welk omschrijfbaar doel, dat overleggen de dames en heren nauwelijks. AI-
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leen distribueren van produktiemogelijkheden (als dat zelfs de uitdrukking is
die bij budgetbeoordelingen past) volstaat ten enenmale niet. Wie in cijfers
denkt, heeft geen maatstaf voor kunst ;
wie in aantallen bezoekers denkt, heeft
geen oog voor het gehalte van de toeschouwkunst. Wie theatermakers vastspijkert op volle zalen, krijgt geen resultaat op de planken dat op intense
wijze de geconcentreerde minderheid
aanspreekt en bereikt. Ook beleid wil
geleerd zijn en een kunst worden ; het
weten om de kunst, de plaatsbepaling
van het theater in de gedifferentieerde
markt van artistieke varianten moet,
wil de kunst een factor blijven binnen
het maatschappelijk welzijn, als even
noodzakelijk en onmisbaar vooropgesteld worden.

C. Tindemans

79

Boekbespreking

Theologie
Communio. lnternationaal Katholiek
Tijds ch rift , jaargang 3 (februari 1978).
Verschijnt tweemaandelijks ; abonnement fl. 32, - per jaar, te bestellen :
Postbus 4002, NL - 6080 AA Haelen.

Oat Maria in de hedendaagse theologie
een grotere aandacht krijgt dan enkele
jaren geleden wordt in dit nummer nog
eens bevestigd. Het is zeer de moeite
waard de verschillende bijdragen - met
een zee van verdere literatuuropgaven
- te bestuderen. Met name het artikel
over de Mariaverering in de Duitse
Evangelische Kerk heeft mij getrofIen.
Zwak vond ik de bewijsvoering van L.
SchefIczyk aangaande het vraagstuk
van Maria's blijvende maagdelijkheid
na de geboorte van Jezus met de woorden : 'we kunnen het theologisch niet
denken' (p. 26). Me dunkt dat dit niet
het doorslaggevende argument mag
zijn.
Pane Beentjes
Jean Delumeau, Einde van het christendom ?, Gooi en Sticht, Hilversum,
1978, 165 pp.
Toen ik de rake analyses van Jean Delumeau (hoogleraar aan het beroemde
College de France) had gelezen, begreep ik waarom hem voor dit boek de
Grand Prix Catholique de Litterature is
toegekend .. Met prachtige - meestal onbekende - voorbeelden uit de Renaissance en de Hervorming (zijn specialisme), maar ook aan de hand van
hedendaagse observaties, weet hij de
lezer te bemoedigen 'dat de huidige

ontkerstening, die beslist een emstige
en belangrijke zaak is, voor de christen
geen motieftot ontmoediging moet zijn.
Ze vertegenwoordigt veeleer een terugkeer tot het gezond verstand en tot
wat normaal is uit het oogpunt van het
Evangelie' (p. 159). De God die in het
verleden misschien minder levend was
dan we gedacht hebben is misschien
vandaag minder dood dan sommigen
beweren !
Pane Beentjes
Peter Knauer, Der Glaube kommt vom
Horen.
Okumenische
Fundamentaltheologie , Verlag Styria, Graz/Wien/
Kaln, 1978, 336 pp.
De beroemde Duitse theoloog Karl
Rahner heeft in een opstel getiteld
'Fundamentaltheologische Fragen' (in
'Schriften zur Theologie VI', 1965) een
uitvoerige passage gewijd aan de kwestie hoe de theoretische opleiding van
toekomstige priesters er in deze tijd
dient uit te zien. Hij komt dan tot bepaalde uitgangspunten, die hij naderhand heeft uitgewerkt tot een soort
handboek voor theologiestudenten
('Grundkurs des Glaubens', 1976).
Kortgeleden verscheen van Peter
Knauer onderhavig soortgelijk theologisch leerboek. Knauer is een ordegenoot van Rahner en professor te
Frankfurt. In dit boek wil hij rekenschap afleggen van het christelijk geloof in onze tijd, waarbij hij probeert
'die Worthaftigkeit der Offenbarung
starker -lees : dan Rahner - zur Geltung
zu bringen'. Zeer centraal staat derhalve het 'Woord Gods' en daarom
verbaasde het mij dat pas in het tweede
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hoofddeel (pp. 155-244) gesproken
wordt over de Heilige Schrift, de ins piratie, de canon. Het eerste hoofddeel
handelt over de 'inhoud' (!) van de
christelijke boodschap. Dat het echt
een studieboek wil zijn, wordt duidelijk
door de vragen die aan het eind van elk
hoofdstukje de behandelde stof begeleiden, terwijl aan het eind van het boek
een zestigtal thesen heel de stof samenvatten. Niet duidelijk is mij geworden,
waarom het een 'oecumenische'
theologie moet heten ; het boek is namelijk sterk katholiek gekleurd, niet
aIleen door de opbouw en de talloze
verwijzingen naar Vaticanum I en II,
maar ook door het gebruik van de Bijbel
(zo beslaat de lijst van Bijbelpassages
258 items, waarvan er 217 op het
Nieuwe Testament betrekking hebben !).
Panc Beentjes
Johann Baptist Metz, Glaube in Geschichte und Gesellschaft. Studien zu
einer praktischen Fundamentaltheologie,
Matthias
Grunewald-Verlag,
Mainz 1977, 221 pp., Kt DM. 29,-/Ln
DM.38,-.
I

Wanneer het begrip politieke theologie
valt, moet tegelijk ook de naam Johann
Baptist Metz worden genoemd. In dit
eind 1977 verschenen boek poogt hij
een wat hij noemt 'praktische Fundamentaltheologie' te ontvouwen, die
het christendom zowel moet beschermen tegen een extreme privatisering als
tegen verregaande secularisering. De
identiteitscrisis waarin het christendom
verkeert, is volgens Metz niet primair
een crisis in de boodschap, maar meer
een crisis bij zijn 'subjecten en instituties'. In het eerste deel van zijn boek
ontvouwt Metz een concept dat zowel
de oorzaken van die crisis analyseert
als nieuwe uitgangsposities creeert. In
deel twee en drie van het werk worden
resp. thema's en categorieen naar voren gebracht waarop het concept moet
steunen. Hier treffen we een aantal zeer
boeiende denkbeelden aan, waarvan
enkele reeds eerder als afzonderlijke
publikatie verschenen. Een moeilijk
boek, dat gaandeweg boeiender wordt

en zeer begaan is met de overlevingskansen van de christelijke boodschap.
Pane Beentjes
Frans H. Thijssen, Verzoening . Naar
volledige eenheid in de Catholica van
Oost en West, Emmaus, Brugge/K.B.S., Boxtel, 1977, 81 pp., fl.
13,90.
In Nederland en Belgie zal waarschijnlijk nauwelijks het feit bekend zijn dat
op 14 december 1975 in Rome een
uitermate
belangrijke
gebeurtenis
plaatsvond : de ontmoeting tussen paus
Paulus VI en de afvaardiging van het
Oecumenisch Patriarchaat 0.1. v . metropoliet Meliton van Chalcedon. Bij
deze ontmoeting werd het feit herdacht
dat tien jaar daarvoor - op 7 december
1965 - de anathernata tussen Constantinopel en Rome werden opgeheven ;
zeer belangrijk -was dat het initiatief
voor de bijeenkomst in 1975 geheel van
het Oosten kwam en weI als een panorthodox initiatief, d.w.z. van alle orthodoxe Kerken gezamenlijk. In deze
kleine, maar belangwekkende publikatie worden de gebeurtenissen beschreyen en geanalyseerd. De auteur ziet allerhande voortekenen van een op handen zijnde eenheid tussen de Catholica
van het Oosten (de Orthodoxie) en de
Catholica van het Westen (de Romana).
Hij gaat tevens na welke consequenties
deze eenheid zal hebben voor de andere
Kerken en kerkelijke gemeenschappen, zoals bijvoorbeeld de oud-Katholieken, de Anglicana, de Reformatie
en de oude Orientaalse Kerken. Ook
voor de Wereldraad van Kerken zou de
eenheid tussen de Romana en de Orthodoxie ingrijpende gevolgen kunnen
hebben.
Pane Beentjes
Bryan Wilson, Charismatisch le ide rschap, (aula 623) Spectrum, Utrecht/
Antwerpen, 1978, 128 pp.
In dit werk bouwt Wilson voort op het
onderzoek dat Max Weber heeft verricht naar het verschijnsel 'gezag".
Terwijl Weber met name spreekt over
de klassieke voorbeelden van charismatisch leiderschap in.het oude Nabije
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Oosten, in de pre-feodale en feodale
perioden van de Europese geschiedenis, belicht Wilson een aantal 'Iegendarische' figuren uit de Afrikaanse en
Indiaanse culturen : Pontiac, Tecumseh en Tenskwatawa, William Wade
. Harris en Simon Kimbangu. Op grond
hiervan luidt zijn conclusie : 'De sociale omstandigheden waarin charisma
zich kan manifesteren, lijken mij te zijn
begonnen in samenlevingen van wilden, te zijn gebleven en misschien het
krachtigst te zijn geworden in de oudheid en de middeleeuwse wereld, en
snel te zijn afgenomen na de ontwikkeling van de modeme industriele samenleving' (p. 120). In deze tijd kunnen
we volgens Wilson aIleen nog spreken
van een afgeleid charisma: 'Het voortbestaan van charisma in de hedendaagse samenleving is twijfelachtig.
Het verschijnen van iets dat erop lijkt
gebeurt op zijn best perifeer en tussen
de hoofdbezigheden door... Charisma
bestaat nu slechts voor de grap : het
publiek ervan bestaat uit fans, niet uit
volgelingen' (p. 119). Een zeer lezenswaardig boek. De foto op de kaft van
Adolf Hitler moet men naar mijn mening een redactionele blunder noemen.
Het afdrukken ervan vlak onder de titel
'charismatisch leiderschap' suggereert
precies het tegendeel van wat Wilson
zijn hele boek door betoogt. Maar het
zal weI weer iets met verkooptactiek (!)
te maken hebben.
Pane Beentjes

Literatuur
Hubert Lampo, De verzoeking . Een radiospel. Manteau, Brussel, 1977, 70
bIz., f. 5,90.
Dit in 1958 geconcipieerde en in 1959
voor de radio uitgevoerde spel is eerst
nu in boekvorm verschenen. Het is een
detectiveachtig verhaal, waarin de
diefstal van 'De verzoeking van de
Heilige Antonius' (een schilderij) en de
daarmee gepaard gaande moord centraal staan. In een achter het eigenIijke
stuk opgenomen brief van de auteur aan
de uitgever (1977) filosofeert L. over de
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plaats -die dit werkje in zijn totale
oeuvre inneemt : 'Slechts thans heb ik
mij er rekenschap van gegeven, dat het
blijkbaar niet volledig vreemd is aan het
ontstaan van de onmiddellijk daarna op
stapel gezette Komst van Joachim
Stiller' (blz. 67). Niet L. 's grootste literaire prestatie (zoals hij zelfin zijn brief
stelde), weI het Iezen waard, aIleen al
vanwege de curiositeit.
P.W. Schilpzand
Jorge Luis Borges, Het boek van zand.
De Bezige Bij, Amsterdam, 1977, 159
bIz., f. 24,50.
Jorge Luis Borges, Het boek van de
denkbeeldige Wezens. De Bezige Bij,
Amsterdam, 1977, 234 bIz., f. 27,50.
Behalve de bovengenoemde werken
verschenen bij dezelfde uitgever De
Aleph, De Zahir en Wereldschandkroniek van deze in 1897 geboren Argentijn in vertaling. Telkenmale vormt
de confrontatie met zijn geschriften een
belevenis. De realiteit, het gewone,
komt op losse schroeven te staan. Behoort hij tot het 'genootschap' der magisch-realisten of is hij de intellectueel
(hij is bibliothecaris van de N ationale
Bibliotheek in Buenos Aires) die leesvoer levert voor snobs ? De kern van de
problematiek in het oeuvre van Borges
hangt ten nauwste samen met de onbeschrijfbaarheid van de gewone werkelijkheid (het leven). Maar ook het
vertellen over de andere werkelijkheid
(de fictie) heeft zijn grens. Relativiteit
en relativisme : daar gaat het om bij
deze -thans blinde-schrijver. De verhalenbundel Het boek van zand bevat
dertien verhalen. Het autobiografisch
element is bijna steeds aanwezig. Soms
is hij gewoon Borges, de verteIler zoals
in De Ander, waarin hij zichzelf (alter
ego) na zoveel jaren weer tegenkomt.
In andere vertellingen is hij vermomd ;
in de huid van een ik-figuur gekropen.
Het sterkste voorbeeld in dit verband
lijkt mij Utopie van een vermoeid man :
'Ik ben Eudoro Acevedo. Ik ben in 1897
geboren in de stad Buenos Aires. Ik ben
al zeventig. Ik ben leraar in de Engelse
en Amerikaanse letterkunde (dat was
hij - PWS) en schrijver van fantastische
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verhalen' (bIz. 109). In de epiloog zegt
hij over Het Congres, de langste, haast
Kafkaiaanse, vertelling: 'In de loop
van het verhaal heb ik autobiografische
gegevens verweven, zoals altijd mijn
gewoonte is' (bIz. 158). De invloed van
de Amerikaan H.P. Lovecraft (18881937) op Borges is voor mij duidelijk :
hem werd het verhaal There are more
things opgedragen. Het boek van de
denkbeeldige wez.ens is een geheel(?)
ander geschrift. Borges stroopte heel
wat boekenplanken aften behoeve van
het hierin gepresenteerde. Niet aIleen
van zijn 'eigeri' Bibliotheca Nacional,
maar ook elders. De eerste editie (1957)
heette Manual de zoologia fantastica
(82 verhalen). In 1967 verscheen de
tweede editie onder de titel: Ellibro de
los seres imaginarios, met 34 verhalen
meer. Dit boek, de Nederlandse vertaling - naar de Engelse uitgave- bevat
honderdtwintig verhalen. Het heeft
veel weg van een encyclopedie en een
lexicon. Op alfabetische volgorde worden hierin de denkbeeldige (of misschien toch reele , men kan nooit weten)
wezens beschreven. Het boek geeft
blijk van de ongelooflijke eruditie van
de auteur: 'We hebben in dit handboek
de vreemde schepsels bijeengegaard ,
die door de menselijke fantasie in allerlei tijden en landen werden uitgedacht, (biz. 7). Bij elk verhaal vermeIdde
Borges de bron. Een uniek boek.
P. W. Schilpzand
Richard Adams, The Plague Dogs,
Penguin Books, Harrnondsworth, 461
pp. (geill.), £ 0,95.
Na Watership Down en Shardik is Richard Adams in The Plague Dogs aan
zijn derde roman met en over dieren
toe. Het boek is een nogal hybridisch
geval. Adams heeft enerzijds een soort
documentaire
roman
geschreven,
waarin bestaande plaatsen, personen
en instellingen worden gebruikt, maar
anderzijds is The Plague Dogs toch ook
weer een soort sprookje met sprekende
en denkende dieren. Twee honden ontsnappen uit een onderzoekscentrum
waar op dieren wordt geexperimenteerd. Ais het gerucht rondgaat dat ze
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dragers van pestbacillen kunnen zijn,
staat al vlug het hele land in rep en roer.
Het leger, de pers en heel de logge machine van allerlei administratieve
diensten komt op gang om de twee vrijbuitende honden uit te roeien. Het
loopt aIleen maar goed af omdat enkele
individuen zich belangeloos en met
heIder doorzicht voor de redding van de
dieren inzetten.
En hier zijn we bij het derde aspect van
dit verhaal beland: het is een sterk
geengageerd, haast pamflettair stuk
tegen experimenten op dieren. Dit beeft
tot gevolg dat de (menselijke) karakters
zwart-wit getekend worden : de kortzichtige en soms hatelijke dierenbeulen
zogezegd in dienst van de 'wetenschap'
en de humane, sympathieke enkelingen
die voor de dieren en tegen de experimenten opkomen. De ironie die hier en
daar kwaadwilligheid en domheid moet
onderstrepen, komt vrij zwaar en gezocht over en Adams' proza is ook niet
aItijd zo vlot als men zou wensen. Literair gezien is dit boek dus geen
hoogvlieger, maar het is allicht weI belangwekkend voor diegenen die met de
behandelde problematiek begaan zijn.
Guido Kums
Victor de Meyere, Labber-de-Zwie ,
Van Kampen, Amsterdam/Standaard ,
Antwerpen, 1978, 133 pp., BF. 250.
P. Raeskin, Pastoor Horsman, Van
Kampen,
Amsterdam/Standaard,
Antwerpen, 1978,260 pp., BF. 285.
Van Kampen in Amsterdam en Standaard in Antwerpen geven een reeks uit
'rond de eeuwwisseling' waarin boeken
verschijnen die voor het eerst gepubliceerd werden in de periode 1875 1925. De reeks staat onder de hoofdredactie van Wim Zaal die in een Nawoord zijn keuze telkens verantwoordt.
De bedoeling van de uitgevers is wel
concreet in te spelen op de huidige belangstelling voor die goeie ouwe tijd, nu
ook wat de literatuur betreft. Over
Victor de Meyere (1873-1938), voornamelijk bekend om zijn publikaties
over volkskunst, schreef August Vermeylen dat bij met eerlijke werkelijkheidszin de overlevering van onze ver-
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tellers uit de Conscience-school
(wenst) voort te zetten. Het resultaat is
voor de lezer van nu echter weinig
overtuigend. Na lectuur van de simplistische verhalen over een moegetergde binnenschipper, de tragische
liefde van een molenaarszoon, een
koster die antiek verkoopt en de legende van Maria de Bedrukte kijkt men
verbaasd op als men in het Nawoord de
volgende karakterisering aantreft : 'De
schrijver roept een atmosferische kosmos op, waarin het verhaalde ronddrijft
als een wolk, en de tragiek zijn impulsen uit de natuur lijkt te ontvangen' .
Dat is weI een sterk overtrokken voorstelling.
Pastoor Horsman is van een heel ander
gehalte. De auteur was voor de Eerste
Wereldoorlog zelf jarenlang priester in
het bisdom Haarlem. Na zijn ambt
neergelegd te hebben werden zijn geschriften als modernistisch en anti-papistisch gebrandmerkt. In dit boek
komt daar echter niets van tot uiting.
De dialogen zijn voortrefIelijk, maar S.
mist weI de kunst van het resumerend
vertellen. Ook in sociologisch opzicht
is het een interessant boek : het conflict
dat beschreven wordt tussen de oude
pastoor en zijnjonge kapelaan is duidelijk geen louter klerikale zaak, maar
wijst op de ingrijpende veranderingen
in de sociale verhoudingen die zich
aankondigen. Pastoor Horsman staat
nog veraf van de priester-problematiek
die later bij Graham Greene bv. aan de
orde zal zijn, maar vele elementen zijn
reeds aanwezig.
J. Gerits
J.P. Donleavy, The Destinies of
Darcy Dancer, Gentleman, Penguin
Books, Harmondsworth, 1978,414 pp.
Donleavy, in New York geboren, maar
door en door Iers, vertelt in dit boek de
avonturen van Darcy Dancer in het
lerland van v66r de eerste wereldoorlog. Darcy groeit op in het ietwat gammele landhuis van zijn voor schuldeisers gevluchte vader. Zijn excentrieke
huishouding maakt hem al vroeg wereldwijs en als jongeman trekt hij het
land in. Hij is nu eens stalknecht en dan
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weer novice-tegen-wil-en-dank, tot hij
tenslotte in Dublin terechtkornt. Daar
speelt hij zonder een cent de grote sinjeur, met aUeen zijn lef, zijn radde tong
en zijn slimme hersens tussen hem en
de ondergang. Maar alles komt terecht,
want hij wordt schatrijk door een gok
op de paardenrennen.
Ondanks enkele technische kunstgreepjes is dit een zeer klassiek opgebouwde pikareske roman. Zijn orginaliteit en zijn meeslepende kracht liggen
echter in de wonderbaarlijke taalvaardigheid van Donleavy.
De absurditeit, de vitaliteit, de poezie
en de hopeloze humor van lerland
springen zo van het blad, tot leven gewekt door een enorm rijke taal die alle
registers trefzeker en soepel bespeelt.
Maar Donleavy zou Donleavy niet zijn
als onder de grappen en grollen geen
wanhoop zat die alleen met zelfspot geneutraliseerd kan worden. Dat is zowat
het waarmerk van alles wat Donleavy
schrijft en het is ook weer onuitroeibaar
lers.
Guido Kums
Philip Ward, The Oxford Companion
to Spanish Literature, Clarendon
Press: Oxford University Press, Oxford, 1978, 629 pp. £ 10,-.
Twaalfjaar heeft Ph. Ward aan dit zeer
handig naslagwerk geschreven. Geen
wonder, want naast de eigenlijke
Spaans-Castilliaanse behandelt hij ook
de Baskische, de Catalaanse en de Galicische letteren. Bovendien is de titel
in zoverre misleidend, dat hij ook uitgebreid aandacht besteedt aan de vee1vormige Zuidamerikaanse literatuur
(de Braziliaanse uitgezonderd).
In de meeste 'Companions' wordt vee}
materiaal aangedragen om de betrokken literatuur te situeren in haar historische, politieke en economische
context. Had Ward dit ook gedaan, dan
zou hij nog vijfhonderd bladzijden rneer
nodig gehad hebben. Hij opteerde voor
het uitbreiden van de bibliografie die op
elke biografische notitie voIgt. Gezien
de hoge kwaliteit van veel Amerikaanse
en Engelse studies vind ik dat een wijze
beslissing.

AL DE DIENSTEN VAN EEN BANK.
AL DE VOORDELEN VAN EEN SPAARI(AS.
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In het geval van de Zuidamerikaanse
literatuur is het aartsmoeilijk een keuze
te maken. De meeste auteurs zijn nog
volop aan het produceren, en de tijd
heeft het kaf nog niet van het koren
gescheiden. Wards selectie is dus gedeeltelijk
subjectief,
maar
een
streekproef levert een bevredigend resultaat Ope Toch stootte ik op merkwaardige omissies: bv. de Cubaan
Reinaldo Arenas, de Argentijnen Manuel Mujica Lainez, Silvina Bullrich,
Haroldo Conti en Rodolfo Walsh.
Waarom neemt Ward dan de Peruaan
Rodolfo Hinostroza wei op ? Zulke inconsequenties zijn onvermijdelijk bij
een zo veelomvattende opzet. Er zal
dus ooit weI een Oxford Companion to
Latin-American Literature moeten komen.
G. Posson
Francois Gury, Lou Salome, Genie de
la Vie, Calmann-Levy, Paris, 1978,234
pp.
H.F. Peters, Lou Salome, Lemniscaat,
Rotterdam, 1968, 296·pp.
Rudolph Binion, Frau Lou, Nietzsche's Waylvard Disciple, Princeton
University Press, Princeton 1968, 587
pp.
Van de figuur van Lou Salome gaat nog
steeds een grote fascinatie uit, die
weinig onderdoet voor de fascinatie die
ze moet hebben uitgeoefend op haar
tijdgenoten. Haar naam wordt doorgaans in een adem genoemd met
Nietzsche, Rilke en Freud, die ze op
verschillende momenten van haar leyen heeft gekend. Waarschijnlijk is dat
een van de voornaamste redenen ook
waarom ze telkens opnieuw als biografisch onderwerp gekozen wordt : door
haar personage heen wordt een blik gegund op deze beroemdheden. De belangrijkheid die men haar moet toemeten blijft echter onzeker, en over haar
onconventionele levensstijl bestaan
nog steeds heel wat controversen. F.
Guery onderzoekt Lou als geernancipeerde vrouw, en gaat na in hoeverre
ze model kan staan voor de onafhankelijke vrouw van nu en als altematief kan fungeren voor de 'militante'
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vrouw. Meer nog is hij erom bekommerd het portret op te hangen van een
'geniale figuur', een mythisch personage, en hij vergelijkt haar dan ook
met Attila en Don Juan (!) (ze heeft model gestaan voor de Lulu van Wedekind). Met vele filosofische excursies
probeert hij aan zijn fascinatie gestalte
te geven, tracht hij een Janus-figuur te
schetsen, waarvan het ene gezicht Lou,
en het andere Nietzsche zou zijn...
Voor een meer feitelijk en geresumeerd
levensverhaal kan men nog altijd terecht bij het reeds klassieke werk van
Peters, dat men ook best als begeleidend werk leest bij de omvangrijke
studie van Binion. In tegenstelling tot
de andere Lou-biografen neemt deze
auteur Salome au serieux als schrijfster
(en leerlinge van Nietsche). Zij doet in
zijn boek niet enkel dienst als raster,
waardoor men andere beroemdheden
bekijkt. Ze krijgt in Binions werk een
autonome gestalte.S. doet dat, zoals
gezegd, voornamelijk door al haar geschriften grondig te analyseren, en haar
persoon psychanalytisch te situeren.
De psychoanalyse, volgens zijn eigen
woorden, doet hier dienst als methode :
om een verwarrende reeks van componten te groeperen en thematisch te
onderzoeken.
De verhouding van Lou tot de vaderfiguren komt op die manier bijzonder
treffend tot uiting. De werken van Peters en vooral Binion kunnen als aanvullende en vooral corrigerende lectuur
gelezen worden bij de beruchte film van
Liliana Cavani (Beyond Good and
Evil), die niet alleen de feiten geweld
aandoet, maar vooral een hele mentaliteit en levensfilosofie reduceert tot
een chronique scandaleuse.
Eric De Kuyper

Theater
Ernst Schumacher, Brecht-Kritiken,
Henschelverslag, Berlin, 1977, 347 pp.,
(geill.), DDR. 13,-M
Stond in S. 's vorige recensieverzameling (Streven, maart 1977, 572) het Berlijnse theater centraal, in deze nieuwe
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bundel is alles op Brecht zelf (zoals opgevoerd in zijn eigen Berliner Ensemble, zij het na zijn dood) afgesteld,
zelfs als dat nogal wat herhaling van
dezelfde opstellen met zich brengt. Het
voordeel bestaat erin dat S. 's oordeel
over Brecht en de Brecht-enscenering
erg duidelijk wordt, ook al is het (te)
vaak . een wat gelijkhebberige confrontatie tussen de studax-opinie (of
thesis) en de scenische oplossing van de
theatermakers. Behalve enkele opstellen uit S. 's Westduitse periode bevat de
bundel ook enkele buitenlandse
Brecht-beoordelingen en een aantal
theoretische en theaterwetenschappelijke bijdragen die om onnaspeurbare
redenen (alvast niet altijd van chronologische aard) aan vorige verzamelingen zijn ontsnapt. S. institutionaliseert
zich stilaan als Brechts kritische erflater en dat wreekt zich meermaals in
starre orthodoxie en bedillerige afwijzing ; toch kan er geen twijfel over bestaan dat in het receptieproces van de
_theaterauteur Brecht S. helemaal vooraan in het rijtje heeft plaatsgenomen..
C. Tindemans
Wolfgang Preisendanz - Rainer Warning (Hrsg.), Das Komische. (Poetik
und Hermeneutik VII) Wilhelm Fink,
Munchen, 1976, 465 pp., OM. 36,Paulsen
(Hrsg.),
Die
Wolfgang
deutsche Komodie im zwanzigsten
Jahrhundert. (Poesie und Wissenschaft
XXXVII), Lothar Stiehm, Heidelberg,
1976, 233 pp., OM 46,De berucht-beroemde symposia die de
grondslag van deze reeks publikaties
vormen, hebben zich over het fenomeen van het komische gebogen, niet
om een nieuwe theorie te ontwerpen
vanuit een interdisciplinaire benadering, weI om een consensustheorie afte
tasten naar haar graden van veralgemeenbaarheid. Er zijn erg belangrijke bijdragen opgenomen naast verrassend-triviale. Als leidmotief fungeert H. Blumenbergs filosofie-referaat
over de anecdote van Thales van Milete
die door H.R. Jauss. J. Starobinski,
W-O. Stempel, K. Stierle wordt gevarieerd volgens receptieesthetische, lin-
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guistische, handelingstheoretische categorieen, terwijl S. J. Schmidt een
(mislukkende) aanloop neemt tot een
beschrijvingsmodel op basis van communicatieve handelingsspelen. De telkens aansluitende discussie heeft
nieuwe accenten gelegd zoals de begrensbaarheid (belachelijk en komisch), de oppositie (met schitterende
tekst vanJ. Striedteroverde clown), de
negativiteit (satire), de solidariteit (ironie), de historische continuiteit (onernst als constante), de reductievormen
(Simplistisch Verbond ?). Zijn de heren
emit gekornen, is het 'komische' 'opgelost' in kerngegevens ? Dat zou te
veel zijn gevraagd ; de componenten
zijn fenornenologisch en historisch zo
verscheiden en verschillend (om over
de situationele context nog te zwijgen)
dat een universele bepaalbaarheid
niet haalbaar lijkt ; over de wanverhouding (of toch contrast ?) tussen het
descriptieve en/of normatieve model
van werkelijkheidservaring en het object dat via de artistieke af-beelding erkenbaar wordt, is een massa fundamenteel materiaal samengebracht.
Zo fundamenteel kan Paulsen niet worden over de Duitse komedie van de 20e
eeuw. Zijn colloquium-Ieden hebben
niet al te zwaar getild aan de opdracht ;
een samenhangende opvatting over wat
'komedie' (niet het 'komische', dat
wordt zonder meer als bekend ondersteld) is, komt niet eens voor. De anecdote viert triomfen, de vaklui onder elkaar. Beleefd toejuichen kan ik bij initiatieven van W. MaIsch (schuchtere
aanloop tot wezensbepaling), W.
Paulsen (die Sternheim toch weI voorzichtig nieuw probeert te zien), U.
Weisstein (Brechts komedie).
C. Tindemans

Alfred Simon, Les signes et les songes.
Essai sur le theatre et la fete (ColI. Esprit), Seuil, Paris, 1976,286 pp., BF. 39,Deze Parijse theatercriticus (Esprit)
kan het niet langer aanzien wat er allemaal in naam van het 'theater' aan het
yolk toegemeten wordt ; schiftend in 30
jaren (Franse) kijkervaring springt er
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bij hem enkel Jean Vilar uit. Dat gebeurt minder om de definitieve resultaten dan weI om de fundamentele intentie.
Vilar is voor S. de laatste die nog bereid
was het theater te zien als de manifestatie van het leven-in-relaties, als een
feest van de polis. Terwijl momenteel
overal ofweI de hoge Kunst wordt gedistribueerd ofweI het simplistische
vermaak. Maar Vilars droom is uit en
daarom zet S. zich aan het denken over
wat thans zowel nodig als haalbaar is.
Meteen daalt het niveau van zijn analyse aanzienlijk. Want in plaats van
kille stevige doorlichting wordt het nu
koffiedikkijken. Melancholisch betreurt hij het verdwijnen van het 'feest'
als maatschappelijke daad ; in zijn historische en actuele speurtocht naar de
essentie van het feest (om de kern ervan
zo te redden naar eigentijdse mogelijkheden toe) doorwoelt hij nagenoeg aIle
denkbare opvattingen (van Mallarme
tot Duvignaud maar tussenin ook antropologische en filosofische interpretaties). Zijn eindresultaat dringt het
'feest' op als een contestatievorm van
een statische maatschappij waardoor
een potentieveld telkens weer geactiveerd moet worden. Of het helpt ?
C. Tindemans
Ronald Hayman, How to Read a Play.
Eyre Methuen, London, 1977,96 pp., £
3,50, pb. £ 1,50
Arnold P. Hinchliffe, Modern Verse
Drama (The Critical Idiom, 32) Methuen, London, 1977,80 pp., £ 1,20
Wat aanvankelijk een lijst taaie
keukenrecepten dreigt te worden, ontpopt zich geleidelijk tot een frisse begeleiding bij het moeizame handwerk
van het lezen van een dramatische tekst
bestemd voor de scene. Met vele korte,
illustratieve voorbeelden (geanalyseerd, althans dienstbaar gemaakt aan
de intentie) uit het repertoire van het
gecultiveerde
wereldprogramma.
Hayman insisteert op de autonomie,
althans de vrijheid van de lezer, maar
houdt het niet geheim dat in de voorstelling dit brede gamma van interpretatie noodzakelijk wegvalt voor die
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ene gerichte visie van de regisseur.
Daarom is een dramatische auteur altijd
bezig met typerend gedrag en niet met
individuele karakters met motivatie en
psychisch patroon. S. ontloopt niet
volledig het schools-vingerwijzende
maar biedt tot zelfs zijn eigen aarzelen,
zijn niet-weten aan als constructief inzicht in de aard van het leesproces van
het drama. Om het theater echter blijft
het altijd begonnen. Ook bij Hinchliffe
en die heeft het bijgevolg moeilijk om
T.S. Eliot of C. Fry voor het theater te
redden. WeI weet hij positief te stellen
dat hun activiteit een taalgevoeligheid
heeft geleverd die de nakomers (bv. S.
Beckett, H. Pinter) marktgeschikt wist
te maken. Lyriek op het theater is even
vaak een hinder als een steun ; het probleem blijft of versdrama poezie is dan
weI van het theater wil zijn.
C. Tindemans
Jane Lyman (ed.), Perspectives on
Plays. Routledge & Kegan Paul, London, 1976, 284 pp., £ 4,95
Binnen het curriculum van het dramacollege bij de Open University biedt de
uitgeefster een reader aan die het de
studenten mogelijk moet maken een
dramatische tekst te leren lezen maar
tegelijk ook vanuit een tekstbegrip te
antwoorden op een drama-in-opvoering. Het teksveld dat hier bestreken wordt, is anders weI onmetelijk
ruim: Sophocles, Euripides, Shakespeare, Moliere, Congreve, Buchner,
Ibsen, Strindberg, Tsjechow, Shaw, Pirandello, Brecht en Beckett; de teksten zijn niet eens in fragment meegeleverd maar aIle aandacht is geconcentreerd op de commentaar volgens
een wat roestig precede : een intentieverklaring van de auteur (als die bestaat), wat geleerde fragmenten van de
vakcommentatoren, enkele regienotities die een standpunt of een opstelling
vertegenwoordigen.
Eigen
commentaar voegt de uitgeefster daar
nauwelijks aan toe, zodat erg controversiele en zelfs contradictorische
beweringen zonder meer naast elkaar
optreden ; hier wordt de naieve student
weI heel veel toegemeten maar wellicht
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is dit terecht gebaseerd op ervaring.
Ondertussen is het geheel beslist een
lezenswaardige verzameling, niet in
laatste instantie omdat vele commentaren niet tot het gebruikelijke slag grootheidswaanzin behoren maar vaak perfide en listig de handeling, de structuur,
de taal en de personages begeleiden.
C. Tindemans
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CONSERVEN

Peter Goldammer (Hrsg.), Schriftsteller fiber Kleist, Eine Dokumentation, Aufbau, Berlin-Weimar, 1976,
682 pp., DDR 24,-M
Bij de 200e geboortedag van H. von
Kleist pakt de DDR-industrie uit met
een stoet van (vele) historische en
(slechts enkele) actuele auteurs die zich..
in positieve zin (een term die een toch
sterk heterogene inhoud dekt) over de
feestauteur en diens werk hebben uitgelaten. Je kan evenzeer een negatieve
anthologie samenstellen maar het criterium dat hier voorop staat, is niet per se
onhistorisch. Zo is het duidelijk dat de
romantische inkleding van Kleist hier
met goede volzinnen afgewezen wordt,
wat mij voor de tijdgenoten waardevoller lijkt dan voor de latere oprispingen die aIleen affectief -anti zijn.
Ook het afzonderlijke werk krijgt telkens een soort eregalerij van lovende
uitspraken, al is daarde actuele inbreng
opvallend kariger. Tussen de berekende regels van de inleiding door staat
een prachtige verdediging-verklaring
van Goethes onbehagen : gewichtiger in
de theoretische discussie is waarschijnlijk toch weI de hemieuwde afwijzing van G. Lukacs' standpunt. Ook
dat is erfenis en daarom past het logisch
in Kleists beeld over de generaties
heen.
C. Tindemans
Agnes Pierron, Marechal, Sa carriere
lyonnaise 1960-1975. La Cite-L'Age
d'Homme, Lausanne, 1977,236 pp., s
Fr 40,-.
Marcel Marechal (theaterleider te Marseille sedert 1975) heeft zich te Lyon
(Theatre de La Cothurne, 1960-75) opgewerkt tot een van de groten in het
huidige Franse theater. Extrovert,
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spectaculair, camavalesk, Fallstafferig, taalmanipulator, zowel als acteur
dan als regisseur, heeft hij geleidelijk
een volkomen eigen speelstijl ontwikkeld die, in moderne technische vertaling, dicht aansluit bij de eeuwige
theatraliteit : de cirkel (piste, arena,
circus), het masker, de dans, het travesti, het vermommingspak, de commedia dell'arte, het muzieklawaai. S.,
die de intellectualistische weerzin
tegen Marechal heel puntig opvangt,
deelt zijn tocht naar zelfontdekking op
in 4 interesse-centra: actualisering,
omgang met de klassieken, het feest en
het volkse, niet chronologisch te
scheiden, wei in arbeidsaccenten te onderscheiden. Haar descriptieve analyse
mikt op synthese, uit detaillering demonstreert ze de ludieke kern van
iemand die ervan overtuigd is binnen
de maatschappij enkel te functioneren
als hij zich volstrekt toelegt op wat
zijn zelfopgeiegde arbeidskring, het
theater, is.
C. Tindemans

Muziek
Sabina Lietzmann, New York. Hoffmann und Campe, Hamburg, 1976,319
pp., DM. 32,De correspondente van de 'Frankfurter
Allgemeine Zeitung' schreef een gevarieerd en boeiend relaas over N. Y.,
waarin kritiek gemengd wordt met heel
wat bewondering. Zowat aile aspecten
(ook historische) van deze fascinerende
stad komen aan bod en worden op een
intelligent-Ieesbare manier gepresenteerd.
Eric De Kuyper
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tussen uiteenlopende elementen geschilderd, en vooral een brok Duitse
cultuurideologie wordt andermaal door
Mayer prachtig benaderd. Eigenaardig
genoeg verandert de toon en instelling
van het werk volledig wanneer S. de
na-oorlogse periode en de era van de
gebroeders Wagner (Wieland en Wolfgang) behandelt. De cultuurpolitieke
inzichten ruimen de plaats in voor analyses van een nieuwe esthetiek : waarschijnlijk ligt dat aan het feit dat H.
Mayer zelf nauw betrokken is geweest
bij de heropleving van Bayreuth, en
volledig achter de onderneming van desacralisatie en re-sacralisatie van W.
Wagner. stond. Toch zou het nuttig en
leerrijk zijn deze periode ook eens
(zoals de voorafgaande periode bij
Mayer) kritischer en in een ruimere
cultuurpolitieke context te behandelen.
Misschien is het nog te vroeg ? Het fotomateriaal is overvloedig en mooi afgedrukt. .. op het eerste gezicht ]ijkt dit
werk op een fotoalbum met tekst, maar
- zoals gezegd - bij nadere kennismaking is de tekst van bijzonder hoog en
interessant niveau, wat van een gelegenheidsuitgave als deze eigenlijk zelden kan worden gezegd !
Eric De Kuyper
John Percival, Nureyev . Faber & Faber,
London, 1976, 256 pp., (geill.), £ 5,95

Losjes aan elkaar geschreven impressies over de kunst van Nureyev, voorafgegaan door een lang en gedetailleerd
relaas over diens carriere, met als
leidraad het professionalisme van de
danser. Dit essay gaat niet boven het
sympathieke gelegenheidswerk uit.
Eric De Kuyper

Hans Mayer, Richard Wagner in
Bayreuth. Belser Verlag, Stuttgart,
1976, 248 pp., (rijk geill.), DM. 58,-

Marc Honegger, Sciences de La Musique I & 2. Formes, Techniques, Instruments. Bordas, Paris, 1976, 1.133
pp., (twee delen), rijk gent.

Met ietwat tegenzin begint de recensent
aan het zoveelste werk over Wagner, in
casu' 100 jaar Bayreuth'. Met de vinnige, scherpe en luciede stijl van H.
Mayer is de lezer echter vlug in de ban :
nieuwe inzichten worden gesuggereerd, originele correspondenties

Een encyclopedie die zich zowel tot de
melomaan als de muziekstudent en de
musicoloog richt. Ondanks het technisch en wetenschappelijk karakter is
het allemaal toch erg leesbaar gehouden. De termen krijgen telkens de
equivalente benaming in het Duits, En-
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gels, Italiaans en Spaans ; de artikels
verbinden grondigheid aan klaarheid.
Er zijn er zowat een 2.000-tal, handelend over de theorie , de techniek, de
geschiedenis, de esthetiek en de sociologie van de muziek, en houden rekening met de meest recente ontwikkeling (de barokmuziek, Renaissance
en Middeleeuwen komen uitvoerig aan
bod), en ook de niet-Europese muziek
krijgt een plaats. Heel veel aandacht
wordt er besteed aan de instrumenten.
De referenties van verschillende artikelen naar elkaar, alsook de vele
voorbeelden maken er een gemakkelijk
te raadplegen werk van. Daar dit een
voortzetting - of beter : een aanvulling
is van een reeds eerder verschenen uitgave 'Les Hommes et leurs Oeuvres',
werden er hier geen componisten noch
muzikale werken in opgenomen. De
vele zwart-wit en kleurenillustraties,
alsmede de verzorgde druk - die de
Bordaspublikaties kenmerken - maken
dat deze encyclopedie graag ter hand
zal genomen worden. Onmisbaar voor
de muziekliefhebber.
Eric De Kuyper
R. Pourvoyeur, Jacques Offenbach,
Essay in toegep aste muziek- en toneelsociologie , (Eclectica, 6e jr., nr.
2,27-28) Economische Hogeschool St.Aloysius, Brussel, 1977, 144 pp.,
(geill.)
In zijn geruchtmakend 'Lustspiel in
antiker Manier', Eine Kapitulation
(1871), geschreven uit leedvermaak
met de Franse nederlaag van 1870, laat
Richard Wagner in het turbulente slottafereel Jacques Offenbach als dansmeester optreden. 'Orpheus aus der
Unterwelt, ihn haben wir angestellt',
orakelt Victor Hugo, en meteen stort
zich het kruim van de Franse politieke
en culturele elite in een wervelende finale, in een apotheose van de dans onder OfIenbachs leiding. Hoewel in deze
komedie het werkelijk komisch element ver te zoeken is en men beter zou
spreken van een platvloerse en smakeloze farce, heeft Wagner er de kunstenaarspersoonlijkheid van zijn voormalige Parijse concurrent niettemin
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scherp in getypeerd. Niet aIleen stelt hij
Offenbach voor als
de
muzikaaltheatrale incarnatie van de maatschappij van het Tweede Keizerrijk,
maar ontmaskert hij hem tevens als criticus van dezelfde maatschappij. Want
ofschoon hij met zijn 'Lustspiel' Offenbach parodieert, werkt hij niet zoals
deze met vermommingen maar met
werkelijk bestaande personages, en
onthult aldus de satirische dimensie
van diens ' operas comiques '.
Het behoort tot de grote verdiensten
van Prof. R. Pourvoyeur, dat hij in zijn
essay deze ambiguiteit van Offenbachs
kunstenaarsschap klaar in het licht
heeft gesteld en er door een nauwgezette analyse van partituren en libretto's de oorsprong en evolutie van
heeft aangetoond. WeI zelden is er in de
Europese operageschiedenis een componist op het voorplan getreden, die
zulk een feilloos instinct bezat voor wat
zijn publiek verlangde , die dit publiek
zijn zin gaf, maar het tegelijkertijd op
een subtiele manier een spiegel voorhield van zijn ondeugden en gebreken.
Heeft Prof. Pourvoyeur met succes de
complementariteit onderzocht tussen
Offenbachs muziek en de sociaal-economische en politieke verhoudingen
van zijn tijd, dan bevat zijn essay toch
nog heel wat meer en is het feite uitgegroeid tot een voortrefIelijke inleiding
op het globale oeuvre van de componist. Persoonlijk kennen wij geen enkele studie die op een goede honderd
bladzijden zo een diepgaand inzicht
verschaft in het wezen van Offenbachs
kunst. Het is voorwaar geen geringe
prestatie, zeker als men weet hoe
moeilijk het voor de musicoloog al is
over Offenbach te werken : zijn proteus-achtige virtuozennatuur - waarachter echter een klassiek componist
schuilgaat ! -, zijn speelse vlinderachtigheid schijnt als het ware elke wetenschappelijke benaderingswijze te tarten, en de interpretatie van zijn opera
buffa's vergt van de interpretator een
verfijnde cultuur alsook een grondige
kennis van het cultuurhistorisch milieu.
Dat Prof. Pourvoyeur, van huize uitjurist en economist, erin geslaagd is de
raadselachtige figuur van Offenbach

Boekbesprekine

voor het Nederlandse taalgebied beter
toegankelijk te maken, verdient dan
ook aile lof en bewondering. Met muziekessays van dit niveau is de wetenschap soms meer gebaat dan met de
oerdegelijke maar vaak taaie werkstukken van vakspecialisten, al zal
Prof. Pourvoyeur zelf waarschijnlijk
wei de laatste zijn om de zin en de
waarde daarvan in twijfel te trekken.
Karel Wauters
Robin Daniels, Conversations with
Cardus, Gollancz, London, 1976, -288
pp. (geill.) £ 5,95
H.H Stuckenschmidt, Die Musik eines
halben Jahrhunderts, /925-/975. Essay
und Kritik, Piper Verlag, Munchen,
1976, 359 pp., DM. 42,Ik kan er moeilijk aan weerstaan, deze
twee publikaties te vergelijken. Het
eerste werk is een zeer lang gesprek
met de 85-jarige 'Cardus", muziekrecensent van de 'Manchester Guardian'.
Het tweede werk is een keuze uit de
halve eeuw rijke muziekrecensie-arbeid van de Duitse criticus H. H. Stuckenschmidt. Beide werken zijn dus
rechtstreekse
of
onrechtstreekse
weerspiegelingen van deze activiteit
die men 'het bespreken en beoordelen
van muziek in en voor dagbladen'
noemt. Het verschil in aanpak, formulering en finaliteitsbepaling is zo
groot, ja zo extreem, dat de confrontatie van beide boeken op zichzelf reeds
een boeiend verschijnsel is. De eminente Britse recensent - vooral dan natuurlijk in het hoofdstuk gewijd aan
muziekkritiek - pleit voor een lichtvoetige, 'dilettantische', humoristische en
bovenal begrijpelijke bespreking van
muzikale werken. De pedagogische bekommemissen zijn evident en staan
centraal, maar worden nauw verweven
met een vorm van journalistiek die teyens ook (!) een hedonistische levensvisie verraadt en voorop stelt.
Uit de geselecteerde recensies van de
criticus van de 'Frankfurter Allgemeine' staat niet zozeer het 'hoe'
maar eerder het 'wat' op de voorgrond.
Ais een - nog altijd - eminente vertegenwoordiger van het Duitse feuille-
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tonisme bedrijft hij dat soort bondige en
snedige essayistiek met een evenwichtige informatieve tendens, maar
ook niet ontdaan van een zekere vorm
van academische ambitie. Wat in deze
keuze van besprekingen ontbreekt zijn
de niet-muzikale recensies, die de
auteur tijdens zijn ballingschap te Praag
publiceerde en die vanwege de diversiteit van themata en media de hedendaagse lezer nieuwsgierig maken. Bij
Cardus daartegen wordt voortdurend
gerefereerd naar zijn tweede passie, nl.
cricket, die hij - naar men ons vertelt met dezelfde meesterschap wist te
analyseren als de meesterwerken uit de
muziekgeschiedenis ! Deze twee totaal
verschillende vormen van kritiek tegen
elkaar afwegen heeft enkel zin wanneer
men de problematiek verruimt en losmaakt van de beoefenaars ervan. Concreet : welke zijn de consequenties geweest van deze methodes, en hoe hanteren de navolgers ze ? Wat in de Britse
pers als perfecte vorm van educatieveesthetische journalistiek kon worden
beschouwd, is onder druk (o.a., maar
niet enkel) van de andere media vaak
tot een soort van eigenzinnig, betweterig en vrijblijvend 'Ieuk' geschrijf geworden. Zowel in de dagbladpers als in
de zondagspers is de muziekkritiek meer algemeen : de kunstkritiek - tot
eel} soort van karikatuur verworden.
De tijdsdwang, de plaatsbeperking, en
een zekere modieuze oppervlakkigheid
die aile cultuur aantast doet ze lijken op
een krampachtige vorm van entertainment. Ook het Duits feuilletonisme heeft zijn zwakke kanten (gekregen), het gebeurt zelden dat de jongere
collega's van Stuckenschmidt op zo'n
constant evenwichtige en uitgebalanceerde manier weten te schrijven.
Soms zijn de jongere recensenten briljanter en vinniger, en knopen zij
nauwer aan bij de dagelijkse sfeer (ook
die van de krant zelf, en hier merkt men
de Britse invloed), maar heel dikwijls
ook lijkt dit geschrijf steriel, saai en
academisch, als cultuurplicht geabsolveerd (de 'Zurcher Zeitung' lijdt nogal
aan deze kwaal !). Maar, als beoefenaar van deze 'kunst', die menjammer
genoeg bij ons geen 'Yak' kan noemen,
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benijd ik weI de pers en de cultuursferen die op zo' n inspirerende traditie
kunnen bogen.
Eric De Kuyper
Walter Felsenstein, Schriften zum Musiktheater, Henschelverlag, O-Berlijn,
1976,-575 pp., (geill.), DDR. 28,-M.
Een bundeling geschriften van de in
1975 overleden Oostduitse opera-regisseur en leider van de beroemde Komische Opere Het is een selectie (ongeveer de helft) en meestal korte stukkenhet langste bedraagt slechts een paar
pagina's - uit zijn opstellen. Er zijn heel
wat gelegenheidsstukjes opgenomen
(te veel), om waarschijnlijk het officiele
karakter van Felsensteins activiteiten
goed in het daglicht te plaatsen.
Theoretische opstellen betreffende zijn
zg. realistisch muziektheater vertonen
(te veel !) herhalingen. Bovendien is de
theoretische teneur ervan vaak, zo niet
altijd, van een erg mager gehalte. Felsenstein, dat mag duidelijk worden uit
deze geschriften, was allesbehalve een
theoreticus ; zijn gesprekken met by.
s. Melchinger of M. Wekwerth getuigen hiervan op een nogal pijnlijke
wijze. Bovendien blijkt uit deze teksten
ook dat - niettegenstaande zijn voortdurende ontkenning hiervan - zijn interesse niet op de eerste plaats de muziek
geldt, maar de 'fabel' in de opera. (Wie
Felsenstein-opvoeringen gezien heeft
kon dat trouwens reeds constateren).
De beste en meest oorspronkelijke
bladzijden uit dit volumineus werk
slaan dan ook op nauwkeurige narratieve analyses van opera's (bv. die
van Carmen, ofProkofievsLiebe zu der
Drei Orangen). Ontgoochelend is echter weI dat tussen dit produktief geschrijf zich bijna niets bevindt dat handelt over Felsensteins sterkste zijde, nl.
de 'Biihne-praxis'. Er zijn ook bitter
weinig teksten over of betrefIende Felsen steins activiteiten van v66r zijn
Oostduitse periode (hij regisseerde tijdens de jaren twintig/dertig in Bazel,
Freiburg, Koln, Frankfurt, Berlijn, Ziirich en tijdens de oorlog vnl. aan het
Schiller Theater te Berlijn). Toch blijft
dit een onmisbare publikatie, ook van-
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wege het overzichtelijke documentatiernateriaal, dat vooral wat de
Oostberlijnse periode betreft, uitvoerig
wordt weergegeven.
Eric De Kuyper

Harald Steinhagen, Wirklichkeit und
Handeln im barocken Drama. Historisch-dsthetlsche
Studien
zum
Trauerspiel des Andreas Gryphius
(Studien zur deutschen Literatur Bd
51), Niemeyer, Tubingen, 1977, 341
pp., DM. 68,-.
Martin Bircher (Hrsg.), Lnszenierung
und Regie barocker Dramen. Dr. E.
Hauswedell, Hamburg, 1976, 135 pp.,
OM. 40,-.
Ofschoon het gevaarlijk blijft een publikatie een beslissend element in een
interpretatietraditie te noemen, lijkt
Steinhagens studie dit belang op te
eisen. De hermeneutische uitgangshouding beklemtonend, wil hij in Gryphius' treurspeloeuvre een dissectie van
de werktijd aanbrengen en dat lukt hem
nog ook ; de structuuranalyse van het
handelingsaspect wordt ingebouwd in
de intellectueel-maatschappelijke tijdsstructuur. Met de hulp van biografie,
sociaal-politieke geschiedenis, rechtsen staatstheorie , theologie, filosofie,
moraal en de ontluikende natuurwetenschappen, met uitstapjes naar de emblematafunctie, de Descartes-receptie,
de burgerlijke evolutie van de hofkringen en de seculariseringstendensen, de
discussie met W. Benjamins these,
haalt hij Gryhius in een volle dig nieuwe
context binnen die deze zowel religieus-bewust (met verrassend actualiteitsaccent) redt als dramatisch-dramaturgisch verhevigt. De Wolfenbuttel-discussie van de opvoerbaarheid
van barokke dramatiek blijft bij deze
grondige ernst sterk achter ; zij doet
slechts even opveren bij een provocante poging (U. Helmensdorfer, al
theoretisch afgeremd door R. Kemp)
om de (Duitse) alexandrijn uit de conventionele veroordeling weg te halen.
De rest vormen intenties, voornemens,
behoeften voor de opvoering, boeiend
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om de actualiteitsnotities maar over het
hoofd heen nogal vrijblijvend als het
immers niet voldoende in strikt
theatraal-technische termen gebeurt.
C. Tindemans
Andre Villiers, La scene centrale. Esthetique et partique du theatre en rondo
(Collection d'esthetique 28) Klincksieck, Paris, 1977, 183 pp., 24 pl.
Sedert lang bekend om zijn (eenzijdige)
voorkeur voor het 'theatre en rond'
(hier stilistisch preciserend omgedoopt
in 'la scene centrale '), herschrijft S.
naar merkwaardig-eigen inzichten de
historische lijnen die het moderne
theater (sedert zowat 1880) hebben gevormd. Uiteraard zet hij de groten
(E.G. Craig, A.Appia) in groot relief
maar belangrijk ook is dat hij een conjunctuur bijeenlegt (Shakespeare-enscenering, ontdekking van het antieke
theater, het circus als grondpatroon, de
invasie van de schilderkunst) uit vele
kleinere figuren (van W.Poell over
I.Duncan, Les Ballets Russes, Meyerhold tot M.Reinhardt, met J .Copeau als
absolute topper, een visie die meer
vertelt over S. ' s onenigheid met
D. Balet dan over zijn historische inzicht). Dat daaruit nu dwingend de
centrale scene (uiteraard weI als alternatieftot het Italiaanse theater, maar
nauwelijks toch tot het ont-lijste
theater) te voorschijn komt, klinkt
minder overtuigend. Het 2e deel is
veeleer een stilistisch handboek voor
de kandidaattheatervakman in het
theatre en rond (ruimte, tijd, illusie ,
participatie, instrumentalisering, regie,
acteren, inplanting, belichting) waarin
het beweren sterker opvalt dan het bewijzen.
C. Tindemans

Miscellanea
Helmfried Knoll, Wandern in Osterreich, Verlag Kremayr & Scheriau
Wien, 336 pp., (met talrijke atbeeldln~
gen en schetsen), S. 198,-/DM, 28,-.
Meer dan honderd wandelingen in
Oostenrijk, waarbij het land in 11 re-
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gios is verdeeld, worden uitvoerig beschreven, verlucht met atbeeldingen en
verduidelijkt door schetsjes.
De schrijver heeft ze aIle zelf gemaakt
en maakt de lezer dan ook in de inleiding tot iedere wandeling deelgenoot
van hetgeen hij zelf heeft gevoeld en
beleefd tijdens de wandeling. Ook veel
zakelijke gegevens vermeldt hij, zoals
duur van de wandeling, hoogteverschillen,
kaartenmateriaal,
begaanbaarheid e.d. Hij waagt zich echter
niet aan een classificatie van de wandelingen. Een boek geschikt om een wandelvakantie in Oostenrijk thuis uiterst
zorgvuldig voor te bereiden.
M.e. Hinkenkemper
Rius, Marx? Nooit van gehoord!
Kritak, Amersfoort, 1977, 150 biz, rijk
geill., f. 10,90.
Na Herman Gorters Het Historisch
Materialisme voor arbeiders verklaard
(1908), nu het marxisme in stripvorm.
Tot mijn verwondering is dit vrij aardig
gelukt. Denkelijk is dit boekje van deze
Mexicaanse tekenaar/schrijver goed
bruikbaar in het onderwijs. Achterin
treft men een ' Klein Lexicon van
marxistische termen' aan. Opvallend
vond ik - want het zegt iets van R. 's
opvatting - het volgende uit dat
lexicon: 'Dogma, dogmatisme : Het
dogma is de bevestiging van iets dat
zonder bewijs met een blind geloof
wordt aanvaard. (... ) (Marx en Engels) : 'Onze leer is geen dogma, maar
een leidraad voor de aktie'. Helaas
willen de marxistische dogmatici dikwijls niets weten van deze eigenschap
van het marxisme en ontnemen haar zo
haar kreatieve en revolutionaire
kracht' (bIz. 144).
P. W. Schilpzand
Evert van Straaten. Koud tot op het
bot. Staatsuitgeverij. Den Haag, 1977,
140 biz. f. 32,50.
Aan de hand van 12 atbeeldingen van de
jaargetijden op panelen en ronde
(etens)borden zien we hoe de mensen
vroeger op de natuur waren aangewezen om in hun levensonderhoud te

Streven/januari

voorzien. De winter werd meestal
voorgesteld als een grijsaard, soms als
januskop met twee gezichten ; ook de
feesten in de wintermaanden met hun
overdadige eetpartijen waren een
dankbaar onderwerp. De barre winter
van 1564-1565 heeft veel schilders
geinspireerd, er ontstonden zelfstandige winterlandschappen en we
krijgen er een beeld van hoe onze voorvaderen zich op het ijs tegen de kou
wisten te beschermen, maar vooral te
vermaken met prikslee, arreslee, kolf
en schaatsen. Prachtig zijn de ijstaferelen waarbij de zich op het ijs bevindende mensen tot aan de horizon te
volgen zijn en waarop hun kleding tot in
details is weergegeven. Er is informatie
van literaire
(o.a.
oudhollandse
spreuken en gedichten), historische en
klimatologische aard. En speciaal de
ontwikkeling van het winterlandschap
in Noord- en Zuid-Nederland wordt
uitvoerig beschreven.
A.M. Staphorst-Lesger
Lutz Rohrich, Der Witz. Figuren,
Formen, Funktioneren, J.B. Metzler,
Stuttgart, 1977, 343 pp., Abb., DM.
34,-.
Met alle duidelijkheid kiest S. in zijn
behandeling van het verschijnsel
'mop' voor de benadering vanuit de
volkskunde m.a.w. inhoudsanalyse en
'typologie hebben voorrang op een (al
dan niet diepte-) psychologische interpretatie. Eerst komt er de begrenzing tegenover buurmotieven (anecdote, klucht, parodie), vervolgens
wordt de conflictstructuur hevig belicht (met de logica, flictstructuur hevig belicht (met de logica, met de
realiteit, met de moraal, met de maatschappij), om tenslotte een serie etnische vooroordelen (grootstdahumor,
etnische kring, Joden) te classificeren,
waama nog een karakterisering van de
grafische grapjasserij volgt. Het anthologische karakter is overal sterker
aangezet dan het analytische en bij
aIle etnische differentiering blijven bv
fakir-, Mexicanen, Belgen- en '01landers ; moppen afwezig. Deze be-

Boekbespreking

handeling onderscheidt zieh eveneens
door wat weggebleven is ; de experimentele aanpak ontbreekt volkomen
en
evenmin
is
de
persoonlijkheidsgraad (in het creatieve zowel
als in het receptieve) vertegenwoordigd zodat de universaliseringsfunctie
overweegt. H istorische patronen, associatiernechanismen, taalbeheersing
en sociale reaetiefaetoren krijgen amper enig relief; er staan geen vragen
over het geheimzinnige van de introspeetie, wat je als individu ertoe aanzet
met dit bepaald soort grappen om te
gaan. Oat H.J. Eyseneks kritiek op S.
Freuds Witztheorie onvermeld blijft,
verrast dan al niet meer, evenals het
verwaarlozen van reeente moptheorie
van analisten als D.E. Berlyne, P.E.
Me Ghee, J.H. Goldstein, J.D.
Goodsehilds of M. Godkewitsch. Ik
ben bang dat deze studie te veel eonjunctuur is gebleven en dat de fundamentele impuls van de grap als
menselijk fenomeen geen aanleiding
tot vragenstellen is geworden.
C. Tindemans
John M. Steadman, Epic and Tragic
Structure in Paradise Lost. The University of Chicago Press, ChieagoLondon, 1976, 189 pp., £ 11,25.
In deze geleerde studie stelt S. dat
Milton hevig in het krijt heeft gestaan
van de Italiaanse theorie (Tasso,
Heinsius, Castelvetro, overigens onvertaald geciteerd) die hij toch weI in
eigen variatie heeft verwerkt met de
klemtoon op de epische fabel en het
tragisehe als illustratie. S. demonstreert zijn thesis door een uitputtende
analyse van 3 basiskenmerken (de peripetie, de tragische herkenning, het
pathos) maar handhaaft het plot als
paradigma. Tevens toont S. aan dat
Milton terugvalt op Aristoteles (kennelijk erg diffuus en dus afwijkend
weergegeven door de Italianen) zodat
hij alvast groter vrijheid voor zichzelf
kon opeisen en normatieve voorschriften naar eigen hand zetten zowel
inhoudelijk als formeel bv. door de
introduetie van de categorie van de

Tassen
hemel

en

Het eerste uitvoerige boek over de
. betekenis van de vogel in de my then,
sagen, legenden, sprookjes en
folklore. Met prachtige
kleurenillustraties van de
dierentekenaar-schrijver Thea
Schildkamp. Alles over de symboliek
van raven, uilen, roofvogels, kraaien,
gaaien, zwanen, watervogels, duiven,
hanen, zangvogels, snippen, valken,
fabelvogels...
Met een apart hoofdstuk over de
wrede volksspelen met vogels, en een
recept om te leren vliegen.
Een zeldzaam informatief en artistiek
boek.
144 biz.
Nu 540 fro na 3 maand 700 fro
Een Spectrum uitgave verkrijgbaar in
iedere boekhandel,
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ironie en een voorzichtige Plato-receptie.
C. Tindemans
Anne Ubersfeld, Lire Ie theatre (Classiques du peuple 'Critique' 3) Editions
Sociales, Paris, 1977, 316 pp.
Onder de vele publikaties die het cultuurveld semiotisch benaderen (maar
waarvan slechts weinige recht op het
theater afgaan) is deze verkenning
meteen
fundamenteel :
S.
prof
theaterwetenschap en directeur van
het Institut theatral van Paris III,
orienteert zich weliswaar volkomen
op de Franse semiotische theorie
(vooral Greimas) maar wat ze hier
aanbiedt , is op vele plaatsen theoretische expeditie in een braak gebied.
Ais aansluiting bij de algemene lezer
wil ze duidelijk maken hoe een dramatische tekst te lezen valt, als leetuur zo valt op te vatten dat je daarmee toegang krijgt tot de mogelijke
opvoeringsgestalte ; haar radicale
antwoord luidt dat de sleutel tot een
teksdocument niet in de gedrukte
tekst te vinden is maar op de scene in
de voorstelling zelf. Haar hele betoog
wil deze stelling uitwerken en daartoe
loopt ze , na een uiteenzetting van de
werkprincipes (theater-'teken', communicatie), de diverse bestaansgebieden af. Allereerst gaat het om de
specificiteit van de theater-tekst, vervolgens om het actantiele model (macrostructuur, 'acteur", rol), het personages (analyseprocedures, theatralisering), de theaterruimte (met het publiek, de architectuur en het theaterobject), de theatertijd (met de segmentering) en tenslotte de specifieke
'discours' (waarin de 'scriptor', zowel
auteur als regisseur, het personage, de
dialoog). Het is, bij aile beknoptheid
die noodzakelijk blijkt, een rijke uiteenzetting die met name vee1 behartenswaardigs meedeelt over de socioideologische waarden van het theater.
Hiermee is het hele geheim zeker niet
verklaard ; vele vragen blijven open
maar S. weet ze binnen het ontworpen
raammodel als uitstaande problemen
onder
te
brengen
waarvoor
continue studie nodig is. Zij bewijst in

elk geval, afgezien van de instemming
die mogelijk of wenselijk moet geacht,
dat de semiotische analyse in staat is
door te dringen ,tot bestaanskringen
binnen drama en theater die met de
gebruikelijke literatuurwetenschappelijke instrumenten onvoldoende correct gevat worden. Kritische lectuur
van deze methodiek en zelfstandige
continuering van soortgelijke ondernerningen worden hartelijk en dringend aanbevolen.
C. Tindemans
Bernhard Sorg, Thomas Bernhard
(Autorenbiicher, 7) C.H. Beck, Munchen edition text + kritik, Munchen,
1977, 222 pp., OM. 8,Met novelle, roman en toneelstuk
heeft de Oostenrijkse auteur Th. Bernhard
1931) zich de jongste 10 jaar
opgewerkt tot een figuur in wie een
aantal critici de gaafste literator binnen het Duitse taalgebied zien. S.
wikkelt in een chronologische analyse
de constanten in het oeuvre af: de
schrijfprocedes (tweedeligheid als formele structuur, directe en indirecte
vertelintentie, criculaire zinsstructuur,
principiele taalschraalheid bij gelijktijdige complexe periodestructuur) en
de thematiek (haatliefde voor herkomst d.i. familie en Oostenrijk, walg
voor (maatschappelijk-culturele) erfenis zowel afgewezen als toch niet te
ontlopen, de opdracht in het leven
die, uitgevoerd of niet, zich toch altijd
dodend uitwerkt, de onmogelijkheid
tot inhoudsvoIle relaties, de dood als
noodzakelijk resultaat van leven en
denken). Dit monomanische schrijfproces, vol Wittgensteinparallellen, berust op een nihilistisch pessimisme dat
uiteindelijk aIleen Kunst als een
waardig polariteitsbegrip tot natuur en
leven projecteert, al is ook dit gebaar
tenslotte nutteloos. S., vrij vaak al te
uitvoerig en informatie ruilend voor
monografische analuse, laat geen geheim bestaan over de Kafka-eske ondertoon en slaagt erin de interesse
voor deze verontrustende auteur substantieel over te brengen.
C. Tindemans
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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, NL - Tilburg.
Drs. Pane Be entjes, geboren 1946.
Studeerde exegese aan de Katholieke
Theologische Hogeschool Amsterdam
en aan de Universiteit van Amsterdam.
Is thans wetenschappelijk medewerker
voor het Dude Testament aan de Katholieke Theologische Hogeschool
Utrecht.
Adres : Preludelaantje 6, NL - 3438 TT
Nieuwegein.

.10 r. Oil Bois s .j., geboren 1925. Licentiaat klassieke filologie , filosofie
en theologie. Beheerder Middelheim
Prornotors. lid A.I.e.A., Hoofdredacteur van Streven- Belgic.
Adres: Sanderusstraat 5~ B - 2000
Antwerpen.
Loris Gerit s. geboren 1943. Studeerde
Germaanse filologie te Leuven. Assistent aan de U niversitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen.
Adres: Withoeflei 57, B - 2 180
Kalmthout.
Dr. Henk Jans s .t.. geboren 1924, Licentiaat filosofie en theologie ~ was van
1959 tot 1961 assistent geologie aan de
Katholieke U niversiteit te Leuven ;
promoveerde in 1965 tot doctor in de
natuurwetenschappen (kris tallografie).
Doceert aan de U niversitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen methode en kritiek van de wetenschappen.
Was van 1973 tot 1977 hoofdredacteur
van Streven- Belgie.
Adres : Kardinaal Mercierlei II, B 2600 Berchem.

Dr. Hennon Scrvottc . geboren 1929.
Studeerde wijsbegeerte , theologie en

Germaanse filologie. Doceert Engelse
literatuur aan de K. U.Leuven sinds
1962. Laatste publikatie : 'T.S. Eliot's
Four Quartets', ingeleid, vertaald en
gecommentarieerd (De N ederlandsche
Boekhandel, 1978).
Adres : Blijde Inkomststraat 21, B 3000 Leuven.
Gil)' Passon, geboren 1939. Licentiaat
Romaanse talen, leraar Romaanse talen.
Adres : Du Boislei 14, B-2130 Bras-

schaat.
Dr. Carlos Tindcmans. geboren 1931.
Studeerde Germaanse filologie aan de
Rijksuniversiteit te Gent, promoveerde
in 1966. Is docent theaterwetenschap
aan de Universitaire Instelling Antwerpen.
Adres : Jan van Mirlostraat I, B - 2520
Edegem.
Frans Van Blade! s .j., geboren 1922.
Studeerde klassieke filologie, filosofie
en theologie. Was van 1957 tot 1973
hoofdredacteur van Streven- Belgie.
Adres: Sanderusstraat 5, B - 2000
Antwerpen,
Dries "an Coillic c.i.c.m., geboren
1912. Van 1939 tot 1954 werkzaam in
China, vooral als studentenpastoor in
Peking. Auteur van ' De Entousiaste
Zelfrnoord", verhaal van zijn gevangenisjaren 1951-1954 in Peking (12 vertalingen) en 'Rotchina : die Partei und
ihre Fuhrer' (4 vertalingen). Houdt zich
thans voorat bezig met de studie van
China. Lid van verschillende internationale comites toegespitst op het
thema 'China en Christendom'.
Adres i Ninoofsesteenweg 476, B 1080 BrusseI.
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Inhoud
FRANS CROMPHOUT, Types van geloofsbeleving II : Jona
387
Van welk geloof kan een gemeenschap nog leven die haar eeuwenoude verwachtingen en
betrachtingen een moment vervuld zag en dan geconfronteerd wordt met de onherroepelijke
afbraak daarvan ?
Het oorspronkelijke antwoord van het Jona-verhaalluidt : blijf open staan voor - en beaam
van harte - de onberekenbare en vindingrijke heilswil van een God, die onder heidenen meer
geloof vindt dan onder nostalgieke getrouwen.

ERIK DE SMEDT, Elias Canetti, oorgetuige van de verblinding
392
Geboren Bulgaar van Spaans-Joodse afkomst, opgegroeid in de Duitse cultuurwereld van
Midden-Europa, emigrant na de Anschluss van Oostenrijk in 1938, heeft E. Canetti zich te
Londen ontpopt tot een van de meest eigenzinnige Exil-auteurs van de Duitse literatuur. Zijn
van puntige zegswijzen wemelend proza weerspiegelt een halve eeuw Westeuropese verscheurdheid en verwarring, geconcretiseerd in themata als : de vrijwillige verblinding van de
mens, zijn onvermogen tot communicatie en het moorddadig verbond tussen macht en
massa.

HENK SPITTELER EN ADRIAAN WAALWUK, De opvang van Surinaamse drugverslaafden
402
Heel anders dan de 'blanke' druggebruiker die zich verzet tegen de Westeuropese cultuur
waartoe hij rechtens behoort, zoekt de Surinamer zijn toevlucht in drugs vanuit zijn pijnlijk
ervaren onvermogen om in die begeerde cultuur van het gastland geintegreerd te raken. Dat
verklaart mede de volkomen tegengestelde aanpak van de feitelijke hulpverlening, die ofwei
de integratie van de verslaafde in de Nederlandse samenleving beoogt, ofwei diens gemis aan
eigenwaarde probeert op te heffen vanuit zijn oorspronkelijk, Surinaams cultuurbesef.

GEERT BEKAERT, Viollet-Ie-Duc en de architectuur van vandaag

408

De geschiedschrijving he eft van Viollet-Ie-Duc (1814-1879) nagenoeg uitsluitend het beeld
overgehouden van de welsprekende verdediger van (de originaliteit van) de gothiek en de
ijverige restaurateur van oude gebouwen. Maar in zijn visie op de architectuur als een
historisch produkt van de sociale werkelijkheid werd Viollet-Ie-Duc evenzeer geboeid door
de bouwkundige prestaties van de negentiende eeuw, die de industriele archeologie nu pas
begint te ontdekken en zelfs om hun 'schoonheid' te waarderen.

LUC GOOSSENS, Quevfts 'Neergang van Wallonie' : ook voor Vlaanderen
een teken aan de wand?
418
De Leuvense socioloog wijt de economische achterstand en de politieke onmacht van

Wallonie niet zozeer aan het numerieke overwicht van de Vlaamse bevolking dan wei aan het
hechte verbond van de economische met de politieke macht in Vlaanderen, waardoor het
unitaire, Belgische staatsbestel wordt gebruikt - of misbruikt - om de Vlaamse belangen te
dienen. Het interessante, met vele cijfers gestoffeerde betoog lijdt wei aan enkele nogal
manifeste eenzijdigheden en aan een opvallend onvermogen om met het aparte probleem
'Brussel' in het reine te komen.

MANUEL ALCALA, De nieuwe grondwet van Spanje
427
Op 6 december 1978, heeft een behoorlijke meerderheid in Spanje de nieuwe grondwet
goedgekeurd. De wijze waarop de redactie ervan tot stand kwam wettigt de hoop dat deze
constitutie een langer leven zal beschoren zijn dan de meeste van de elf andere die elkaar
sinds 1808 waren opgevolgd. De meest betwiste en nog steeds ongewisse knelpunten zijn : de
werkelijke omvang van de gewestelijke autonomieen en de toekomstige democratisering
en/of socialisering van het economisch bestel.

THOM SICKING, De Maronieten in Libanon : de 'hulp van de grote
nnachten'
436
Het gebeurt maar al te vaak dat hinderlijke en machteloze minderheden het moeten ontgelden
in naam van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren. De eeuwenoude Maronietengemeenschap in Libanon staat op het punt dat lot te ondergaan en opgeofferd te worden aan
lokale en internationale belangen in het verscheurde Midden-Oosten.

ERIC DE KUYPER, A Wedding van Robert Altman

449
Hoe intrigerend en boeiend een theaterstuk ofeen film zonder hoofdpersonages - d.i. met een
tien- oftwintigtal even belangwekkende personages - kan zijn, ervaar je telkens weer bij een
Tsjechow ofkanje verrast opmerken in R. Altmans 'Nashville' van 1975. In zijn recente 'A
Wedding' heeft de cineast dat experiment met nog meer personages willen overdoen, maar
dit keer is zijn zogenaamd sarcasme zo doorzichtig, voorspelbaar en afstandelijk dat het de
toeschouwer niet of nauwelijks beroert.

Forum
Mexicaanse werkgevers en Puebla/Andres Mendoza
Ardoekoba, de vulkaan op de scheiding der continenten/Henk laos
Internationaal theaterjaarboek/Carlos Tindemans
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Types van geloofsbeleving II : Jona
Frans Cromphout S.J.

In een vorig artikel hebben wij uiteengezet hoe met de ballingschap een
einde kwam aan een sterk historisch en optimistisch gekleurde geloofsbeleving in Israel, die vooral in het Exodus-epos haar neerslag yond. Meteen
komt ook de verhaalvorm, als bevoorrechte literaire expressie van dat
geloofsmodel, in de verdrukking. Die overeenkomst tussen geloofsbeleving en literaire vorm schijnt op het eerste gezicht te worden gelogenstraft
door het boek Jona. Dat stamt uit de tijd na de ballingschap en het is een
reflexie op de bestaanscrisis waarin Israel tengevolge daarvan terechtkwam ; en toch is het duidelijk een verhaal, Bij nader inzien zal hier
hopelijk blijken dat de auteur van deze 'parabel' de verhaalvorm op een
zodanige wijze aanwendt, dat hij via het medium van het verhaal het einde
van de verhalen illustreert. Dat is al een eerste aanwijzing van de subversieve intentie en schrijftrant van de auteur.

Misleiding als stijlmiddel
Het Jona-verhaal wordt beheerst door de stijlvorm van de ironie : er wordt
het tegenovergestelde bedoeld van wat er rechttoe-rechtaan geschreven
staat. Een ironische uitspraak is altijd een versluierde, bij de eerste Iezing
misleidende uitspraak, die door een 'tweede lezing' verhelderd moet
worden. De ironische inslag van het boek Jona spreekt al uit de brede
opzet van de fabel. De held, de drager van de handeling, zal juist blijken
geen held te zijn : hij handelt niet, hij 'verzaakt'. In de eerste faze van het
verhaal vlucht hij, in de derde gaat hij erbij zitten. AIleen in de tweede faze
is er sprake van een, 0 zo voorzichtig, optreden van Jona. Het verhaal is
ook geen echt verhaal. De ontknoping, de afronding van de handeling,
ontbreekt : op het einde zullen we nog niet weten hoe het met J ona is
afgelopen. In die ironische voorstelling (een anti-held in een anti-verhaal)
brengt de schrijver zijn bedoeling over. De literaire vorm is drager van de
boodschap. Een letterlijke lezing van de feiten is misleidend. Pas als ik me
rekenschap geef van de ironie, die literaire list, wordt een juist verstaan
mogelijk,
Reeds in de eerste zin wordt dat misleidingsmaneuver zichtbaar. 'Het
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woord van Jahwe werdgericht tot Jona : Staop, ganaarNineve ... En Jona
stond op' (1,1-3). Dat is het gebruikelijke schabloon waarmee het klassieke roepingsverhaal begint. De bijbelvaste lezer is hiermee zo vertrouwd, dat hij zonder verder te lezen de zin zou kunnen afmaken : 'En
Jona stond op en ging naar Nineve' . Maar dat staat er niet. Jona staat op,
'maar om te vluchten naarTarsis, vervan Jahwe' (1,3). De list is geslaagd,
de aandacht van de argeloze lezer is gewekt : Wat is hier aan de hand ? Dit
doorbreken van een overbekende literaire formule schokt de vanzelfsprekende verwachtingen van de lezer en haalt zijn leesroutine overhoop.
Zijn literaire zekerheid wordt aangetast, en meteen wordt ook de geloofszekerheid van de onnadenkende 'vrome' geschokt. Het loopt niet
zomaar vanzelf(het verhaal niet en het geloof niet), het loopt mis vanafhet
begin. De 'gelovige' lezer wordt van vertrouwd op vreemd terrein verplaatst. De ironie begint haar vervreemdende werkzaamheid ; en juist zo
brengt ze een proces van bewustwording op gang. Dit zal niet het zoveelste stichtelijke verhaal zijn. Dit wordt hoogst onstichtelijk. Wie verder
leest, mag op leesavonturen rekenen, op verrassende gebeurtenissen die
zich niet laten inpassen in het bekende en gewende stichtelijke stramien.
Jona dient zich al dadelijk aan als een subversief geschrift.
De aldus aangezette lijn wordt doorgetrokken. Om zijn God te ontvluchten
neemt Jona zijn toevlucht tot heidense zeelui. De profeet wordt op zijn
beurt het slachtoffer van de narratieve list van de verteller : hij die vlucht
om zich niet aan Nineve, de grote wereld van de heidenen, te moeten
wagen, komt nu tegen heug en meug toch midden in die heidenen terecht.
En dan nog weI op zee - Israel was allesbehalve een zeevarende natie.
Maar liever nog zich toevertrouwen aan dat onbetrouwbare element, aan
dat inbegrip van al wat dreigend en dodelijk is, dan het met Jahwe's
opdracht te wagen. De ironisch werkende tegenstellingen stapelen zich
Ope Tijdens de storm bidden de (heidense !) bootslui tot hun god en doen ze
al het mogelijke ; Jona slaapt. De profeet raffelt een stereotiepe geloofsbelijdenis af ('Ik ben een Hebreeer en vrees Jahwe', 1,9), waarmee
zijn hele gedrag in tegenspraak is ; de matrozen komen tot de echte 'vreze
des Heren' en gaan zelfs tot Jahwe (en niet langer tot 'hun eigen god')
bidden. Jona's levensmoeheid, die ook geloofsmoeheid is ('Neem mij
maar op en smijt mij in zee ', 1,12) contrasteert met de hardnekkige pogingen van de bemanning om hem alsnog te redden.
De narratieve list wordt in gevarieerde vorm herhaald bij de tweede
roeping van Jona. Deze keer schijnt het goed afte lopen : 'En Jona stond
op en ging naar Nineve, zoals Jahwe bevolen had' (3,3). Heeft de profeet
zijn lesje geleerd ? De vrome lezer zou het wel willen geloven, maar hij is
nu een gewaarschuwd man. Dus leest hij toch maar even verder. 'Nineve
was een geweldig grote stad ; drie dagen had men nodig om er doorheen te
trekken. Jonaging de stad in, een dagreis ver. Toen riep hij : Veertig dagen
nog en Nineve wordt met de grond gelijk gemaakt' (3,3-4). De tegenstelling
drie dagreizen - een dagreis spreekt boekdelen. Jona is nog niets veran-
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derd. Hij vervult weI zijn nu onontkoombaar geworden opdracht, maar
dan zo minimaal mogelijk : heel even de stad in, heel even zijn boodschap
omroepen, en dan opzij 'gaan zitten, uitkijken wat er met de stad zou
gebeuren' (4,5). Jona's optreden staat in geen enkele verhouding tot de
belangrijkheid van zijn opdracht en de afmetingen van de stad. Daarmee
laat de verteller dan weer de 'rnaximale' reactie van de Ninevieten
contrasteren. Met een overvloed aan details wordt beschreven hoe 'allen,
van groot tot klein, de koningvmensen en dieren, grootvee en kleinvee'
(3,5-8) op de oproep tot bekering ingaan, De versneiling van het zinsritme,
de opstapeling en de herhaling van de motieven, beelden de in woord en
daad overstelpende, haast feestelijke reactie van de Ninevieten uit. Dit
contrast tussen hun uitbundigheid en de karigheid van Jona's spreken en
doen legt de eigenlijke bedoeling van het verhaalde bloot : hoe vreemd,
een profeet die blijkbaar minder in zijn boodschap gelooft dan de mensen
tot wie ze gericht wordt. De'verdorvenen' reageren geloviger dan de
'gelovige", Die bedoeling wordt nergens in de tekst uitdrukkelijk geformuleerd. Maar ze is overal te lezen, tussen de regels door. Onder meer ook
in het feit dat redeloze wezens (de vis, het grootvee en kleinvee van
Nineve, de worm die de ricinusboom aanvreet) en natuurverschijnselen
(de verzengende oostenwind) wel op Jahwe's bevel ingaan, maar Jona
niet. 'Toen sprak Jahwe tot de vis. En de vis spuwde Jona op het droge '
(2, 11) : een contrastparallel met de eerste drie verzen van het verhaal.

Het 'open' verhaal : kritische en stimulerende functie
Het verhaallaat de lezer met een vraag zitten : Nineve is bekeerd. Maar
Jona ? Maar het in zijn uitverkiezingsbesef verstarde Israel? En de in
geloofsmoeheid gevangen hedendaagse lezer ? De in een quasi-onschuldig
verhaaltje verpakte kritiek slaat dubbel zo krachtig in : de triomfalistische
zelfbevestiging van de gelovige wordt ondergraven door de relativerende
humor. Het literaire en theologische model van Exodus - het als het ware
vanzelfsprekende, automatische verband tussen uitverkiezing en geloofsantwoord - is niet langer van kracht. Het 'oude' verhaal; dat vertelt over
de lokaliseerbare en dateerbare vervulling van een historisch project, kan
niet langer worden verteld. Na de vervulling valt zo'n verhaal immers
noodzakelijkerwijze stil ; dan kan Israel, kan de geloofsgemeente rustig
op beide oren slapen (de slapende Jona in de storm !). Gods verhaal valt
nooit stil, zegt onze auteur; de vervulling is nooit ten einde. Er is nu een
'nieuw' verhaal aan de orde, dat om twee redenen een 'open' verhaal is.
Ten eerste omdat er geen gegarandeerde, eens en voorgoed vastgelegde
afloop is. Nineve moest worden verwoest ; maar Nineve wordt gered,
'Open' is het verhaal ook in die zin, dat aldus de uitkomst aan de lezer
wordt toevertrouwd : zijn geloofsbeslissing zal de .atloop bepalen. Behalve een kritische, krijgt het open verhaal dus ook een stimulerende
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functie. Israel heeft nog wel een taak te vervullen, het heeft nog toekomst.
Maar die toekomst zal het niet vinden door zich krampachtig vast te
klampen aan zijn vroegere identiteit, maar door zich op een nieuwe wijze
te situeren tegenover en te midden van de grote volkerenwereld. Hierin
onderscheidt de Jona-parabel zich dan ook van hetboek Prediker. Niet de
skepsis heeft het laatste woord, niet de ietwat ontnuchterde vaststelling
dat er geen verhaal meer te vertellen valt. De ironie in Jona wil oproepen
tot een nieuwe houding. Het klopt dan ook met die bedoeling dat de auteur
toch nog de literaire vorm van het verhaal aanwendt, zij het dan in de
vervreemdende gestalte van hetironiserende anti-verhaal.
Aan dat alles merken we dat het boek Jona geschreven is in een late en
rijpe (overrijpe ?) cultuurfaze. Het is geen volksverhaal, dat eeuwenlang
door vertellers-in-de-kring werd verrijkt en bijgeslepen, vooraleer het op
schrift werd gesteld ; het is het werk van een echte schrijver, een
auteursverhaal. Geen los en spontaan behandelen van de verhaalstof,
maar een bewust, berekend zoeken naar hetjuiste effect. Geen opgaan in
een stuwende, meeslepende beweging, maar kritische reflexie en distantie.

Jona vandaag
Hier komt een nieuwe theologie aan het woord, een andere visie op de
plaats van een geloofsgemeenschap in en tegenover de 'wereld'. Jona
vertegenwoordigt het moedeloze Israel-na-de-ballingschap, dat zich verloren voelt in de grote volkerenwereld ('de grote stad Nineve'). De oude
rol - exclusivistisch uitverkiezingsbesef - is uitgespeeld, de nieuwe opdracht - 'heilssacrament' te zijn in dienst van die grote wereld - wordt nog
niet verstaan ofniet aanvaard. Het is de grote vrees voor het nieuwe, het
nog onverkende, die mensen of groepen kan bevangen : liever houden ze
zich aan het veilige, het beproefde. Psychologen hebben erop gewezen dat
Jona het verhaal is van een regressie, een terugkeer naar de moederschoot
(het ruim van het schip, de schoot van de zee, de buik van de vis). Het is
ook een verhaal van eenzelvigheid : Jona trekt zich terug onder de boom.
Afzijdig, op een afstand, contact-arm van het begin tot het einde, vlucht
hij, staat hij altijd naast het eigenlijke gebeuren en cultiveert zijn nostalgie
naar wat eens is geweest.
Er wordt ook een uitspraak gedaan over de 'heidenen'. Zij nemen de rol
van het uitgebluste Israel over. Niet Jona, maar de heidense matrozen
brengen Jahwe de ware eredienst. Niet Jona, maar het yolk van Nineve
geeft gehoor aan Gods woord. In dat opzicht loopt dit verhaal vooruit op
evangelische uitspraken als : 'Velen uit het oosten en het westen zullen
komen en met Abraham aanzitten in het Rijk der hemelen' (Mt. 8, II) ;
'Het Rijk Gods zal u ontnomen worden en gegeven aan een yolk dat wei de
vruchten daarvan opbrengt' (Mt. 21,43). Want 'wie niet heeft' (wie aIleen
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maar steriel het bestaande wil bewaren, vastleggen en clicheren), 'hem zal
nog ontnomen worden zelfs wat hij heeft' (Mt. 25,29).
Er wordt ook een uitspraak gedaan over God. Hij is niet berekenbaar,
althans niet in die zin dat me'n hem vast kan leggen op de eens gedane
beloften. Hij breekt die open, hij schept nieuwe toekomst. De onverwachte bekering en redding van Nineve schokt de zekerheid en het
heilsexclusivisme van de 'slapende kerk'. De verontwaardiging van Jona'Ja, ik heb reden om door en door nijdig te zijn' (4,9) - geldt die onberekenbare, niet vast te leggen God, waar Israel beslag op had gelegd als op zijn
particulier eigendom.
Het open einde werkt de identificatie Jona -lezer in de hand. De ironie van
het verhaal keert zich nu tegen hem, tegen de lezer van toen en die vannu.
Van hem wordt nu een antwoord verwacht op de vraag, die Jona-Israel
onbeantwoord liet. Als deze identificatie niet tot stand komt, als de lezer
zich niet persoonlijk confronteert met de aan Jona toevertrouwde opdracht, heeft het hele verhaal zijn bedoeling gemist. En dat gevaar zit
erin ; de stijlvorm van de ironie werkt het zelfs in de hand. Ironie kan om
haarzelfs wil gecultiveerd worden, als een vrijblijvend spel. De lezer heeft
dan zijn binnenpretjes. Hij maakt zich vrolijk over de kleinmoedige,
weerbarstige, inconsequente profeet. Hij vermeit zich in de speldeprikken
tegen de kleingelovigheid van het toenmalige en het hedendaagsekerkelijke establishment. Hij smaakt de kritiek op een geloof dat, in diepe
zorg voor de orthodoxie, de juiste geloofsbelijdenis weet op te zeggen,
maar dat ondertussen de orthopraxie verwaarloost, de grote wereld aan
haar lot overlaat en rustig opzij zit te kijken hoe die wereld tenondergaat. Met 'Gaudium et Spes' in de hand en in de mond beseft hij dat
geen Israeel en geen Kerk de heilsbedeling voor zich kan monopoliserene Of hij kan troost zoeken in de geloofsmoeheid van de profeet, die
iets van zijn eigen praktische ongeloof weerspiegelt. Maar de ironie als
proces van bewustmaking moet dieper snijden, in het eigen vlees. De
auteur van deze parabel heeft, paradoxaal en (alweer) ironisch, het verhaalthema omgebogen : eerst leek het te gaan om de bekering van Nineve, weldra blijkt dat Jona bekering nodig heeft. Dat kan vandaag ook
betekenen dat de (altijd noodzakelijke) bekering van de kerk geen alibi
mag worden waardoor ik me aan de eis tot eigen bekering onttrek. Het
verhaal zet mij met de rug tegen de muur. Hoe staat het met het establishment in mijn eigen hart ? Zal ik de nieuwe geloofsmoed vinden
die de tijd van mij vergt ? Zal ik naar Nineve gaan, niet om Nineve te
bekeren, maar om daar te leren wat bekering is ?
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Elias Canetti, oorgetuige van de
verblinding
Erik De Smedt
'Wenn man etwas nich sehen will, kann man die Augen schliessen. Die Ohren aber sind immer auf.
Berliner Schulfunkstunde , 29-11-1977.

Op een van de eerste bladzijden van zijn jeugdherinneringen, in 1977
verschenen onder de titelDie gerettete Zunge, beschrijft Elias Canetti hoe
een eigenschap van zijn moeder van jongs af op verzet bij hem stuitte.
Hoewel ze de veelzijdigheid in persoon was, schaamde ze zich niet te
beweren dat er geen betere familie bestond dan de hare. En dat terwijl ze
wist dat het voor een groot deel om hebzuchtige ruziemakers ging. De
tegenstrijdigheid tussen haar universaliteit en haar blinde familietrots was
het eerste wat Canetti zijn moeder, die hij erg bewonderde, heeft verweten. Wie enigszins met het werk van Canetti vertrouwd is, herkent hier de
drijfveer van zijn schrijverschap : opstand, vanuit de openheid voor de
enorme verscheidenheid van menselijke mogelijkheden, tegen de engheid
van het individu dat zijn eigen positie verabsoluteert.
Dat eenzijdigheid ieder mens bedreigt, ervaart Canetti wanneer hij later

Elias CANETTI
Geboren in Bulgarije in 1905, voorouders van Spaans-Joodse afkomst.
Bracht zijn jeugd door in Engeland, Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland.
Studeerde natuurwetenschappen in Wenen, waar hij de invloed onderging
van de satiricus Karl Kraus en later in contact kwam met H. Broch en R.
Musil. Hij promoveerde in 1929, maar werd schrijver. Na de annexatie van
Oostenrijk in 1938 emigreerde Canetti naar Londen, waar hij nog steeds
woont.
Publiceerde : Die Blendung (roman, 1935), Masse und Macht (studie, 1960),
Dramen (drie toneelstukken, 1964), Die Stimmen von Marrakesch (reisindrukken, 1968), Der andere Prozess (essay over Kafka, 1969), Die gespaltene
Zukunft (gesprekken, 1972), Die Provinz des Menschen (aantekeningen,
1973), Der Ohrenzeuge (karakterschetsen, 1974), Das Gewissen der Worte
(essays, 1975), Die gerettete Zunge (jeugdherinneringen, 1977), Carl Hanser Verlag, Munchen.
In Nederlandse vertaling : Het Martyrium, Massa & Macht, Toneel, Stemmen van Marrakesch, Het andere Proces (Athenaeum - Polak & Van
Gennep) ; Wat de mens betreft, De oorgetuige, De behouden tong (De
Arbeiderspers).
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school loopt in Zurich. Nu verwijt de moeder haar zoon dat hij in een
ivoren toren leeft. Hij meent het leven te kennen omdat hij boeken leest en
idealiseert de wereld omdat hij van niets anders benul he eft dan van
historische figuren, wetenschap en kunst. Ze verlaat daarom met de
zestienjarige jongen het paradijselijke Zurich en trekt naar Duitsland.
Canetti leert in Frankfurt de armoede en de onrust van de inflatietijd
kennen. In 1927 maakt hij in Wenen mee hoe een arbeidersmassa uit
woede over een manifest onrechtvaardig oordeel het gerechtsgebouw in
brand steekt en hoe de politie daarop negentig mensen doodschiet. Twee
verblijven in Berlijn brengen de openbaring van de chaotische grootstad,
waar alles gebeurt wat in het Wenen van Freud aIleen maar onderwerp van
gesprek was. De botsing van de jonge idealist met de werkelijkheid, die
niet aIleen veel ruimer, maar vooral anders blijkt te zijn dan hij heeft
vermoed, vindt haar neerslag in Die Blendung, Canetti's eerste boek.
Canetti was tot het inzicht gekomen dat de werkelijkheid te zeer in allerlei
richtingen was uiteengevallen, om ze nog met de vertrouwde realistische
middelen en vanuit het perspectief van een auteur te benaderen. Enkel
consequent volgehouden overdrijving en de creatie van extreme personages leek een passend antwoord op de versplintering van de wereld. Precies
omdat hij tegenover de veranderde werkelijkheid realistisch wou blijven,
wees hij het traditionele realisme af. Of zoals Adorno schreef: 'Wil de
roman trouw blijven aan het realistisch erfgoed en zeggen hoe het werkelijk is, dan moet hij verzaken aan een realisme dat slechts de facade
reproduceert en daardoor juist haar bedrieglijke maneuvers nog een
handje toesteekt'l. Nadat hij eerst een cyclus van acht romans had gepland, die samen een 'Comedic humaine an Irren' moesten vormen en
gebouwd waren rond evenveel streng van elkaar gescheiden figuren (een
religieus fanaticus, een verkwister, een door de waarheid bezetene e.a.),
concentreerde Canetti zich op het personage van een boekenmens. Hij
schreef Die Blendung - in een kamer die uitzag op het Weense krankzinnigengesticht Steinhof.

Verblinding
Er staan in Die Blendung twee zinnen die typerend zijn voor heel de
roman. Ze komen voor in de beschrijving van 'De Zevende Hemel', een
kroeg van twijfelachtig allooi : 'Ieder marmeren tafeltje leidde zijn eigen
planetair bestaan. De stank van de wereld werd gezamenlijk geproduceerd'". Isolatie en emancipatie van delen, en de noodlottige gevolgen
1 'Will der Roman seinem reaJistischen Erbe treu bleiben und sagen, wie es wirklich ist, so
muss er auf einen ReaJismus verzichten, der, indem er die Fassade reproduziert, our dieser
bei ihrem Tauschungsgeschafte hilft.' (Standort des Erziihlers im zeitgenossischen Roman,
in Noten zur Literatur I, Frankfurt a.M., 1958, p. 64.)
2 Het Martyrium, vert. J. Hamelink, Amsterdam, 1967, p. 212.
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daarvan voor het geheel : dit zou de grondformule van Canetti's boek
kunnen zijn. Haast aIle personages lijden aan een soort hypertrofie, die
hen aIle zin voor proporties en vooral voor de realiteit doet verliezen.
Voor de sinoloog Peter Kien zijn het boeken, voor zijn huishoudster
Therese geld, voor de dwerg Fischerle de beroemdheid van een schaakkarnpioen, de concierge Pfaff leeft van geweld, de marskramer verlangt
naar slaap, de 'blinde' bedelaar naar vrouwen. Ieder interpreteert de
realiteit volgens zijn eigen voorstellingen en houdt zijn wensen voor
werkelijkheid. Voor de hoofdfiguur Peter Kien heeft zijn bibliotheek zelfs
de plaats van de werkelijkheid ingenomen. Als specialistisch geleerde
beschouwt hij zichzelf nauwelijks als een levend mens, hij is een 'hoofd
zonder wereld', want 'wetenschap is de kunst van het ignoreren' (p. 475).
Kien wordt in de loop van het verhaal uit zijn isolement gehaald en
geconfronteerd met de realiteit, de 'wereld zonder hoofd' , waarvoor hij tot
dan toe de ogen had gesloten. Maar zijn eigen predispositie en hetgeen
rondom hem gebeurt beletten dat het een heilzame confrontatie wordt.
Ais gevolg van de hardnekkige opgeslotenheid van elk personage in zichzelf heerst er een Babylonische spraakverwarring in de roman. De personages spreken slechts in schijn met elkaar, ook al menen ze dat ze elkaar
begrijpen en zelfs doorzien. In feite zijn hun dialogen parallel gevoerde
monologen. De manier waarop elk personage de werkelijkheid vervormt,
is terug te vinden in de misvormingen en cliches van de taal die het spreekt.
'Ik begreep', schrijft Canetti, 'dat de mensen weI met elkaar praten, maar
dat zij elkaar niet verstaan ; dat hun woorden schichten zijn die op de
woorden van anderen af'ketsen ; dat er geen groter illusie bestaat dan de
mening dat de taal een communicatie-middel tussen mensen zou zijn. Men
spreekt weI de een tot de ander, maar zo dat de anderje niet verstaat'".
Kien b. v. huwt Therese in de overtuiging dat ze van boeken houdt, De
vrouw heeft het evenwel op zijn fortuin gemunt, dat in feite onbeduidend
is. Zodra Therese met belangstelling over een testament begint te spreken,
gelooft Kien dat haar een rijke erfenis in de schoot zal vallen, die hij
meteen voor de uitbreiding van zijn bibliotheek wil gebruiken.
Zo wordt iedereen slachtoffer van iedereen. Men bedriegt anderen en
wordt door hen bedrogen, en op de koop toe bedriegt men zich zelf.
Canetti's personages handelen niet als min of meer vrije wezens, maar
reageren mechanisch en voorspelbaar, gedreven door hun begerigheid en
geremd door hun angst. Er wordt geleefd ten koste van anderen, men
wenst elkaars dood. Die Blendung is een negatief van de menselijke
samenleving : de negatie van haar positieve mogelijkheden, het sombere

3 'Ich begriff, dass Menschen zwar zueimander spreehen, aber sieh nieht verstehen ; dass
ihre Worte Stosse sind, die an den Worten der anderen abprallen ; dass es keine grossere
Illusion gibt als die Meinung, Sprache sei ein Mittel der Kommunikation zwischen Menschen. Man spricht zum andem, aber so dass er einen nicht versteht'. (Karl Kraus, Schule
des Widerstands, in Das Gewissen der Worte, Munchen, 1975, p. 45.)
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beeld van een samenleving die er geen meer is. 'Er bestaat geen liefde !'
roept Peter Kien (p. 533). Het valt inderdaad op, hoe liefde en harmonieuze menselijke relaties tussen de figuren of ontbreken, of slechts
een middel zijn om de ander zand in de ogen te strooien.
Een van de weinige uitzonderingen en als je wit een (zij het ambivalent)
lichtpunt is Peter Kiens broer Georges. Als psychiater en bijzonder sensibel mens weet hij zich in zijn patienten in te leven en een hechte relatie
met hen op te bouwen. Maar de heilzame werking die daar nu en dan het
gevolg van is, maakt hem niet gelukkig. Hij kent de normale wereld te goed
om niet te beseffen hoe verstard ze is. Daarentegen bewondert hij de
krankzinnigen om de moed en de genialiteit waarmee zij hun zelf gecreeerde ervaringen beleven. En hij gelooft in de massa als een hogere
bestaansvorm, die in ieder mens zit en waartegen het individu zich in zijn
beklagenswaardige isolement te weer stelt. Wanneer het echter gaat om
zijn geleerde broer, haalt Georges' inzicht in de praktijk weinig uit. De
verblinding van Peter Kien is zo hardnekkig, dat ze slechts kan eindigen in
een gewelddadige explosie, waarbij onbeslist blijft ofhij er het slachtoffer
dan weI de triomfator van is.

Openheid
De schrijver van Die Blendung is het tegendeel van de personages in het
boek. Waar zij zich halsstarrig van de anderen afsluiten en van de realiteit
aIleen waamernen wat hun persoonlijke ik te pas komt, opent hij zich voor
de totale werkelijkheid. Hij treedt daarbij zozeer uit zichzelf, dat hij afziet
van een eigen auteurstaal. Het hele boek door zijn de romanfiguren aan het
woord, elk in zijn eigen idioom. Zelfs de taal van de beschrijving is die van
het beschreven personage. Welke dwaalwegen ze ook behandelen, Canetti voIgt de personages zonder enige corrigerende of commentarierende
ingreep. Hij geeft hun wensdromen en angstvisioenen op dezelfde manier
weer als de reele gebeurtenissen. De grens tussen waan en werkelijkheid is
verdwenen. Door het telkens verglijdende personele perspectiefen het feit
dat niemand afstand neemt van het gebeuren, wordt de abnormaliteit van
de figuren norm. Net als bij Kafka is de lezer hulpeloos aan de romanwereld overgelaten.
Je kan de openheid van Canetti het best illustreren aan de hand van twee
begrippen die sleutelwoorden zijn voor het hele oeuvre en waarover hij
zich ook theoretisch heeft uitgelaten : 'akoestisch masker' (akustische
Maske) en 'metamorfose' (Verwandlung). In zijn rede over Hermann
Broch (1936), waarin hij drie eigenschappen van de representatieve schrijver van zijn tijd bespreekt, heeft Canetti het op de eerste plaats over diens
'ondeugd'. De ondeugd is hetgeen een schrijver a.h.w. fysisch en primitief
verbindt met zijn omgeving, dat waardoor hij zijn specifieke ervaring
opdoet, zoals b.v. de overmatige ontwikkeling van een zintuig. Canetti's
ondeugd is zijn gehoor. Onder invloed van Karl Kraus, die als geen ander
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het taalgebruik van zijn tijd opving en ontmaskerde door het te citeren, legt
Canetti zich al vroeg toe op het beluisteren van de uitroepen, woorden en
klanken rondom hem. Hij ontdekt hoe ieder men's een individuele en
onverwisselbare manier van spreken heeft, die constant blijft, onafhankelijk van wat hij zegt. Dit eigenaardige conglomeraat van ritme, toonhoogte,
snelheid, herhalingen, van geliefkoosde woorden en wendingen noemt
Canetti het 'akoestische masker' . De personages in Die Blendung worden
het eerst gekarakteriseerd door hun taal. Watje daarna over hun gedrag en
uiterlijk verneemt, bevestigt slechts wat hun akoestische masker al duidelijk heeft gemaakt over hun typische houding, hun selectieve blindheid ten
opzichte van de reaIiteit. Vaak veroordeelt Canetti zijn figuren a.h.w. uit
hun eigen mond. In het toneelstukHochzeit (1932) verraden de bewoners
van een huurhuis, die samenkomen om een bruiloft te vieren, door hun
woorden de egocentrische bezitsdrang en seksuele obsessie die hen achter
de burgerlijke schijn van menselijke bindingen bezielen. Wanneer op het
einde het huis als een doodvonnis over hen instort, zegt de vrouw van de
concierge, die tot dan toe niet aan het woord is gekomen, vanop haar
sterfbed een enkele zin, die diametraal staat tegenover de onmenselijkheid
van het hele stuk : 'Vnd da hat er mich auf den Altar zogen und hat mich
kiisst und so lieb war er'. Canetti had deze raadselachtige zin gehoord uit
de mond van een oud vrouwtje in een park. Een halfjaar later heeft hij het
stuk ter ere van die zin geschreven.

Metamorfose
De oorsprong van de mens ligt volgens Canetti in zijn 'Fahigkeit zur
Verwandlung', zijn gave steeds andere gedaanten aan te nemen. Door
gedaanteverwisseling in dieren die deel uitmaakten van zijn omgeving, is
de mens mens geworden. In het beweeglijke spel van zijn gelaatstrekken
herkenje hoe hij voortdurend bereid is om onder invloed van de ander zelf
anders te worden. De arbeidsdeling, die de mens verplicht zijn hele leven
een en dezelfde gespecialiseerde activiteit te verrichten i.p.v. de verschillende dingen waar hij aanleg voor heeft, vindt Canetti een van de grootste
maatschappelijke dwalingen, omdat ze in evidente tegenspraak is met de
menselijke natuur. Canetti maakt in zijn werk uitvoerig van de mogelijkheid tot metarmorfose gebruik, zowel in de zachte vorm van het zich
inleven in of het zich identificeren met mensen als op een radicale wijze,
door het verzinnen van nieuwe figuren. Schrijven is voor hem van gedaante verwisselen. Dat bleek al in Die Blendung, waar hij in de huid van
extreem van elkaar verschillende personages verdwijnt. De kanttekeningen bij een reis naar Marokko, Die Stimmen von Marrakesch, tonen hoe
de reiziger Canetti het vreemde land niet aIleen nauwkeurig observeert,
maar zich in de plaats probeert te stellen van de mensen die hij er ontmoet.
Nadat hij in Marrakesch ontelbare blinde bedelaars steeds weer de naam
van God heeft horen herhalen, gaat hij bij zijn terugkeer met gesloten ogen
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en gekruiste benen in een hoek van zijn kamer zitten en probeert hij een
half uur lang in het juiste tempo en met de juiste kracht 'Allah ! Allah !
Allah !' te zeggerr'. Metamorfose ligt ook ten grondslag aan het drama, en
volgens Canetti is zijn hele werk dramatisch van aard. De gedaanteverwisseling gaat zover, dat hij de personen niet enkel ontwerpt, maar zijn
stukken ook virtuoos voorleest, waarbij hij er niet voor terugschrikt de
dertig verschillende rollen van Hoch zeit aIleen te vertolken.
De bundel karakterschetsenDer Ohrenzeuge brengt op een haast luchtige
wijze de mogelijkheden en grenzen van de mens als 'Verwandlungswesen
par excellence' samen. De vijftig portretten van niet bestaande maar
denkbare figuren zijn een bewijs voor de enorme rijkdom van vaak tegenstrijdige behoeften, gevoelens, interessen, angsten en idealen die de mens
kan koesteren. Paradoxaal genoeg - en dit is de satirische pointe van de
bundel- vervult slechts een enkele eigenschap het bestaan van elke figuur.
Zo leeft de namenlikker van zijn bewondering voor grote namen ; de
geurensobere mijdt aIle geuren, tot die van bloemen toe ; de mannenprachtige is mooi en beseft het ; de waterheler spaart water uit angst
van dorst te zullen omkomen ; de leeddirecteur heeft al het wereldleed in
pacht". Al deze karakters hebben eens en voor altijd de grenzen van hun
wereld vastgelegd. De zekerheid en het gevoel van eigenwaarde die ze er
door winnen, moeten ze evenwel bekopen met blindheid voor de realiteit
en het verlies van menselijk contact. Ze zijn eenzaam en toch niet zelfstandig, want ze voelen zich slachtoffer van de anderen of zijn er steeds op
uit hen te overheersen. Ais mensen van karakter schuwen ze bovendien
niets meer dan verandering ; ze blijven heel hun leven dezelfden.
De enige uitzondering is de titelfiguur, tevens een ironisch zelfportret van
Canetti. De oorgetuige legt zijn oor overal te luisteren en onthoudt wat
mensen zeggen om het hun nadien als een spiegel voor te houden. Ofschoon ook hij daarin niet van zijn stuk te brengen is, handelt hij niet voor
eigen nut, maar voor dat van zijn medemensen. In tegenstelling tot zijn
soortgenoten ontkomt hij aan de verstarring door zijn eigenschap nu en
dan af te leggen en zichzelf te relativeren. Canetti's satire in Der Ohrenzeuge is gericht tegen de blinde zelfbeperking van de mens die zich
inkapselt in zijn eigen wereld, terwijl hij het andere en de andere ignoreert.
'Iedereen is het middelpunt van de wereld, en aIleen omdat de wereld van
dergelijke middelpunten vol is, is zij een kostbaar iets. Dat is de zin van het
woord mens : een middelpunt naast talloze andere, die het even goed zijn
als hijzelf'", Het blijft een milde satire, omdat Canetti - net als de lezer - in

4 Stemmen van Marrakesch, vert. Th. Duquesnoy, Amsterdam, 1969, p. 25.
5 De oorgetuige, vert. T. Graftdijk, Amsterdam, 1975, passim.
6 'Jeder ist der Mittelpunkt der Welt, aber ebenjeder, und nur weil die Welt von solchen
Mittelpunkten voll ist, ist sie kostbar. Dies ist der Sinn des Wortes Mensch: jeder ein
Mittelpunkt neben unzahligen anderen, die es ebenso sehr sind wie er.' (Dialog -mit dem
grausamen Partner, in Das Gewissen der Worte, Munchen, 1975, p. 53).
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vele karakters zichzelf herkent. Der Ohrenzeuge is in gelijke mate het
resultaat van ontgoocheling over en bewondering voor de mens.

Massa en Macht
Canetti's levenswerk is een studie over twee fenomenen, die hem vanaf
zijn jeugd gefascineerd, maar ook hem afschuw ingeboezemd hebben en die
tegelijk een nefaste rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de 20e
eeuw : massa en macht. Bijna even belangrijk als de inzichten die Masse
und Macht biedt, is de manier waarop Canetti hier te werk gaat. Het boek
valt buiten elke ideologische consensus en behoort tot geen enkele gevestigde wetenschappelijke discipline. Canetti baseert zich op introspectie,
eigen ervaring van hoe mensen zich gedragen, en getuigenissen van andereno Daar hij de massa en de macht als elementaire constanten van de
menselijke samenleving ziet, kent zijn materiaal geen grenzen in tijd of
ruimte. Mythen van primitieve stammen zijn voor hem net zo revelerend
als getuigenissen van antropologen over vreemde beschavingen of de
memoires van de Duitse paranoicus Daniel Schreber. Door de precieze
beschrijving van verschijnselen en door het parafraseren van mythen en
verslagen komt Canetti tot een veelzijdige, diepgaande analyse. Massa en
macht blijven het hele boek door concreet aanwezig, complex als ze in de
realiteit zijn, maar verhelderd. Je krijgt bij het lezen niet met abstracte
gedachtenconstructies te maken, maar met haast poetische beschouwingen, beschrijvingen en verhalen. De volgende grondgedachten vormen
dan ook niet meer dan het geraamte van Masse und Macht.
De massa ontstaat wanneer een van de fundamenteelste eigenschappen
van de mens, zijn vrees in aanraking te komen met iets onbekends,
omslaat in haar tegendeel. In de dichte menigte waarin lichaam tegen
lichaam gedrukt is, voelt de mens zich opgelucht, omdat hij de angstvallig
bewaarde afstand kan laten varen en zich gelijk voelt met de anderen. Het
gevoel van bevrijding door de 'positieve grensoverschrijding heeft echter
een keerzijde. De massa wordt op haar beurt een reusachtig lichaam, dat
voortdurend wil groeien, zich bedreigd voelt en in al wat buiten haar is een
vijand ziet. Door haar omvang wordt ze gevaarlijker dan een individu.
Vanuit dit ambivalente perspectief schrijft Canetti over de eigenschappen
van verschillende soorten massa's, over de gevoelens die hen beheersen
en over natuurlijke massasymbolen als vuur, zee, regen en wind. Een
voorloper van de massa is de beperktere voorhistorische meute, die haar
oorsprong vindt in de jacht, de oorlog, de klacht en de behoefte aan
vermeerdering en die later in de religie haar tegenhanger heeft. Aan de
toepassing van de verworven inzichten op de geschiedenis, die hier hoofdzakelijk beperkt blijft tot de analyse van nationale massasymbolen, werkt
Canetti nog.
De analyse van de macht begint met een beschrijving van haar 'biologische
organen' : het grijpen en verslinden als een daad van inlijving. De kern van
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de macht ligt volgens Canetti in de verhouding tussen de overlevende en
de (ge)dode. Vit de voldoening over het feit dat hij nog leeft en de ander
niet meer - een gevoel van overwinning na een reele of denkbeeldige strijd haalt de overlevende een bijzonder soort kracht die vraagt om de herhaling
van zulke overlevingsmomenten. Het middel bij uitstek van de machthebber om de anderen aan zich te onderwerpen is het bevel. Elk bevel
staat in het teken van het ergste bevel: het doodvonnis, zoals macht in
feite uitgesteld geweld is. Maar ondanks zijn macht voelt de leider zich
voortdurend achtervolgd. Zowel in hun vervolgingswaan als in hun drang
naar het bezit van een massa blijken heerschappij en paranoia verwant met
elkaar. De machthebber en de paranoicus koesteren allebei 'de wens de
anderen uit de weg te ruimen, om de enige te zijn of, in de mildere en vaak
toegegeven vorm, de wens zich van de anderen te bedienen, zodat men
met hun hulp de enige wordt'?

Es konnte ebensogut anders sein
Masse und Macht maakt duidelijk dat het streven naar macht slechts
mogelijk is door samen te spannen met de dood. De macht die de dood
heeft over het leven, is het model van de machtsverhoudingen en de
ongelijkheid tussen mensen. Het feit dat we op voorhand weten te moeten
sterven - we zijn allen ter dood veroordeeld - veroorzaakt het kwaad in de
wereld. De opstand tegen de dood is daarom Canetti's eigenlijke obsessie.
Van aIle grenzen die een mens in zijn leven ontmoet, is het de enige
absolute ; hij kan ze niet zelf overschrijden. Canetti revolteert tegen de
velen die de dood als iets vanzelfsprekends aanvaarden en tegen de
religies die er een zin willen aan geven. Het besef dat er na de dood niets
meer is, heeft een nieuwe, 'vertwijfelde' heiligheid op het leven geworpen.
Het toneelstuk Die Befristeten, waarin Canetti aIle mogelijke houdingen
tegenover de dood heeft willen weergeven, toont welke verregaande implicaties de dood op de samenleving heeft. De mensen uit dit haast abstracte utopische drama leven in een maatschappij en een tijd waarin allen
het ogenblik kennen waarop ze zullen sterven. Hun naam drukt het hun
toegemeten aantallevensjaren uit. Hun geboorte- en sterfdatum, die hun
door een 'capsulaan' bij de geboorte in een capsule om de hals gehangen
wordt, moeten ze evenwel geheimhouden. De onzekerheid over de dood is
verdwenen, iedereen sterft op zijn tijd. Ais gevolg daarvan beginnen de
mensen met de dood rekening te houden, d.w.z. ze berekenen wat een
ander hun kan bieden en wat ze zich zonder scrupules kunnen veroorloYen. Er komt een hierarchie van individuen met hoge levensverwachting,
die neerkijken op de overigen. Tot een kritisch twijfelaar ontdekt dat de in

7 Massa & Macht, vert. J. Tuin, Amsterdam, 1976, p. 524.
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feite lege capsules door de religieuze machthebbers ingevoerd zijn om rust
en orde onder het yolk te scheppen. Er ontstaat euforie om de verkregen
vrijheid, maar evenzeer angst en paniek ; ook op het leven in vrijheid volgt
de dood. Niemand heeft het recht de ogen daarvoor te sluiten : 'De
grootste inspanning van het leven be staat hierin : niet gewend te raken aan
de dood'".
Dit laatste citaat is een van de vele Aufzeichnungen of spontane aantekeningen die Canetti iedere dag schrijft. Het zijn flitsen van zijn denkproces,
subjectief maar tegelijk universeel van aard. Ze halen hun kernachtigheid
uit het soort taal waarin ze zijn geschreven, een taal die in het hele oeuvre
fascinerend werkt. Korte zinnen en een spaarzaam woordgebruik, concreet tot het tastbare toe; Canetti schrijft 'alsof boeken niet bestonden'.
Het motief daartoe ligt vermoedelijk vervat in volgende passage uit de
reisindrukken : 'Onder de mensen uit onze windstreken die hun leven in
dienst van de Iiteratuur stellen, heb ik mij zeiden prettig gevoeld. Ik heb
hen veracht, omdat ik iets in mijzelf veracht ; ik geloof dat dit iets het
papier is'", Je moet de aantekeningen lezen tot ze transparant worden voor
de gedachte die erachter ligt. Naar de inhoud illustreren ze twee eisen die
Canetti in zijn rede over Broch aan een schrijver heeft gesteld : met zijn
tijd en tegen zijn tijd te zijn. In taIrijke notities is de oorlog aanwezig. 'Ik
kan geen Iandkaarten meer zien. De namen van de steden stinken naar
verbrand vlees'. 'Zes mensen in uniform rond een tafel, geen goden,
bepalen welke steden het eerstvolgend uur weggeveegd worden'. 'Men
kan niet meer ademen, alles staat bol van zegepraal'. Canetti denkt naover
de dood, de taal ('Teveel straten in de taal, alles is reeds gebaand'), de
eigenschappen van mensen en volkeren, de geschiedenis, schrijven, denken en wie het voor hem deden, de dieren, zichzelf('Hoe graag zou hij niet
in een wereld zijn, waarin hij niet bestaat') en over dingen die geen naam
hebben : 'Het grootste is wat zo klein geworden is, dat het aIle grootheid
overbodig maakt '!".
Meer dan de andere werken tonen de aantekeningen ook een subversieve
Canetti, die zich verzet en afzet tegen wat hij beeft doorzien. Tegen de
macht als uitgesteld geweld b. v. schrijft hij door precieze omkering van
het voorbeeld dat hij in Masse und Macht gebruikt : 'Mijn hevigste wens is

8

'Die grosste Anstrengung des Lebens ist, sich nicht an den Tod zu gewohnen.' (Die

Provine. des Me nschen, Munchen, 1973, p. 298).
9 Stemm en van Marrakesch, Amsterdam, 1969, p. 83.
10 Die Provinz des Menschen, Munchen, 1973 :

'Ich kann keine Landkarte mehr sehen. Die Namen der Stadte stinken nach verbranntem
Fleisch. Sechs Leute in Uniform urn einen Tisch, keine Gotter, bestimmen, welche Stadte in
einer Stunde verschwinden.' (p. 53). 'Man kann nicht atmen, es ist alles voll Sieg.' (p. 87).
'Zuviel Strassen in der Sprache, alles vorgebahnt.' (p. 226) 'Wie gem er in einer Welt
ware, in der er nicht existiert.' (p. 169) 'Das Grosste ist, was so klein geworden ist, dass
es aIle Grosse uberflussig rnacht.' (p. 309)
Grosse uberflussig macht.' (p. 309)
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het te zien hoe een muis een nog levende kat opvreet. Ze dient echter ook
lang genoeg met haar te spelen' II. Zijn ontevredenheid met het bestaande
brengt hem tot de opheffing ervan, het paradigma van wat kiln zijn, wordt
uitgespeeld tegen wat is. Tweemaal verzamelt hij een aantal notities en
geeft ze een in dit opzicht sprekende titel: ,Gesellschaften' en 'Umkehrungen'. Samenlevingen : 'Een samenleving waarin de mensen naar
believen oud ofjong kunnen zijn en daarin steeds afwisselen'12. Omkeringen : 'In een lichtreclame verwisselden de letters van plaats en waarschuwden voor de geprezen waar'!". Met Musils man zonder eigenschappen, die in een opstel schrijft : 'God maakt de wereld en denkt
daarbij : het zou net zo goed anders kunnen zijn' 14, deelt Canetti de zin
voor de niet-gerealiseerde mogelijkheden.
11 'Mein grosster Wunsch ist es zu sehen, wie eine Maus eine Katze bei lebeodem Leibe
frisst. Sie solI aber auch lange genug mit ihr spielen.' (p, 11)
12 ' Eine Gesellschaft, in der die Menschen nach Belieben alt oder jung sein konnen uod
immer damit abwechseln.' (p. 266)
13 'In einer Lichtreklame tauschten die Buchstaben ihre Stelle und warnteo vor der
angepriesenen Ware.' (p. 332>" .
14 'Gott macht die Welt und denkt dabei, es konnte ebensogut anders sein.'
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De opvang van Surinaamse
drugverslaafden
Henk Spitteler en Adriaan Waalwijk

Rond 1975 kwamen er ongeveer 140.000 Surinamers naar Nederland.
Reden voor deze massale uittocht was de onafhankelijkheid van Suriname
en, daarmee gepaard gaand, de angst voor verslechtering van het sociale
en politieke klimaat in het eigen land enerzijds en hoge verwachtingen ten
aanzien van de toekomstmogelijkheden in Nederland anderzijds. Voor
velen droeg deze emigratie dan ook eerder het karakter van een vlucht dan
van een weldoordachte beslissing. Al dadelijk bij aankomst stuitte het
merendeel op een aantaI primaire sociale problemen als huisvesting en
werkgelegenheid. Waren het in de jaren zestig voornamelijk de hoger
geschoolden die hier hun toevlucht hadden gezocht, nu waren het bij
uitstek ongeschoolden of mensen die een ontwikkeling hadden genoten
welke in Nederland door zijn andere waarden en de taalbarriere nauwelijks telde. Integratie, welke vooral via deze weg had moeten plaatsvinden, kwam slechts met mondjesmaat tot stand. De geografische afstand
was dan weI overbrugd, niet de culturele.
In Suriname, de problemen en hun oplossingen (Spectrum, 1977) stelt G.J.
Kruijer dat in Suriname de Hindostanen in veel ruimere mate dan dat bij de
Creolen het geval is, hun eigen cultuur hebben kunnen bewaren door het
isolement waarin zij, eerst aIs landarbeiders en later als kleinlandbouwers,
kwamen te verkeren. Vrijwel verstoken van onderwijs in de Nederlandse
taal en cultuur, hebben zij hun eigen cultuur kunnen conserveren. In
Nederland zien we een voortzetting van deze traditie, waarin het gevoel
van eigenwaarde diep verankerd is en waardoor de identificatieproblemen
geringer zijn dan die van de Creoolse bevolkingsgroep. Over de Creolen in
Suriname merkt Kruijer op, dat zij het sterkst vemederlandst zijn, terwijl
het verzet tegen de atbankelijkheid van Nederland en tegen het imiteren
van Nederlandse maniertjes juist bij hen het sterkst naar voren is gekomen. Het Surinamer-zijn werd door hen als problematisch ervaren.
Vanuit dit gezichtspunt is het o.i. niet verwonderlijk dat de Creolen en met
name de jongeren onder hen met de nieuwe omstandigheden in Nederland
de meeste moeite hadden. Velen vonden geen aansluting bij het typisch
Westeuropese onderwijs, kenden geen te vergelijken beroepservaring en
werden mede door het klimatologische verschil vooral in de winter teruggeworpen op zichzelf. Op aIle manieren probeerden zij zich staande te
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houden. Het ligt dan ook voor de hand dat juist onder de groep jonge
Creolen een niet gering percentage gebruikers van hard drugs als heroine
te vinden is.
Heroine (pak-fang, junk, horse of smack) is het meest radicale vluchtmiddel onder de drugs dat we tot nu toe kennen. Het verandert het gedrag
en het denken van mensen en wel op de meest negatieve manier (1).
Heroine brengt geen fijne gevoelens voort, maar slaat ze weg. Ze werkt
verslavend en gewennend,' en een onderbreking van het gebruik brengt
ernstige en pijnlijke ontwenningsverschijnselen met zich. Langdurig gebruik kan leiden tot ondervoeding en verwaarlozing en dit weer (of een
overdosis) tot de dood. De gebruikers van hard drugs (heroine, cocaine,
morfine en opium) worden 'junkies' genoemd. Deze be naming geldt zowel
voor negers als voor blanken. Niettemin is er een kenmerkend verschil
wat betreft de achtergronden. c.q. de oorzaken van het problematisch
druggebruik.
De Surinamer wordt geconfronteerd met een voor hem moeilijk toegankelijke cultuur, waarvan hij desondanks probeert deel uit te maken, terwijl
de potentiele blanke druggebruiker juist aan die cultuur probeert te ontsnappen. Bij deze laatste speelt dus de drang naar non-conformisme een
belangrijke rol. Uiterlijk is een blanke junk daardoor al van een zwarte
junk te onderscheiden. Hij verwaarloost zichzelf, zijn kleding enz., terwijl
de zwarte junk zo lang mogelijk netjes gekleed gaat. Voorts spuit een
blanke, de neger daarentegen rookt of snuift de heroine.
Niet aIleen de verschijningsvorm maar ook de hulpverlening kent een
tweedeling. Zo zijn er verscheidene centra die qua opvatting over hulpverlening lijnrecht tegenover elkaar staan. De voomaamste tegenstellingen wat de Surinaamse drugproblematiek betreft, zijn te vinden in vooren tegenstanders van een integratieve opvang. De voorstanders verwijzen
naar de situatie van de afgekickte junk die opgenomen zal moeten worden
in onze samenleving. Tegenstanders onderkennen een fundamenteel gemis aan gevoel voor eigenwaarde bij de zwarte junk en trachten dit gemis
vanuit een Surinaams cultuurbesef op te heffen.
De volgende twee interviews gaan over de achtergronden van het problematisch druggebruik bij Surinaamse migranten en hun opvang in Nederland.

Gesprek met Waldie Breeveld
Waldie Breeveld, zelf Surinamer, is sinds 1977 als projectcoordinator
werkzaam bij de stichting 'De Regenboog' in Amsterdam. Deze stichting
houdt zich vanuit een evangelische inspiratie bezig met de hulpverlening

1 Mau Fabri, Het witte monster, Rotterdam, 1976.
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aan druggebruikers. Zijn opdracht behelst het ontwikkelen van een hulpverleningsbeleid en het opzetten van een hulpverleningsproject ten behoeve van de problematische druggebruikers uit Suriname.
Doe mij een plezier en zet deze opmerking vooraan in uw artikel : 'Van
aIle gekleurde mensen die waar ook ter wereld in een overwegend blanke
maatschappij wonen zijn wij, ondanks aIle vraagstukken die onze aanwezigheid oproept, er het beste aan toe'.
Wat verstaat U onder het kolonialismesyndroom ?

Dat begrip heb ik in de wereld gebracht, doelend op de sociaal-psychologische gespletenheid die mensen treft die gekolonialiseerd zijn geweest of
gekolonialiseerd worden. Het begrip is ontstaan naar analogie van het
K.Z.-syndroom. Mensen die in een onderdrukkingssituatie hebben verkeerd, gaan symptomen vertonen die daarmee samenhangen. Een van de
meest saillante kenmerken van het kolonialisme-syndroom is, dat samen
met het kolonialisme elke vorm van eigen creativiteit van de autochtoon
de kop wordt ingedrukt, gebagatelliseerd en geridiculiseerd. Hierdoor
ontwikkelen gekolonialiseerden een sterk imitatievermogen, waarvan het
pijnlijke is dat ze zich zonder het zelf te willen richten naar de kolonisator
of de onderdrukker en er zich zelfs mee identificeren.
Kan ik hieruit afleiden dat er ook bepaalde klassen binnen die groep
bestaan ?

Ik geloof niet dat dit te typeren is in termen van klasseverschillen .of
klasseonderscheid. Naarmate men in staat is de onderdrukker feilloos na
te bootsen, gaat dat gepaard met een zekere waardering voor die onderdrukker, die delen van ofelementen uit die onderdrukte groep gebruikt om
zijn bevelen te laten doorsijpelen. Er ontstaat een tussenlaag die de orders
van de onderdrukker uitvoert. De beheersing van de Nederlandse taal in
Suriname is niet zozeer gericht op het communicatieve aspect als weI op
de status- en positiebepaling in die samenleving. Het betekent zoveel als
'geleerd', 'beschaafd,, terwijl het niet beheersen van die taal synoniem is met 'achterlijk', 'dom', 'niet kunnen denken'.
Heeft het zich afzetten tegen deze imitatiedrang te maken met het ontstaan van de subculturen ?

Ja, dat kan enerzijds via het benadrukken van de eigenheid, anderzijds uit
een gevoel van onvermogen om deel te nemen aan de dominante klasse,
die overigens de selectiecriteria hanteert. Wanneer wij de zaak nu toespitsen op de Surinaamse groep in Nederland, dan geloof ik dat hetgeen ik
hiervoor gezegd heb over het kolonialismesyndroom duidelijk tot uiting
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komt. Subcultuur impliceert een stukje solidariteit, maar ook een noodgedwongen samenzijn.
Men ZOU dus een differentiatie kunnen maken tussen een bewuste en een
gevoelsmatige, niet-anders-kunnende groep binnen zo' n subcultuur.

Ja, zonder meer.
Zijn er typerende voorbeelden te geven van zo'n groepen ?

Ik denk b. v. aan de mobilisatiebewegingen waar mensen niet verplicht,
maar uit puur geestelijke en emotionele overeenstemming contact zoeken,
als een exponent. De exponent van de andere groep is de verslaafde die
overal uitgespuwd wordt, maar het meest de aansluiting in de Nederlandse
samenleving nodig heeft. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat de
leeftijd van deze mensen tussen de 14 en 30 jaar ligt. De ouderen hebben
meestal al een plaats gevonden.
Wijst U de opvang van Surinaamse junks door Surinaamse tehuizen af ?

Wanneer men Surinamers gaat inzetten om zich uitsluitend met de problematiek van de Surinamers be zig te houden, dan moet men zich goed
realiseren in wat voor onmogelijke situatie die Surinamer terechtkomt. De
eerste eis die aan deze Surinamer gesteld zou moeten worden is, dat hij
zijn plaats in deze maatschappij gevonden heeft of zijn plaats weet. Hij
moet stabiel zijn, omdat hij dagelijks geconfronteerd zal worden met
problemen die hij achter zich heeft of nog steeds zelf meemaakt. Deze
emotionele belasting kan daarom de creativiteit en de ontplooiing van zijn
werk in ernstige mate belemmeren. Ik ben zonder meer voor integratie.
Als de hulpverlener moet integreren, zou hij dan vanuit pragmatisch
oogpunt blank moeten worden ?

Wat ik bedoel is, dat de hulpverlener zich moet realiseren dat hij als
betaalde functionaris medeverantwoordelijkheid draagt in deze samenleving.
.
Wordt deze medeverantwoordelijkheid niet bemoeilijkt door de eigen
culturele bagage ?

Mensen die geen of slecht onderwijs hebben genoten, wier persoonlijke
mogelijkheden niet gerespecteerd worden, die een minderwaardigheidscomplex hebben, die naar Nederland komen en opgevangen worden of
niet opgevangen worden en ondergebracht worden bij mensen die zelf
nauwelijks weten waar ze staan, mensen die zo volslagen gedesorienteerd
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raken, zijn niet de dragers van een cultuur. De kinderen falen en zien de
toekomst niet meer zitten en ze gaan aan de drugs. Drugs als middel om
zichzelf te modificeren, vorm te geven.
Hoe groot is het aantal Surinaamse druggebruikers in Nederland?
Ik wil me niet in dergelijke termen gaan uitdrukken, want ik geloof dat wij
de problematiek beter oplossen door aan te tonen dat wortels zijn geschoten en dat er sprake is van een toename. U moet mij zo'n soort vragen niet
stellen. Vraag mij hoeveel ongetrouwde moeders met 2 of 3 kinderen
wonen. Vraag mij hoeveel gebroken gezinnen er zijn. Vraag mij wat de
doorsnee opleiding is van de Surinamer. Vraag mij hoe de Surinamers aan
een baan worden geholpen. Vraag mij hoe het staat met de huisvesting van
Surinamers. En de antwoorden zullen U een lijst verschaffen van het
aantal potentiele druggebruikers.

Gesprek met Raymond Brammerloo
Raymond Brammerloo.iook Surinamer, werkte een aantal maanden bij de
stichting 'Wan PipeI' als streetcornerworker. Hij werd begin 1978, ontslagen omdat hij te vereuropeest zou zijn. De stichting 'Wan Pipel' richt
zich uitsluitend op Surinaamse junks en wenst geen integratiebeleid te
voeren.
Raymond Brammerloo werkt voorts op een aantal afkickboerderijen en is
thans ambulant jeugdwerker te Purmerend.
Hoe staat U tegenover het integratiebeleid tussen de Nederlandse en
Surinaamse instellingen ?
Er zijn gelukkig een aantal mensen die de ernst inzien van het feit dat we
met de Nederlandse samenleving te maken hebben, maarde meeste Surinaamse instellingen werken nog te geisoleerd. Men heeft een ijzeren
gordijn opgetrokken, waarmee ik bedoel dat men er bij voorbeeld van
uitgaat dat de Nederlandse hulpverlener de typisch Surinaamse problemen niet zou kunnen begrijpen. Bij een bezoek aan een Surinaamse
afkickboerderij krijgt de Nederlandse hulpverlener al gauw het gevoel
opgedrongen dat hij 'aapje" komt kijken. Deze indoctrinatie van bovenaf
werkt door, de junks zijn net zomin gewend aan blanke belangstellenden
en dit bevestigt dan zogenaamd weer de reden om niet te integreren. Het
gevoel in de steek te zijn gelaten door de Nederlandse samenleving is
unaniem.
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Hoe groot is de afhankelijkheid van de junks ten aanzien van de hulpverleningsinstellingen ?

De afhankelijkheid is over het algemeen erg groot, maar ik geloof dat men
het net zo goed zou kunnen omdraaien. Een voorbeeld van 'klantenbinding' waar ik moeite mee heb, is bij voorbeeld de verstrekking van soft
drugs zoals weed, hash of marihuana. De junks blijven hierdoor in een
roes, zodat de werkelijke emoties niet of nauwelijks naar buiten komen.
De ontevredenheid bij de junks over de behandeling die ze bij hun leiders
krijgen is groot, maar daar de behoefte aan drugs en alcohol groot is, wordt
het afwijzen van de soft drugs een onmogelijkheid. De dealers lopen
overigens in en uit.
Wat zijn de doelstellingen van de drugvrije dag- en nachtverblijven ?

De doelstellingen zijn zeer uiteenlopend van aard en kunnen het trainen
van sociale vaardigheden, assertiviteitstrainingen, voorlichtingscursussen over de Nederlandse samenleving of vitale facetten daarvan, cursussen over drugs enz. beslaan. WeI is bij voorbeeld gebleken dat het houden
van intensieve groepsgesprekken weinig oplevert, omdat de leiders,
hoe wei zelf Surinamers, te weinig gemotiveerd zijn. De omgangsvormen
tussen de hulpverlener en de verslaafde zijn sterk hierarchisch, wat op
zich niet zo verwonderlijk is, omdat ook de hulpverlener zich moeilijk kan
losmaken van een inferioriteitsgevoel ten aanzien van de Nederlandse
samenleving en zodoende ten aanzien van zijn eigen groep een superieure
rol aangemeten krijgt.
Zou er een mentaliteitsverandering moeten optreden binnen de Surinaamse hulpverleningsinstellingen ?

Er wordt te veel over en te weinig met de junk gesproken. Dit geldt ook
voor mensen van C.R.M., die uitgebreid aankondigen wanneer zij een
bepaald afkickcentrum of -boerderij gaan bezoeken. De hele boel wordt
dan 'gecleaned', terwijl er nauwelijks met de verslaafden wordt gepraat.
Het werken bij een Surinaamse instellingvereist een enorm improvisatietalent, gezien de chaotische taakverdelingen, werkvoorbereidingen en
planning. Van een goede communicatie is nauwelijks sprake. Als men
binnen de Surinaamse instellingen te vee I structureert, is de kans op
problemen erg groote Men krijgt dan snel het verwijt 'vereuropeest' te zijn.
Tevens zou men het publiek dusdanig moeten informeren en mobiliseren,
dat dit gemeenschappelijk probleem eventueel in samenspraak met de
politie, opgelost zou kunnen worden. Mensen verstoten junks, onze levende doden, voordat het leven hen verstoot. Ze sterven twee maal.
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Viollet-Ie-Duc en de architectuur van
vandaag
Geert Bekaert

Honderdjaar geleden stierf de Franse archtitect en architectuurhistoricus
Eugene-Emmanuel Viollet-Ie-Duc (18~4-1879). Zijn naam is een begrip in verband met de vernieuwde belangstelling voor de gotiek en de
restauratie van oude gebouwen.
Maar zijn ware betekenis reikt, geloofik, verder. Hij blijft latent aanwezig
in het denken en doen van de hedendaagse architectuur. Dat was op
zichzelf al een voldoende reden om, ter gelegenheid van deze verjaardag,
enkele van zijn geschriften! opnieuw te laten uitgeven, Er is overigens
geen specifiek historische belangstelling voor nodig om deze meer dan een
eeuw geleden geschreven boeken met groot plezier te lezen. WeI moeten
ze dan kritisch worden gelezen. Er is sedert Viollet-Ie-Duc geen samenhangende doctrine, geen 'corps de doctrine' meer voorgesteld die zo
systematisch en tegelijk zo open is, dat ze als het ware om kritiek en verder
denken vraagt en deze tot op zekere hoogte ook kan integreren.
In zijn essay over 'Viollet-Ie-Duc en het rationele standpunt' '2 heeft John
Summerson het plechtige moment van de geboorte van de modeme
architectuur beschreven. Dat was in 1863, toen Viollet-le-Duc, tot grote
verbazing van vriend en vijand benoemd tot professor in de kunstgeschiedenis en de esthetica aan de Ecole des Beaux-Arts in Parijs,
temidden van een oorverdovend kabaal verkondigde dat het Frankrijk van
de 1ge eeuw in staat was,juist zoals de Grieken in hun gouden tijdperk met
hun mythologie hadden gedaan, in een structurele architectuurvorm uitdrukking te geven aan de nieuwe denkbeelden die de maatschappelijke en
industriele revoluties hadden meegebracht. 'Car notre siecle n'a pas encore tout dit'. Dat ogenblik blijkt het enige moment van succes te zijn
geweest in Viollet-Ie-Ducs kortstondige academische carriere. Op 26
1 Entretiens sur l'architecture (1863), 1.024 pp, (197 ill.), BF 690 ; Histoire d'une maison
(1873), 304 pp., BF 320 ; Histoire d'une forteresse (1874), 432 pp., BF 360 : Histoire de
l'habitation humaine (depuis les temps prehistoriques jusqu'a nosjours) (1875), 416 pp, BF.
360 ; Histoire d'un hotel de ville et d'une cathedrale (1877), 336 pp., BF 320 ; Histoire d'un
dessinateur (comment on apprend a dessiner) (1879), 312 pp., BF. 320, reeks geleid door
Geert Bekaert en uitgegeven bij Pierre Mardaga, Brussel.
2 John Summerson, Viollet-le-Duc and the Rational Point of View, in Heavenly Mansions, New York, 1963.
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maart 1864 gaf hij zijn ontslag. De school waar hij na enkele weken als
student was weggelopen, verliet hij na enkele maanden ook als professor.
In zijn 'simples aveux aux lecteurs' die hij aan zijn Entretiens laat voorafgaan, zet hij zelf de fundamentele reden van zijn mislukking uiteen :
'Ofwei blijft mijn onderricht binnen de cirkel waarin men mij opgesloten
acht, maar dan wordt het eng en levert het meer gevaar op dan nut ; ofwei
ga ik buiten die cirkel staan, maar dan verlies ik het vertrouwen dat ieder
auteur of docent zijn lezers of toehoorders moet inboezemen, willen zijn
lessen nuttig zijn'". Maar men moet die hele 'belijdenis' lezen. Niet aIleen
de Ecole des Beaux-Arts, maar aIle instituten yond Viollet-le-Ducdodelijk voor het denken en voor de kunst. Toch is het aan zijn professoraat te
danken dat hij op een meer synthetische manier dan hij in zijn Dictionnaire
raisonne de l' architecture francoise had gedaan, zijn ideeen over architectuur samenvatte en uitgaf onder de titel Entretiens sur /' architecture.

Architectuur is voor iedereen begrijpelijk
De simpele titel, 'Gesprekken over architectuur', betekent veel. Hij suggereert een van de meest fundamentele standpunten van Viollet-le-Duc :
als een wezenlijke maatschappelijke activiteit is architectuur voor iedereen toegankelijk, 'les lois de l'architecture peuvent etre comprises par
tout le monde' . Iedereen heeft recht op architectuur. Er kan door iedereen
gewoon over gepraat worden. Ze kan niet het voorrecht zijn van een
aparte klasse van mensen die zich architecten noemen en die dank zij een
eigen opleidingsinstituut in de geheimen ervan worden ingewijd. Om
Viollet-le-Duc's architectuurtheorie te begrijpen, behoeft men geen inwijding, aIleen gezond verstand. Hij richt zich dan ook niet tot architecten,
kunsthistorici of architectuurtheoretici, maar tot een algemeen publiek,
het publiek dat dagelijks met architectuur te maken heeft, het publiek dat
bouwt en woont. Dat publiek wil hij laten zien dat architectuur iets anders
is, altijd iets anders is geweest, dan wat architecten nu voorhouden. Door
zich de architectuur toe te eigenen als een prive-jachtterrein, hebben ze
het yolk, 'de natie' voor Violet-Ie-Due, vervreemd van een van zijn meest
vitale behoeften en krachtigste uitdrukkingsmiddelen. Architectuur heeft
beslist haar eigen werkelijkheid, maar die is niet los te koppelen van de
maatschappelijke werkelijkheid in het algemeen. Ze maakt er een constituerend deel van uit. Viollet-le-Duc spreekt dan ook nooit als een
deskundige, maar als een leek die over architectuur nagedacht heeft en
haar geschiedenis heeft bestudeerd. Zijn denkbeelden zijn als het ware
3 'Ou mon enseignement se tiendra en dedans du eerele dans Iequel on me suppose
enferme, et eet enseignement sera etroit, plus dangereux qu'utile ; ouje sortirai de ce cercle,
et I'on ne m' aceordera plus Ia eonfianee que tout auteur ou professeur doit inspirer a ceux qui
Ie lisent ou l' ecoutent, sil veut que ses lecons soient profitables'.

Geert Bekaert/Viollet-le-Duc en de architectuur van vandaag

411

niet van hem, ontlenen hun waarde niet aan zijn autoriteit, maar spreken
aan vanuit hun eigen evidentie, die zich tot in de helderheid van de
schrijftrant en de illustratietechniek doorzet. In latere publikaties, zoals
Histoire d' une maison , waarin hij zich niet zonder reden tot een jeugdig
publiek richt, gaat hij niet enkel van de zelf-evidentie van de techniek uit,
maar ook van die van de praktijk : een onervaren student bouwt zelf een
woning. De rol van de architect is die van een Socrates, die door zijn
vragen tot nadenken stemt.

Architectuur is een verhaal
Het 'verhaal' is een ander kenmerk van Viollet-le-Duc's geschriften.
Noch zijn Dictionnaire, noch zijn Entretiens , noch zijn latere publikaties,
bevatten abstracte theoretische uiteenzettingen. Een uitspraak van Aldo
Rossi, 'de architectuur zijn de architecturen', geldt ook voor Viollet-IeDue. Architectuur bestaat slechts als concrete historische werkelijkheid
in de verschillende architectuurstijlen. Een reflectie over architectuur kan
dus aIleen maar plaatsvinden aan de hand van historische analyses.
Theorie en geschiedenis zijn niet van elkaar los te maken. Viollet-Ie-Duc
heeft ze ook nooit los van elkaar beschouwd. Uit zijn historische verkenningen is zijn theoretisch inzicht gegroeid en vanuit dat theoretisch inzicht
krijgt de geschiedenis haar inzichtelijke structuur. Door het introduceren
van de geschiedenis als factor van de theorie zet Viollet-Ie-Duc zich af
tegen zijn grote voorgangers Vitruvius, Alberti, de Franse theoretici. Bij
hen figureren historische feiten aIleen als illustratie. Bij Viollet-Ie-Duc is
een geschiedkundig feit het doorslaggevend argument. De geschiedenis is
de directe en enige leerschool. En geschiedenis is de studie van het hele
kenbare verleden. Ze is ook het argument tegen de academie die zich op
historische stijlen beroept. Merkwaardig genoeg is het die historische
dimensie die bij navolgers van Viollet-le-Duc het eerst genegeerd wordt,
zodat de theorie uit haar voedingsbodem wordt ontworteld en in een nieuw
academisme ontaardt, zoals dat het geval was bij Gropius en diens opzet
van het Bauhaus. Daar waar Viollet-Ie-Duc de mogelijkheid tot kritiek op
de eigen doctrine in de historische reflectie had ingebouwd, wordt door het
afwijzen van de geschiedenis juist die mogelijkheid uitgesloten.

Architectuur is het produkt van een sociale werkelijkheid
Het historische karakter voert ook de relativiteit in de theorie in. Een
ideaal voorbeeld, een ideale architectuur bestaat niet. Er zijn slechts vele
architectuurstijlen, elk met hun eigen karakter, eigen schoonheid, eigen
geschiedenis. Dat deze eigenheid toch bespreekbaar blijft, is te danken
aan het feit dat elk van deze stijlen de realisatie is, de vorm, van enkele
algemene principes die de essentie van de, van alle architectuuruitrnaken.
Dit brengt met zich mee dat een architectuurstijl nooit uit zichzelf ver-
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klaard kan worden, niet uit zijn VOrIn, niet uit zijn constructie. Architectuur is het specifiek produkt van een 'etat social'. Ze is een sociaal feit en
van daaruit moet ook haar eigenheid worden verklaard, De klemtoon die
Viollet-Ie-Duc op het constructieve aspect legt, moet in dit kader ingepast
worden. Het staat niet op zich. Het geeft helemaal geen voldoende verklaring voor de architectuur noch voor haar ontwikkelingen. Het maakt er
weI een wezenlijk deel van uit, zo dat men nooit van architectuur kan
spreken zonder het over het constructieve aspect te hebben. Uitdrukkelijk
stelt Viollet-Ie-Duc dat constructie het middel is ; architectuur het resultaat. Dit resultaat nu is meer dan de beredeneerde toepassing van het
middel, meer dan het realiseren van een abstract principe. Architectuur is
niet het werk van een computer, maar een ingewikkeld proces. Het inzicht
in dit proces, impliciet of expliciet, vormt de voorwaarde, maar is geen
garantie om tot een verantwoorde architectuur te komen en kunst voort te
brengen. Een niet te verwaarlozen element in het proces is de persoonlijkheid van de kunstenaar die telkens nieuwe individuele synthesen maakt
binnen een specifieke principiele structuur. Het grote argument tegen het
academisme, zoals tegen elke vorm van formalisme, is dat het deze structuur zozeer verengt, dat er van een zinvolle creativiteit geen sprake meer
kan zijn en dat de inspiratie van te voren wordt vastgelegd Misschien ligt
in dit inzicht van het relatieve van elke architectuurvorm ook een sleutel
om het persoonlijke oeuvre van Viollet-Ie-Duc - zijn ontwerpen en gebouwen - een meer plausibele interpretatie te geven dan doorgaans gebeurt.

Architectuur is onafbankelijk, nationaal, democratisch
De benadering van Viollet-Ie-Duc zoals we die hier in het algemeen hebben geschetst en die steunt op een onvooringenomen lectuur van zijn
geschriften, beantwoordt niet aan het beeld dat de architectuurgeschiedenis van hem heeft nagelaten. Men kan overigens nauwelijks van een beeld
spreken. Van Viollet-le-Duc is niet vee I meer overgebleven dan een naam,
een abstract begrip : het begrip van de idealistische restauratie die een
historisch gebouw zodanig wijzigt, dat het aan een ideaal model
beantwoordt, zelfs als dit nooit zou hebben bestaan. Viollet-Ie-Duc heeft
inderdaad deze definitie van het begrip restauratie gegeven, maar een
interpretatie ervan kan maar gebeuren in het kader van zijn algemene
theorie over architectuur, zoals hij zelf op vele plaatsen laat verstaan. Uit
wat voorafgaat, blijkt al dat hij geen echte ideaalbeelden kent. Niet eens
een ideaalbeeld van een bepaalde stijl, De reconstructies van een bepaald
type zijn niets anders dan getekende definities, die nooit als zodanig
hebben bestaan of kunnen bestaan. Hij kan niet anders dan procesmatig
denken. Getuige hiervan ook de aard van zijn belangstelling voor de
geologie. Niet de vorm van het bergmassiefop zich interesseert hem, maar
de vorm als resultaat van een wordingsproces. Elk gebouw is het resultaat
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Toepassing van het nieuwe materiaalgebruik en de nieuwe symboliek ,. een tekening die een
grote invloed op de 'moderne architectuur' he eft uitgeoefend.
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van een individuele geschiedenis en die individuele geschiedenis, die zich
in een algemeen tijdsbeeld inschrijft, moet worden onderzocht. WeI bIijft
hij het gebouwals een kunstwerk beschouwen met een eigen organische
structuur die om voltooiing vraagt. Maar ook deze, als men wil academische rest in de theorie is nog ingegeven door de overtuiging dat een
gebouw meer is dan een prent of een verwijzing naar vroegere tijden. Voor
ruines is Viollet-Ie-Duc ongevoelig. Een ruine vraagt om herstel. Restauratie is iets anders : zij wil een bedreigde architectuur weer opnemen in het
leven, waar aIle architectuur in thuishoort. Zoals architectuur is het monument geen waarde op zich.
Daarbij komt dat hij de restauratie vooral zag als de restauratie van
nationale monumenten, en dus van de gotiek, de nationale architectuur bij
uitstek. En ook dit heeft aanleiding gegeven tot veel misverstand. Nooit
heeft Viollet-Ie-Duc de gotiek als ideale architectuurvorm beschouwd.
Zijn overwegingen over de Griekse of Romeinse bouwkunst bewijzen het
tegendeel. Als hij zijn voorkeur laat blijken voor de gotiek, dan niet aIleen
omdat er in die keuze een sterk polemisch element tegen het academisme
vervat ligt, maar ook omdat hij er en de nationale volkse aard en de
modeme geest in gerealiseerd ziet. De eigenheid van de gotiek ligt daar,
een eigenheid die Viollet-Ie- Due met verbazende scherpzinnigheid tot in het
laatste detail afleidt. In zijn Dictionnaire schrijft hij onder het trefwoord
Architecture onder meer : De architecten van de goriek waren even consequent in het gebruik van de nieuwe vormen als de Griekse architecten in
de toepassing van hun systeem van de 'orden' ... Voor de Grieken was de
architectuur een abstracte kunst,... zij legt regels op in plaats van aan
regels te gehoorzamen, zij legt regels op aan materialen en mensen : hier
hebben we te maken met het antieke fatum. De westerse architecten in de
Middeleeuwen daarentegen waren onderworpen aan de wet van het
christendom. Deze erkent Gods souvereiniteit, maar laat de mens zijn
vrijheid, zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen werk en beschouwt de
mens, hoe gering hij ook is, als geschapen naar het beeld van de Schepper':'. En iets verder : 'In de gotiek is de materie onderworpen aan de
idee. Dat is slechts een van de consequenties van de moderne geest, die op
zijn beurt voortkomt uit het christendom's. De gotiek is voor Viollet-IeDue een 'onafhankelijke, nationale kunst', 'un art independant, national,
qui se pliait a tous les besoins', en vooral : 'De kunsten die tot ontwik4 'Les architectes de I'epoque ogivale etaient aussi consequents dans l'emploi des formes
nouvelles que l'etaient les architectes grecs dans l'application de leur systeme de proportion
des ordres , independamment des dimensions. Chez ceux-ci l'architecture etait un art abstrait; l' art grec est un, et il commande plutot qu'il n' obeit ; il commande aux materiaux et
aux hommes ; c'est le/atum antique; tandis que les architectes occidentaux du moyen age
etaient soumis it la loi chretienne qui, reconnaissant la souveraine puissance divine, laisse it
l'homme son libre arbitre, la responsabilite de ses propres oeuvres et Ie compte, quelque
infime qu'il soit, pour une creature faite it I'image du Createur'.
5 'Dans l'architecture gothique , la matiere est soumise it l'idee, elle n 'est qu'une des
consequences de I'espirt moderne, qui derive lui-meme du christianisme'.
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keling komen op het einde van de 12e eeuw, vinden hun oorsprong in de
Gallo-Romeinse natie, zij weerspiegelen als het ware haar geest, haar
strevingen, haar heeleigengenievZij ontstaan buiten de geprivilegieerde
klassen op hetzelfde ogenblik dat de eerste politieke instellingen veroverd
worden door de stadsbevolking'", Onafhankelijk, nationaal, democratisch : de drie kenmerken van de gotiek, die ook de fundamentele
kenmerken zouden moeten blijven van een nieuwe architectuur, al kan
deze in principe geen gelijkenis vertonen met de vonn van de gotiek. In
een noot bij het 8e Entretien spreekt Viollet-Ie-Duc zijn bewondering uit
voor de HaIles Centrales van Parijs en besluit : 'Misschien heeft men hier
niet gedacht dat men kunst moest maken. We zouden er beter aan doen
ook vandaag geen kunst meer te willen maken. Dat is misschien de kortste
weg om tot kunstwerken te komen die uitdrukking zijn van onze beschaving'",

Viollet-Ie-Dues actualiteit
Terwijl de persoonlijke legende van Viollet-Ie-Duc als rabiaat restaurateur
voortleefde en nog altijd voortleeft, steunde de hele ontwikkeling van de
moderne architectuur op het onpersoonlijke fundament van zijn doctrine.
En dat niet aIleen in Frankrijk, waar tegenstanders en navolgers, Guadet,
de Baudot, Perret, Le Corbusier, vaak letterlijk de denkbeelden van
Viollet-Ie-Duc overnamen, maar ook in het buitenland : Gaudi in Spanje,
Berlage en De Bazel in Nederland, Van de Velde en Horta in Belgie , en zo
zou men verder kunnen gaan in Italie, Duitsland, Engeland, de Verenigde
Staten. In de catalogus die bij de herdenkingstentoonstelling Viollet-IeDue in 1965 te Parijs werd uitgegeven, heeft men de invloed van Viollet-IeDue in de verschillende landen nagegaan, maar het beperkte zich haast
uitsluitend tot zijn invloed als restaurateur. Maar zelfs na een vluchtige
verkenning kan men rustig stellen dat zijn invloed op de modeme architectuur minstens even diepgaand, zo niet diepgaander is geweest. De
miskenning van zijn figuur door de historici van de modeme beweging
zoals een Pevsner of Giedion is daarom des te merkwaardiger en werpt een
scherp licht op deze geschiedschrijving. Hoewel hij de architectuurtheorie, de architectuurgeschiedschrijving, de architectuurpraktijk op een beslissende wijze heeft beinvloed .als waarschijnlijk niemand van zijn generatie, is hij buiten de architectuurgeschiedenis blijven staan. Een althans
gedeeltelijke verklaring daarvan ligt in de persoonlijkheid van Viollet-Ie6 'Les arts qui se developpent it. la fin du XIIe siecle sont sortis du sein de la nation
gallo-romaine, its sont comme le reflet de son esprit, de ses tendances, de son genie
particulier ; nous avons vu comme its naissent en dehors des classes privilegiees en meme
temps que les premieres institutions politiques conquises par les populations urbaines.'
7 'Peut-etre n'a-t-on pas pense qu'il fallutfaire de l' art. II faudrait done souhaiter qu'on
n'en voulut plus faire auiourd'hui ; ce serait peut-etre Ie plus court chemin pour arriver it. nous
donner des oeuvres d'art, expressions de notre civilisation'.
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Due zelf, die zichzelf nooit op de voorgrond heeft geplaatst, maar altijd
verdween achter datgene waarmee hij bezig was. De karakteristiek die Ch.
Blanc in 1879 van de tekenkunst van Viollet-Ie-Duc gaf, kan op zijn hele
intellectuele produktie toegepast worden: 'L'art de dessiner etait chez
Viollet-Ie-Duc une faculte a l'etat de prodige. D'autres en dessinant, font
voir leur dessin : lui, il montre la chose merne ... ' .
Op de actualiteit van de aanpak van de Viollet-Ie-Duc heeft H. Damisch
reeds gewezen, in zijn inleiding op L'architecture raisonnee :, 'Men hoeft
de tekstenniet veel geweld aan te doen om Viollet-Ie-Duc de taal van het
modeme structuralisme te laten spreken'. Maar het is niet eens nodig om
Viollet-Ie-Duc bij de structuralisten in te lijven om zijn actualiteit te
verdedigen. Die actualiteit ervaart men heel direct als men hem leest tegen
de achtergrond van de actuele architectuurproblematiek, die zich kristalliseert rond de termen 'rationalisme", 'realisme' en 'formalisme' en cirkelt
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rond de vraag naar de autonomie van de architectuurvorm. Juist de problematiek van de architectuurvorm is de kern van Viollet-Ie-Duc's opvattingen. Een formalistische benadering wijst hij niet enkel af, maar hij laat
zien dat zulk een benadering aan de echte problematiek nooit toekomt. In
die duidelijke positiename ligt zijn sterkte, maar begint ook zijn zwakte.
Hij heeft sterke argumenten om de loskoppeling van de vorm van de
architectuur uit haar hele ontstaansproces afte wijzen. Hij geeft zelfs heel
wat aanzetten om een verklaring voordie vorm te vinden. Een actueel,
kritisch, doordenken op de principes die hij aanreikt, zou weI eens heel
vruchtbaar kunnen blijken. Maar in dit doordenken zouden dan ook de
grenzen van zijn benadering, van zijn rationalisme, dat 'uiteindelijk ook
nog een vorm van idealisme blijkt te zijn, omlijnd moeten worden. Maar
juist dat overstijgen en verruimen van zijn grenzen ligt in de dynamiek van
zijn denken besloten.
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Quevits 'Neergang van Wallonie' :
ook voor Vlaanderen een teken aan de
wand?
Luc Goossens

Weinigen zullen de actualiteit van het regionaal probleem in de Belgische
context betwisten. De verhouding tussen de gewesten valt echter voortdurend ten prooi aan ideologiserende voorstellingen. De meest opvallende
uiting daarvan is de jongste controverse rond het probleem : of nu eerst de
communautaire kwestie via staatshervorming opgelost dien te worden,
dan weI of de economische en sociale problemen de voorrang moeten
hebben. Dat weinigen klaar zien in de aard van de verhouding tussen de
gemeenschappen, bewijzen de talloze 'welles-nietes' discussies die op
deze of-of vraagstelling meestal volgen.
Een wetenschappelijke benadering van de problematiek zou enige verheldering kunnen brengen, al is niets twijfelachtiger dan het succes van een
dergelijke ondememing bij hen die de communautaire regie in handen
hebben. Michel Quevit! presteerde het een werk op de markt te brengen
dat op grond van sociologisch verwerkt feitenmateriaal, de krachtlijnen
van 150 jaar regionale ontwikkeling in ons land tracht bloot te leggen",
Les causes du dec/in wallon bedoelt het proces te maken van de economische en politieke besluitvorming in haar geheel. Het is de verdienste van
de auteur dat hij kon aantonen hoe de huidige regionale problemen stuk
voor stuk voortvloeien uit het samenspel van economie en politiek over
een tijdspanne van anderhalve eeuw. Het laat zich aanzien dat maar
weinig hoofdrolspelers in de Belgische politieke arena erg in hun nopjes
zullen zijn met de resultaten van deze studie : in economische kringen
blijkt men zich nauwelijks aan de (neo)kapitalistische logica te kunnen
onttrekken, terwijl de politieke milieus er evenmin in slagen daaraan veel
atbreuk te doen. De politiek tracht aIleen, bij de uitstippeling van haar
1 Michel Quevit werd geboren in 1939 te Rebecq-Rognon. Als leerling-typograaf komt
hij in de arbeidersbeweging terecht. Nadien studeert hij filosofie en politieke en sociale
wetenschappen aan de U.C.L. en vervolmaakt zich aan de universiteiten van Wisconsin,
Michigan en Harvard. In 1976 behaalde hij een doctoraat in de sociologie aan de V.C.L.,
waarvan het boek dat hier ter bespreking ligt een bewerking is. Momenteel combineert hij
wetenschappelijk onderzoek met sociaal-politiek vormingswerk binnen de Waalse beweging,
2 Les causes du declin wallon. L'influence du pouvoir politique et les groupes financiers sur Ie developpement regional, Preface de Michael Aiken, Editions Vie Ouvriere ,
Bruxelles, 1978,311 pp.
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beleid, ook vorm te geven aan een bepaalde interpretatie van de
'staatsraison'. Het feitelijk resultaat is in aIle geval de bestaande ongelijke
ontwikkeling van de gewesten, waarbij Vlaanderen, of althans een gedeelte ervan, vooralsnog het voordeel van de voorsprong aan zijn kant
heeft. Het lot van de gewone Brusselse, Vlaamse of Waalse burger blijkt
voortdurend secundair te zijn. De teloorgang van Wallonie is daarvan,
aldus Quevit, het zuiverste bewijs en moet een waarschuwing inhouden
voor mogelijk ondoordacht triomfatisme van Vlaamse zijde.
De bekommernis voor het lot van de burger - en met name voor dat van de
Waalse burger - is voortdurend onderhuids aanwezig in het boek van
Michel Quevit. Dat engagement en maatschappelijke betrokkenheid niet
noodzakelijk verlies aan objectiviteit betekenen, moge blijken uit de korte
analyse van zijn betoog.

Bet theoretisch kader
Voor een goed begrip van de wijze waarop Michel Quevit de geschiedenis
van regionaal Belgie analyseert, is het van wezenlijk belang naar de grote
lijnen van zijn theoretisch kader te verwijzen. Zijn uitgangspunt is de
overtuiging dat sociologiebeoefening slechts op een verantwoorde wijze
kan gebeuren door een interdisciplinaire aanpak die, naast de sociologie in
de strikte zin, ook en voornamelijk de historische, politieke en economische dimensies integreert.
Vanuit dat perspectief wordt de wordingsgeschiedenis van de regio's in
Belgie uitgetekend als een netwerk van drie maatschappij-structurerende
systemen:
- het economisch systeem en met name de concrete gevolgen van de
zogeheten vrije concurrentie ;
.
- het politieke systeem en met name de relatie van de sociale krachten
met de organisatie van de staat ;
- de algemene sociale verhoudingen en met name de concrete gestalten
van de klasseverhoudingen en/of -tegenstellingen.
Die systemen beinvloeden elkaar wederzijds, al moetjuist het onderzoek
uitmaken hoe die veeivuldige relaties precies liggen. Wat er ook van zij,
preciseert de auteur, de regionale ontwikkeling speelt zich in aIle geval af
op twee overheersende probleemgebieden :
- het z.i. rechtstreeks verband tussen het regionale onevenwicht en de
geschiedenis van het kapitalisme, en meer speciaal de daaraan inherente concentratie- en centralisatietendens ;
- de wijze waarop de staat en zijn institutionele centralisatie zowel de
uitdrukking is van de verhouding tussen de sociale krachten als het
veld waarop hun conflicten uitgevochten worden.
Met dit interpretatieschema in het achterhoofd zal Michel Quevit dan in
een eerste gedeelte van zijn werk de geschiedenis overlopen van de
ongeIijke ontwikkeling van de regio's in Belgie.
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Vlaanderen en Wallonie :
een bevestiging van de hypothese van de remmende
voorsprong
De regionale geschiedenis van Belgie wordt onderverdeeld in drie significante periodes : een eerste tot even na de eerste wereldoorlog, een tweede
tussen de beide wereldoorlogen, en de derde na de tweede wereldoorlog.
De eerste periode , gaande van 1830 tot 1920, werd gekenmerkt door het
opkomende industriele kapitalisme. De financiele concentratie had als
pendant de politieke concentratie in handen van de Franstalige bourgeoisie. Dank zij de aanwezigheid van steenkool in het Waalse bekken, werd
zuidelijk Belgie een bijzonderaanlokkelijke landstreek voor het koninginnestuk van het financieel-industrieel kapitalisme : de zware staalindustrie. Vooral Henegouwen en Luik werden economisch sterk. Die
eenzijdige aandacht voor Wallonie, of beter DOg voor de steenkool in
Wallonie, legde de kiemen voor een eerste regionalisering van de Belgische staat. Die kiemen kwamen al gauw tot ontwikkeling. Op economisch
vlak zette de industrialisatie en concentratie zich tussen de twee wereldoorlogen onafgebroken verder.
Nieuwe feiten na W.O.I waren evenwel de ontginning van het Limburgs
bekken' en het groeiend strategisch belang van de haven van Antwerpen.
Die feiten luidden de tweede periode in, gaande tot 1945. Vlaanderenwerd
attractief voor investeerders, en weI in die mate dat de economische groei
er sneller ging dan in Wallonie, Die aantrekkingskracht ging echter ook
gepaard met de opkomst van een Vlaamse industriele burgerij die handig
inspeelde op de krachten die de Vlaamse Beweging al geruime tijd had
gewekt en levendig hield. Een soort populistisch ideaal werd vooropgesteld, dat de klassentegenstellingen verdoezelde. Via de oprichting en de
werking van het V.E.V. (Vlaams Economisch Verbond) werd een eigen
financiele zelfstandigheid voor de Vlaamse burgerij bedongen, die door
haar strategisch optreden de groeiende economische macht ook geleidelijk
in politieke macht wist om te zetten.
De derde periode , na de tweede wereldoorlog, wordt enerzijds gekenmerkt door internationalisatie van het kapitaal en anderzijds door de
ontwikkeling van een gecentraliseerd regionalisme.
Door de toenemende concentratie op economisch gebied doet zich op
steeds meer markten oligopolievorming voor. Anderzijds, maar daar
nauw mee verwant, wijzigen zich ook de verhoudingen tussen staat en
kapitaal : de staat ziet zich gedwongen de investeringspolitiek van de
prive-sector via subsidiering te ondersteunen, en wordt tegelijk geroepen
om een politiekvan planning en programmatie uit te werken.

3 De ontdekking door A. Dumont van steenkool in de Limburgse ondergrond dateerde al
van 1901, maar met de ontginning werd pas na de eerste wereldoorlog een begin gemaakt.
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Wegens die functieverruiming, maar ook omwille van de oligopolievorming en later omwille van de toenemende multinationalisering, doet zich
een verdere centralisering voor. Binnen de Belgische grenzen is het meest
markante naoorlogse feit de blijvende economische achteruitgang van
Wallonie en de omzetting van de traditionele achterstand van Vlaanderen
in een voorsprong. Dat beslissende keerpunt situeert zich rond de jaren
zestig. Even opvallend is de vrij homogene ontwikkeling van het Vlaams
gewest, terwijl Wallonie vooral getroffen wordt in zijn voormalige ontwikkelingspolen, Henegouwen en -Luik. Volgens Michel Quevit houdt
deze ontwikkeling nauw verband met de gewijzigde houding binnen het
kapitalisme zelf, dat meer expansiekansen aanwezig achtte in Vlaanderen.
Een analyse van de regionale aanwezigheid van industriele groepen in de
regio's leert ons dat Wallonie voornamelijk door Belgische financiele
groepen wordt gecontroleerd, n1. voor 56 %, waarvan 49 % door de
'Societe Generale '. In Vlaanderen daarentegen wordt de industriele
structuur voor 60 % gedomineerd door buitenlandse of gernengde Belgisch-buitenlandse groepen, terwijl Belgische groepen er slechts 27 %
controleren.
De achteruitgang van Wallonie wijt Michel Quevit onder meer aan het feit
dat nu precies de Belgische financiele groepen geleidelijk minder
geinvesteerd hebben in de staalsector van Wallonie om hun financiele
politiek te her-orienteren op meer winstgevende gebieden als het bank- en
verzekeringswezen, de immobiliensector en het toerisme. Voorzover er
desondanks toch nog investeringen in het staal werden gerealiseerd,
kwamen die ten goede aan Vlaanderen (Sidmar te Zelzate) en weI mede
omdat de overheid daar voor aantrekkelijke tegemoetkomingen zorgde.
Vlaanderen van zijn kant dankte zijn economische groei vooral aan de
inplanting van multinationale bedrijven. Tussen 1959 en 1966 gebeurden
85 % der vreemde vestigingen in Vlaanderen, tegen slechts 14 % in Wallonie, De Belgische staat reageerde t.a. v. Vlaanderen, mede door toedoen
van de strategische opstelling van de Vlaamse industriele burgerij, zeer
geschikt op de nieuwe intemationale dimensie die het kapitalisme zich
aanmat. De economisch kloof tussen Vlaanderen en Wallonie werd er
alsmaar breder door.
Ondertussen werd diezelfde staat geconfronteerd met twee bijkomende
problemen : enerzijds de groeiende politieke macht van de arbeidersbeweging en anderzijds het stijgend beroep van de prive-sector op de
overheid om de onzekerheden op het vlak van de concurrentie en de
produktieverhoudingen op te vangen.
De reactie daarop vormden de fameuze 'structuurhervormingen'. Het
'Sociale Overleg' bewerkte in feite een pacificatie tussen de sociale partners en kwam uiteindelijk neer op de bestendiging van de structurele
grondslagen van het sociaal-economisch systeem. De 'Economische
Planning en Programmatie' liet aIle vrijheid aan het prive-initiatiefen bleef
uiteindelijk beperkt tot een planning van de openbare uitgaven. Het sys-
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teem versterkte bovendien de centraliserende trend in de besluitvorming.
Die centraliseringsprocessen namen niet weg dat met name in Wallonie
regionalistische ongenoegens de kop opstaken als reactie op de achteruitgang van Wallonie en op de groeiende invloed van het Vlaams
patronaat. Michel Quevit spreekt in dit verband van een tweede regionaliseringsgolf, na die welke zich reeds in Vlaanderen had voorgedaan tussen
de twee wereldoorlogen, zonder dat zij eigenlijk als dusdanig werd onderkend. Die tweede golf heeft uiteindelijk geleid tot een zogenaamd regionaal beleid van de overheid.

Het regionaal beleid
In uitvoering van de expansiewetten, heeft de centrale overheid van 1959
tot 1973 duidelijk de investeringen in Vlaanderenbevoorde eld : 58 % van
de investeringskredieten ging naar Vlaanderen, 40 % naar Wallonie en
2 % naar Brussel".
Een tweede merkwaardige vaststelling betreft de verdeling binnen de
regio's : de centrale overheid richt in belangrijke mate de aandacht op de
reeds bestaande economische centra : Antwerpen en Oost-Vlaanderen in
het Vlaams gewest, Henegouwen en Luik in Wallonie.
Opvallend daarbij is dat de overheid zich bovendien schijnt te laten leiden
door de vestigingsnormen van de multinationale ondernemingen . Ook bij
hen gaat de voorkeur uit naar streken die op zijn minst al een regionale
pool bezitten.
Een vierde in het oog springende tendens blijkt uit de sectoriele spreiding
van de investeringskredieten :
- de gelden komen vooral de drie dominante sectoren ten goede : de
scheikundige sector (29,1 %), de metaalfabrikaten (23,4 %) en de
staalnijverheid (21,4 %). Samen goed voor 74 % van de centrale overheidssubsidies.
4 Die volgens Quevit duidelijke 'bevoordeling' van Vlaanderen ten aanzien van Wallonie
komt weI in een ander lieht te staan, wanneer men rekening houdt met het relatief aandeel van
beide gewesten in de totale Belgisehe bevolking. Volgens de officiele stellingen droegen het
Vlaamse taalgebied, het Waalse (inel. het Duitse) taalgebied, en Brussel hoofdstad volgende
proeenten bij :
. 1959

1972

Vlaams gebied

54,50

56,23

Waals gebied

34,48

32,69

Brussel

11,02

11,08

Gemeten aan de stand van de bevolking (gewis niet het enige
verdelingseriterium) zou Vlaanderen in 1973 met zijn 58 % van de
kredieten 1,7 % 'te veeI' hebben gekregen, Wallonie echter met
zijn 40 % zelfs 7,31 % 'te veeI'.
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ook de multinationale ondernemingen tonen zich vooral actief in deze
sectoren : 66 % der vreemde vestigingen treft men aan in de scheikundige branche en 30 % in de staalsector.
.

Vit dit alles nu gaan besluiten dat de invloed van de economie op de
politieke besluitvorming blijkbaar zo doorslaggevend is dat hij typisch
politieke en sociale invloeden uitsluit, zou getuigen van weinig zin voor de
historische realiteit. Volgens Quevit beoogt de overheid bij haar economisch beleid weI degelijk de stabiliteit van het sociale systeem en houdt zij
terdege rekening met de geldende sociale krachten.
De regionaliseringstendens gaf aanleiding tot een gelijkwaardige evolutie
op regeringsniveau. In de periode van 1959 tot 1973 kwam gemiddeld
ongeveer 40 % der ministers uit Vlaanderen. Dat overwicht" neemt geleidelijk af onder invloed van de toenemende druk van de Waalse regionale
beweging. In 1973 hadden zowel Vlaanderen als Wallonie elk 43 % van de
ministers onder controle. Die vooruitgang van de Waalse aanwezigheid
ging echter gepaard met de afnemende invloed van de Brusselse vertegenwoordiging.
Een en ander bracht echter mee dat, gezien de grote persoonlijke macht
waarover een minister in Belgie beschikt, een verschuiving aan de gang is
van unitair naar regionaal centralisme . Bovendien meent Quevit te kunnen aantonen dat bij de verdeling van de ministerportefeuilles de Vlamingen in de beschouwde periode, de meest belangrijke sectoren naar zich toe
wisten te halen ; dat bij hen het evenwicht tussen de sociale krachten
blijkbaar weI in rekening werd gebracht en dat vooral de tanende invloed
van het Brusselse gewest duidelijk tot uiting kwam.
Een en ander laat Quevit toe te besluiten dat er sprake is van een economiscli systeem en van een politiek systeem die elk over een relatieve
autonomie beschikken en op een complexe wijze op elkaar inwerken.
'Soms raken ze (de logica van het economisch systeem en die van het
politiek systeem) elkaar, soms lopen ze uiteen, meestal nochtans versmelten ze met de natuurlijke tendensen van de economische ontwikkeling.' (p. 197)
Samenvattend kan men zeggen dat de hier geschetste ontwikkelingen tot
een tweevoudig globaal resultaat hebben geleid. De beslissingen van de
centrale overheid hebben bijgedragen zowel tot de uitholling van de macht
van de Belgische samenleving om de economie op eigen bodem te beheersen als tot de uitholling van het gehele Belgische sociale systeem. Hierdoor was het mogelijk dat geen structurele initiatieven tot stand kwamen
om de neergang van Wallonie te stuiten.

5 40 % Vlaamse ministers (voor een bevolkingsaantal van 56 %)
is voor Quevit vanzelfsprekend een onaanvaardbaar 'onevenwicht'.
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Welk alternatief ?
Het spreekt vanzelf dat Quevit zijn (Waalse) lezers niet verweesd wenst
achter te laten. Consequent met zijn wetenschappelijke benadering waarschuwt hij voor steriel nationalisme of overdreven anti-flamingantisme.
De eis voor Waalse autonomie kan hij bijgevolg evenmin zonder meer
bijtreden.
Wat volgens hem in de eerste plaats vereist is, zijn structuurhervormingen
die Wallonie financiele armslag geven ten einde een industrieel beleid op
het getouw te zetten dat de aanwezige menselijke, rnateriele en technologische capaciteiten valoriseert.
Zijn overtuiging dat het uiteindelijk toch de logica van het kapitaal is die
determinerend zal zijn, ontlokt hem de waarschuwing dat de wegen van
het internationaal kapitalisme ondoorgrondelijk zijn en dat ook Vlaanderen bijgevolg niet zeker is van zijn toekomst. De voortschrijdende internationalisering van het economisch systeem zou de nationale autonomie
weI eens zo fundamenteel kunnen aantasten dat het tenslotte nog weinig
belang heeft wie in Belgie het roer in handen heeft.
Ondanks zijn klaarblijkelijk pessimisme omtrent de toekornst, pleit hij
voor een beleid dat rekening houdt met de noden van de bevolking en van
de regios, volgens de normen van een maatschappij die altematieven
weet te bieden voor het bestaande, in een geest van - en met het oog op samenwerking tussen Brusselaars, Vlamingen en Walen, in functie van
hun gemeenschappelijke belangen.

Kritische beschouwingen
Wie het boek van Quevit leest, komt ongetwijfeld onder de indruk van de
wetenschappelijke ernst die het werk over de hele lijn kenmerkt. De
auteur paart bovendien vakmanschap aan oorspronkelijkheid. Hij verwerkt geschiedkundige gegevens, sociale en economische data en sociaal-wetenschappelijke theorieen en onderzoeksmethoden tot een geheel
dat werkelijk leidt tot nieuwe inzichten in de Belgische geschiedenis en
met name dan de regionale dimensie daarvan : 'Les causes du declin
wallon' lijkt ons een -verplichte lectuur te zijn voor al wie zich een eigen
mening veroorlooft m.b.t. de communautaire kwestie, omdat de auteur
aantoont dat staatsbeleid, regionale politiek en niet het minst het lot van
een gewest, niet kunnen worden verklaard los van de (intemationale)
economische werkelijkheid.
De hamvraag na lectuur van het boek lijkt mij toch te zijn : of de economische (kapitalistische) logica wel die verklarende kracht heeft die Quevit
haar uiteindelijk toekent. Juist omdat ook hij eigenlijk uitgaat van de
stelling dat men ten aIle prijze dient te vermijden in een eendimensioneel
'economisch' en dus deterministisch verklaringsschema te vervallen, zou
men zijn conclusie - dat de logic a van de politieke Macht meestal versmelt
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met de natuurlijke tendensen van de economische ontwikkeling - beter
gestoffeerd en uitgelegd willen zien. Al komt die conclusie voor wie het
boek helemaal doorleest zeker niet onverwacht.
Alles samen genomenkan men zeggen dat Quevit, als hij het heeft over 'Ie
declin wallon', in eerste instantie denkt aan 'Ie declin economique de la
Wallonie', en slechts in tweede, afgeleide instantie aan de politieke minorisatie binnen de Belgische context. Denkend aan Vlaanderen wekt Quevit
de indruk dat economische welvaart en macht in de handen van de politici
de waarborg betekenen voor een yolk of een regio, terwijl hij zelfuiteindelijk opkomt voor een alternatieve samenleving tegen de kapitalistisch
geinspireerde hedendaagse maatschappij ! Hij heeft geen poging ondernomen om de kenmerken van een altematief Belgie ook maar te schetsen, hetzij dan dat het daar zou gaan om de autonome uitoefening van de
politieke macht door de regio' s in het belang van de burgers van die
regio's.
Het komt ons voor dat Quevit, naast de vermelde 'economische' valkuil,
evenmin de politistische heeft kunnen ontlopen. De meest opvallende
illustratie van deze stelling tref ik aan in de allerlaatste zin van het boek.
Waar Quevit het heeft over die mogelijke alternatieve samenleving, verwacht hij dat deze zou kunnen bijdragen 'a debloquer les nationalismes
steriles qui divisent Ie peuple wallon et le peuple flamand' . Begaat Quevit
hier niet duidelijk de flater de steriele nationalistische stellingenoorlog van
de politici zo maar in de schoenen van het Waalse en het Vlaamse volk te
schuiven ?
Aangenomen nog dat het politieke een allesbehalve te veronachtzamen
gegeven is, zelfs dan zal lang niet iedereen het erover eens zijn dat de
Vlaamse politici over zoveel macht beschikken als Quevit weI beweert.
De nooit aflatende betwistingen rond de betoelaging van de regio's, die bij
voorbeeld tot uiting komen naar aanleiding van de zogenaamde communautarisering van heel wat sociaal-economische dossiers of naar aanleiding van de regionale verdeelsleutels, hadden Quevit in deze tot meer
nuancering moeten aansporen. Een en ander vraagt evenwel om een
verklaring.
Mij komt het voor dat Quevit, gezien zijn uitdrukkelijk theoretisch uitgangspunt, noodgedwongen in louter economisme en politisme moest
vervallen : zijn verklaringsmodel be staat, zoals vermeld, uit een economisch systeem en een politiek systeem die, relatief autonoom als ze zijn,
elkaar wederzijds bemvloeden. Had de auteur meer aandacht gehad voor
de sociale dimensie, dan had hij zich tal van moeilijkheden bespaard. Het
'geval Brussel" is daar de meest treffende illustratie van. De meest opvallende lacune, zeker voor communautaire vaklui, is Quevits manifeste
onmacht het 'probleem-Brussel' ook maar enigszins te situeren of te
verklaren.
In feite herleidt de auteur de hele regionale problematiek van Belgie
voortdurend tot een louter Vlaams-Waalse aangelegenheid.iDat Brussel
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ook voor Quevit een onopgelost probleem blijft, mag geen toe val heten.
Brussel lijkt ons bij uitstek een aspect van de regionale kwestie te zijn,
waarvoor de economische determinanten, in vergelijking met de politieke
en sociale, van minder gewicht zijn, of, beter gezegd misschien, van een
totaal andere aard dan voor Vlaanderen en Wallonie.

Wij nemen graag de tijd
veer u
Zo zijn wij. Voor ons is een bank nu eenrnaal geen
plaats waar mensen mekaar paperassen toeschuiven en waar clienten als nummers komen en
gaan.
Wij nemen graag de tijd voor u, want wij geloven in
«rnaatwerk-. Voor iedere specifieke situatie is er
een oplossing. Het is onze taak die te vinden voor
u. Kom eens langs.
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De nieuwe Grondwet van Spanje
Manuel Alcala

Twee maanden geleden, op 6 december 1978, werden de Spanjaarden
opgeroepen voor een Referendum over de hoogste wet, aan de band
waarvan zij voortaan zouden worden geregeerd : de nieuwe Grondwet.
De uitslag van bet Referendum is bekend : met overgrote meerderbeid
sprak het Spaanse volk zich uit ten gunste van het ontwerp-Grondwet, dat
tot stand kwam met medewerking van aIle partijen in bet Parlement, dat in
juni 1977door het yolk was gekozen. In beide huizen van het Parlement, in
het Congres (van de volksvertegenwoordigers) en in de Senaat werd dit
ontwerp op 31 oktober 1978 goedgekeurd. En deze goedkeuring is nu,
overeenkomstig algemene verwachting, rechtstreeks door de Spaanse
kiezers bevestigd.
Daarmee werd de moeizame overgang van de dictatuur naar de democratie op een gelukkige wijze voltooid.
De eerste stap tot deze overgang werd gezet door de Koning, Don Juan
Carlos I. President Adolfo Suarez, leider van de regerende centrum-partij
UCD (Union del Centro Democratico) trouw bijgestaan door de socialistiscbe oppositie-partij PSOE (Partido Social Obrero Espafiol) en de overige groeperingen in het Parlement hebben, inhakend op dit initiatief, bet
ontwerp Grondwet tot voltooiing gebracht. AIleen de Baskische N ationale
Partij PNV (Partido Nacional Vasco) had van te voren laten aantekenen
dat zij tegen stemde.
.

Op 26juli 1977 bad bet nieuw verkozen parlement eenparig beslist de
redactie van een nieuwe grondwet toe te vertrouwen aan een parlementaire commissie. Die commissie bestond uit drie afgevaardigden van de UCD, een afgevaardigde van de PSOE, een afgevaardigde van de sterkste communistische partij, de Catalaanse PSUC
(ong. een derde van aIle communistische stemmen) als vertegenwoordiger van aIle in het parlement zetelende communisten en
met name die van de PCE (Partido Communista de Espana), een
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vertegenwoordiger van de Catalaanse en Baskische minderheden,
en een afgevaardigde van de Alianza Popular, AP (de verzameling
van oud-franquisten en uiterst rechtse krachten onder aanvoering
van Fraga Iribarne). Elk van de zeven commissieleden zou volgens een beurtrolsysteem het voorzitterschap van de commissie
waarnemen. Na enige strubbelingen geraakten de zeven commissieleden het erover eens de geheimhouding te bewaren, totdat zij
over een bepaald punt of artikel van de ontworpen grondwet, binnen de commissie zelf, een akkoord zouden hebben bereikt.
De besprekingen begonnen op 3 augustus 1977 en duurden tot 16
maart 1978. Binnen de commissie werden de kritieken, bezwaren en
voorstellen van aIle vermelde partijen (en nog andere als de Partido
Democracia Cristiana, PDC) behandeld. De commissie stond teyens vaak onder de zware druk van extra-parlementaire instanties
als : de Vereniging van Katholieke Ouders die pleitten voor het vrije
onderwijs ; de bezwaren van kardinaal Taranc6n tegen het voorgenomen a-confessionele karakter van de nieuwe grondwet ; de aanbevelingen van de 27e Spaanse bisschoppensynode (nov. 1977) in
verband met de eerbied voor het leven, de bescherming van de
familie, de eerbied voor de verschillende 'nationaliteiten' in Spanje ,
de vrijheid van onderwijs, de erkenning van de katholiciteit van de
Spaanse samenleving ; de hevige polemieken in de pers en met name
de daar geuite bezwaren van de ondememerswereld tegen de voorgenomen beperkingen van de vrije markteconomie. Op 15 maart
1978 dreigden de onderhandelingen nog volledig afte springen over
de kwestie van de relatieve autonomie van de gewesten, maar de dag
daarop al wist de UCD het op een akkoord te gooien met de Baskische en Catalaanse minderheden, om de ontwerptekst definitief af
te ronden (voor een vrij volledig overzicht van de onderhandelingen
cfr. Julio Colomer, Constitucion : el itinerario de un texto, in Raz6n y
Fe, april 1978, pp. 423-432).
Dank zij een comfortabele meerderheid ja-stemmen (88 % van de
uitgebrachte stemmen en 59 % van aIle stemgerechtigden) werd de
overgangsfase besloten met die geleidelijkheid en voorzichtigheid
welke aIle gematigde politieke strekkingen, DOg voor Franco's dood,
in het vooruitzicht hadden gesteld. Van de uitgebrachte stemmen
waren ongeveer 88 % positief, 8 % negatief en 4 % blanco of ongeldig. De onthoudingen die bij de parlementsverkiezingen vanjuni
1977 van 22 tot 23 % bedroegen, liepen bij het referendum echter op
van 32 tot 33 %. Dat vrij hoge nationale gemiddelde werd flink
opgetrokken door de onthoudingen in drie van de vier gewesten met
autonomie-ambities: het Baskenland (54,58 % onthoudingen),
Galicie (49,3 %), Asturie (38,4 %), terwijl Catalonie slechts 32,29 %
haalde. Opmerkelijk was ook dat binnenhet Baskische gewest zelf
grote verschillen optraden :

429

Manuel Alcala/De nieuwe grondwet van Spanje

onth. %
ja

uitgebrachte stem
overige
neen

Guipuzcoa
(S. Sebastian)

Viscaya (Bilbao)
Alava (Vitoria)
Navarra

56,55
56,06
40,70
32,42

63,87
70,88
71,93
75,67

29,82
21,62
19,98
16,96

6,31
7,50
8,99
7,37

Van aIle stemgerechtigden in Spanje stemden dus 59 % voor, 5,40 %
tegen, onthielden 33 % zich en stemden 2,6 % blanco of ongeldig.
Volgens aIle waamemers is de hele groep (onthouders, neen-stemmers ... ) van 41 % een allesbehalve homogeen front, daar het zowel
de uiterst rechtse en linkse weerstand als de radicale nationalisten
omvat (gegevens ontleend aan Leo Palacio, in Le Monde, 9 dec.
1978, p. 8).

Grondwetten te kust en te keur
De nieuwe Spaanse Grondwet is eigenlijk de eerste in twee eeuwen die niet
uit een nationaal trauma is geboren. De elf Grondwetten die eraan vooraf
gingen, waaronder ook die uit de Franco-periode, dankten hun ontstaan
aan conflictsituaties van uiteenlopende aard, hetgeen - ten dele althans hun korte levensduur verklaart. In de meeste gevallen vormden zij het
werk van die groepen, die op het moment van hun totstandkoming aan de'
macht waren en vaak werden zij boudweg ingevoerd zonder dat het
daartoe voorgeschreven Referendum plaats yond. Bijgevolg sloegen zij in
het land niet aan en waren zij tot mislukking gedoemd. Een van de weinige
Grondwetten, waarin nog een zeker streven naar democratisering lag
belichaamd, de Republikeinse Grondwet van 1931, raakte onmiddellijk in
een crisis, deels door gebrek aan politieke rijpheid in het yolk, deels door
de starheid van de rechts-radicale elementen in de samenleving en deels
door de talloze politieke blunders van de even talloze, onbestendige regeringen, die elkaar om de haverklap aflosten.
De politieke partijen van vandaag hebben daaruit lering getrokken met als
een der resultaten daarvan, dat inderdaad aIle in het Parlement vertegenwoordigde partijen samen aan het ontwerp van de nieuwe Grondwet
hebben gewerkt, aldus aantonend dat de wi! tot samenwerking stellig
aanwezig is. Iedere groep toonde zich bereid tot concessies. Het streven
was er eerlijk op gericht voor aile Spanjaarden een Grondwet tot stand te
brengen die de traditionele spanningen tussen links en rechts vanuit een
geest van matiging zou kunnen overwinnen. Men wilde in aIle ernst
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proberen het zware en bittere trauma van de burgeroorlog 1936-1939 kwijt
te raken. Daarbij speelde ongetwijfeld het feit mee dat de dictatuur die uit
de burgeroorlog was voortgekomen, ondanks haar talrijke politieke blunders en ondanks aIle conflictsituaties Spanje een zekere stabiliteit en een
soort sociale rechtsorde schonk, die de economische heropbouw van het
land ten goede kwamen.
Het bleek niet gemakkelijk om tot overenstemming te geraken over de
Grondwet. De politieke groepen bleven nog steeds van tegengestelde
vooroordelen en wereldbeschouwingen uitgaan en hun krachten
hielden elkaar in evenwicht. Hun spectrum spreidde zich van de progressieve, ofschoon gematigd linkse Communistische Partij (peE) tot de
kapitalistische en conservatieve Volks-Alliantie (AP). Tussen die twee
minderheden aan de flanken staat de partij die momenteel aan de macht
is : de Unie van het Democratische Midden (UCD) waarin nogal veelsoortige liberale, democratische en sociaal-democratische elementen zijn
verenigd en de partij van de oppositie, de Socialistische Arbeiderspartij
(PSOE) met een deels marxistische en deels sociaal-democratische inslag.
Bij deze vier komen nog de liberale Catalaanse Minderheid en de veel
omstreden Baskische minderheid met al haar bijzondere regionale problemen.
Overeenstemming tussen partners van zo uiteenlopende aard kon uiteraard onmogelijk worden bereikt zonder wederzijdse concessies zowel op
het sociaal-economische als op het ideologische en wereldbeschouwelijke
vlak. De weg naar een algerneen aanvaarde Grondwet, die Spanje eind
augustus 1977 insloeg, liep dus bepaald niet over rozen. Driemaal werd het
ontwerp Grondwet helemaal herschreven ; talrijke verbeteringen werden
er bij amendement in aangebracht en met name tijdens de parlementaire
behandeling leek het er verschillende malen kritiek uit te zien voor het
ontwerp.

Modern, open en gematigd
Ook zonder in technische details te treden kan men constateren dat de
samenstellers van de nieuwe Grondwet aan een breedvoerige tekst (tien
regels en 169 artikelen) de voorkeur hebben gegeven boven een korte maar
te algemeen gehouden formulering. Men heeft gezocht naar een tekst, die
zowel de thans aan de macht zijnde rechterzijde als de linker, die op haar
kans zit te wachten om de macht over te nemen, de mogelijkheid biedt om
te regeren.
De innerlijke structuur van de wet is duidelijk. Spanje wordt hierin beschreven als een sociale en democratische Staat, die als hoogste waarden
erkent : de vrijheid, de gerechtigheid, de gelijkheid en het politiek pluralisme. Een Staat die de vorm heeft van een parlementaire monarchie. De
wet verdedigt aIle bekende grondrechten en voegt daar nog aan toe het
recht op bescherming van het milieu. De macht van de Koning in zijn
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functie van staatshoofd tot het alleenrecht kandidaten voor het
Presidentschap voor te dragen aan hetParlement. Zijn morele macht reikt
daar echter ver boven uit. Hij wordt uitdrukkelijk gewaardeerd als het
stabiliserende element in het staatsbestel. De wetgevende macht berust
evenals in de bestaande Grondwet bij twee Kamers en ondergaat ook voor
het overige weinig verandering. Aan de rechterlijke macht wordt absolute
onatbankelijkheid gewaarborgd. Bijzondere aandacht krijgen economie
en staatsfinancien, Het kapitalistische systeem wordt weliswaar intact
gelaten, doch daarbinnen worden mogelijkheden geopend voor bepaalde
vormen van inspraak, voor vakbonden en voor de verwerving van het
bezit der produktiemiddelen door de arbeiders. De controle op de belastingheffing wordt aanzienlijk verscherpt. En tenslotte brengt de Grondwet
verandering in de positie der lagere territoriale organen, die eventueel
kunnen worden omgezet in autonome gebieden met een ver-gaande ' centrifugale' zelfstandigheid.
Het juridisch vacuum tussen de geldende oude en de thans aangenomen
nieuwe Grondwet wordt overbrugd door een overgangsregeling, waarin
aan de thans functionerende President Suarez de keus wordt gelaten
tussen ontbinding van het zittende Parlement en het uitschrijven van
nieuwe verkiezingen enerzijds en het aanbieden van zijn ontslag anderzijds met de uiteraard grote waarschijnlijkheid dat de Koning hem
wederom zal voordragen en dat het Parlement hem zal herkiezen. Wat zijn
persoon betreft, twijfelt niemand aan zijn terugkeer op zijn post ; aIleen is
men er algemeen van overtuigd dat zijn kabinet enige verandering, zo niet
een algehele vemieuwing behoeft.

De knelpunten
Zoals te verwachten viel heeft de tekst van de nieuwe Grondwet zekere
spanningen opgeroepen zowel binnen en tussen de politieke partijen als in
de publieke opinie.
Het eerste van die knelpunten, als men ze zo mag noemen, ligt in het
ontbreken van de naam Gods en het prijsgeven van de confe ssionele
g ebondenheid van de Staat. Aanvankelijk hebben de gematigd-rechtse
groeperingen en uiteraard de extreem-rechtse buiten-parlementaire
groepen zich daartegen verzet. Hun verzet yond echter geen weerklank bij
het yolk. Spanje zit nu eenmaal midden in een intensief seculariseringsproces, dat de facto door de grote meerderheid van het yolk wordt erkend
en aanvaard.
Zelfs de kerkelijke hierarchie accepteert de scheiding tussen Kerk en
Staat, zulks in overeenstemming met het decreet van het Vaticaans Concilie over de godsdienstvrijheid. Die godsdienstvrijheid wordt in de tekst
van de Grondwet ook erkend, zij het vergezeld van een kleine sociologische toespeling op de Kerk van de katholieke meerderheid. Niet meer dan
een algemene vermelding, waar een belangrijke katholieke sector, ge-
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steund door de hierarchic, op stond en waar de socialistische PSOE zich
bij neerlegde omdat zij tot niets verplicht. Misschien ware het toch beter
geweest het christelijk ferment in de Grondwet duidelijker erkenning te
geven. In enkele kringen toonde men zich overigens nog bezorgd over het
opnemen van de mogelijkheid tot ontbinding van het burgerlijk huwelijk.
Nu dit eenmaal in de Grondwet is opgenomen, kan men moeilijk meer
onder een erkenning van het burgerlijk huwelijk uit .
.Een ander knelpunt is het scheppen van ruimte voor een pluralistiscli
schoolsysteem ; een systeem waarin plaats is zowel voor openbare als
voor bijzondere scholen met een algemene financiering van het verplichte
basis-onderwijs door de Staat, zodanig dat geen discriminatie naar welstand ontstaat. Het Iukte de regeringspartij UCD slechts Iangs indirecte
weg, door verwijzing naar intemationaaI geldende overeenkomsten, de
ideologische zelfstandigheid van de bijzondere school te waarborgen. De
socialistische PSOE had liever een gemengde en eenheidsschool gezien,
die aan geen enkele ideologie gebonden zou zijn en voIledig van
staatswege zou worden gefinancierd. Zij veroordeelde de bijzondere
scholen van de Kerk, die volgens haar een discriminatie naar welstand
zouden toepassen en daarmee zouden indruisen niet aIleen tegen de overheersende stroming in de publieke opinie, maar ook tegen de houding die
de kerkelijke instanties na het Vaticaans concilie hebben aangenomen.
Het derde knelpunt wordt gevormd door het economiscli patroon, dat aan
de regelingen van de Grondwet ten grondslag ligt. In eerste aanleg worden
de particuliere eigendom en de ondemerningsvrijheid in het kader van een
markt-economie duidelijk aanvaard. Het economisch patroon van de
Grondwet draagt dus op het eerste gezicht een uitgesproken kapitalistisch
karakter. Doch niettemin verleent de Grondwet aan de Staat uitgebreide
volrnachten om in te grijpen in de bedrijven en opent zij voor de arbeiders
wegen naar het bezit van de produktiemiddelen. De artikelen die deze
mogelijkheden bevatten, zouden een eventuele socialistische regering
grote speelruimte laten. Reden waarom zij in brede conservatieve kringen
slechts onder zeker voorbehoud werden aanvaard.
Tenslotte het vierde knelpunt: de territoriale organisatie van het
staatsbestel. In tegenstelling tot de statische eenheid in het verleden,
tijdens de dictatuur verscherpt tot een krachtig centralisme, gaat de
nieuwe Grondwet uit van een dynamische eenheid. Zij erkent en waarborgt het recht op autonomie van de verschillende nationaliteiten en
regio's naar de mate waarin hun ontwikkeling is gevorderd. Weliswaar
sluit de Grondwet de staatsvorm van een federatie van autonome gemeenschappen nadrukkelijk uit, maar sommigen zijn daar nog niet helemaal gerust op en zien de nationale eenheid in gevaar omdat de verschillende partijen een sterk uiteenlopende uitleg geven aan de artikelen over
de autonomie der nationale groepen. Daaronder vormt ongetwijfeld het
Baskenland het meest omstredene, omdat hier het streven naar onafhankelijkheid het sterkst tot uiting kornt. Het bestuur van dit Baskenland,
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waar de georganiseerde terreur nog steeds voortgaat evenals de economische achteruitgang, zal waarschijnlijk het moeilijkste probleem vormen
waar het nieuwe Spanje in de naaste toekomst mee in het reine moet zien te
komen.

De Kerk en de Grondwet
Toen Spanje politiek overstapte van de dictatuur naar de democratie nam
de Kerk terughoudendheid in acht en thans heeft deze belangrijkste
grootmacht in het land diezelfde houding aangenomen ten aanzien van de
nieuwe Grondwet. De vaste commissie van de Bisschoppen heeft in een
nota van 28 september 1978 enige gematigde pastorale richtlijnen vastgelegd. Daarin wordt erkend, dat de tekst van de Grondwet onbetwistbaar
enkele fundamentele waardevolle elementen bevat, maar er worden ook
reserves in uitgesproken met name ten aanzien van de bepalingen over het
onderwijs en de .echtscheiding, Niettemin lieten de Bisschoppen deze
bedenkingen niet zo zwaar wegen dat zij een advies aan de gelovigen tot
afwijzing van de grondwet zouden rechtvaardigen. WeI achtten zij een
eventuele stemonthouding aanvaardbaar. Kardinaal Enrique Taranc6n
ging iets verder en hield zijn gelovigen in het diocees Madrid nog enkele
andere bezwaren voor, maar ook hij onthield zich van een bepaald advies.
Enige andere Bisschoppen hebben overigens met meer nadruk de bovengenoemde bezwaren naarvoren gebracht en daaruit conclusies getrokken.
In het algemeen is echter de hierarchie langzamerhand in het politieke vlak
meer mondigheid gaan toekennen aan het yolk Gods. De overige, niet
katholieke christelijke gemeenschappen hebben zich van commentaar
onthouden.

De werkelijke situatie
De nieuwe Grondwet is tot stand gekomen in een tijd, dat Spanje kampt
met een zware economische crisis, ofschoon zich aan de horizon tekenen
van herstel beginnen te vertonen. Het belangrijkste probleem waarvoor
het land zich gesteld ziet, is de aanzwengeling van de economie en de
bestrijding van de werkloosheid, die onder een actieve bevolking van
12,25 miljoen een zorgwekkend percentage van 7,2 heeft bereikt.
Het onbetwistbaar succes van de arbeidscontracten die het laatste jaar
werden afgesloten nodigt uit tot nieuw overleg tussen kapitaal en arbeid
ter overwinning van de crisis. De situatie blijft echter moeilijk. Aan de ene
kant bestaat binnen de politieke partijen geen voldoende eensgezindheid
over het probleem. De vakbonden tellen nog geen 25 % van de arbeidende
bevolking onder hun leden. Bovendien zijn die onderling verdeeld tussen
de 'Arbeiderscomites' (CCOO) die de meerderheid hebben en gematigd
communistisch zijn ingesteld enerzijds en de UGT van socialistische
signatuur anderzijds, zij het iets meer links georienteerd dan de socialis-
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tische partij. Men hoopt dat de onderhandelingsbekwaamheid van de
leiders het gebrek aan eenheid in de vakbeweging kan compenseren.
De ondememers hebben zich bij de onderhandelingen over de arbeidscontracten ietwat angstig opgesteld uit wantrouwen jegens naar hun oordeel te extreme socialistische tendensen bij hun gesprekspartners aan de
andere kant van de tafel. Met als gevolg een zekere flauwte aan de beurs en
een duidelijk gebrek aan bereidwilligheid tot investeren.
Het tourisme is Spanje ten goede gekomen. De 36 miljoen touristen
hebben in aantal de Spanjaarden zelf overtroffen en waren goed voor
inkomsten van 4 miljard dollar. Daardoor werd de druk op de reserves en
op de betalingsbalans aanzienlijk verlicht. Hetgeen overigens niet betekent dat het negatieve saldo van de betalingsbalans daardoor in een
positief wordt omgezet. Dat kan aIleen worden bereikt door een wezenlijke groei van de produktie en een inkrimping van de invoer.
Tenslotte is het nog steeds niet gelukt de georganiseerde terreur in het
Baskenland te onderdrukken, ten dele doordat de burgerbevolking in
angst leeft of onder de druk van een historische belasting. Voorlopig
echter gaat het daarbij nog steeds om een probleem van tamelijk lokale
omvang.
Dat onder zulke sociaal-economische omstandigheden de overgang van de
dictatuur naar de democratie zonder traumata werd verwezenlijkt en
thans in de nieuwe Grondwet haar bekroning heeft gevonden, mag zonder
voorbehoud als een "politiek wonder" worden beschouwd.
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De Maronieten in Libanon
De 'hulp' van de grote machten
Thorn Sicking S.J.

1978 was voor Libanon het jaar van een hevig offensief van de Syrische
troepen in het kader van de Arabische Vredesmacht (FDA) tegen de
politieke partijen van het Libanese Front, hoofdzakelijk door Maronieten
gevormd. Wat het g elijk of ongelijk van deze partijen ook moge zijn, de
blinde bombardementen' van woonwijken door een geregeld leger heeft
haast overal in de wereld verontwaardiging gewekt. De grote mogendheden die in het Nabije Oosten belangen hebben, konden de zaak moeilijk
stilzwijgen, Maar hun verlangen goede betrekkingen met Syrie te handhaven, belette hen tegen Syrie positie te kiezen, Die tegenstelling tussen
politiek belang en menselijke gevoelens kwam tot uiting in de tweeslachtige of zonder meer leugenachtige berichtgeving die aan het publiek de
indruk moest geven van een humanitaire politiek, terwijl in feite steun
verleend werd aan de aanvaller. Dit isjammer genoeg schering en inslag
in de internationale politiek, Libanon is maar een van de vele gevallen.
Maar wei een duidelijk geval. Daarom is het goed aan de hand van dit
schoolvoorbeeld het mechanisme aan de gang te zien, om niet steeds weer
de dupe te zijn van de enorme informatie-machine, die gemanipuleerd
wordt om te behagen aan plaatselijke gevoeligheden, pasklare ideologieen, verkiezingsbelangen of handelsstrategieen,

Verklaring van enkele namen en afkortingen
Liever dan de slechte gewoonte te volgen die de Libaanse partijen
kenmerkt als Moslims en Christenen, geven we in dit artikel aan
de partijen die elkaar bevechten, de namen die ze zichzelf geven.
Het Libanese Front is een groep van partijen en politieke persoonlijkheden die voor het grootste deel Maroniet zijn. De voornaamste
partijen van het Front zijn de Kataeb van Pierre Gemayel (deze
partij levert ongeveer 70 % van de militia van het Front) en de
Nationale Liberale Partij (NLP) van oud-president Camille Chamoun (levert ongeveer 20 % van de militia).
De Nationale Beweging is een groep van diverse partijen, waarvan
de belangrijkste zijn: de Socialistische Volkspartij van Walid
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Joumblatt (veel leden zijn Druzen, evenals devoorzitter van de
partij) ; de Syrisch Nationaal Socialistische Partij van Abdallah
Saade (telt veel Grieks-orthodoxe christenen onder zijn leden en
bestrijdt al tientallenjaren vooral de Kataeb ; Abdallah Saade is zelf
ook Grieks-orthodox) ; de Mourabitoun, ook Onafhankelijk Nasseristen genoemd, van Ibrahim Koleilat (levert de belangrijkste
groep militia van de Beweging, bewapend en geencadreerd door de
Palestijnen van Fath ; veel leden zijn moslim sunniet).
De traditionele moslimleiders evenals de Chi'ieten van de Beweging
van Misdeelden (gesticht door imam Moussa Sadr) scharen zich
soms achter de Nationale Beweging, maar nemen er ook vaak afstand van, vanwege de seculariseringstendens daarvan, waarmee zij
het niet eens zijn.
DeArabische Vredesmacht (naarde Franse initialen FDA, Force de
Dissuasion Arabe) werd in 1976 door de Arabische Liga naar Libanon gestuurd om er de vrede te handhaven. De grote meerderheid
van deze troepen zijn Syrisch (80 % ongeveer), terwijl de overige
20 % uit Saoudi-Arabie, Soedan en de Landen van de Golf komen.
Yemen trok zich in de loop van 1978 terug.
UNIFIL is de Engelse be naming voor de troepen die de V.N. in
maart naar Libanon stuurdeo om er de controle over het door Israel
veroverde gebied over te nemeo en aan Libanon over te dragen,
zonder dat de Palestijnen er terug konden keren. In enkele dorpen
langs de grens heeft de UNIFIL geen toegang, omdat elementen van
het Libanese leger er samen met militia en Israelische ondersteuning
de macht in handen houden.

Scheuring
De tot standkoming van de staat Libaoon in 1920beviel Syrie slecht, want
de oieuwe staat maakte korte metten met de droom van een 'groot Syrie' .
Sinds de onafhankelijkheid in 1943 zijn er nooit diplomatieke betrekkingen
tussen beide landen aangeknoopt. In 1958 probeerde de Verenigde Arabische Republiek (Egypte, Syrie, Yemen) van een Libanese crisis gebruik te
maken om Libanon in dit geheel te integrereo onder Nasser. In 1973
vonden hevige gevechten plaats tussen het Libanese leger en Palestijnse
kampen rond Beiroet ; Syrie steunde de Palestijnen door de grens te
sluiten en daardoor Libanons economie te verstikken, die voor een flink
deel op de doorvoerhandel berust. De verhouding was dus aIleen goed met
diegenen die zich tegen het Libanese regime verzetten en die probeerden
Libanon direct in de strijd tegen Israel te betrekken, samen met Syrie en
Egypte. De oorlog begon in 1975 door een treffen tussen Palestijnen en de
militia van het Libanese Front. Al gauw wierpen de partijen van de
Nationale Beweging - nauw verbonden met het Palestijnse verzet - zich in
de strijd. Syrie kwam aileen maar indirect tussenbeide door Palestijnse
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versterkingen en wapens ongehinderd de grens te laten passeren, daarin
partij kiezend voor degenen die al in 1958 en in 1973 van zijn steun
mochten profiteren. Die situatie duurde tot april 1976, toen de Syriers
plotseling van kamp veranderden. De Palestijnen en de militia van de
Nationale Beweging omsingelden toen de stad Zahle en het 'rnaronietengebergte ', Syrie wenste blijkbaar niet dat de Palestijnen en hun bondgenoten in Libanon de macht in handen namen. Het kwam dus tussenbeide ten gunste van het Libanese Front, ontzette Zahle en het bergland en liet de militia van het Front de Palestijnse vesting - tevens kamp van Tell el-Zaatar veroveren, na de afschuwelijke gevechten die iedereen
kent en waaraan Syrie de handen zelfniet vuil wilde maken. De dag dat het
kamp viel, hield Kamal Joumblatt, Druzenleider en voorzitter van de
Nationale Beweging, een persconferentie. Hij beschuldigde Syrie van
samenwerking met Israel en ondersteuning van het Libanese Front - dat in
het jargon van de Nationale Beweging het kamp van de isolationisten
genoemd wordt, d. w .z. van hen die weigeren te accepteren dat Libanon
een Arabisch land is en zo dat land van zijn natuurlijke omgeving afsnijden. Volgens Joumblatthielp Syrie deze 'isolationisten' met het vormen
van een 'kleine racistische maronietenstaat' naar het model van Israel en
in overeenstemming met diens wensen. Syrie vocht inderdaad tegen de
Palestijnen, want dezen weigerden de Syrische controle over hun verzetsbewegingen te accepteren. Israel was bepaald niet ongelukkig met deze
gevechten en hielp een handje mee door de wapentoevoer over zee naar de
Palestijnen in Zuid-Libanon te blokkeren. Sinds de nederlaag van 1967
bestaat er geen beter argument om iemand in de ban van de
Arabische wereld te doen dan hem te beschuldigen van samenwerking
met Israel. Joumblatt speelde dat spel tegen Syrie en moest zijn verzet
met de dood bekostigen. Op een paar meter afstand van een Syrische
barricade werd hij neergeschoten vanuit een hinderlaag. Dat belette Syrie overigens niet om de christenen van deze moord te beschuldigen en
zonder in te grijpen de wraak op onschuldige christenen in enkele dorpen in de omgeving en in sommige wijken in Beiroet toe te laten, zodat
de Druzen hun politieke leider konden wreken.
Joumblatts zoon Walid nam de politieke leiding van de Druzen van zijn
vader over, evenals de directie van de Socialistische Volkspartij en de
leiding van de Nationale Beweging. Hij stemde dat geheel voortaan af op
de Syrische politiek. Syrie vergemakkelijkte hem deze taak door opnieuw
van kamp te veranderen, als gevolg van Sadats vredesonderneming.
Syrie kon niet langer op Egypte steunen als bondgenoot in diens strijd
tegen Israel en zocht dus toenadering tot meer radicale Arabische landen
als Libie en Algerije en het 'Standvastigheidsfront'. Al in 1975-1976,
hadden Libie en Algerije de Palestijnen en de militia van de Nationale
Beweging in hun strijd tegen het Libanese Front ondersteund. Ze eisten nu
van Syrie een duidelijker houding tegen het Front. Syrie zelf was erin
geinteresseerd beslag te leggen op heel Libanon. De Palestijnen en de
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Nationale Beweging waren intussen al aan banden gelegd, maar het Libanese Front ontsnapte nog aan zijn overheersing. De Syrische ornzwaai
werd duidelijk in februari 1978. Het Libanese leger begon weer wat op
poten te komen tot ongenoegen zowel van Syrie als van de N ationale
Beweging, die weinig invloed op het bevel van dat leger uit konden
oefenen. Na een overduidelijke provocatie vielen Syrische troepen een
Libanese kazerne aan. De militia van het Front reageerde door zich
solidair te verklaren met het leger, dat voor hen de enige garantie was voor
het vormen van een onafhankelijk Libanon. Syrie lanceerde de leuze : 'De
FDA is het enige wettelijke leger in Libanon, onder het bevel van president Sarkis'. Maar telkens als de regering een beperkte opdracht aan het
leger wil geven, stoot het op Syrisch verzet of op dat van de Nationale
Beweging, in akkoord met Syrie. Ook de Palestijnen waren de gevechten
van 1973 van dit leger tegen hen nog niet vergeten !... Zolang dit leger niet
duidelijk onder controle van Syrie staat, wordt het beschouwd als 'onevenwichtig samengesteld' en als een verlengstuk van het Libanese Front.

Aile hulp welkom
Syrie installeerde bases rond Oost-Beiroet en op strategische punten in het
gebergte : zware veldkanonnen, mortieren van groot kaliber en andere
zware wapenen. Midden in Oost-Beiroet zette het op de top van enkele
wolkenkrabbers zwaar geschut neer, waaronder de fameuze stalinorgels, die 12 raketten ineens af kunnen schieten.
De maronieten werden verontrust. Binnen het Libanese Front had er een
scheuring plaats : ex-president Frangie verliet het Front en kreeg voortaan massieve hulp uit Syrie. Begin juli braken de grote bombardernenten
los. Syrie verweet aan de militia van het Libanese Front op de eerste plaats
zijn samenwerking met Israel, dat wapens leverde. Maar in 1976 ontving
het Front ook al wapens zonder dat dit feit voor Syrie een reden was
hetzelfde Front niet te hulp te komen ! Vervolgens beschuldigde Syrie het
Front ervan Libanon te willen verdelen en een kleine maronietenstaat te
vormen. Ook die beschuldiging was al even oud als de Libanese oorlog in
Libanon (Joumblatt lanceerde die sinds 1975). De politieke leiders van het
Front weten best dat een dergelijke staat geen enkele toekornst heeft
zonder een heel belangrijke steun uit het buitenland, en die steun is in de
huidige conjunctuur haast ondenkbaar. De beschuldigingen waren dan
ook eerder voorwendsels. De werkelijke reden van de aanvallen was, dat
de partijen die samen het Front vormen, vandaag de enige zijn die een
Syrisch protectoraat over Libanon weigeren. Zij houden vast aan hun
onafbankelijkheid en die van heel Libanon.
Syrie probeert in Libanon vooral drie sectoren in handen te krijgen : de
veiligheid, defensie en leger en de buitenlandse politiek. Voor de veiligheid betekent dat het einde van de vrijheid van meningsuiting. Libanon is
het enige Arabische land met een vrije pers, waarin aIle stromingen zich uit
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kunnen drukken. Syrische veiligheid houdt ook de adoptie in van een
systeem van geheime agenten zoals dat in Syrie aljarenlang bestaat. Wat
betreft Leger en defensie, wil Syrie bereiken dat Libanon, dat tot nog toe
neutraal bleef in de talrijke Arabische conflicten, voortaan de Syrische
positie zal volgen en dus in oorlog met Israel zal gaan leven in plaats van
overeenkomstig het (vooral door Israel vaak slecht gerespecteerde) wapenstilstandsverdrag van 1948, dat de Israelisch-Libanese grens bepaalt.
Bovendien zal Libanon de aanwezigheid van een onafhankelijk Palestijns
leger op zijn bodem moeten aanvaarden, een aanwezigheid die de afgelopen tien jaar tot regelmatige conflicten leidde. Geen enkel Arabisch land
heeft nog een dergelijk leger getolereerd om de eigen soevereiniteit niet
bedreigd te zien. De gewapende Palestijnen in Syrie zijn volledigdoor het
Syrische leger geencadreerd. De adoptie van Syries buitenlandse politiek
tenslotte betekent het einde van de nauwe banden met het Westen, die
voor Libanon een bron zijn van economische en culturele welvarendheid,
omdat ze dit land in staat stellen in combinatie met zijn Arabische achtergrond de rol van middelaar te spelen tussen het Westen en de Arabische
wereld.
Bij dat alles komt nog de angst van de Libanese Christenen, zich gedegradeerd te zien tot tweederangsburgers in een grote moslimstaat, waarbinnen ze een getolereerde minderheid zouden vormen, zonder belangrijke politieke rol en zonder mogelijkheden hun originele persoonlijkheid
tot uitdrukking te brengen. Die laatste angst is duidelijk groter onder de
Maronieten dan onder de andere christengroeperingen van Libanon. De
Maronieten hebben eeuwenlang een werkelijke onafhankelijkheid gehad,
eerst in hun beperkte toevluchtsoord in de bergen en later - in modern
Libanon - overal. De andere Christenen, vooral de Grieks-orthodoxen,
hebben eerder in Libanon evenals in Syrie en Jordanie een tweederangsrol
aanvaard, omdat ze altijd al ondereen moslimmeerderheid leefden, vooral
in de steden.
Om al deze redenen weigeren de partijen van het Libanese Front zich te
voegen naar een Syrische overheersing. In dit verzet is aIle hulp welkom,
waar die ook vandaag mag komen. In 1976 verwelkomden ze dezelfde
Syriers die hen vandaag bedreigen, als bevrijders. Eerder al aanvaardden
ze ook hulp van Israel. Ieder aanbod van Frankrijk tot actie wordt enthousiast onthaald, ook al zijn het meestal luchtkastelen die Frankrijk aandraagt. Vandaag zijn het de Saoedische troepen binnen de FDA die hentenminste voorlopig - uit de greep van de Syriers bevrijden. Ze gaan door
te dromen van een Libanon waar plaats is voor meerdere godsdiensten en
overtuigingen, zonder dat de een zijn zienswijze aan de ander oplegt. Het
Het is die wil tot onafhankelijkheid die Syrie met geweld wil breken, zich
dekkend met de opdracht die het van de Arabische Liga ontving in het
kader van de FDA. Het rechtvaardigt zijn bombardementen met de al
genoemde beschuldigingen tegen het Front. Het treedt zogenaamd op als
de verdediger van het gezag van president Sarkis. Op het heetst van de
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bombardementen vanjuli schreef een Damasceens dagblad, met dezelfde
tendens als de regering (er bestaan geen andere in Syrie !) : 'de voorstanders van de verdeling van Libanon hebben hun bestaan verbonden met de
wit van Israel en met de machten die tegen het Libanese volk en de
Arabische natie komplotteren. De FDA aileen is belast met het herstel van
de veiligheid in Libanon. Zij zal geen pardon hebben met de verraders,
want het is hoog tijd hun rekening te vereffenen'. Aileen... president
Sarkis, die in naam deze vredesmacht commandeert, heeft nooit bevel
gegeven tot een dergelijke afrekening. Integendeel, na de bombardementen vanjuli bood hij zijn ontslag aan, om dit weliswaar weer in te trekken
onder druk van de V.S. en van Frankrijk. Syrie vervolgde intussen zijn
gewelddadige politiek. Nieuwe bombardementen in augustus en september en het grote offensief van oktober, dat - eindelijk - de wereldpers in
beroering bracht. In Syrie wordt een politieke oppositie hardhandig de kop
ingedrukt. In Libanon had een dergelijke oppositie tot nu toe het recht te
bestaan en zich te uiten. Op 19 oktober -, dus al na de wapenstilstand schreef het Damasceense dagblad al-Baas (blad van de partij die aan de
macht is) : 'het is noodzakelijk de bendes van de Kataeb en de NLP te
ontwapenen'. Het toppunt was wei het cynisme van president Assad, op
bezoek in Europa tijdens de oktoberbombardementen. Hij verklaarde
koudweg dat Syrie niets met deze bombardementen te maken had, want
president Sarkis is de bevelhebber van de FDA, 'ook al weet hij van deze
vredesmacht niet altijd even verstandig gebruik te maken'.
Niettemin hielden de bombardementen pas op na het bevel van Assad,
speciaal daarvoor uit Moskou teruggeroepen...

Dezelfde leuzen
Er be staat een duidelijke eenheid van visie tussen Syrie en de partijen van
de Nationale Beweging. Ze gebruiken dezelfde leuzen en de leiders bezoeken regelmatig Damascus.
Toen president Sarkis in oktober zijn ambtsgenoot daar bezocht, ontving
deze laatste dezelfde dag Walid Joumblatt (Nationale Beweging) en Yasser Arafat (PLO). Zo bleek het bondgenootschap van de eerste dagen van
de Libanese oorlog weer hersteld : Syrie, Palestijnen en Nationale Beweging tegen her Libanese Front.
Aan de Nationale beweging - gevormd door Libanezen - kan natuurlijk het
recht de Beweging haar samenwerking met Syrie te verwijten ? De Naverwijten. Maar heeft het Front van de andere kant dan niet evenzeer het
recht de Beweging diens samenwerking met Syrie te verwijten ? De Nationale Beweging kan natuurlijk protesteren tegen de weigering van het
Libanese Front zich volledig in de Arabische wereld te integreren ('isolationisme'), maar het Front mag dan ook antwoorden dat er geen beter
middel bestaat om het verder in zijn isolatiepositie te dringen dan een
massieve aanval door middel van twee niet-Libanese legers (het Syrische

442

Streven/februari

en het Palestijnse). De enige protestdemonstratie die in West-Beiroet
tijdens de bombardementen op de andere helft van de hoofdstad gehouden
werd, was een betoging... tegen president Sarkis, omdat die de partijen
van het Libanese Front te zacht aanpakte. Als men met een dergelijke
onverschilligheid de landgenoten 'van de overkant' laat omkomen, is de
verdeling van het land al een feit en is het huichelarij, de ander daarvan een
verwijt te maken. Tenslotte wordt aan het Front nogal eens verweten dat
ze de meerderheid van de maronieten niet vertegenwoordigen. Maar daar
is geen enkel bewijs voor. Er bestaan zeker - en gelukkig maar! - onder de
maronitische bevolking serieuze bedenkingen tegen de politiek van het
Front. Maar op het ogenblik voelt deze bevolking zich in zijn bestaan
bedreigd en dan is het nu het moment niet om stil te blijven staan bij deze
bedenkingen. De honderdduizenden vluchtelingen uit Oost-Beiroet en de
voorsteden hebben heel veel aan de Syrische troepen te verwijten en maar
weinig aan de partijen van het Front. De problemen tussen de twee
groeperingen (Front en Beweging) zijn bij lange na niet geregeld : de
tegenstellingen zijn scherper dan ooit. Maar het is zeker dat de gewelddadige druk van het Syrische leger de partijen niet dichter bijeen zal
brengen. Het is daarom volmaakt onredelijk - zoals dat in Europa nog al
eens gehoord wordt - van Libanon te vragen : breng eerst een nationale
verzoening tot stand, dan kan het Syrische leger makkelijk weer door
internationale druk naar Syrie teruggedreven worden. Het Syrische leger
is samen met de Palestijnen een van de hoofdoorzaken van de nationale
onenigheid !
Op het moment dat ik dit artikel schrijf, breekt een nieuwe ontwikkeling
door, die interessant kan zijn als ze doorzet : enkele Palestijnse leiders
zoeken toenadering tot de leiders van het Libanese Front. Ze zeggen :
'Jullie willen niet dat de Palestijnen zich blijvend in Libanon vestigen ?
Wij ook niet. Wij willen terug naar ons vaderland. Op die basis moet er
tussen ons een akkoord mogelijk zijn' . De reactie van het Libanese Front
was niet negatief. Gaat het hier aIleen maar om een tactische zet ? Of is er
reele toenadering ? In ieder geval bevielen deze uitingen Damascus heel
slecht. Want ze verlossen de leiders van het Libanese Front uit hun
isolement en ontnemen zo de grond aan de Syrische interventie. Arafat
werd dan ook door Damascus op het matje geroepen...

Dubbelzinnige politiek van de V.S. en Frankrijk
Het is de eerste keer niet dat deze twee landen zich met Libanon bezighouden. Eerst een paar feiten. Toen Libanon in 1958 een ernstige crisis
doormaakte, landden de 'marines' van het Amerikaanse leger in Beiroet
en deze militaire druk stelde de nieuwe president (Chebab) in staat de
kalmte terug te doen keren.
De V.S. stelden prijs op het voortbestaan van Libanon als een gematigd en
liberaalland in het hart van het Nabije Oosten. De steun die de V.S. aan
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Israel verleende, veroorzaakte gespannen verhoudingen met de Arabische landen. Vandaag echter verlangen de V.S. te komen tot een vredesregeling in het Nabije Oosten en vooral tot goede verstandhouding met de
Arabische wereld, ook al moet dat aan Libanon zijn onafhankelijkheid
kosten. Dat is de zin van de leuze die aan Kissinger toegeschreven wordt :
'Als je vrede wilt in het Nabije Oosten, geef Libanon dan aan Syrie'.
Maar, trouw aan enkele principes, beweren de V .S. ook de onafhankelijkheid en de territoriale onschendbaarheid van Libanon te verdedigen. Het
lijkt er echter sterk op dat deze onschendbaarheid voor hen geen enkele
tegenspraak inhoudt met een Syrisch protectoraat, als Syrie dat zou
wensen.
Het probleem deed zich het eerst voor in 1976, toen Syrie openlijk tussenbeide wilde komen. Wat zou Israel gaan doen ? Zou het het Syrische
leger ten noorden van zijn grens tolereren ? Of liever een nieuwe oorlog
riskeren, die dan weI alle kansen op een vredesregeling weer een paar jaar
zou verspelen ? De V.S. spelen dan de rol van bemiddelaar en verkrijgen
van Syrie de garantie dat het in Zuid-Libanon de grens van de Litani-rivier
niet zal overschrijden, terwijl Israel laat weten dat het niet ten noorden van
diezelfde rode lijn tussenbeide zal komen. Dat ongeschreven akkoord
wordt goed nageleefd. Ais Israel in maart 1978 Zuid-Libanon binnenvalt
om er de Palestijnen te verjagen, legt Syrie het niets meer in de weg dan
protesten. En wanneer de Syriers korte metten willen maken met de
militia van het Libanese Front, dreigt Israel tussenbeide te komen, maar
ondemeemt in feite niets tegen Syrie. Via de V.S. zijn Syrie en Israel het
dus duidelijk eens over dit punt. De twee landen hebben volledige vrijheid,
met Libanon te doen wat ze willen op voorwaarde dat de in 1976 bepaalde
grens gerespecteerd wordt. Wat de Libanezen hiervan denken, wordt
natuurlijk niet gevraagd.
Frankrijk heeft al veel vroeger in de Libanese geschiedenis een rol gespeeld. In 1860 bijvoorbeeld heeft het de Maronieten gered, toen ze
uitgemoord werden door de Druzen. Na de eerste wereldoorlog vertrouwde de Volkenbond aan Frankrijk het mandaat toe over Syrie en
Libanon. De huidige grenzen van beide landen werden toen vastgelegd.
De Maronieten zien dan ook in Frankrijk de grote beschermheer. Een flink
deel van de Franse bevolking deelt overigens die visie, maar de politiek
van het land wordt eerder bepaald door de behoefte aan olie en de hoop op
een markt voor Franse wapens. Net als de V.S. stelt Frankrijk hoge prijs
op goede verhoudingen met de Arabische wereld.
Sinds 1976 zijn de Franse en Amerikaanse initiatieven in Libanon nauw
met elkaar verbonden. Op 8 april 1976 komt in Libanon de franse bemidelaar Georges Gorse aan. Hij heeft gesprekken in Beiroet en Damascus. Een week later verklaart hij : 'Mijn regering staat open voor het
denkbeeld van een Franse deelname in een systeem om de veiligheid te
controleren' . Zijn aankomst in Libanon vieljuist een week na de aankomst
van een Amerikaanse bemiddelaar, Dean Brown. Op 21 mei brengt Gis-
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card d'Estaing een staatsiebezoek aan de V.S. Daar doet hij zijn voorstel
om binnen de 48 uur een legermacht naar Libanon te zenden, wanneer de
wettelijke autoriteiten dat zouden vragen en aile partijen die met elkaar in
conflict zijn, er hun instemming aan zouden geven. Een volmaakt onrealistisch voorstel, dat in zijn voorwaarden het op te lossen probleem al
opgelost acht. De Libanese autoriteiten waren op dat moment verlamd
door ernstige onenigheden ; de Nationale Beweging stond op het punt
samen met de Palestijnen de tangbeweging rond de Maronieten in de
bergen te voltooien en de overwinning te behalen : zij waren dus zeker op
dat moment niet bereid een Franse vredesmacht te vragen die hun die
overwinning zou ontnemen ! Wat kan dan weI het doel geweest zijn van dit
Franse voorstel met Amerikaanse steun ? Aileen dit : aan de wereld, en
vooral aan de Libanezen, laten zien dat men met de kwestie bezig is door
te doen alsof Frankrijk klaar staat tussenbeide te komen en de Maronieten
van de ondergang te redden, terwijl de V. S. die actie minstens diplomatiek
zouden ondersteunen. Overigens waren de Syriers op dat moment al bezig
het land binnen te trekken, zodat het Franse voorstel even overbodig als
onrealiseerbaar was.

Sein op groen... voor Syrie
In 1978 vinden we hetzelfde schema terug, deze keer met betrekking tot de
Syrische agressie. Injuli legt de pers van Damascus uit dat het doel van de
bombardementen in Beiroet is om ' de bendes van de Kataeb en van de
Chamounisten te verpletteren en met de grond gelijk te maken'. Op 3 juli
houdt de vice-predident van de V.S., op bezoek in Israel, een persconferentie waar hij verklaart : 'We hebben met aandrang gevraagd aan de
regeringen van Libanon en Syrie en aan de andere bij de bloedige gevechten in Beiroet betrokken partijen een staakt-het-vuren afte kondigen en te
respecteren. Met deze gevechten kan niets bereikt worden. We hopen dan
ook dat ze spoedig op zullen houden en Israels regering deelt deze hoop'.
Een verklaring die niemand durft beschuldigen en dus ook niemand werkelijk verdedigt. Zij verbindt tot niets. Kort daarna vraagt Washington aan
Damascus, 'met gematigdheid te handelen'. Nog een uitlating die ogenschijnlijk de slachtoffers van de bombardementen wil helpen. In feite zegt
zij niets anders aan Syrie dan: 'gaje gang, wij verzetten ons niet tegenje
plan, alleen, doe het kalm aan, zodat de wereld er niet te veel door
geschokt wordt'. Damascus begrijpt uit deze verklaring dan ook dat het
sein op groen staat om heel Libanon in zijn greep te nemen. Maar de
Amerikaanse opinie raakt verontrust en de Senaat stemt voor het stopzetten van economische hulp aan Syrie : een kalmerende verklaring was
dus inderdaad nodig.
In september spant de toestand weer. De V.S. zijn bang: de onderhandelingen tussen Israel en Egypte vorderen goed, maar Israel dreigt in
Libanon tegen Syrie op te treden en dat zou makkelijk een oorlog kunnen
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veroorzaken die op dit moment noch door de V.S. noch door de USSR
gewenst wordt. Carter verklaart op 28 september : 'Het is tijd dat de v. S.
het initiatief nemen om met de betrokken landen een conferentie tussen
aIle bij de Libanese crisis betrokken partijen te beleggen. In Libanon
speelt zich een tragedie af waarvoor de rest van de wereld, de V.S.
inbegrepen, geen geschikt geneesmiddel heeft proberen te vinden'. Een
luchtbaIlon, die door geen enkele concrete maatregel om zo'n conferentie
bijeen te roepen gevolgd wordt, maar weI enige Syrische kritiek losslaat :
Syrie stelt geen enkele prijs op een 'intemationalisatie' van het conflict.
De op deze verklaring volgende week is de ergste van 1978. Men zou
daama dan ook een veroordeling van Syrie verwachten. Maar Washington
besluit integendeel om toch maar de geblokkeerde economische hulp aan
Syrie te verlenen. En alsof dat nog niet duideIijk genoeg is, verklaart W.
Mondale op 8 oktober voor de Amerikaanse TV : 'Het zou een vergissing
zijn Syrie verantwoordelijk te achten voor de explosie van geweld deze
Iaatste dagen in Beiroet'. Hij vestigt verder de aandacht op de door Carter
ondemomen diplomatieke stappen om tot een staakt-het-vuren te komen.
AIleen zou men zich af kunnen vragen of dat staakt-het-vuren in Amerikaanse ogen weI iets anders kan betekenen dan de overgave van het
Libanese Front?
En Frankrijk ? Giscard maakt een omweg via de V.S. voor hij naar
Brazilie gaat. Hij zegt bezorgd te zijn en Iaat zijn minister van buitenlandse
zaken in de V.S. achter om zich met deze zaak bezig te houden. Deze
Iaatste stelt dan zijn plan voor : de FDA moet zich hergroeperen en het
Libanese leger moet positie nemen tussen de Syrische troepen en de militia
van het Front. Dit voorstel getuigt - net als dat van 1976 - van een volkomen
miskenning van de werkelijkheid. Sinds februari kan het Libanese leger
zich niet verroeren zonder toestemming van Syrie. Zou Syrie nu plotseling
aan dat leger gaan vragen tussenbeide te komen om de realisering van
Syries eigen plan te verhinderen ? Gelukkig he eft de Franse minister de
eerlijkheid om te zeggen waartoe zijn voorstel dient. Hij hoopt ' dat zijn
initiatief helpen zal de gerechtmatigde ontroering die de gebeurtenissen in
Frankrijk hebben opgeroepen, te kalmeren'.
Desalniettemin stemt de Veiligheidsraad, vooral onder Franse en Amerikaanse druk, op 6 oktober een motie waarin zij een onmiddellijk staakthet-vuren vraagt en een nationale verzoening tussen de Libanese partijen.
Syrie wordt in de resolutie zelfs niet genoemd ... Wat is er dan weI gebeurd ?
Op 5 oktober lanceert Israel een emstige waarschuwing, door voor de kust
van Libanon, even onder Beiroet, een paar salvo's op een Palestijnse basis
af te vuren. Volgens het ongeschreven akkoord met de Syriers worden
deze Iaatsten niet aangevallen. Maar de waarschuwing is duidelijk. Zij
verontrust vooral Carter, die onmiddellijk naar Moskou belt, waar Syrie' s
president op bezoek is. Deze onderbreekt zijn reis om naar Damascus
terug te keren en er Sarkis te ontvangen, aan wie hij veertien dagen lang
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een onderhoud weigerde. De resolutie van de Veiligheidsraad wordt onmiddellijk gevolgd door... de hevigste bombardementen van heel de oorlog. In Beiroet telt men een hele nacht lang gemiddeld drie bommen per
·seconde. Op 7 oktober bevelen Assad en Sarkis samen, in Damascus, een
staakt-het-vuren, dat onmiddellijk in acht genomen wordt. De FransAmerikaanse initiatieven zijn niet gemotiveerd door zorg om Libanon,
maar door angst voor een Syro-Israelische oorlog, die welhaast zeker
ontaarden gaat in een nieuwe oorlog in het hele gebied. Wanneer Carter
vindt dat er werkelijk iets gebeuren moet, kunnen zijn wensen binnen 24
uur werkelijkheid worden !
Voor wie nog mocht twijfelen aan Frankrijks werkelijke bedoelingen,
houdt Mr. de Guiringaud op 16 oktober zijn fameuze persconferentie voor
Amerikaanse journalisten. Hij beschuldigt expliciet de militia van Camille
Chamoun ervan, de oktobergevechten uitgelokt te hebben. De Syrische
troepen zijn, in antwoord daarop, 'wat hardhandig' opgetreden. W. Mondale had een week eerder al hetzelfde gezegd, maar zonder Chamoun als
zondebok te noemen. De redenering van de Franse minister is op zijn
zachtst gezegd merkwaardig. 'De militia was goed op het gevecht voorbereid' is zijn hoofdargument en het bewijs van haar schuld. Hij vergat
blijkbaar dat de gevechten niet in oktoberbegonnen, Oost-Beiroet en
omgeving stonden sinds beginjuli (en al eerder !) iedere drie weken bloot
aan hevige bombardementen. Wanneer de militia zich in die omstandigheden op de volgende aanval voorbereidt door barricades te versterken
en zich beter te bewapenen, staat dat voor de Franse minister gelijk met
het uitdagen van de Syrische troepen en het beginnen van nieuwe gevechten. Daarbij doet de Franse minister een uitval naar Israel dat wapens
leverde.
Wanneer je aan aIle kanten bedreigd wordt, neemje de hulp aan van waar
die komt : je hebt de kans niet om te kiezen ! Die gevoeligheid voor de
oorsprong van de wapens komt overigens weI goed overeen met de Syrische overgevoeligheid voor alles wat naar Israelische inmenging ruikt. En
alsje nu eenmaal besloten hebt Syrie's standpunt te huldigen, waarom dan
niet ook de gevoeligheden ?
De situatie is tenminste voortaan duidelijk. Frankrijk stelt zich samen met
de V.S. op achter Syrie, tegen de partijen van het Libanese Front. En
evenals Syrie dekken zij hun politieke keus met gepraat over ' de integriteit, de soevereiniteit en de wetmatige macht in Libanon' , die zij willen
'verdedigen' , evenals de noodzaak te komen tot een nationale verzoening,
die Syrie's vredesmissie zoveel zou vergemakkelijken.
Alleen is er in Frankrijk een flink deel van de publieke opinie ontevreden
en verontrust. De eerste minister wordt door de kamer ter verantwoording
geroepen. Raymond Barre repareert de stukken in een verweer dat in
wezen aIleen maar zegt dat de minister van buitenlandse zaken onhandig
geweest is door hardop te zeggen wat de regering dacht. Daarmee is de
opinie weer gekalmeerd en blijft de politiek ongewijzigd. Dat blijkt duide-
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lijk uit een nieuwe verklaring van de Guiringaud bij gelegenheid van de
ontvangst van president Sarkis in Parijs, eind november.

De Palestijnen
Een van de oorzaken van de Libanese oorlog is de gewapende aanwezigheid van het Palestijnse verzet op Libanese bodem. Vandaag treden ze
weinig op de voorgrond. De Syrische troepen hebben hun het zwijgen
opgelegd in 1976 ten noorden van de Litani, terwijl de Israeli's hen verjaagd hebben uit het grensgebied ten zuiden van die rivier. De UNIFIL
belet hen in dat gebied terug te keren. Sinds januari is er steeds meer
sprake van hun integratie in Libanon. Israel laat weten dat als er al sprake
kan zijn van zelfbeschikking voor de Palestijnen in Gaza en Cis-Jordanie,
er niet aan gedacht kan worden aan terugkeer van de andere Palestijnen :
de omliggende landen moeten die maar blijven herbergen. Ais de 400.000
of 600.000 Palestijnen - de grove schattingen van hun aantallopen uiteenin Libanon blijven, verhogen ze in belangrijke mate het percentage moslims in het land, zodat de christenen er niet meer dan 40 % van de
bevolking uitmaken, ofnog minder. Daarom verzetten de Maronieten zich
tegen hun Libanisering. De Palestijnen verklaren het met de Maronieten
eens te zijn, omdat zij niet in Libanon wensen te blijven. Ze willen 'naar
huis' terugkeren. Ze hebben overigens weI duidelijk geprobeerd - tot in
maart 1976toe - via de Nationale Beweging de hand op Libanon te leggen.
Israel heeft ontegenzeglijk de Maronieten geholpen in de laatste jaren.
Het heeft ook van hen geprofiteerd door van de Maronietendorpen in
Zuid-Libanon een bufferzone te maken tussen hen en de Palestijnen. Een
gedeelte van de Israeli's redeneert met betrekking tot .de Palestijnen als
voigt: het zijn statenlozen die niemand op het ogenblik kan controleren,
en weI in het allerminst de zwakke Libanese staat. Ais Syrie nu voortaan in
Libanon de lakens uitdeelt, hebben we te maken met een sterke staat die
een eventueel verdrag kan garanderen en laten respecteren door de Palestijnen. Zelfs al is die sterke staat een vijand, dat is voor ons beter dan de
eindeloze strubbelingen in Libanon nu. Een ander deel van de Israeli's
ondersteunt de Maronieten metterdaad, omdat ze in hen een godsdienstminderheid zien die door de moslimwereld wordt bedreigd. Ze herkennen
zichzelf in de Maronieten, ook al vergeten zij daarbij maar al te makkelijk
dat de Maronieten in Libanon al sinds minstens dertien eeuwen hun thuis
hebben, terwijl zijzelf nauwelijks 50 jaar geschiedenis in dit gebied achter
de rug hebben. Ze bewijzen de Maronieten een heel slechte dienst door
hen van de Arabische omgeving te isoleren, zoals Israel zelf er sinds zijn
grondvesting van geisoleerd is.
Wat hier ook van zij, het lijkt vandaag duidelijk dat de V.S., Frankrijk,
Israel en Syrie het erover eens zijn dat de integratie van de Palestijnen in
Libanon een goede oplossing is voor hun probleem. Ais Syrie bij de
verwezenlijking van dat plan de helpende hand kan reiken, is dat meege-
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nomen. Daarbij wordt niet naar de mening van de Palestijnen gevraagd,
noeh naar die van de Maronieten. Dat zou dan inhouden dat de jodenvervolging in de wereld leidde tot de totstandkoming van de' staat Israel,
die reeht doet aan de Joden door de Palestijnen te verjagen. Het onreeht
jegens de Palestijnen wordt dan nu hersteld in Libanon, ten koste van de
Maronieten, die hun onafhankelijkheid verliezen. Deze onderneming
wordt dan zonder twijfel toegedekt met redevoeringen over de 'reehten
van de mens' en 'hulp aan ontheemden'. Tenzij politieke en eeonomisehe
wereldbelangen nog eens aan het sehuiven gaan, doordat bijvoorbeeld
Saoedi-Arabie zijn volle gewieht in de sehaallegt, of Egypte - de vrede
eenmaal gesloten - er zieh weer mee gaat bemoeien. OfweI dat er toeh nog
een formule gevonden wordt die een zekere autonomie aan de Maronieten
geeft, zonder hen daarvoor van Libanon en de omliggende Arabisehe
landen af te snijden. Die laatste oplossing is zonder twijfel de beste, maar
het ziet er niet naar uit dat zij gerealiseerd kan worden.
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A Wedding van Robert Altman
Eric De Kuyper

(1) Hoe meer stukken van Tsechow je ziet, des te meer kom je tot de
conclusie dat er in dit toneel eigenlijk geen hoofdfiguren zijn. Hoe beter de
opvoering, hoe sterker de vertolking, des te intenser wordt de indruk
gevestigd datje hier met een veelheid en verscheidenheid van biografische
gegevens te maken krijgt. Geen overvolheid, geen nadrukkelijk tentoonspreiden van personages - ten voeten uit ; wel een net van onderlinge
relaties tussen individuen. AIle figuren reageren op elkaar, een figuur
werkt telkens als katalysator voor aIle andere, in een voortdurend wisselend, prismatisch spel van standpunten. De personages staan tot elkaar
in'sym-pathie' : voelen, lijden, ondergaan samen. Als buitenstaander die
in die relaties betrokken wordt, durfje nauwelijks voor oftegen een figuur
te kiezen : ze zijn allemaal je aandacht waard. En allemaal intrigeren ze
je : je zou meer over hen te weten willen komen. Een nieuwsgierigheid die
niet zo zeer dramaturgisch gekleurd is, maar een sensuele prikkel om de
ander te leren kennen als andere. Dat is het humanisme van Tsjechow : hij
dwingtje tot meer begrip voor, tot meer nieuwsgierigheid naar het andere
in de anderen.
(2) Enkele jaren geleden wekte de cineast Robert Altman 1 bij mij een
soortgelijke verwachting. Nashville (1975), misschien zijn beste film,
maakte mij even benieuwd naar de biografieen van zijn (zowat vierentwintig) personages. Hier werden intimistische, persoonlijke noodlotsmomenten, bijna 'kammermusikalisch', geintegreerd in een breed fresco, een Amerikaans epos, met de 'country and western music' als
leidraad en referentiekader (Nashville is de bakermat van dit soort muziek). Prachtig en briljant, hoe al die personages elkaar ontmoeten en
ontwijken, zonder schijnbaar de geringste dramaturgische vooropgesteldheid. De gang van het gewone leven gelijkend, lopen ze elkaar tegen het
lijf, ofverdwijnen, zonder enige narratieve oorzaak. AIleen plaats, situatie
1 Robert Altman, geboren 1925, werd, na een carriere als documentarist en tv-regisseur,
in de filmwereldpas beroemd toen hij de vijftignaderde. M.A.S.H. dateert van 1970. Tot zijn
beste rums behoren : McCabee and Mrs Miller (1971), Nashville (1975), Three Women
(1976).
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en thematische link (de muziek) houden deze wirwar van biografieen
samen.
(3) In zijn nieuwe film, A Wedding, verhoogt Altman nog eens de moeilijkheidsgraad van een dergelijke onderneming. Hier worden dubbel zoveel personages ten tonele gevoerd. Maar ditmaal voegt de initiele situatie
- een huwelijksfeest - ze veel strakker aan elkaar. Twee families, ieder met
haar eigen geschiedenis en geschiedenissen, worden met elkaar geconfronteerd en een reeks bijstaanders (huispersoneel, organisatoren van
ceremonie en feest...) zwerven losjes rond deze twee polen. De film
beperkt zich tot een uitvoerigeschildering van het huwelijksfeest, speelt
zich trouwens, op een beginsekwens in de kerk na, bijna uitsluitend af in
het grote huis van de familie Corelli.
Maar ditmaal functioneert het niet. Alsof de basisvondst - het huwelijksfeest - te verbluffend was, te goed, en slechts twee mogeIijkheden open
liet : 6f gemakkelijke en vanzelfsprekende herkenningsmechanismen ('ja,
inderdaad, zo is het nu eens aItijd'), 6f al te dramatische overaccentueringen om het herkenbare boven de banaliteit uit te tillen. Op deze dubbele
benadering speculeert A Wedding van het begin tot het einde, zonder er
veel variaties aan toe te voegen. Is dat te wijten aan het feit dat een
huwelijksfeest, als (hoog)spanningsmoment in het rijke burgerlijke leven,
al van nature een soort van parodie, van 'overacting' is ? Alwie het ooit
van nabij, maar van niet al te nabij, heeft meegemaakt, weet het : een
huwelijksfeest is niet aIleen een uiterlijke ceremonie en een werelds vertoon, maar op zichzelf al een burgerlijk drama. Of dit nog tot andere dan
ironische, satirische of cynische reacties kan Ieiden, is een vraag die
Altman hier niet eens stelt. Zijn film is van het begin tot het einde een
groteske. Het meest normale huweIijksfeest wordt, aIleen al door de
confrontatie van twee familieclans, vanzelf al een al dan niet veruiterlijkt
hysterisch schouwspel. Het lijkt nauwelijks doenbaar, over een dergelijk
vertoon sereen verslag uit te brengen. Altman heeft dan ook geen enkele
moeite gedaan om de situatie onder controle te houden. Hij zet ze van zich
af, en dat doet hij door de gebeurtenissen wellustig aan te dikken. Alsof
een echt huwelijksfeest al niet voldoende theatraliteit bezat, verlustigen
hij en zijn mede-scenaristen (John Considine, Allan Nicholls, Patricia Resnick) zich in effectbejag. Deoude tirannieke grootmoeder sterft al voor het
feest begint, maar de gastenmogen het niet weten ; een makabere noot die
als tegenpool gebruikt wordt voor het feest : geregeld komt ze terug in
scenetjes die het grappige moeten halen uit het feit dat de aanwezigen
inderdaad niet beseffen dat oma dood is. Talloze situaties en personages
worden grotesk in de verfgezet. De maagdelijk gewaande zus van de bruid
blijkt reeds zwanger gemaakt te zijn door de bruidegom ; ze is nog nymfomane ook ! De bruidegom wordt betrokken in een homoseksuele peripetie. Vermoedelijk om het evenwicht te herstellen, wordt de bruid het
voorwerp van een lesbische avance. Een broertje krijgt een aanval van

Eric De KuyperlA WeddinR van Robert Altman

451

hysterie als het gerucht de ronde doet dat hetjonge paar is omgekomen in
een auto-ongeval (terwijl het twee andere gasten zijn die met de auto van
de jonggehuwden zijn weggereden). De moeder van de bruid is verslaafd
aan morfine. En zo gaat het maar voort. Te veel, of in ieder geval in een
verkeerde toonaard gesteld.
Want wat mij, vooral na de briljante multi-personage-constructie van
Nashville, danig ontgoochelde, is de mechanische manier waarop de
figuren ditmaal ten toneIe verschijnen. Elk personage komt zo ongeveer
een drietal keren op : eerst met zijn specifieke eigenaardigheid, scherp
aangezet, opdat hij verder herkenbaar zou zijn ('die koddige jongen met
een kikvors in zijn broekzak' is zo'n typering en een goed voorbeeld van
het soort grappen waar Altman het van moet hebben) ; een tweede keer
treedt het personage op ter herinnering ; tenslotte in een scenetje dat zijn
eigenaardigheid dan dramatisch exploiteert.
Het zijn dus allemaal blokjes los van elkaar, volgens het steekkaartenprecede, dat door Altman en zijn medewerkers dan ook daadwerkelijk
wordt toegepast-. Dat is een werkmethode die op zichzelf niet te laken
valt, maar het goedkope gemak waarmee Altman zijn kaartenbak over de
toeschouwer uitstrooit, vind ik ergerlijk. De zwakheden van het scenario
vallen nog meer op door de manier waarop Altman ditmaal zijn acteurs
gebruikt : aIleen maar om hun tics, hun zonderlinge voorkomen, hun
exotisme ... Er is in A Wedding geen moment stilte, geen greintje emotie,
niet de geringste exactheid op het vlak van de gevoelens : aIleen maar
voorspelbare effecten, van het grofste allooi, bijna tweeenhalf uur lang.
Om maar een bedenkelijk 'effect' te noemen : 1/5 van de film speelt zich af
in en om de toiletten van de familie Corelli. Dat zegt, dacht ik, genoeg over
Altmans 'humor' of 'blik'.
(4) In het reeds vermelde interview in Film Comment zegt Altman dat hij
het huwelijksfeest heeft laten voorbereiden door een agentschap dat in dat
soort dingen gespecialiseerd is : 'zij maakten ons wegwijs in het protocol,
zij zorgden voor de bloemen, zij kleedden de kerk aan, zij kozen de taart,
zij stelden het menu samen, zii richtten de t.ent op, zij zochten de geschenken uit. Wij hebben de mensen die normaal zulke feesten voor een van die
rijke families organiseren, ons huwelijksfeest laten organiseren'. Dat is nu
juist het probleem. Altman heeft zijn film niet zelf geensceneerd, hij heeft
het anderen, specialisten, voor hem laten doen. En dan heeft hij een
stelletje (goede, maar slecht geregisseerde) acteurs gevraagd, mannetjes
neer te zetten. Waarom heeft hij zichzelf er buiten gehouden ? Waarom
pretendeert hij dat hij zelf niet tot die wereld behoort die hij in zijn film
oproept ? Waarom wil hij alles oplossen of ontwijken door satirische
kwinkslagen ? Het warme gevoel datje in Tsjechows bijtende observatie

2

err. Interview

met R. Altman in Film Comment, Sept.IOct. 1978.
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speurt, komt voort uit het feit dat Tsjechow zichzelf nooit buiten de cirkel
plaatst en ook de toeschouwer voortdurend in zijn analyses betrekt. Het
gaat om ons. Bij Altman gaat het om die anderen daar, .achter de tralies, in
de dierentuin van de bourgeoisie.
Dit 'Huwelijksfeest' heeft Altman uit zijn mouw geschud', Er is dan ook
geen enkele reden om dit opgeblazen niemendalletje au serieux te nemen.
Maar het is weI erg vervelend, te moeten constateren dat deze onbenulligheid zich als ernstig te nemen filmerij aandient. Altman is, vooral in
Europa, een erg gewaardeerde regisseur. Voor een paar van zijn films
verdient hij die waardering beslist. Maar dat geeft hem geen carte blanche
om het zichzelf en zijn toeschouwers al te gemakkelijk te maken.

3 Gedraaid in acht weken tijd. Sedertdien regisseerde hij Quintet, beeindigde hij A Perfect
Couple en bereidtnuHealth voor. Tussendoorproduceerde hij nogtweefilms vancollega's.
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Mexicaanse Werkgevers en Puebla
De 3e Latijnsamerikaanse Bisschoppenconferentie die op 27 januari van
start is gegaan, he eft in vele kringen
zo links als rechts la heel wat beroering verwekt. Over het touwtrekken
binnen de kerkelijke kringen werd hier
al eerder bericht. Maar ook bij de
Mexicaanse werkgevers groeit onrust
en wantrouwen i, v.m. de wending die
Puebla zou kunnen nemen. Zij vrezen
dat een uitgesproken sociale inzet van
de kerk hun privileges van begunstigde klasse zou gaan bedreigen,
Hierover stuurde onze medewerker
Andres Mendoza volgend bericht.

Een groep Mexicaanse werkgevers
zien niet zonder vrees de 3e Latijnsamerikaanse Bisschoppenconferentie
haar zitting te Peubla aanvatten. In
die mate zelfs, dat zij deze gaan beschouwen als een soort 'tribune van
de guerrilla'. Hun woordvoerder,
Garcia Suarez, verklaarde dat de
werkgevers zich zorgen maken over
de manier waarop sommigen de Conferentie van Medellin van tien jaar
geleden wisten om te buigen voor politieke doeleinden die heel wat te maken hebben met de guerrilla en de revoluties in Latijns-Amerika, .met de
aanvallen op het prive-bezit en op de
vrije onderneming. En wij willen niet
dat dit zich in Puebla herhaalt' .
Om te verhinderen dat de Pueblaconferentie dezelfde toer zou opgaan,
wilde de voorzitter van deze groep een
'Latijnsamerikaans forum van werkgevers ' organiseren, 'waarop ook

Westerse economisten waren uitgenodigd, die duidelijk omlijnde stellingen
zouden formuleren over prive-bezit,
vrijheid, vrije onderneming, rechtvaardigheid en waardigheid ; zo hopen wij een document over een economische ideologie te kunnen opstellen dat we het Vaticaan kunnen voorleggen en dat als gespreksbasis kan
dienen op de Bisschoppenconferentie'. Het forum ging niet door, omdat
een andere groep werkgevers het elke
representativiteit ontzegde. De Partij
van de Nationale Actie (P.A.N.) verklaarde bij monde van haar voorzitter
dat 'de werkgevers een onbeperkte
eerbied aan de dag moeten leggen
t.a. v. het kerkelijk leergezag".
De communisten publiceerden eenuitvoerig document waarin zij de werkgevers ontmaskerden die de Bisschoppenconferentie wilden beinvloeden om in Latijns-Amerika 'een
kerkinstituut te versterken dat de oligarchieen en de heersende klassen
vertegenwoordigt, dat zich achter de
dictaturen schaart, dat het grootkapitaal en de multinationals verdedigt'.
Mgr. Corripio, aartsbisschop-primaat
van Mexico, en mgr. Torres, secretaris
.van de Bisschoppenconferentie, waren
in hun oordeel over dit initiatief niet zo
hard als de communisten ; ze verklaarden alleen maar' dat men niets hoeft te
vrezen, aangezien de 3e Conferentie
geen verschuiving naar het socialisme
zal betekenen, zoals ze evenmin het
kapitalisme zal rechtvaardigen'.
De bisschop van Ciudad Juarez, mgr.
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Talarnas, reageerde op het forum van
de Latijnsamerikaanse werkgevers als
volgt ; 'het prive-initiatief zou eerst
eens moeten uitleggen waarom het
huidige sociaaI-economische systeem
verre van een einde te maken aan de
sociale marginalisatie, die situatie
eerder in de hand werkt, terwijI de
rijkdom nog steeds in de handen van
enkelen terechtkomen. De werkgevers
zouden ons, bisschoppen, eerst eens
moeten zeggen waar, wanneer en hoe
zij een eind willen maken aan de eIlende van miljoenen mensen, een ellende die eeuwenlang het gevolg is
geweest van het huidige sociaaI-economische systeem'.
De rector van het seminarie Palafoxiano, Hector Vargas, verklaarde dat
die werkgevers de overlevenden zijn
van een groep die in andere tijden de
steun genoot van de kerkelijke hierarchie, maar 'die steun wordt haar nu
ontzegd omdat zij haar godsdienstige
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overtuiging heeft vervangen door politieke opties' .
De voorzitter van die groep werkgever heeft samen met twaalf vertegenwoordigers van patronale verenigingen een document gepubliceerd
waarin hij nogmaals zijn reserves uit
ten aanzien van de Conferentie en
haar marxistische bedoelingen ; hij
beweert dat hij, zonder daarom een
officiele erkenning op te eisen, weI
degelijk aIle werkgevers vertegenwoordigt en hij beklemtoont nogmaals
dat de fundamentele principes en
waarden van de samenleving ten dele
worden aangevallen door de socialisten, de marxisten of 'hun meelopers'.
In Bogota, in het hoofdkwartier van
CELAM he eft de heftigheid waarmee
Medellin en Puebla worden aangevallen, enige beroering verwekt. Mogelijk
verklaart dit de veiligheidsmaatregelen, die men voor de Conferentie van
Puebla getroffen heeft.
Andres Mendoza

Ardoekoba, de vulkaan op de scheiding van
continenten
Op 6 november 1978 werd de bevolking
van Djibouti opgeschrikt door enkele
lichte aardschokken. Pas twee dagen
later merkte men dat op 80 km ten
westen van de stad een nieuwe vulkaan
was ontstaan uit een smalle 700 m lange
spleet in de bodem. De basaltische lava
stroomde naar buiten met een aanvankelijke snelheid van ongeveer 70 km en
een debiet van 300.000 m 3 per uur.
Toen de vulkanische activiteit op 14
november stilviel was een gebied van
300 op 1.000 meter met een 30 m
dikke basaltlaag bedekt. De vulkaan
kreeg dadelijk de naam 'Ardoekoba'
Cop de helling'), omdat hij zich bevond op een punt vanwaar de bodem
afdaalt naar het 5 km ten noordwesten
gelegen Assalmeer, dat 151 m beneden de zeespiegelligt (een significatief
detail waarop we nog terugkomen).
Hoe plots en onverwacht ook de ver-

schijning van die nieuweling onder de
vulkanen was geweest, hij zat op de
juiste plaats en kwam te gelegener tijd
om de recente, geologische theorie van
de 'platen-tektoniek' zowel te illustreren als te confirmeren.
Ik heb in dit tijdschrift reeds uiteengezet hoe VVegeners (1880-1930) hypothese van de continentenverschuiving,
nadat zij decennia lang door haast aile
geofysici met klem was afgewezen,
sinds het einde van de jaren vijftig door
uitgerekend de geofysici opnieuw werd
opgenomen en tenslotte deugdelijk gefundeerd, dank zij de wereldwijde verkenning van de oceaanbodems en de
studie van het paleomagnetisme (1).
1 H. Jans, En toch bewegen zii ... de continenten, in Streven, aug./sept. 1973, pp.
1.043-1.045.
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Volgens die theorie bestaat de hele
aardkorst uit zeven grote en een aantal
kleinere, beweeglijke ' platen' van basaltische samenstelling, die de hele
aarde omspannen en waarin 66k de
minder dichte maar vee I dikkere continenten ingebed zijn. Waar die platen
aan elkaar grenzen kunnen zij : ofwe I
van elkaar wegdrijven door de voortdurende aanvoer van nieuwe basalt uit de
aardmantel (zo is o.m. de middenatlantische diepzeerug of -bergketen ontstaan halfweg tussen de beide Amerika's enerzijds en Europa en Afrika anderzijds), ofwel tegen elkaar aanbotsen, waarbij de een onder de ander verdwijnt (in de diepzeetroggen met hun
zeer diepe aardbevingshaarden) of
waarbij beide tegen elkaar opgestuwd
geraken (met vorming van plooiings- en
verschuivingsgebergten met ondiepe
aardbevingshaarden). Zo nu en dan ligt
de zwakke aardkorstzone, waarin
voortdurend basalt naar de oppervlakte
stroomt, toevallig onder een continent
dat dientengevolge in stukken uiteen
moet vallen. Precies dat is ongeveer 180
miljoen jaar geleden gebeurd met het
to. n nog aaneengesloten AmerikaansEuropees-Afrikaans
(Indisch
en
Australisch) reuzen-continent, waarvan de meeste stukken thans door
brede oceanen van elkaar gescheiden
zijn.
Vervelend evenwel voor de menselijke
waarnemers is het feit dat dit proces,
wanneer het al ettelijke miljoenenjaren
aan de gang is, uiteraard leidt tot de
vorming van oceanen, waarvan de bodem nauwelijks voor rechtstreekse of
continue observatie toegankelijk is. In
enkele gunstige gevallen is de voortdurende aanvoer van basalt uit de
aardmantel overvloedig genoeg om
eilanden in zee te vormen en daarvan is
IJsland een typisch voorbeeld. WeI is
men erin geslaagd, dank zij de modeme
technische middelen, de diepzeeruggen
ter plaatse te fotograferen en te onderzoeken met bemande duikbootjes.
Maar dat blijft een omslachtige, niet
ongevaarlijke en zeer dure methode
van onderzoek, die tot nog toe slechts
twee keer met succes werd toegepast-.
Veel interessanter ware het het hele
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proces op een continent te kunnen
meemaken en bestuderen, en dat is nu
juist het geval in het zogeheten Afargebied, dat rond Djiboeti gelegen is, in
de hoek gevormd door de" Rode Zee
en de Golf van Aden.
Djiboeti ligt net op de grens van de
grote Afrikaanse en de veel kleinere
Arabische plaat, waarvan de grenzen
ongeveer parallellopen met die van het
Arabische schiereiland, maar meestal
net iets daarbuiten in zee liggen. Ongeveer 25 miljoen jaar geleden begon de
Arabische plaat zich van de Afrikaanse
te verwijderen, waardoor op haar westelijke flank de Rode Zee werd opengetrokken en op haar zuidelijke flank de
Golf van Aden openkwam (verder
oostwaarts stuit de Arabische plaat op
de gemeenschappelijke grens van de
Afrikaanse en Indische platen). Toevallig echter en gelukkig voor de waarnemers loopt de afscheidingslijn tussen
de Arabische en de Afrikaanse plaat ten
dele onder het Afrikaanse continent
zelf, en weI in een brede boog om Djiboeti heen, zodat dat stukje Afrika
mede van de rest van het continent
wordt losgescheurd.
In dat Afar-gebied mondt bovendien
die andere, nog recenter en goed bekende continentale breukzone van
Oost-Afrika uit , die langsheen de grote
meren (en de grote vulkanen) van
Oeganda, Tanganyika en Nyassa, dat
stuk Oost-Afrika Iangzaam losweekt
van de rest van het continent.
Op het kruispunt nu van de ArabischAfrikaanse en de Afrikaans-Oostafrikaanse scheiding is de Ardoekoba
plots tot leven gekomen ! Geen wonder
dus dat al op 10 november een aantal
Franse, wetenschappelijke instanties
2 De eerste exploratie was een gemeenschappelijke Frans-Amerikaanse onderneming, Famous geheten (French-American Mid-Ocean Undersea Study), die in
1974 in de buurt van de Azoren werd uitgevoerd met Franse en Amerikaanse bemande
duikbootjes, die indrukwekkend fotomateriaal en (met behulp van vangarmen) ook
bodemmonsters verzamelden. De tweede
Cyamex-exploratie Yond in 1978 plaats in de
Golf van Californie.
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hun ploegen er naartoe hebben gestuurd'. Geen wonder dat de bij hypothese 'oceanische' basalt van de
nieuwe vulkaan inderdaad nagenoeg
dezelfde samenstelling heeft als de basalten van IJ sland. Geen wonder
evenmin dat het nieuwe basaltlichaam
slechts een van de vele in het gebied is,
die alle een langgestrekte (spleet)vorm
vertonen, en ofweI evenwijdig zijn met
de westelijke kustlijn van de Rode Zee,
ofweI parallel met de oostwaarts gestrekte Golf van Aden. Geen wonder
dat evenwijdig met die basaltlichamen
tientallen langgestrekte breuken door
de aardkorst lopeno Geen wonder
tenslotte dat aanzienlijke gedeelten van
het Afar-gebied zich nu al ver beneden
de zeespiegel bevinden (o.m. het reeds
vermelde Assal-meer en in het noorden
van het gebied, de grote Erta-ale
zoutvlakte - 180 km lang en 30-40 km

3 Het Parijse Institut de physique du
Globe, het Centre National de recherches
scientifiques , het Commissariat a l' energie
atomique en het Laboratoire de volcanologie de Clermont-Ferrand.

breed - die 121 m beneden de zeespiegel
ligt).
Een doorgedreven studie en onderzoek
van dat uitermate interessante gebied
zou zelfs praktische, economische consequenties kunnen hebben. Naar het
zich laat aanzien is hier immers een
proces aan de gang dat beslist nog
duizenden en waarschijnlijk miljoenen
jaren zal voortduren. Men mag dan ook
in het Afar-gebied een doorlopende
aanwezigheid of doorstroming van
hoge temperaturen in de ondergrond
verwachten. Het Franse Bureau de recherches geologiques et minieres heeft
in 1970 en 1975 reeds proefboringen
uitgevoerd met het oog op een mogelijk
nuttig gebruik van die geothermische
warmte. Een eerste droge put had op 1
km diepte een temperatuur van 2000C,
een tweede put levert nu reeds 100 ton
stoom per uur op een temperatuur van
2500C. Wat ook de toekomstperspectieven zijn, voor een nieuwe en goed
toegankelijke vulkaan had men zich
nauwelijks een geschikter en veelbetekenender plaats kunnen wensen dan die
waar de Ardoekoba de facto is ontstaan.
Henk Jans

Internationaal theaterjaarboek
Theatercritici reizen over en weer naar
de oorden waar wat te gebeuren staat.
Doorgaans blijft hun perspectief vrij
nationaal, keuren ze de dingen naar het
eigen kleine model, niet per se eng,
want hoe dan ook in het theater geinteresseerd, maar toch al te vaak zwaaiend
met de inlandse criteria. Dit slag inteelt
op te heffen en blijvend te voorkomen,
is de eigenlijke bestaansreden van de
International Association of Theatre
Critics and Theatre Scholars - Association Internationale des Critiques
de Theatre et des Thetitrologues
(AICT), een organisme met Unesco-Bstatus. Sedert 1969 pas enigszins van de
grond geholpen, is deze vereniging de
laatste jaren vrij actief en ongeduldig,
onder vooral Poolse impuls ; aanvan-

kelijk met tweejaarlijkse congressen en
tussentijdse symposia, thans ook met,
kort na elkaar twee afleveringen nog
wel, een intemationaaljaarboek van de
theaterkritiek: International Theater
Yearbook - Annuaire international du
theatre, voor 1977 en 1978, in de twee
Unescotalen, telkens zelfstandig te
verkrijgen t •

1 Annuaire international du theatre ' 77 International Theater Yearbook '77, 175 pp,
en Annuaire international du theatre ' 78 International Theater Yearbook '78, 220
pp., Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa, 1978. Te verkrijgen via Ars Polona,
Krakowskie Przedmiescie 7, 00-068 Warszawa, PL., prijs 7 dollar.
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Voorlopig blijft de formule eenvoudig.
Enkele bredere beschouwingen van
intemationaal relief (B. Dork, J. Duvignaud, M. Esslin, T. Kantor, C. Khaznadar, G. Prudhommeau, M. Metvali),
een breed spectrum van nationale
overzichten, dat een panorama wil
vormen, dat niet de bedoeling heeft
elke windstreek elk jaar af te reizen (al
zijn er uiteraard constanten voor die
landen waar de theaterintensiteit erg
groot is) maar steekproeven wil uittekenen van actuele tendensen en activiteit om intenties en resultaten ter beschikking te stellen ; het meer intieme
informatiedeel omvat een rapportenlijst van internationale bijeenkomsten
i. v .m. het theater, een internationale
theaterbibliografie voor 1976 en 1977,
kronieken van het verenigingsleven
van internationale theaterinstituties en
een lijst van de periodieke publikaties
over de hele wereld die zich op het
theater richten. Bovendien een register
(met namen en adressen) van de leden
(nationale centra en individuen) van de
Associatie. Zoals het dit milieu past, is
de hoofdredacteur een Pool, de redactiesecretaris een Belg, resp. een
Fransman, en het vierhoofdige redactiecornite Frans, Nederlands, Joegoslaafs, Israeli, resp. Oostduits.
Dit initiatief valt toe te juichen. Het is
geen knalboek dat vol lawaaierigheid
verkondigt hoe piekfijn het theater er
voorstaat. Het zoekt nog tastend naar
een formule die de toestand opvangt en
de tekenen van vernieuwing rechtvaardig weet te signaleren. De nationale
critici, onder wie echt vele gerenommeerde lui, doen bepaald niet chauvi-
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nistisch en ze leggen er zich flink op toe
de relatieve constanten van een seizoen
aan te geven ; de klemtoon ligt weI degelijk op het theatrale gehalte en andere
bespiegelingen worden zorgvuldig en
met succes vermeden. Het zijn nergens
lokale vitrines, maar principiele open
ramen die in staat stellen de aansluiting
afte wegen met de brede behoeften van
het zich veranderende theater in de hele
wereld.
De eerste proef was niet helemaal volwassen. Het eenzijdig-Franse karakter
is voor een Unesco-organisme principieel ontoelaatbaar ; in het tweede
nummer is de poort al open gegooid en
met name de opstellingen van de
theatermakers uit de Derde Wereid zijn
er boeiend in opgenomen. De (nog aItijd
te relativeren) fotografische documenten van over heel de wereld verdwenen
aanvankelijk in het gebruikte papier,
maar de tweede aflevering heeft door
een andere materiaalkeuze dit aspect
een heel eigen waarde bezorgd. Natuurlijk blijven in dergelijke jaaroverzichten
de iets meer globale perspectieven afwezig en dat wreekt zich weI eens ;
heterogeniteit is niet zonder meer
boeiend. Maar het initiatief verdient
hartige belangstelling en
ondersteuning. Ook van Zuidnederlandse
theaterzijde , waar de kijk over de grenzen nagenoeg structureel afwezig bIijft.
Enige georganiseerde bezinning op
theater en kritiek kan geleidelijk maar
beslist voor wat grondig weerwerk zorgen.
C. Tindemans
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Theologie
Gijs Bouwman, Paulus en de anderen
(Cahiers voor levensverdieping nr. 27),
Abdij Averbode , 1978, 254 pp., BF.
328.
Wie iets wil weten over de apostel
Paulus heeft twee bronnen ter beschikking : De handelingen der Apostelen en
de brieven van Paulus zelf. Maar welk
een hemelsbreed verschil tussen deze
twee Paulussen! Wanneer men het
over 'Paulus' heeft moet dus de eerste
vraag zijn : welke Paulus ? We kunnen
namelijk niet zomaar de Handelingen
als uitgangspunt nemen voor een levensbeschrijving van de apostel en de
brieven er dan inpassen. Men raakt
geirriteerd en wijst Lukas als de oorzaak van dit probleem aan : waarom
heeft hij - die toch zo 'n groot stuk van
zijn Handelingen aan deze Paulus heeft
gewijd (13-28) - de brieven van Paulus
niet verwerkt? Het antwoord van
Bouwman is even eenvoudig als revolutionair : omdat Lukas het geschrift
Handelingen voltooid heeft tussen 61
en 63 (tijdens Paulus' gevangenschap te
Rome) toen de brieven van Paulus nog
niet verspreid waren! Immers, wanneer de Handelingen ontstaan zouden
zijn tussen 80 en 90 (zoals men gewoonlijk aanneemt) dan is het onverklaarbaar waarom Lukas de brieven
van Paulus niet benut heeft. Het boek
over Paulus is eigenlijk het logisch vervolg op Bouwmans eerdere werken,
'De Derde Nachtwake' (Lannoo, Tielt/
Den Haag, 1968) en 'Met Lukas op
weg' (Abdij Averbode, 1976), waarin

hij betoogt dat Handelingen eerder
moet zijn geschreven dan het Lukasevangelie. Het enige obstakel voor de
theorie is Hand. 1 : 1 dat verwijst naar
een eerder geschreven werk, namelijk
het evangelie van Lukas. Door zijn
vreemde en lange construetie kan dit
openingsvers echter een latere redaetionele ingreep zijn.
Een van de 'theologisch' meest relevante gevolgen van dit boek over
Paulus is, dat het leven van J ezus (beschreven in het derde evangelie) dan
gemodelleerd is naar dat van Paulus
(beschreven in het eerder geeomponeerde boek Handelingen) ! Behalve
deze nogal schokkende stelling munt
het boek uit door zijn helderheid en
openhartigheid over die moeilijke
apostel. Jammer aIleen dat - evenmin
als in het onlangs verschenen boek van
Lucas Grollenberg, 'Die .moeilijke
Paulus ... ' (Bosch & Keuning, Baarn,
1977) - de Romeinenbrief niet wordt
behandeld.
Pane Beentjes
Karl Dipper, Gerechtigkeit fur Israel.
Gottes Yolk braucht sein Land, R.
Brockhaus Verlag, Wuppertal, 1977 2 ,
271 pp.
In een boek dat bol staat van eitaten
schetst Karl Dipper het reeht van de
joden op het land van hun vaderen. Dat
het boek in Duitsland at zo snel aan een
herdruk toe was, zegt iets over de brandende actualiteit van het onderwerp,
maar ook iets over wat ik 'het Duitse
geweten' zou willen noemen. Naasteen
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historisch overzicht, waarin met name
de blunders van Engeland worden beschreven, zijn het toch grotendeels
'theologische ' argumenten die de
noodzaak van de huidige staat Israel
moeten rechtvaardigen. En daar ligt nu
juist het grote probleem : met bijbelse
en theologisehe argumenten kun je
'volkenrechtelijk'
niets
beginnen.
Ronduit opvallend is ook het ontbreken
van een oplossing op politiek vlak ten
aanzien van de Pale stijnen.
Pane Beentjes

Christof Hardrneier, Te xttheorie und
biblische Exeg ese . Zur rhetorischen
Funktion der Trauermetaphorik in der
Prophetie (Beitrage zur evangelischer
Theologie 79), Chr. Kaiser Verlag,
Munchen, 1978, 412 pp. + tabellen,
DM.42,-.
Wanneer men een boek met dergelijke
titel aangekondigd ziet, verwacht men
een studie omtrent de toepasbaarheid
van algemeen taalwetensehappelijke
wetten op de tekst van de bijbel. Misleidender in titel kan het werk van
Hardmeier dan ook niet zijn. Waar het
over gaat is een Hebreeuws woordje
van drie letter, 'hoj', dat aan het begin
van profetische klaaggroepen staat.
De laatste vijftien jaar heeft dit
woordje de gemoederen van exegeten
nogal beziggehouden, omdat namelijk
niet alle gevallen waarin het voorkomt
tot een hanteerbare, allesomvattende
theorie
konden
worden
samengebracht. Het is de verdienste van
Hardmeier dat hij met behulp van linguistische uitgangspunten (hij volgt
met name de publikaties van S.J.
Schmidt) bij de profeten een 'kloppende' uitleg weet aan te dragen.
'Hoj' heeft namelijk als funetie de
aandacht te trekken van omstaanders,
net zoals in de oorspronkelijke dodenklacht het geval is (b. v. 1 Kon.
13: 30).
Het begrippenapparaat
waarmee de auteur eehter spreekt is
dermate ingewikkeld dat men de studie nauwelijks doorkomt.
Pane Beentjes
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loop Smit, Jezus, hoeksteen of
struikelblok ?, Gooi en Stieht, Hilversum, 1978, 192 pp.
Het lezen of horen van erg bekende
evangelieteksten prikkelt onze fantasie
niet of nauwelijks, laat staan dat we
deze verhalen eens nauwgezet gaan lezen. loop Smit, exegeet en geruime tijd
commentator van de zondagsperikopen
in 'Bron van christelijke geest', heeft
uit deze inleidingen - gegroepeerd in 5
hoofdstukken - een selectie gemaakt.
De oude , overbekende teksten krijgen
in zijn uitleg weer genoeg relief om er
vreugde aan te beleven, In elk geval
een beter boek dan zijn in 1977 verschenen 'Volgens Johannes'.
Pane Beentjes
Vandaag lezen wij... /979. Bijhelleesrooster voor he t jaar /979, Bijbel Kiosk
Vereniging, Driebergen/Intemationale
Bijbelbond,
N oordwijk/Katholieke
Bijbelstichting,
BoxtellNederlands
Bijbelgenootsehap, Haarlem, bestelnummer 406, fl. 1,50.

Uit de statistiek over 1977 van de 'Wereldbond van Bijbelgenootschappen
bleek dat er per jaar in totaal ruim 410
miljoen bijbels en bijbelgedeelten over
de wereld worden verspreid. Men
vraagt zich daarbij onvermijdelijk weI
af of er ook genoeg deskundigen zijn die
de (trotse) bezitter van zon boekje(s)
kunnen begeleiden. Het antwoord erop
zal in de meeste gevallen ronduit negatief zijn. Met andere woorden : men zal
het zelf moeten doen.
Een hulpmiddel tot zelf bijbellezen is
het voorliggende Bijbelleesrooster,
waarin
bijbelorganisaties
samenwerken. Dit is alweer het vijfde in een
serie die de gebruikers in staat stelt
vrijwel de gehele bijbel in zes jaar door
te lezen. Dit systeem voorkomt dat bepaalde stukken uit de bijbel steeds opnieuw tef lezing worden aanbevolen en
andere nooit. Het rooster ligt bovendien ten grondslag aan de dagelijkse
bijbellezingen via de KRO en NeRV.
Men moet het eeht eens proberen. Laat
het zevende jaar dan in elk geval geen
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sabbatjaar zijn wat betreft het openen
van de Schriften !
Pane Beentjes

Klaas van Oosterzee, Huber en Israel,
utopie en dialoog, Ten Have, Baam,
1978, 110 pp.
Met veel plezier heb ik dit boekje gelezen, dat een vrij onbekende kant belicht
van deze grootste joodse denker van de
20e eeuw, namelijk zijn politiek. Temidden van allerlei herdenkingsgeschriften ter gelegenheid _van de l00e
verjaardag van zijn geboortedag (8 februari 1878)een fris en informatiefboek.
Martin Buber heeft vanafhet eerste uur
geijverd voor een samenwerking tussen
joden en Arabieren : 'De enige weg die
kan leiden tot de redding van Palestina
en zijn beide volken' (1921 !). Zo behoorde hij tot de oprichters van de Liga
voor joods-Arabische toenadering in
1939 en van de Ichud (Unie) in 1942.
Doel van deze beweging : een unie van
joden en Arabieren in een bi-nationaal
Palestina, en als tweede stap : een unie
van het bi-nationale Palestina met de
omringende landen. Bubers politieke
denkbeelden zijn hem in Israel nooit in
dank afgenomen. Ook de verwikkelingen rond de hem geweigerde Nobelprijs
voor de vrede getuigen van de onwil die
hij in zijn eigen land ontmoette. Mijn
enige kritiek op dit schot-in-de-roos
boek is, dat verschillende personen en
gebeurtenissen op meerdere plaatsen
worden beschreven, wat soms tot verwarrende doublures leidt. Niettemin
bijzonder warm aanbevolen.
Pane Beentjes

Elie Wiesel, Een jood, vandaag, Gooi
en Sticht, Hilversum, 1978, 208 pp.
Oat het werk van Elie Wiesel al tijdens
zijn leven stofoplevert tot promoveren,
bewijst weI dat zijn oeuvre bij zijn lezers iets losweekt (cfr. Carol P. Christ,
'Elie Wiesel's stories. Still the dialogue', Yale University, Connecticut,
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1974 en Michael G. Berenbaum, 'Elie
Wiesel: theologian of the void', The
Florida State University, Florida,
1975). En dat is zeker het geval met
voorliggende bundel verhalen, opstellen en dialogen die thans in Nederlandse vertaling voorhanden is. Hij
geeft belangrijke informatie bij essentiele punten uit andere werken.
Wiesel, die als klein kind het vernietigingskamp van de nazi's heeft overleefd, worstelt in elk van zijn boeken
weer met de vraag : hoe moet ik als
overlevende uit dat dodenrijk het onuitsprekelijke uitspreken? Hoe kan
men nog geloven wanneer men al die
bergen as heeft gezien ? De lezer worden belangrijke historische en theologische vragen gesteld en gaandeweg
blijkt dat het niet om het verleden alleen
gaat, maar evenzeer om de waardigheid
van de mens en zijn toekomst.
Pane Beentjes

Geschiedenis

v. Cronin, Katharina die Grosse,
Claassen Verlag, Dusseldorf', 1977,
423 pp.
In 1962 werd de Duitse prinses Sophie
Frederike von Anhalt-Zerbst in Moskou tot keizerin van aile Russen gekozen onder de naam Katharina II. Katharina de Grote bracht in haar meer
dan dertigjarige regeringsperiode voor
Rusland binnen- en buitenlandse stabiliteit. Haar binnenlandse politiek
zorgde onder meer voor hervorming
van de rechtspraak en het administratieve apparaat, de verhoging van de
welvaart en een grondige hervorming
van het onderwijswezen. Met deze
boeiend en helder geschreven biografie
corrigeert de auteur, onder andere op
grond van door hemzelf verricht wetenschappelijk onderzoek, het tot nu
bestaande, niet altijd positieve historische beeld van Katharina de Grote.
L. Bartalits
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H. Maus/W. Mondfeld, Alles Gold gehort Venedig, C. Bertelsmann Verlag,
Miinchen, 1978,372 pp., DM. 42.
R. Lebe, Als Markus nach Venedig
kame Aufstieg und Staatskult der Republik von San Marco, Wolfgang
Kriiger Verlag, Frankfurt/M, 1978,
DM.28.
De geschiedenis van de stad-staat Venetie is buitengewoon boeiend. Venetie
was vanaf de 14e tot en met de 16e eeuw
een van de rijkste steden van de wereld.
De inkomsten van Venetie waren hoger
dan die van Engeland en Spanje. De
bezittingen van Venetie reikten van de
Alpen via Dalmatie en de Peloponnesus
tot Cyprus. De ontwikkeling van Venetie tot een handelsmacht van de eerste
orde, die bijna 300 jaar duurde, wordt
door beide auteurs zeer ievendig en interessant beschreven. Reinhard Lebes
boek schildert een ander aspect van de
Venetiaanse ontwikkeling, te weten het
opbouwen van een zgn. San Marcocultus. Deze had uiteraard niets meerte
maken met het Evangelie. Integendeel,
deze cultus werd een rechtvaardiging
van het opbouwen van een niet geringe
politieke macht en verwerving van
economisehe rijkdommen. Dit boek
vormt een originele poging om het fenomeen Republiek van San Marco, de
meest succesvolle staat in de Europese
geschiedenis, begrijpelijk te maken.
L. Bartalits
G. Nollau, Das Amt. 50 Jahre Zeuge
der Geschichte, C. Bertelsmann Verlag, Munchen, 1978, 304 pp.
Dit interessante en goed leesbare boek
is geschreven door de gewezen president van het 'Bundesamt fur Verfassungsschutz'. De auteur werd niet het
slachtoffer van de in de jaren vijftig
overheersende communistenangst in
West-Europa en in het bijzonder in de
Bondsrepubliek. Hij probeert praktisch
altijd een nuchtere, realistische analyse
te geven van het probleem communisme. Deze omstandigheid bracht,
zoals uit dit boek veelvuldig blijkt, de
auteur vaak in conflict met de con-
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currerende 'Bundesnachrichtendienst'
o.l.v. Reinhard Gehlen.
L. Bartalits
F. Seibt, KarllV. ein Kaiser in Europa1346 his 1378, Siiddeutscher Verlag-

Buchverlag, Miinchen, 1978, 448 pp.
DM.36.
F. Grayeff, Heinrich VIII. Das
Schicksal eines Reiches. Claassen
Verlag, Diisseldorf, 1978, 268 pp.,
DM.34.
Een eigentijds onderzoek naar het doen
en laten van keizer Karl IV ontbrak tot
voor kort. Thans, 600 jaar na zijn dood,
is deze biografie gepubliceerd. Het is
een voortreffelijk geschreven boek dat
voor de lezer een periode van Duitse en
Europese geschiedenis doet herleven.
Felix Grayeff onderzoekt in zijn
boeiend geschreven boek - met de objectiviteit van een historicus van formaat - het leven en de politiek van
Hendrik VII! van Engeland. De auteur
beweert zeer terecht dat de politiek van
deze koning is verbonden geweest met
die van de geschiedenis van de reformatie in Europa. Hieruit volgt dat het
niet in de eerste plaats de koning, maar
zijn raadgevers op de achtergrond Wolsey, Cranmer, Norfolk, en Cromwell- waren die de politiek van Hendrik
VIII bepaalden. De zes vrouwen van
Hendrik VIII waren min of meer de
tragische figuren op het schaakbord
van deze politiek.
L. Bartalits

Literatuurwetenschap
Dressler, W. (ed.), Current Trends in
Textlinguistics , (Research in Text
Theory, vol. 2), W. de Gruyter, Berlinl
New York, 1978, 314 pp., DM 72,-.
Deze verzamelbundel bevat het meest
volledige en wetenschappelijk gefundeerde overzicht van de verschillende
recente stromingen op het gebied van
de tekstlinguistiek. N aast de transformationeel-generatieve modellen (van
Dijk), in combinatie met meer formeel-

AL DE DIENSTEN VAN EEN BANK.
AL DE VOORDELEN VAN EEN SPAARI(AS.

SLK

Boekbespreking

wiskundige disciplines (Petofi), worden
ook diverse branches van de huidige
semiotiek behandeld met enerzijds de
Duitse richting (Koch, Noth), die
hoofdzakelijk vertrekt van Peirces tekentypologie (incon-symbool-index) en
anderzijds de Franse school, waarin
vooral modellen van verhaalgrammatica's ontwikkeld zijn (Greimas, Bremond - cf. bijdrage van Grosse) Verder
wordt uit de hoek van de pragmatiek
heel wat aandacht besteed aan de
communicatieve situatie die bepalend
is
voor
tekstuele
beschrij ving
(Schmidt, Kintsch). De tegenstellingen
tussen de theoretische premissen van
deze modellen vindt men dan ook
duidelijk weerspiegeld in de benadering
van het literaire (of algemener : esthetische) object : de zuiver formalistische
stelling als zou men het specifiek 'literaire' louter op basis van tekstimmanente en linguistische criteria kunnen
bepalen (cf. Jakobson), wordt hier
verworpen ten voordele van een meer
receptie-esthetisch standpunt, waarbij
het vooral de instelling ('focus') van de
ontvanger-Iezer is en de verwerking
C'Iextverarbeitung") in een specifieke
socio-culturele context, die de artisticiteit van het object bepaalt (men leze
in dit opzicht de uitstekende, zij het dan
ook gecondenseerde bijdrage van de
Duitse semioticus G. Wienold.)
Mark Adriaens
Wolfgang Iser, Der Akt des Lesens.
Theorie asthetischer Wirkung, (UTB
636) Wilhelm Fink, Munchen, 1976,
358 pp., DM. 19,80.
Een literaire tekst bestaat pas als hij
gelezen wordt in de interactie tussen
lezer en tekst ; dat is een al bekende
stelling van W. Iser die in dit nieuwe
boek geadstrueerd wordt en de omtrekken van een verklarings- en interpretatietheorie aanneemt. Vooral de
consequenties van zijn hypothese zijn
radicaal. Ais pas de lezer een tekst constitueert, dan is de oude dichotomie
tussen subject en object thans onbruikbaar. Ook de polariteit werkelijkheid-fictie heeft uitgediend, want fictie
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creeert eerst door te functioneren enige
werkelijkheid. 'Betekenis' kan dan niet
identiek zijn met de bestaande wereld ;
het fictieproces is gebaseerd op ,gebeuren' en 'ervaren', niet 'herkennen'. De
waardeklassen juist/vals of goed/slecht
vallen als ontoereikend weg; interpreteren (literatuurkritiek bedrijven)
vereist de beschrijving van het veranderingsproces van de lezer in de leetuur. Weerspiegelings- resp. afwijkingstheorie doen niets meer ter zake.
Ook het zender-ontvanger-schema
blijkt niet deugdelijk, want er is fundamenteel in het leerproces een asymmetrische relatie werkzaam ; de situatie steunt op een ongelijk bewustzijn en
er is geen gemeenschappelijke code, wel
een code die zich geleidelijk instelt via
irritatie en instemming. Iser neemt
Searles 'speech act' als beginsel over
ook voor literatuur ; ,lezen' (een tekst
doen bestaan) is reageren op de eigen
reactie : poetica is een holle vorm
waarin bij middel van uitsparing of vervorming van het vertrouwde (negativiteit van het esthetische) de lezer planmatig gebracht wordt tot het onderscheiden van 'zin '. Iser schrijft deze
stellingen systematisch en coherent
neer maar geeft zijn theorie wat weinig
omringingsveld mee (discussie met
J auss bv.) ; bovendien is zijn visie zo
uitermate synchronisch dat enig literairhistorisch relief buiten bereik blijft
en ook de sociaalpsychologische graden binnen het leerproces lijken me
verwaarloosd (wat met triviaalliteratuur ?). Het is uiteraard een obsederend pleidooi voor subjectiviteit ook in
de literatuurwetenschap als een logisch
moment in een ervaring, waardoor het
literairkritische handwerk gepromoveerd wordt tot zelf ook een veranderingsproces dat door literaire 'werking' gerealiseerd wordt.
C. Tindemans

Rolf Gunter Renner, Asthetische
Theorie bel Georg Lukacs. Zu ihrer
Genese und Struktur, (Gegenwart der
Dichtung, Neue Folge, Bd. 1) Francke,
Bern, 1976,347 pp., sFr. 58,-.
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Hier wordt Lukacs terecht losgehaakt
uit de actualiteitshistorische interesse
die zijn reputatie en betekenis sterk
heeft verminkt maar het anderzijds weI
verklaarbaar maakt waarom zijn ideeen
zowel pro als contra gemanipuleerd
konden worden. Hier wordt de vraag
nagegaan of Lukacs een literatuurtheorie he eft geformuleerd die inderdaad verse perspectieven opengegooid heeft ; het antwoord is pas mogelijk als de criteria van enige esthetische
theorie zich logisch laten deduceren uit
de innerlijke coherentie binnen de ontwikkeling van Lukacs' denken. De
continuiteit daarvan wordt dus thema
van het onderzoek ; causale samenhang en invloedswerking worden argumenten. Geen onderdeel uit het
compacte oeuvre wordt hierbij verwaarloosd en de integrale begeleidingsliteratuur wordt er kritisch in
opgenomen, ook uiteraard de politieke
opstelling en optie die immers de fundering leveren voor de literairtheoretische visie. Het resultaat loopt uit op
schakering. Lukacs blijkt bij zijn oorspronkelijke esthetische categorieen
enige differentiering te hebben aangebracht die vrij beperkend uitvalt. Deze
versmallende basis wordt echter indrukwekkend consequent aangehouden en
zij leidt enerzijds tot logische kortsluitingen in de emancipatiefunctie van de
literatuur maar anderzijds tot een in
zich volstrekt logische determinering
van de maatschappelijke ruimte waarover het esthetische object beschikt.
Historiciteit van het maatschappelijke
gebeuren enerzijds en historiografie
van literatuur anderzijds stellen het
voorveld samen waarop het esthetische
proces zich voltrekt, waameembaar
wordt en maatschappelijk terugwerkt.
Literatuur kan gepromoveerd worden
tot het 'homogene medium' waardoor
het klassicistische symboolbegrip als
sluitsteen van Lukacs' literatuurtheorie stevig verantwoord wordt,
m.a. w. esthetische perceptie van literatuur als verbijzondering van de ontologie van het maatschappelijke.
Deze studie is in haar voorbeeldige
dosering van kritische analyse en objectiverende synthese een datum in de
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wetenschappelijke begeleiding van de
literatuurwetenschap met marxistische premisses.
c. Tindemans
Jochen Schulte-Sasse, Literarische
Wertung, (M 98) Metzler, Stuttgart,
1976,219 pp., DM. 12,80.
Met de le uitgave van deze tekst (1970)
heeft deze 2e aIleen nog de innerlijke
organisatie gemeen ; de strekking, de
informatie, de verwerking, de perspectieven zijn sedert 1970 inderdaad
zo grondig door elkaar gehaald dat een
objectiverende behandeling ervan een
totaal ander beeld oplevert. De nadruk
blijft terecht liggen op wat momenteel
gebeurt binnen deze discipline van de
literatuurwetenschap, en de bibliografische steunlijst is verrukkelijk
compleet, niet aIleen van zelfstandige
publikaties maar vooral nog van relevante tijdschriftartikels. De grootste
wijzigingen liggen in het subveld van de
receptieesthetica, de
marxistische
theorievorming en de ideologiekritiek.
Als onmiddellijk werkboek, als nascholingsgids en als avontuurlijke atlas
van literatuurwetenschappelijke arbeidsconcepten is het onnavolgbaar
goed.
C. Tindemans
Gisela Schrey, Literaturiisthetik der
Psychoanalyse und ihre Rezeption in
der deutschen Germanistik vor /933,
Athenaion, Frankfurt, 1975, 188 pp.,
DM.32,Ilse Bindseil, Ambiguitiit und Ambivalenz: Uber einige Prinzipien literaturwissenschaftlicher und psychoanalytischer Begriffsbildung, (Hochschulschriften-Literaturwissenschaft
21)
Scriptor, Kronberg/Ts, 1976, 271 pp.,
DM.42,Losjes historiserend (Freud uiteraard
centraal, met in zijn zog de 'kleintjes' al
zijn hun bijdragen tot de esthetica vaak
ruim zo prikkelend), zonder veel commentaar (tenzij in het proces van
ideeenverspeiding, niet echter i. v .m.
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de houdbaarheid van de opvattingen),
constateert S. dat de (traditionalistische) germanistiek tussen 1900 en 1945
(en ook daarna nog ; pas onlangs werd
het constructieve uitwisselingsproces
ingezet) zich eerst gemteresseerd (de
nieuwe richting leek een wat verhevigde theorie van de vertrouwde psychologische benadering) , daarna ontdaan en afkerig (driften en esthetica in
een afhankelijkheidsrelatie, foei toch !)
toonde. Toch lijkt er uit deze materie
weI wat meer fundamenteels te halen
dan Schrey heeft gedaan. Bindseil wil
gelukkig een eind stellen aan de praktijk
dat de dichter op de coach gelegd
wordt, dat de literatuur wordt mishandeld als illustratie , sterker nog, affirmatie van klinische hypothesen.
Door van de grondleggers (Freud en
zijn school) afstand te nemen d.w.z. de
vaak al te vlugge toepasbaarheid van
het psychoanalytische proces op het
literair proces te problematiseren (gedemonstreerd bv. aan een fundamentele ontleding van W. Epsoms categorieen), gaat ze van beide titeltermen uit
om de (inhoudelijk op de instinctpsychologie gebaseerde) dialectische
interpretatiemethode niet reeds zelf als
een (gecamoufleerde) poetica op te
vatten ; weI weet ze er grondwetmatigheden in aan te treffen die niet vooraf
(immanent) maar als resultaat de interpreteerbaarheid van meerduidige teksten poneren. Daarmee leidt ze m.i. het
einde in van het dubieuze intellectuele
spelletje dat zovele analyses kenmerkt
die met graagte een monotone stereotypie (van castratie tot narcisme)
hanteren in het teken van een getrivialiseerde oedipous-theorie.
C. Tindemans
Rainer Warning (Hrsg.), Rezeptionsiisthetik, W. Fink Verlag, Munchen,
1975,504 pp., DM. 19,80.
Deze bloeiende tak van de literatuurwetenschap vraagt aandacht voor
een paar wezenlijke bijkomende aspecten die in de recente ontwikkeling
weI eens (erg) over het hoofd gezien
werden. De dynamica van de com-

municatie wordt (opnieuw) vooropgesteld ; het begrip context wordt verduidelijkt en genuanceerder uitgewerkt ; en vooral ook de literatuurgeschiedenis (men kan ook uitbreiden tot
kunstgeschiedenis) wordt van haar
rechtlijnigheid ontdaan : de geschiedenis van het oeuvre in al haar variaties en
varianten in het diachronisch verloop
krijgt een soort van kritische ontwikkelingsbasis. Vooral centraal staat toeh
het moeilijk te omlijnen samenspel tussen werk en lezer: het effect op de
lezer zowel als de uitwerking die kan
uitgaan van dit effect. Dit laatste aspect
in Re zeptionsiisthetik botst op heel wat
moeilijkheden, die beslist niet (erg veel)
kunnen verduidelijkt worden door
hulp-empirische uitwerkingen. Kortom, het lijkt weI of de epistemologische basisbouw verre van uitgezuiverd
is, terwijl de pragmatische beoefening
reeds een goed eind (en vanzelfsprekend heel divers qua niveau, bedoelingen, resultaten ... ) op weg is.
Vooral komt het mij voor dat de hedendaagse theaterpraktijk reeds erg (gedeeltelijk onbewust, gedeeltelijk bewust) van de Rezeptionsasthetik doordrongen is. Wat wei te denken geeft ...
Zou deze 'esthetiek' niet meer dan een
getheoretiseerde praxis zijn ?
Eric De Kuyper

Literatuur
Aarnout de Bruyne e.a., Gewikt en g ewogen, Kritische opstellen over Ward

Ruyslinck, Manteau, Brussel/Den Haag,
1977, 125 pp., BF. 225.
Deze publikatie bevat 6 kritische opstellen over het oeuvre van Ruyslinek.
In het openingsstuk dat meteen ook het
langste is (± 40 bIz.) traeht A. de
Bruyne aan te tonen hoe de belangsteIling van Ruyslinck aanvankelijk gerieht
is op de sociale problematiek, maar in
zijn latere werken (vanaf 'Het ganzenbord' (1974) verschoven is naar de
psychologische wereld van het ike
Willy Cooisaet maakte een vergelijking
tussen ' De ontaarde slapers ' (1957) en
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'De heksenkring' (1972), twee op het
eerste gezicht erg verschillende romans, die na analyse beide een gelijksoortig metafysisch drama van absolute
zinloosheid blijken te zijn. B. Kemp
vestigt de aandacht op 2 facetten in
Ruyslinck en hun vaak moeizame integratie : de artistieke creatie nl. en de
moraliteit. In een artikel vroeger al gepubliceerd in Streven (aug.-sept. 1967),
bespreekt Lieve Scheer in het oeuvre
van Ruyslinck tot aan 'Golden Ophelia'
(1966) de negatieve houding van de
hoofdfiguren t.o.v, medemens en
maatschappij, die geworteld is in een
nameloze angst. Volgens Ludo van den
Wijngaert is Ruyslinck de enige schrijver in de Vlaamse letterkunde die een
onderzoek van de oosterse mystiek en
eros in de schriftuur brengt. Hij verwijst naar een uitgebreide literatuur
daarover, maar brengt de werken van
Ruyslinck zelfnauwelijks ter sprake. In
een uitgebreide boekbespreking tenslotte van Paul de Wispelaere de romans
'De heksenkring' en 'Het ganzenbord'
en de novelle 'De verliefde akela' samen onder de noemers sociale kritiek,
relativerende ironie en romantiek. Gezien de belangstelling voor Ruyslinck in
Noord en Zuid, kan men de publikatie
van deze bundel opstellen welkom heten. De uitgever had er weI goed aan
gedaan te vermelden waar en wanneer
de opstellen voor het eerst verschenen
zijn.
J. Gerits
Jef Geeraerts, Gedachten van een
linkse bourgeois, Nijgh & Van Ditmar..
's-Gravenhage, 1977, 109 pp., fl.
14,50.
Dit hat hij gewoon niet moeten Oaten)
doen: het uitgeven en doen samenstellen van een bundeltje met aforismen. Hoewel ik tot degenen behoor die
overtuigd zijn geraakt van het schrijverstalent van Geeraerts, afgezien van
wat inhoudelijke bezwaren hier en
daar, moet ik nu zeggen dat de auteur
van de Gangreen-cyclus er beter aan
gedaan zou hebben zijn gedachten, althans in deze vorm gebracht, maar voor
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zich te houden. Hoe G. op de idee is
gekomen zichzelf links te noemen, is
mij werkelijk een raadsel. Beter ware
het geweest dit werkje - als het dan
toch zo nodig moest verschijnen - als
titel mee te geven: Flarden uit de
denkwereld van een burgerlijke 'anarchist' , eventueel anarcho-liberaal -libertijn.
P. W. Schilpzand
Patrick Hovald, Toutes ces annees ...et
Andre Malraux, preface de Pierre
Brockel, (Rencontres) Ed. du Cerf,
Paris, 1978,237 pp., FF. 50.
Hovald is een bekendjournalist van een
krant uit de Elzas. Tijdens de oorlog om
BangIa Desh zette hij zich in voor de
vrijheidsstrijders van dat land. Zo
kwam hij in contact met Malraux. Nu
publiceert bij zijn mernoires onder
vorm van korte reportages, documenten en interviews. Malraux vormt er
de centrale figuur van. We beleven opnieuw die tragische gebeurtenissen, gezien vanuit een persoonlijk getuigenis.
Maar heel veel nieuws brengt het boek
niet aan. De auteur is te zelfingenomen
om voldoende afstand te nemen van
zijn belevenissen en daardoor aan
waardevolle bistoriek te doen. Toch
blijven zijn gesprekken met Malraux
bet lezen waard. Een boekje om bij het
dossier-Malraux te classeren.
10 F. Du Bois
Hubert Lampo, De prins van Magonia,
Meulenhoff, Amsterdam, 1976, 116 pp.,
tl 15,-.
In 1944 vertaalde deze door velen gewaardeerde en door sommigen verguisde Vlaamse scbrijver Vercors' Silence de la mer. In deze roman werd - in
tegenstelling tot bet Franse meesterwerkje, waarin van een dialoog met de
Duitse militair Werner von Ebrennac
pas uiteindelijk sprake was - de stilte
tussen de, zoals later bleek niet-mofse,
Duitse soldaat Willy Prinz, de prins van
Magonia (waarvoor in het boek een
boeiende verklaring gegeven werd) en
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de Vlaamse schooljongen Alex verbroken. Tijd : de nadagen van de laatste
wereldoorlog ; plaats : een dorpje langs
een rivier. Aan de overkant (gene zijde)
leeft een, inmiddels vermoord, joods
gezin. Alex komt met hen in contact en
stelt zijn Duitse vriend verantwoordelijk als hij zich realiseert wat in feite
geruime tijd geleden had plaatsgevonden. Vijandschap en haat maken plaats
voor begrip als de prins van Magonia
(een goeie Duitser) zichzelf ten opzichte
van Alex verklaart, verduidelijkt. Een
aangrijpend thema, dat weI. Wellicht
was het beter geweest als Lampo het
breder had uitgewerkt, wat minder
compact.
P.W. Schilpzand
Hubert Lampo, De verzoeking, Een
radiospel. Manteau, Brussel, 1977, 70
pp., fl. 5,90.
Dit in 1958 geconcipieerde en in 1959
voor de radio uitgevoerde spel is eerst
nu in boekvorm verschenen, Het is een
detective-achtig verhaal, waarin de
diefstal van 'De verzoeking van de
Heilige Antonius' (een schilderij) en de
daarmee gepaard gaande moord centraal staan. In een achter het eigenlijke
stuk opgenomen brief van de auteur aan
de uitgever( 1977) filosofeert L. over de
plaats die dit werkje in zijn totale
oeuvre inneemt : ' Slechts thans heb ik
mij er rekenschap van gegeven, dat het
blijkbaar niet volledig vreemd is aan het
ontstaan van de onmiddeIlijk daama op
stapel gezette Komst van Joachim
Stiller' (bIz. 67). Niet L.'s grootste literaire prestatie (zoals hij zelf in zijn brief
stelde), weI het lezen waard, aIleen al
vanwege de curiositeit.
P.W. Schilpzand
J.J. Aerts, Verwondering en rekenschap, Universitaire Pers Leuven,
1978, 385 pp., BF. 900.
Bij het emeritaat van prof. J.J. Aerts
(ps. Albert Westerlinck) werden 10 van
zijn opstellen (6 over GezeIle, 2 over A.
Vermeylen en een over K. Van de
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Woestijne en Jos De Haes) die in diverse tijdschriften en hulde-albums gepubliceerd waren gebundeld en aan de
emeritus aangeboden. Zijn naaste medewerkers, de professoren M. Janssens
en H. Van Gorp, belichten in de inleiding de figuur van prof. Jose Aerts
als hoogleraar en criticus. Het huldealbum besluit met de bibliografie van A.
Westerlinck, samengesteld door Hilda
Van Assche en Richard Baeyens : 100
pp., 846 titels waarvan een twintigtal
boeken.
In maart '78 schreef M. Janssens in het
tijdschrift der Alummi K. U .Leuven :
'Prof. Aerts heeft een Europese dimensie aan ons yak toegevoegd, niet het
minst in het vlak van onze reflexieve
gevoeligheid voor theorievorming en
methodologie'. Wie de opstellen van
Westerlinck opnieuw leest kan dat bevestigen. Hij komt onder de indruk van
het sterk synthetisch vermogen van
deze auteur, zijn acribie, belezenheid
en scherpzinnigheid. In 1948 schreef hij
in Dietsche Warande en Belfort volgend standpunt neer over christelijke literatuur : 'Ik meen dat de christelijke
literatuur ... zich ten volle moet engageren in de problematiek van het leyen en in de beschaving, opdat ze offensief en opbouwend zou zijn i. p. v.
defensief en ontwijkend'. Dertig jaar
later typeert dit nog altijd volledig de
man die geen halfheid duldt en offensief
maar altijd constructief de literatuur en
de literatoren op hun werkelijke menselijke waarde beoordeelt.
J. Gerits
Aistein, Liebrecht of de geruisloosheid
van de bourgeoisie, De Clauwaert,
Leuven, 1978, 157 pp., BF. 265.
De ondertitel van deze tweede roman
van Aistein bracht mij een filologencongres in herinnering waarop een
boekje verspreid werd : 'De schouders
waarop wij staan'. Daarin werd uiteengezet hoe de stand van de huidige wetenschap eigenlijk het resultaat is van
de vaak onmerkbare inspanningen van
de voorgangers. In deze roman verschijnt
de
hoofdfiguur,
Hans

468

Liebrecht, burgerman en directeur van
een fabriek met filialen, als iemand die
zijn positie verworven heeft via de
krachtige schouders van zijn grootvader Alfred en zijn vader Edward. Vee I
minder geruisloos is de wijze waarop
Hans, pendelend tussen zijn vrouw
Helene en zijn jeugdvriendin en minnares Linda, een zeker evenwicht in
zijn liefdeleven heeft bereikt. Een
derde thema dat de beide voorgaande
doorkruist is het auto-ongeval waarin
Hans een jonge vrouw gedood heeft ,
wat hij in zijn dromen vaak opnieuw
beleeft.
De kunstgreep van de auteur bestaat er
nu in dat hij al die gegevens aanreikt
door een dag uit het leven van Hans
Liebrecht te beschrijven en door
droom, flash-back en montage het vrij
ban ale personage een grote diepte weet
te geven. De lange droom van Hans
waarmee het boek begint symboliseert
op efficiente wijze wat helemaal op het
einde in de voorlaatste zin gezegd
wordt, dat heden en verleden nog al
eens door elkaar lopeno De manier
waarop Alstein de verschillende therna's in elkaar vervlochten heeft getuigt
van beheersing van het metier.
J. Gerits
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de specialist

in dames-; heren- en
kinderkleding

Robert de Beaugrande, Factors in a
Theory ofPoetic Translating, (Approaches to translation studies No 5) Van
Gorcum & Compo ltd., Assen, 1978, 186
pp., fl. 29,50.
Dit boek maakt nog maar eens duidelijk
dat vertalen een moeilijke maar
boeiende bezigheid is. Voor wie dit
reeds mocht weten biedt dit werk een
vertalingsgenese waarin men zijn eigen
ervaring gemakkelijk zal herkennen.
Het vertalingsproces wordt hier beschreven als een wisselwerking tussen
auteur, vertaler en de lezer van de vertaling en niet als een vergelijkende of
contrasterende studie van het origineel
met de her-of ver-taling. Een vertalings-'strategie' moet volgens S. uitgaan van de manier waarop de originele
tekst werd geproduceerd en hoe hij de
lezers raakte. Een vertaling moet

Anderlecht • Antwerpen • Bergen
Brugge e Brussel e Charleroi
Gent. Hasselt e Kortrijk • La Louviere
Luik • Mechelen • Namen
Roeselare • St-Niklaas • Turnhout
Verviers • Woluwe (Shopping Center)
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beoordeeld worden op haar communicatieve equivalentie met het origineel
eerder dan op haar linguistische gelijkwaardigheid. Het eigene van het
poetisch taalgebruik ziet S. dan ook in
het vertragingseffect dat poezie ressorteert bij de lezer en het fictionele
taalgebruik beoordeelt S. vanuit de poging van de lezer om de fictie met de
werkelijkheid te laten samenvallen.
Hij gaat ervan uit dat de inhoud of de
betekenis van een tekst een constante
is, die telkens weer door de lezer
geactualiseerd wordt. De basis voor
een vertaling zijn niet woorden, zinnen
of paragrafen maar de tekst in zijn geheel. Het is de teksteenheid die de cor- .
respondenties of het lexicale en syntactische niveau zal aangeven. Lezen
en a fortiori vertalen bestaat niet in het
lineair registreren van linguistische
ketens maar in het structureren van
een talige werkelijkheid. Vertaalmachines die volgens het lineaire principe
zijn gebouwd, zijn dan ook uit den
boze. Temeer daar vertalen niet alleen
tweetaligheid veronderstelt maar een
grote vertrouwdheid met beide cultureno Dit boek biedt het grote voordeel
dat het de theorie telkens test aan de
praktijk of liever, het laat de lezer zien
hoe de theorie gegroeid is vanuit een
vertalingsproces. In het laatste hoofdstuk biedt S. ons een her-taling van Rilkes Duineser Elegien. Als deze vertaling mag gezien worden als een proef op
de som, dan zijn de theoretische hypothesen zeker juist. De afsluitende bibliografie maakt dit boek uiterst
bruikbaar voor vertalers in spe.
Hugo Roeffaers
Herbert Lehnert, Geschichte der
deutschen Literatur von den Anfdngen
his zur Gegenwart. Band V : Yom Jugendstil his zur Gegenwart, Reclam.
Stuttgart, 1978, 1.096 pp. (geill.), DM.
42,80.
H. Lehnert brengt in dit compacte
overzicht een periode van de Duitse literatuur in kaart, die hij terecht even
belangrijk acht als het Classicisme ofde
Romantiek. Ouidelijker dan voorheen te-
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kenen de kunstuitingen zich af als een
vlucht uit het sociale en politieke filisterdom. S. typeert de literatuur van
deze drie decennia als 'de verwoording
van het alternatief bewustzijn van
geinteresseerde kringen in de bovenlaag van een cultuurgemeenschap' (p.
9). Het elitaire dat uit deze opvatting
spreekt loopt als een rode draad doorheen deze jaren. Jugendstil en Expressionisme zijn de twee grote strorningen
die al de andere in hun loop meevoeren.
Toch probeert S. recht te laten wedervaren aan de nevenstromingen door het
inlassen van monografieen (Stefan
George, Hugo von Hofmannsthal,
Rilke en Kafka) en door enkele tendensen te profileren (satire, het antiautoritaire drama). De indeling in 27
hoofdstukken illustreert het caleidoscopische van deze literaire periode.
Ofschoon op die manier het overzicht
vergemakkelijkt wordt, krijgt de lezer
toch niet meer dan een puzzle voorgelegd als hij zich een beeld wit vormen
van een auteur. De tachtig goed gekozen illustraties herinneren de lezer
eraan dat literatuur vaak maar een epifenomeen is van het culturele leven.
Dat S. erin slaagt de juiste verhouding
van de literatuur tot haar culturele
voedingsbodem in acht te nemen,
maakt het bladeren in dit boek tot meer
dan een heropfrissen van literaire
feiten.
Hugo Roeffaers
Daniel Van Ryssel, De charmes van
dagelijksheid, Yang uitgave, Gent,
1978, 206 pp., BF. 200.
Daniel Van Ryssel is een neo-realistisch dichter met al meer dan een dozijn
dichtbundels. Zijn levensvreugde vindt
hij niet zozeer in het uitzonderlijke als
weI in een intense beleving van dagelijksheid (cf. p. 91 van zijn dagboek).
Behalve dichter, is hij leraar, redacteur
van Yang, actief in de Vlaamse PEN,
moderator van Yang Groep Gent, enthousiast voor de Kunst met hoofdletter, enz. In 'De charmes van dagelijksheid', een dagboek bijgehouden over
zijn belevenissen in 1976, schrijft hij
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o.m. : 'Ik heb geen revolutionaire allures, maar ik vind mezelfwel bevallig'
(p, 155). Heel zijn dagboek straalt een
mentaliteit uit van menslief, erger je
niet, want ik hou van jou, zoals ik van
de natuur hou, van rechtsteekse reportages van wielerwedstrijden op de
TV, uiensoep, les geven, archieven napluizen, vergaderen met literaire en andere kunstbroeders, enz. Uit zijn dagboeknotities blijkt dat Daniel Van Ryssel een enthousiast en ondememend
man moet zijn, begaan met literatuur en
kunst, openstaand voor elk initiatief.
De Bond Zonder Naam-toon die in
vele dagboeknotities doorklinkt neem
je er uiteindelijk maar bij, want hoe dan
ook, Van Ryssel is een beminnelijk
mens.
J. Gerits

Theater
Alfred Kampf, Die nackten Seelen.
Shakespeares Psychologie und Dramaturgie (eigen beheer), Munchen,
1976,349 pp., DM. 23,80.
Michael Long, The Unnatural Scene.
A Study in Shakespearean Tragedy
(UP 592), Methuen, London, 1976,
266 pp., £2,95 Rudy Cohn, Modern
Shakespeare Offshoots,
Princeton
UP, Princeton, 1976,426 pp., $ 28,50.
Verslaafd als A. Kampf blijkt te zijn aan
de Jung-categorieen, trekt hij erop uit
om het volledig oeuvre van Shakespeare te reduceren tot aspecten van een
intuitionistische esthetica. Daarom
steekt de tekst, overigens bijzonder
intelligent verantwoord, vol termen als
onbewust en bewust, instinct en denken, subject en object, culminerend,
ook als organisatieprincipe, in ego, persona en anima. Deze dramatiek is voor
hem een constellatie van metaforische
'beelden' , geconcretiseerd in 'personages' , handelend op het altemerende niveau van 'droom' en 'realiteit'. Werkend met anima-typen met destructieve
resp, constructieve inslag wijst S. een
groot deel van het bekende oeuvre af
als onecht (want intern incoherent met
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zijn schema) waardoor er nogal wat filologisch gefriemel en emendatie ontstaat. De ondememing dwingt respect
af door de volgehouden logica maar is
anderzijds zo consequent-eenzijdig dat
het gesprek weI door moet gaan. M.
Long ziet Shakespeare als een stormram tegen de maatschappij-inhoud van
zijn tijd, schrij vend met een soort ecologisch heimwee en vol scepsis over de
inspanningen van de mens om in de
chaos van zijn wezen en zijn sociale
relaties zoiets als een gerichte lijn te
brengen. Meer visionair dan dramatisch argumenterend, slaagt S. er toch
niet in het modieuze gehalte van zijn
benadering af te werpen. Teleurstellend is R. Cohn, doorgaans een
knappe analiste. Nu ze de avonturen
van Shakespeare in zijn bewerkingen,
adaptaties en omleggingen (bij regisseurs en eigentijdse auteurs) nagaat,
komt ze niet verder dan tot (onvolledig)
inventariseren in vlugge slagwoorden.
lets van haar betere intenties kun je
vaststellen in de organisatie waarin ze
Macbeth, Hamlet, Lear en Caliban bij
vele teksten in splinters aantreft ; wat
ze over Shaw, Brecht en Beckett in hun
relatie tot Shakespeare aanreikt, haalt
echter te weinig niveau en is soms zelfs
regelrecht fout.
C. Tindemans
Jorg Schonert (Hrsg.), Carl Sternheims Dramen. Zur Textanalyse,
Ide ologiekritik
und
Rezeptionsgeschichte, (Q en M aktuell) Quelle &
Meyer, Heidelberg, 1975, 230pp., DM.
24,De enige 'expressionistische' theaterauteur die er na 1945 in geslaagd is
opnieuw repertoirevast (in Oost en
West) te worden (en meteen ook een
gretig studieobject) wordt in deze bundel (een overtuigend uitloper van een
proseminarie in Miinchen) in 11 analyses geconfronteerd met zijn oeuvre
(meer speciaal de dramatische cyclus
Aus dem biirgerlichen Heiden/eben),
de interpretatie en de receptie. De vrij
extreme posities die voordien werden
ingenomen (van inburgerlijk specimen
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tot progressief criticus, van geengageerd tijdsauscultator tot satirisch
rechtspreker) worden vooral ideologie kritisch onderzocht en de resultaten
tasten in hoge mate het literairhistorische reputatiebeeld van Sternheim aan,
al willen de bijdragen nooit doctrinair
worden en beschouwen de auteurs
zichzelf als prikkelende weetgierigen.
Opgedeeld in onderzoek van de tekst
(dramaturgie,
structuur,
satire,
taaltheorie), de ideeenwereld (rollen,
attitudes,
antisemitisme,
individualisme,
maatschappijverande ring ,
kapitalisme en revolutie) en receptie
(vooral Die Hose tussen 1911 en 1926,
en de renaissance na 1945 van de hele
cyclus) is dit werk een overtuigend
voorbeeld van een onvooringenomen
onderzoek van gevestigde waarden
vanuit een actueel methodologisch
programma.
C. Tindemans
Allardyce Nicoll, The World of Harlequin. A Critical Study of the Commedia dell' Arte, Cambridge UP, Cambridge, 1976,243 pp., £ 12,- en £ 5,Deze herdruk (1963) van het terecht
bekende boek is onverwacht ook een in
memoriam van de auteur geworden die
in vele geschriften de verantwoorde
studie van het theater als uitbeelding
heeft bevorderd. Door een behendig
samenspel van grafisch document en
historiografische interpretatie slaagt S.
erin de diverse impulsen, ontwikkelingslijnen en resultaten uit te tekenen die dit Italiaanse volkstheater als
voedingsbron van vormen van ook het
actuele theater kenmerken. Tegelijk
blijft de afwezigheid te betreuren van
enige organische integratie van die inzichten die tussen de oorspronkelijke
versie en deze tweede druk toch ook ter
beschikking zijn gekomen. Wie echter
langs de veilige banen van historischverifieerbare feiten wil wandelen, kan
hier omstandig terecht.
C. Tindemans
Volker Klotz, Dramaturgie des Publikums, (Literatur als Kunst) Carl
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Hanser, Munchen, 1976,370 pp., DM.
39,80.

~

Dit zonder twijfel belangrijk boek presenteert zich als een bewuste afwijzing
van de literaire analyse van een dramatische tekst en speurt methodisch naar
de fundamentele aanspreekfactoren bij
het publiek. Dat gebeurt niet in het ijle
of enkel speculatief maar op concrete
teksten die S., op het eerste gezicht
arbitrair, zelf selecteert bij F. Raimund,
G. Buchner, F. Wedekind, O. Horvath,
A. Gatti en het politieke agitatietheater
vertegenwoordigd door B. Brecht, F.
Wolf en G. Von Wangenheim. Dat wil
geen doorlopende lijn uitmaken en toch
sluiten de diverse bevindingen aan de
individuele auteurs opgestoken zich
samen tot een continuiteit die niet langer willekeurig blijft. Voortdurend
scherpzinnig, zowel in het vinden van
constanten als in het uitdagen bij middel van nieuwe suggesties, stelt S. de
vraag welke krachten bij het publiek
enig dramatisch effect produceren. De
basis van zijn analyse levert het materiaal en het constructieproces van de
tekst wat hij opdeelt in object, activiteit
en doel van het dramatische gebeuren.
Zo reconstrueert hij de aanwezige referentiekaders die voor het publiek de
voorwaarden tot aansluiting uitmaken :
waardoor 'raakt' een tekst en op welke
wijze wordt hij voor de toeschouwer
een 'actualiteit'. Het systematisch opsporen van de diverse orienteringspatronen is behalve een boeiend vooral
nog een releverend proces dat enkel
even gecompromitteerd wordt door de
vaak ademloze breedvoerigheid van
een analist die telkens zelf ook verwonderd staat te kijken naar wat hij zo onverhoeds allemaal aan het licht heeft
gebracht.
C. Tindemans
Hans-George Ruprecht, Theaterpublikum und Textauffassung. Eine textsoziologische Studie zur Aufnahme und
Wirkung von Eugene Scribes Theaterstiicken im deutschen. Sprachraum,
(Kanadische Studien zur deutschen
Sprache und Literatur. Nr. 14) Her-
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bert Lang/Peter Lang, Frankfurt-Munchen, 1976, 252 pp., sFr. 43,-.
Dat E. Scribe (1791-1861), de onbetwist
meest gespeelde Franse auteur in de
1ge eeuw, ook in het Duitstalige gebied
een kassucces is geweest was, bij aIle
ongenuanceerdheid, weI bekend. S.
stelt zich hier tot taak een receptiesociologische analyse van dit succes aan
te brengen waarin de schouwburgen,
hun publiekfrequentie, hun sociale
kenmerken, hun repertoire en de speelduur van bepaalde produkties de factoren vormen om Scribes onthaal enigszins te objectiveren. Een voorname
plaats in dit complexe gebeuren nemen
de vertalers resp. adaptators in bij wie
S. nogal wat manipulatie weet aan te
wijzen ; het gaat daarbij niet om dramaturgisch-scenische ingrepen maar
(naast ritmische verlengingen die samenhangen met het andere speeltempo
van de Duitse acteurs) vooral om moreel-politieke verschuivingen resp.
schrappingen zodat, bij vaak drastische
verminkingen, de Franse Scribe nagenoeg onbekend is gebleven in zijn
Duitse resp. Oostenrijkse gedaante. De
studie releveert hoogst belangrijke impulsen in de repertoiregeschiedenis en
de theatersociologie, zelfs indien
Scribe slechts (wat te betwijfelen valt)
een (libertijns-burgerlijke) uitschieter
zou zijn.
C. Tindemans

CONSERVEN

Jan Berg, Hochhuths 'Stellvertreter'
und die' Stellvertreter' -Debatte. 'Vergangenheitsbewiiltigung' in Theater
und Presse der secliziger Jahre, (Hochschulschriften Literaturwissenschaft
17) Scriptor, Kronberg/Ts, 1977, 234
pp., DM. 30,-.
Rainer Taeni, Rolf Hochhuth. (Autorenbucher 5) C.H. Beck, Munchen
(edition text + kritik) Munchen, 1977,
131 pp., DM. 8,-.

VAN DE POEL & CIE

In dit ideologiekritische werkstuk
tracht J. Berg Hochhuth te vemietigen.
Het de bat (1963) ziet hij geconditioneerd door Piscator (visie als 'klassieker' resp. Schilleriaans d.w.z. de-ac-
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tualisering met evenwichtsherstel als
morele categorie) en een onbekwame
theaterkritiek (in hun beoordeling van
resp. instemming met het historischdocumentaire aspect, vooral de
'ernst'). Hochhuths werkwaarden krijgen elk een uitvoerige beurt : het 'boze'
beginsel als diepere verklaring van het
nazisme (waardoor elke maatschappelijke analyse overbodig werd), het
absolute geloof in het individu (wat tot
'heIden'-dramtiek leidt), geschiedenis
opvatting als 'getuigenis' (autodidactische euforie ; aIleen wie het meegemaakt heeft, mag spreken). Slot: het
nazisme wordt verdrongen naar de
sfeer van zowel de individuele schuld
van de 'bozen' als de machteloosheid
van de individuele 'goede '. Ook de
Auschwitz-uitbeelding wordt geanalyseerd als verstrengeling van esthetica
en moraal met de 'Doktor' als seksuele
fantasie. Een receptieesthetische ontleding van de opvoeringen (in BRD en
DDR) brengt het inzicht dat, door de
nadruk op het 'mysteriespel' of het
Pius-conflict, de kern van het nazisme
evenmin werd uitgespeeld, wat hij ziet
passen in de behoefte van de BRD dit
nazi-verleden te verloochenen. Ais
hefbomen die Hochhuths wereldbeeld
en dramaproject bepalen, achterhaalt
hij Th. Lessing, de idealistische geschiedenisfilosofie, de generatieproblematiek, de identificatie met de eenzame dwarsligger en A. Camus (L'Etat
de siege en Les Justes). R. Taeni is
daarentegen een supporter die de
dualiteit (moraal en kundigheid) weI
even streelt maar de zelfopgelegde
zending van Hochhuth hoger aanslaat
en hem voortijdig verheerlijkt, tegelijk
ook zakelijke informatie gretig verspreidt.
C. Tindemans
Bakst, Flammarion, Paris, 1977, 104
pp. (48 il1.), FF. 28,-.
Georges Wakhevitch, L'envers des decors, Laffont, Paris, 1977,265 pp., (16
ill.), FF. 42,-.
Bakst, als scenograaf en kostuumontwerper een pioniersbegrip in de ont-
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wikkeling van het modeme theater (sedert hij met de Ballets Russes in 1909 te
Parijs het Westen veroverde), krijgt
hier een tekstloos hommageplakket
aangeboden dat op ook grafisch schitterende wijze de sensueelexotische stijl
reproduceert die de geincarneerde
nostalgie gretig uitspreidt met (hoofdzakelijk) kostuumontwerpen voor aIle
beroemde produkties.Wakhevitch, ook
al een Russisch emigrant in Frankrijk,
is het huidige type van de successcenograaf voor
het
grootste
consumptietheater (bv. de Scala te Milaan). N ostalgie is hier als biografie
verpakt en hij schudt kwistig zijn frustratie uit over de toenemende kaalheid
van de scenische bekleding. Hij weet
weI van het vluchtige karakter van zijn
yak maar hij gelooft hartstochtelijk in
de strovuurgloed van zijn constructies
die hij een 'echtere' essentie toekent
dan hij bereid is aan het 'authentieke' te
gunnen. Misschien is het toch meer dan
wat humeurige megalomanie in een tanend beroep ; de gelegenheidsfilosoof
is voortdurend blij een van de laatste
'handwerkers' te zijn zodat zijn af en
toe wat verstoorde wijsneuzigheid teyens een verstrikt afscheid aan een
theatertijdperk vertegenwoordigt.
C. Tindemans
Klaus-Dieter Vilshover, Die Entwicklung der dramatischen Gestaltung
im Theater Roger Vitracs, (Kolner Romanistische Arbeiten N. F. 49) Droz,
Geneve , 1976, 160 pp., sFr. 18,-.
Jurgen Grimm, Roger Vitrae, Ein Vorliiufer des Theatres des Absurden, Wilhelm Fink, Munchen, 1977, 64 pp.,
DM. 16,80.
Waar Vilshover de verwaarloosde toneelauteur R. Vitrac (1899-1952) weI
diens surrealistische jeugdpassie gunt
maar hem, na de breuk met A. Artaud
(1934), enkel nog een willoze boulevardtechniek toekent, die niets meer
van doen heeft met het na-oorlogse absurdisme dan oppervlakkige analogie,
legt Grimm er zich juist op toe dit absurde element als structureel en causaal
te verklaren. Vilshover werkt vanuit
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een dogmatisch-emotioneel maar literairtheoretisch onvoldoende verhard
pre concept (ontleend aan G. Lukacs en
L. Goldmann) waarin elk drama noodzakelijk genetisch een rationele aansluiting bij de realiteit bezitten moet ;
oppervlaktestructureel oordelend, kan
hij niet achter Vitracs satirische, vertekenende intentie komen zodat Vilshovers categorieen enkel gelijk kunnen
krijgen door Vitrac onvoldoende diep
te analyseren. Grimm zoekt in de tijdsconjunctuur en auctoriele intentionaliteit de factoren samen die Vitracs
boulevardstukmethodiek
kunnen
blootleggen als frontale uitdaging van
de tijd ; de (beknopte) opsomming van
deze kenmerken (van stilering en
automatisering van de taal over autonomisering van gestiek en mimiek tot
perspectiefloosheid van de handeling)
bewijst afdoende zijn gelijk, waar Vilshover niet verder komt dan halfhartige
negatie.
C. Tindemans
Wolfgang Storch (Hrsg.), Stucke der
zwanzigerJahre, Suhrkamp, Frankfurt,
1977,355 pp., DM. 25,-.
Arnolt Bronnen, Stucke, Athenaum,
Kronberg/Ts., 323 pp., DM. 36,-.
Curt Goetz, Siimtliche Biihnenwerke,
W. Heyne, Munchen, 1977, 3 Bde,
1.134 pp., DM. 15,40.
W. Storch poogt met acht dramatische
teksten (van I. Goll, K. Schwitters, R.
Vitrac, A. Artaud, L. Lunz, S. Tretjakow, F. Jung en H. H. Jabnn) een
internationaal portret van de jaren 20 te
schetsen...
Op het eerste gezicbt een willekeurige
collage, maar de overeenkomst in streven, weerzin, voorkeur, stijlchaos,
stijlobsessie en taalvaardigheid wordt
op een uitmuntende wijze uitgetekend.
A. Bronnen (1895-1959), zelf ook een
exponent van deze jaren, wankelend
tussen erg links en stoer rechts, poogt
(in Vatermord, 1920,. Die Exzesse,
1923 ; Ostpolzug; 1926) aan het expressionisme te ontsnappen door de kenmerken ervan te overdrijven ; zelfs als
hij naar de Nieuwe Zakelijkheid over-
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gaat (met Gloriana, 1941 en Die Kette
Kolin, 1950) volhardt hij eigenlijk in
zijn jeugdstijl. Een auteur die niet zo
gernakkelijk in een categorie is onder te
brengen. C. Goetz (1888-1960) is des te
duidelijker te catalogiseren: een
Duitse boulevardier. Zijn laatnaturaIistische salonstijl drijft op de spitse repliek (een strategie , geen structuur), de
kluchtige cliche's en toch ook weI
zoiets als intellectuele esprit. Sedert de
Ie oplage (1952) zijn er 168.000
exemplaren van dit werk in de handel
gebracht ; aIleen al dit feit smeekt om
sociologische analyse.
C. Tindemans

Helmut Motekat, Das zeitgenossische
deutsche Drama. Einfiihrung und kritische Analyse, (Sprache und Literatur
90) W. Kohlhammer, Stuttgart, 1977,
203 pp., DM. 22,-.
Dit boek is vooral principieel teleurstellend omdat S. vertrekt van een concept van een dramatische tekst dat
meer met G. Freytag vandoen heeft dan
dat het methodisch bereid is tot enige
consideratie van wat sedertdien dramaturgisch ter beschikking is gekomen.
De meeste eigentijdse normen en vormen passen dan ook nauwelijks in zijn
beoordelingscode en dus zijn ze dramaturgisch niet goed. Wat dit resultaat
nog enigszins Ieesbaar laat, zijn de altijd humeurige, en sterk opinierende ,
opmerkingen-vanuit-de-steekkaart over recente Duitstalige auteurs als M.
Sperr, F. X. Kroetz, Th. Bernhard en
P. Handke; overigens hernieuwt S.
zich ook in deze interpretaties niet, de
heren auteurs worden onverbiddelijk
terechtgewezen vanuit een overjaars
behoeftencomplex waarin enkel (volstrekt logisch maar ondramatisch) voor
M. Frisch en F. Diirrenmatt nog enige
plaats kan ingeruimd omdat zij zich met
de problemen van het ik bezig zouden
houden terwijl aIle anderen maatschappelijke druktemakers zijn die niet
eens het handwerk kennen, foei toch !
C. Tindemans
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Ursel Kramer, Originalitiit und Wirkung der Komodien Paul Scarrons,
(Kolner
Romanistische
Arbeiten,
N,P., H. 48) Droz, Geneve, 1976,249
pp., sFr. 28,-.
Geoffrey Brereton, French Comic
Drama from the 16th to the 18th Century, (VP 607) Methuen, London, 1977,
290 pp., he., £ 4,90.
Robert McBride, The Sceptical Vision
of Moliere. A Study in Paradox, Macmillan, London, 1977,250 pp., £ 10,-.

Terecht tilt U. Kramer de komische
kracht van P. Scarron (1610-60) hoog
op in de vernieuwingsbeweging tussen
klucht en karakterkomedie in ; op een
Spaans stramien worden verbale humor,
situatiekomiek en personalisering van
een 'humeur' voor het eerst consequent
samengebracht. Dat dit niet uit solistische behoefte gebeurde maar deel
uitmaakte van een structurele evolutie,
toont G. Brereton aan in een knappe
synthese die aIle absolute en vele relatieve aspecten van de Franse komedie
op een rijtje plaatst, van P. Corneille tot
Beaumarchais. De drama's worden niet
encyclopedisch
doorgelicht
maar
exemplarisch aangetrokken om constanten en varianten het nodige perspectief te geven, met behoud van een
vaak erg persoonlijke opstelling en
evaluatie. McBrides studie behoort tot
de al zeldzame oorspronkelijke bijdragen tot de Molierediscussie. Zijn thesis
plaatst Moliere ideeel in de buurt van de
tijdgenootmoralist La Mothe Le Vayer
en S. impliceert meer dan incidentele
overeenstemming. Toch is het belangrijkste winstpunt dat S. weet evident te
maken hoe de komische situatie (gehalte van de personages plus vooral hun
interactie) deze idee uitdrukt waarbij
steekhoudende argumenten aangeboden worden om de interpretatie te staven dat niet Molieres persoonlijke wereldbeeld gedramatiseerd wordt maar
dat door de sceptische mise-en-place
het wereldbeeld van de personages
doorgeprikt wordt wat logisch tot vis
comica leidt.
C. Tindemans
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Maureen Duffy, The Passionate Shepherdess. Aphra Behn 1640-89, J. Cape,
London, 1977,324 pp., £ 7,50.
Aphra Behn is de eerste Britse vrouwelijke toneelauteur, maar nagenoeg onbekend gebleven. Maureen Duffy is een
vooraanstaande feministenschrijfster.
De tendens van haar monografie zal dus
weI van meet af aan duidelijk zijn : eerherstel ; maar die tendens blijkt dan
nog correct te zijn ook : Behn wordt
inderdaad ten onrechte miskend. Dat
was tijdens haar woelige leven al het
geval. Schrijven was haar beroep, maar
daarnaast deed ze ook aan politiek
(Tory) en aan spionage (in Antwerpen
nog wel). Het theater in haar tijd was
niet preuts en luide kreten tegen het
zedelijke verval klonken op (waar hoor
ik dat nog ?). Zij behandelt geen specifiek vrouwelijke problemen, maar verstout zich, als vrouw dezelfde pikante
motieven aan te pakken waar haar
mannelijke collega's de voorkeur aan
geven. Daar ontstaat heibel over. De
tijdskritiek heeft haar gevierendeeld ;
haar weerwraak kon ze nemen in de
voorberichten bij haar publikaties.
Haar komedies (The Forced Marriage,
The Dutch Lover, The Town Fop, The
Rover, The Roundheads, The City
Heiress) hebben het vaak over verbroken vriendschap als teken van een
tijdsmoraal. Duffy's feministische aanpak vertekent weI enigszins de feiten,
maar het is te hopen dat deze vurige
verdediging ook gehoor vindt bij een of
andere theatermaker van vandaag.
C. Tindemans
Robert Labhardt, Metapher und Geschichte. Kleists dramatische Metaphorik bis zur 'Penthsilea' als Wiederspiegelung seiner geschichtlichen Position, (Monographien Literaturwissenschaft 32) Scriptor, Kronberg/Ts..,
1976, 344 pp., DM. 48,-.
Met de opvatting van taal als gesystematiseerd produkt van een maatschappelijke mentaliteit plaatst S. zijn
werk duidelijk in het teken van de
Duitse kritische studiegeneratie omstreeks 1968; het onderzoek naar
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Kleists omgang met de taal in zijn dramatische oeuvre laat zich herhaaldelijk
lezen als een wat late rechtvaardiging
van S.'s eigen activisme. Zonder valse
bescheidenheid ziet hij zijn wetenschappelijke behoefte als een nieuwe
orientering van de germanistiek die hij
van haar literaire object wil loodsen
naar een maatschappij- en geschiedeniswetenschap: historiciteit als kern
van het poetische. Dit wordt in minutieus ontbladerwerk gedemonstreerd
aan Kleist waarbij de triomf van de
methodiek de poetische eigenwaarde
sterk verdrukt. Metaforologie als stijlen taalonderzoek leidt hem onweerstaanbaar naar tijdsbewustzijn en
'ideologic' waarbij - logisch - ook het
tragische volkomen materialistisch
platgeknepen wordt in de spanning tussen subject en object. Hoe boeiend
deze studie ook blijft, de presuppositie
van de auteur blijkt sterker dan de bewijskracht, het symptoom haalt het op
de structuur.
C. Tindemans

Georges Jean, Le theatre, «Peuple et
Culture 27) Seuil, Paris, 1977, 189 pp.
Ontworpen voor een (nog) niet-deskundig publiek, wil deze strooptocht
doorheen het verschijnsel theater
vooral geen geschiedenis leveren, weI
een poging zijn voor een hedendaags
consument de lijnen uit te leggen die het
theater van vandaag bepalen. Na een
afgemeten dosering van -wat destijds
voor de gestalte van het theater nu gezorgd heeft, beschrijft en ontleedt hij
(weliswaar iets te magisch-Iyrisch) de
eigenschappen die de totaliteit van de
opvoering uitmaken (communicatie,
volkstheater, theatraliteit, politisering)
terwijl hij tevens variuit de niet-professionele vraagstelling ingaat op tekst,
plot, regie, produktie en acteren. Uiteraard blijft de horizon (te) Frans, maar
S. ontloopt toch de banaliteit, waagt
zich echter niet aan enige demystificatie, vertrouwt er al te duidelijk op dat
elk crisisgerucht vals is.
C. Tindemans
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asbestcement materialen
gevelstenen
holle en gewone stenen
ferton vloeren
marbrabel tegels
usl dallen
silex dallen
flintstone structuurtegels
marmermoza"iek trappen
gevelelementen
in kunststeen
beton materlalen
gipskartonplaten
ornimat platen
novex platen
Isolatie materialen
venus open haarden
hela open haarden
n.v.
SCHEERDERS van KERKCHOVE's
VERENIGDE FABRIEKEN
Tel. 031/77.09.61
2700 Sint-Niklaas
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Franz Xaver Kroetz, Weitere Aussichten ... Ein Lesebuch, Henschelverlag, Berlin-Kiepenheuer & Witsch,
Koln, 1976, 626 pp. (geill.), DM. 29,80.
Claus Hammel, Rom oder Die zweite
Erschaffung der Welt. Komodie, (Edition Neue texte) Sufbaar Verlag, Wienl
Weimar, 1976, 121 pp., DDR. 4,50 M.
Maatschappelijk (on)bewustzijn als
oorzaak van dagelijkse ellende, dat is
het enige thema van de jonge Westduitse auteur (0 1946) die in nu al talrijke
korte indringende teksten niet aflaat de
beperkte horizon van het leven van gewone mensen in scherpe, ondidactische beelden uit te tekenen. In deze
reader wordt geen overzicht van heel
zijn oeuvre gebracht, maar worden de
meest recente theaterteksten (Sterntaler, Das Nest, Weitere Aussichten,
Reise ins Gluck, Heimat, Agnes Bernauer en een landelijke farce Hilfe , ich
werde geheiratet !) gebundeld, samen
met filmontwerpen en luisterspelen.
Tochten in de DDR leveren ook reportages en interviews, op vrij naief in
vraag en antwoord maar weI passend in
het politieke wensbeeld van Kroetz.
Zijn literaire voorbeelden vereert hij in
Horvath, M. Fleiszer en de actrice Th.
Giehse. Polemische stukjes reiken van
Westduitse geschilpunten (socialistisch
realisme) over arbeiderstheater tot
Brecht. Tenslotte staan ook een aantal
interviews afgedrukt die hij zelf aan
vooral Westduitse publikaties toestond
en die zijn ideele opstelling vrij helder
aangeven. Zijn oeuvre, bewust smal
gehouden, altijd scherp analytisch,
voortdurend onder het vel borend,
steekt onvergelijkelijk gunstig af tegenover het plichtoptimisme in dogmatische boulevardtoon van C. Hammel die
geforceerd-kluchtige tonen ontlokt aan
een partij-intern kleinschaals geschil
waaraan werelddimensies brutaal opgedrongen worden.
c. Tindemans
Jurg Scheuzger, Das Spiel mit Typen
und Typenkonstellationen in den Dramen Arthur Schnitzlers, Juris Druck +
Verlag, Ziirich, 1975,308 pp., sFr. 48,-.
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In de Schnitzler-vakstudie circuleert
een interpretatieschema dat diens dramatische figuren reduceert tot de
spleenige, lugendstilachtige
typemensjes die het fin-de-siecle zouden
uitdrukken ; Schnitzler zelf heeft, uit
een soort kater om deze al te gemakkelijke benadering, op latere leeftijd
een antropologische tabel opgesteld
waarin zijn eigen mensbeeld en zijn
beeld van de mens zijn aan te treffen in
hun karakteressentie en hun interactionele mogelijkheden. S. relativeert
beide ordeningen en stelt een eigen ritmiek en inhoudsanalyse voor. Daarin
komen als hoofdtypen de estheet, de
'held', de 'continualist', het 'susse Madel', de 'heidin' en de gehuwde vrouw
voor. Al deze hoofdtypen bIijken aanvullingen en afsplitsingen te ondergaan
vanuit de structuurdwang van elk
drama; de demonstratie en verantwoording hiervan (waarbij parafrase en
interpretatie hand in hand gaan) vormen een geidige kritiek op de gangbare
recepten en daaroverheen een dramaturgische bijdrage tot de kennis van de
'Weense' tijdgeest.
C. Tindemans
Gerhard P. Knapp (Hrsg.), Friedrich
Diirrenmatt, Studien zu seinem Werk,
(Poesie und Wissenschaft XXXIII)
Lothar Stiehm, Heidelberg, 1976, 288
pp., OM. 58,-.
Deze verzameibundel (gevuld met bijdragen van germanisten en comparatisten uit Zwitserland, Zweden, de
Verenigde Staten en Canada) wil de te
nauwe aandacht voor Diirrenmatts
biografische feiten of de te angstige parafrase van zijn al te vaak provocerende
theoretische ideeen opruimen ; centraal staat terecht de tekst. Methodisch
is gekozen voor een pluralisme dat binnen het boek zelf nog al eens met zichzelf in botsing komt maar dat dan weer
voor de geinteresseerde Iezer een bijkomend aspect van waarde vormt. In
de Iiterair kritische hoek staan bijdragen over Diirrenmatts opvatting van de
geschiedenis en het recurrente resp. het
eenmalige, over zijn christelijkheid

478

(dubieus en te welwillend, anderzijds
met gezond relief voor een te verwaarloosd aspect), over zijn Kierkegaards
motief van' der mutige Mensch' en over
zijn omgang met Shakespeare. Interpretatorisch zijn de ruime analyses van
Die Ehe des Herrn Mississippi, de
hoorspelen en (indrukwekkend) Der
Meteor. Fenomenologisch-analytisch
zijn opstellen over de personenstructuur, het taalformaat, het 'teken'gehalte, (gastronomisch) gerecht en
recht, en een keurige ontmaskering van
de verwarrende begrippen ('absurd',
'paradox' en 'grotesk'). De uitgever,
die reeds een voortreffelijk overzicht
van de studiestand heeft geschreven,
sluit het geheel af met een wetenschappelijke bibliografie vol nagenoeg
onbekende en onbereikbare documenten.
C. Tindemans
Ingeborg Watschke, Erscheinungsformen der Grausamkeit im zeitgenossischen englischen Drama, (Europaische Hochschulschriften. Reihe
XIV. Angelsachsische Sprache und
Literatur Bd. 37) Herbert Lang, Bern/
Peter Lang, Frankfurt, 1976, 262 pp.,
sFr.49,50.
Peter Wolfensperger, Edward Bond:
Dialektik des Weltbi/des und Dramatische Gestaltung, (Schweizer Anglistische Arbeiten Bd 90) Francke, Bern,
1976, 193 pp., sFr. 30,-.
Terwijl I. Watschke terecht A. Artaud
als basis van het begrip 'wreedheid'
neemt en diens opvattingen erg correct
als veeleer ideeel dan concreet-brutaal
interpreteert, valt er nochtans in haar
demonstratie aan een serie dramatische
teksten (van G. Cooper, D. Rudkin, P.
Shaffer, J. Orton, E. Bond, P. Nichols,
D. Mercer en H. Williams, tussen 1962
en 1973) van deze rechtvaardige uitgangs stelling niet veel meer te merken.
Haar uiteenrafeling van deze drama's is
te eenzijdig-omschrijvend en naar de
motorische motieven wordt te oppervlakkig gespeurd zodat de catalogering
van brutaliteitsaspecten wat eng uitvall. Wolfensperger gaat daarentegen
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de heel goede kant uit. Hij stelt zich tot
taak E. Bond, wellicht de belangrijkste
dramatische auteur van Groot-Brittannie na 1945 te onderzoeken op diens
cliche als pessimistisch. tijdgenoot.
Bonds drama's ontledend tot en met
Lear (1971) weet hij achtereenvolgens
grondbegrippen als personageconstructie, handelingsstructuur, historische stof en groteske te bepalen als
structurele factoren van een contrastprincipe waarin een dalende spanningscurve (bij gelijktijdig uitblijven
van een tegenpersonage) een volstrekt
nieuwe functie aan de toeschouwer
toebedeelt nl. het pessimistische toonbeeld van de scene confronteren met
een corrigerend. tegenbeeld. Daardoor
kan het Bond-oeuvre worden gekarakteriseerd als didactisch proces wat nog
altijd opgevat wordt als een positieve
instelling tegenover wereld en tijd.
C. Tindernans
Peter Miinder, Harold Pinter und die
Problematik des Absurden Theaters,
(Europaische Hochschulschriften
Reihe XIV. Angelsachsische Sprache
und Literatur Bd. 32) Herbert Lang,
Bern/Peter Lang, Frankfurt, 1976, 256
pp., sFr. 49,50.
Het onbehagen om de ondoorzichtigheid, de esthetische autonomie (hem
door vele critici toebedacht), de vrijblijvende toestanden en oplossingen,
de onverklaarbare personagereacties in
Pinters dramatiek leidt S. ertoe diens
dramaturgische
methode
grondig
nieuw te denken. In een literairwetenschappelijke variant op de haat - liefde
verhouding plaatst hij communicatietheoretische stellingen (Watzlawick
e.a.) voorop en gaat hij na op welke
wijze Pinter van deze strategieen gebruik beeft gernaakt. Hij slaagt erin
verklaarbaar en aanvaardbaar te maken
dat Pinter op elk moment ijzig-correcte
gedragsstratagemen to.epast, die in
vooral de eerste stukken wat non-chalant-opzettelijk tot niet-sluitende verhaalopbouw leiden maar vooral sedert
The Homecoming aan gebonden narrativiteit winnen. Onderweg sneuvelt
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weliswaar (zonder verrassing tenzij
voor de dootblinde Pinterfans) de esthetische coherentie, meer nog de wereldbeschouwelijke onderscheidbaarheid ; over blijft Pinter als een auteur
met verbluffend vakmanschap maar
zonder eigen standpuntbepaling, waardoor in se elke basis wegvalt om hem
enigszins in het metafysische onderonsje van het absurdisme op te nemen.
C. Tindemans
Manfred Landfester, Handlungsverlauf und Komik in den friihen Komodien bei Aristophanes, (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte Bd 17) W. de Gruyter, Berlin,
1977, 305 pp., DM. 98,-.
Michael Mader, Das Problem des Lachens und der Komodie bei Platon,
(Tiibinger Beitrage zur Altertumswissenschaft H. 47) W. Kohlhammer,
Stuttgart, 1977, 160 pp., DM. 48,-.
Christoph Schwingenstein, Die Figurenausstattung
des
griechischen
Theatergebdude s, (Munchener Archaologische Studien Bd 8) W. Fink,
Miinchen, 1977,208 pp., OM. 28,-.
Met een methologisch vernieuwende
reeks toetsingspunten wil M. Landfester vanuit het kernaspect van de
dramatische handelingsprogressie nagaan of en dat de theorie van de komedie niet zomaar (zoals doorgaans opgevat) een averechts schema van de tragedie is. Zijn opzet slaagt voorbeeldig
en niet enkel omdat dit zo hoort ; S.
demonstreert in overtuigende, over
Aristophanes heen betekenisvolle resultaten dat de vis comica verantwoordelijk is voor de totale structuur en hij
bewijst bovendien als het ware terloops
dat deze vis comica in rechtstreekse zin
storm loopt tegen de maatschappelijke
stabiliteit van Athene. Het oude verhaal van Aristophanes' conservatisme
krijgt hier dan ook een duchtige knauw.
Oat Plato zich over de komedie he eft
uitgelaten, is bekend, maar wordt toch
veelal uitgespaard in de historische discussie. M. Mader heeft er zich op toegelegd aan te tonen dat dit verzuim niet
terecht gebeurt. Hij haalt uit wat toch
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vrij kryptische teksten (Philebos ,
vooral Sumposion) gebleven zijn, een
duidelijke stellingname, zelfs een compacte theorie te voorschijn ; daarin
blijkt dat Plato heel bewust tegen de
vigerende traditie in is gegaan, wellicht
een verklaring waarom zijn suggestieve
bedoelingen na hem niet overgenomen
werden. C. Schwingenstein inventariseert kunsthistorisch de beeld- en reliefdecoratie van het antieke Griekse
theatergebouw ; het niet zozeer verrassende, wei een vertrouwde thesis vanuit een onbekende hoek bevestigende
resultaat is de permar.cnte Dionysosinspiratie. Terwijl hij enerzijds een
steekhoudende chronologie voorlegt,
ontdekt hij anderzijds dat de meeste
decoraties niet bij de oprichting ingepland waren maar achteraf toegevoegd
werden bij feestelijke gelegenheden.
Het is een nieuw bewijs dat de Griekse
theaterruimte niet exclusief aan de opvoering voorbehouden bleef maar
voortdurend trefplaats van de polis
was ; daarmee blijkt het theater als immanente maatschappijfunctie ook in dit
beperkte onderdeel te bevestigen.
C. Tindemans
Kenneth Muir, The Sources ofShakespeare's Plays, Methuen, London,
1977,320 pp., hc., £ 8,50, pb., £ 4,90.
Thomas F. Van Laan, Role-Playing in
Shakespeare, University of Toronto
Press, Toronto-London, 1978, 267 pp.,
$ 17,50.
Welke bronnen Shakespeare waarschijnlijk gebruikt heeft, hoe hij ze gebruikt heeft, hoe de verwerking van zijn
lectuur verwerkt werd in de thematische en mentale structuur van zijn
oeuvre, dat alles heeft K. Muir zorgvuldig samengebracht in chronologische orde en in een orde van toenemende vaardigheid. Deze (niet enkel in
volume, ook in visie) aangevulde versie
van een vroegere publikatie (1957)
(vooral m.b.t. de history plays) vormt
voor elk Anglist een onmisbaar legger
bij de tekstinterpretatie. Th. Van Laan
poneert een fundamentele belangstelling voor het rollenspel te merken in de
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karakteraanleg, de handeling, de
structurering en de thematiek. Hij onderstreept het gevecht om de identiteit
in de komedie (zowel in activiteit als in
karakter), het contrast tussen twee afwijkende wereldprojecties als bewustzijnsstrategie van het rolmatige in het
menselijke gedrag (bv. cultuurpatroonnatuurpatroon), het theatrale rol-relief
als expressie van verwachtingswaarden (bv. het boze beginsel). Geleidelijk
schakelt Shakespeare over van dramatische interesse naar interesse voor dit
aspect in het Leven exemplarisch gemaakt in theatraal gedrag : een rol willen doorzetten, een rol willen veroveren, een rol willen opleggen, een rol
willen ruilen : een Ieyen voortdurend
afhankelijk van rollen-spel. S. vermijdt
elk sociologisch jargon maar evolueert
toch merkbaar van een dramatische
optie van het begrip 'rol' naar sociale
gedragsconstanten en -varianten.
Tenslotte, stelt S., ziet Shakespeare
zichzelf als auteur als rolvoorschrijver
(het meest globaal in The Tempest) en
daarom houdt hij ermee op dramatische
teksten te componeren : kater of wijsheid?
c. Tindernans
Arthur Jackson, The Book of Musicals,
Mitchell Beazley, London, 1977, 208
pp., £ 7,95 (rijk geill.),
De zoveelste geschiedenis van de Amerikaanse musical, met dit verschil dat er
ditmaal ook aparte hoofdstukken gewijd worden aan de Londense tegenhangers van het genre, de verhouding
Broadway-Hollywood grondig gedocumenteerd wordt, en een gevarieerd
documentair gedeelte het mooi geillustreerde boek afsluit. Belangrijk is ook
dat de meest recente evolutie geschetst
wordt. Bovendien is het beknopte inleidend woord van Clive Barnes (de exberuchte recensent van de New York
Times) erg pertinent: hij constateert
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nl. dat de musical bijna altijd een 'uniek
verschijnsel' moet genoemd worden,
nooit leeft van de verschillende heropvoeringen die het gesproken toneel
daarentegen weI tolereert , zoniet legitimeert.
Eric De Kuyper
Horst Koegler (Hrsg), Ballett /977.
Chronik und Bilanz des Balle ttja hres ,
Friedrich Verlag, Velber, 118 pp.,
DM. 22,- (rijk geill.),
Naast de gebruikelijke en voor de specialist onmisbare informatie, de eveneens gebruikelijke (te korte) artikeltjes gewijd aan verschillende onderwerpen en thema's die het voorbije balletjaar hebben gekarakteriseerd (o.m.
een lezenswaardig stukje over Pina
Bausch, en vooral een poging om het
onbegrip tussen het oude continent en
de nieuwe wereld te verklaren), ditjaar
een boeiende studie over een beweging
die de hedendaagse dans heeft voorbereid, de school van Emile JacquesDalcroze te Hellerau.
Eric De Kuyper
Robin May, A Companion to the
Opera, Lutterworth Press, London,
1977,364 pp., (geill.), £ 5,95.
Een naslagwerk dat vooral de nietprofessionele operaliefbebber nuttig
zal zijn, en hem veeI diensten zal bewijzen. Naast een alfabetisch gerangschikte lijst van componisten met hun
werken (geen inhoudsopgave van de
verschillende opera's, noch muzikale
analyses), een hoofdstuk gewijd aan de
belangrijkste zangers, librettisten, en
dirigenten en een te kort deel gewijd
aan hedendaagse regisseurs. Verder
ook informatie over de belangrijkste
operahuizen, festivals, gebruikte termen.
Eric De Kuyper
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JAN KERKHOFS, Mensenrechten en grondrechten in de Kerk

483
In het ijveren voor de universeIe mensenrechten slaat de katholieke Kerk sinds Vaticanum II
beslist geen kwaad figuur. Des te dringender evenwel ervaren velen, binnen en buiten die
Kerk, de noodzaak van een tegelijk theoretische (theologische) en praktische her-formulering en herziening van de grondrechten van de christenen binnen hun eigen geloofsgemeenschap.

LUDWIG KAUFMANN, Voor wanneer een pan-Afrikaans concilie?

492

Op het in juli 1978 te Nairobi gehouden Symposium van de bisschoppenconferenties van
Afrika en Madagascar werd het al lang latente conflict tussen kerkelijk - te Westers? huwelijksrecht en Afrikaans gewoonterecht ter zake voor het eerst onomwonden uitgesproken. En dat bleek slechts een aspect te zijn van de veelal te gebrekkige inculturatie van het
christendom in de Afrikaanse cultuurwereld,

SVEN-CLAUDE BETTINGER, Jean Amery, een herinnering

500
Na de tweede wereldoorlog heeft de Oostenrijkse jood J. Amery zich definitief te Brussel
gevestigd en daar een boeiende, literaire bedrijvigheid ontplooid, vnl geinspireerd door zijn
.even hartstochtelijke als kritische aandacht voor het geestesleven in Frankrijk. De auteur,
een persoonlijke vriend van de emigrant, peilt naar de diepere redenen waarom een fijnbesnaarde estheet, die als 'wijzer' geworden man Auschwitz overleefde, aan het leven na
Auschwitz tenslotte toch ten onder ging.

FRANS BOENDERS, Wetenschap en beschaving in China. Een gesprek met
Joseph Needham
510
Als Brit en biochemicus werd J. Needham uitermate geintrigeerd door de aparte cultuurwereld van zijn Chinese medewerkers en nog meer wellicht door het feit dat zij zo 'n
uitstekende modeme wetenschapsmensen waren, terwijl hun duizendenjaren oude beschaving er niet in geslaagd was een modeme wetenschap voort te brengen. Uit die verwondering
is dan de eigenzinnige opzet gegroeid van een monumentaal werk over de ontwikkeling van
wetenschap en techniek in China, vanaf de vroegste tijden tot aan de komst van de jezuieten
en de import van de Westerse wetenschap. Needham belicht hier zelfde hoofdlijnen van zijn
visie op die geschiedenis.

JO F. DU BOIS, Praten met Arnaldo Pomodoro. Aarzelen tussen
beeldhouwkunst en architectuur
523
De abstracte kunstenaar - beeldhouwer en ten dele architect - die Pomodoro geworden is,
bekent in dit interview dat hij, marxist en Italiaan, in de Verenigde Staten niet aIleen de
grootste, artistieke vrijheid yond, maar daar tevens een nieuwe verhouding met de ruimte
ontdekte in de overweldigend weidse landschappen, die in zijn geboorteland onbestaande
zijn.

GUIDO DE LEPELEIRE, Energie-infrastructuur voor de toekomst : de
531
warmtedistributie
De eenmalige energievoorraden, waarop heel onze technologische euforie tot nog toe heeft
geteerd, raken zeker en niet eens zo traag uitgeput. In de volgende decennia moet niet aIleen
worden gesleuteld aan de overdreven energievraag, maar even zeer aan nieuwe energie-infrastructuren, die o.m. door warmtedistributie in stedelijke gebieden een veel zuiniger
verbruik van de schaarser wordende primaire energie kunnen verzekeren.

L.L.S. BARTALITS, Dilemma voor de communisten

544

De bewering dat het Euro-communisme van Spanjaarden, Italianen en Fransen slechts een
tactisch maneuvre op korte termijn was, is moeilijk bestand tegen het feit dat aIle betroffen
partijen vasthouden aan die ideeen, ook nadat zij niet of nauwelijks door het kiezerspubliek
gehonoreerd werden. Blijkbaar hebben de Euro-communisten - evenals de Roemenen en
Yoegoslaven - grondiger redenen om zich te blijven distantieren van de Sovjet-Unie, toenadering te zoeken met China en een democratische toer te willen opgaan.
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Mensenrechten en grondrechten in de
Kerk*
Jan Kerkhofs

Hoe staat het met de mensenrechten in de katholieke Kerk ? De aandacht
voor die vraag neemt toe met de groeiende belangstelling voor de mensenrechten in het algemeen en wordt bovendien gestimuleerd door het
kerkbeeld, de ecclesiologie van Vaticanum Ill. Het Concilie betekende
inderdaad een keerpunt. De dogmatische constitutie Lumen Gentium
beklemtoonde de 'echte gelijkheid van aIle gelovigen wat hun waardigheid
en inzet voor de opbouw van het lichaam van Christus betreft' (32, 3). De
pastorale constitutie Gaudium et Spes belichtte de fundamentele mensenrechten. Maar de meest verregaande perspectiefwijziging bood de
Verklaring over de Godsdienstvrijheid, Dignitatis Humanae (1965). Hier
stoten wij op niets minder dan een omkeer in de traditie.
Het is waar dat de Kerk, samen met de Romeinse en Angelsaksische
rechtsverfijning en dank zij de grote Spaanse theologen van het volkenrecht, veel heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van wat uiteindelijk
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) is geworden,
maar even waar is het dat diezelfde Kerk lange tijd heel negatief stond
tegenover de beweging voor de mensenrechten van de 18e en 1ge eeuw. In
Mirari Vos (1832) noemde Gregorius XVI vrijheid van geweten 'waanzinnig' - een uitdrukking die Pius IX herhaalde in Quanta Cura (1864) - en
persvrijheid yond hij iets 'afschuweliiks', In de Syllabus verzette Pius IX
zich hiertegen nog heftiger. Leo XIII, stelde zich aanvankelijk al even
negatief op : de encyclieken Quid Apostolici Muneris (1878) en Libertas
(1888) verwierpen nog uitdrukkelijk de meeste modeme vrijheden. Zijn
Libertas praestantissimus (1898) bevatte echter een voorzichtige 'retractatio' van zijn vroegere stellingnamen. Tot het einde van zijn leven
bleef Leo XIII paternalistisch : de ongeletterde massa moest beschermd
* Een bewerkte versie van een inleiding gegeven op het intemationale colloquium Understanding Human Rights - an interdisciplinary and interfaith study, georganiseerd door de
Irish School for Ecumenics (Dublin), 30.11 - 4.12.1978.
1 Literatuur: L'Eglise et les Libertes, spec, nr. van Le Supplement, Parijs, mei 1978 ; het
internationaal colloquium van Pro Mundi Vita over Kerk en Mensenrechten (Leuven, 47.09.1978), Brussel, 1979 ; het intemationaal colloquium te Dublin; de talrijke artikelen over
het - erg bekritiseerde - ontwerp van Kerkelijke Grondwet in The Tablet (Londen), National
Catholic Reporter (Kansas City, VSA), Orientierung (Zurich), Concilium (Nijmegen) enz.
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worden tegen de 'wereldse leiders' (men mag inderdaad niet vergeten dat
in het midden van de vorige eeuw nog meer dan 70 % van de Italianen en
Spanjaarden analfabeet waren). De democratie heeft hij nooit echt aanvaard. Pas met Pacem in terris (par. 158) van 1963 en de teksten van
Vaticanum II werd een einde gemaakt aan een tijdperk waarin de Kerk de
burgers beschouwde als kinderen, die door de burgerlijke en kerkelijke
gezagsdragers bevoogd moesten worden.
Naar buitenuit is de toestand nogal grondig veranderd. In vele landen
(Chili, Honduras, San Salvador, Brazilie, Korea, de Filippijnen enz.)
staan ook kerkelijke leiders en de nationale commissies Rechtvaardigheid
en Vrede op de frontlijn om de mensenrechten te verdedigen. Maar binnen
de Kerk zelfblijft het kerkelijk gezag vaak autoritair en paternalistisch : in
talloze gevallen worden grondrechten flagrant overtreden. Het is bijvoorbeeld typisch dat in een overigens uitstekend document als De Kerk
en de Mensenrechten (Vaticaan, 1975), uitgevaardigd door de pauselijke
commissie Rechtvaardigheid en Vrede, de vraag naar de mensenrechten
binnen de Kerk slechts in een voetnoot wordt vermeld. Wei wordt daar
verwezen naar de slotverklaring van de Romeinse Bisschoppensynode
1971 over 'Rechtvaardigheid in de wereld'. Deze synode deed concrete
voorstellen. Maar geen enkel daarvan werd tot nu toe in de praktijk
gebracht. Het is daarom niet overbodig eens nader in te gaan op dit
binnenkerkelijke gemis aan eerbied voor de grondrechten. Het is een
fenomeen dat vele - en niet alleen marginale - gelovigen frustreert en in de
ogen van veel buitenstaanders de geloofwaardigheid van het kerkelijk
instituut ondermijnt.

Zijn er grondrechten in de Kerk ?
Niet weinig auteurs nemen gewoon de verschillende Verklaringen en
Conventies betreffende mensenrechten over en stellen dat de Kerk deze
niet enkel moet verdedigen, maar ook ten aanzien van haar eigen leden
moet toepassen. Anderen zijn meer genuanceerd en erkennen dat tussen
mensenrechten in het algemeen - die uiteraard ook op christenen slaan - en
specifieke grondrechten van christenen in de Kerk wezenlijke verschillen
bestaan, vooral wat betreft de grondslag waarop ze gefundeerd worden.
Het diepste is hierop Paul Hinder- ingegaan en zijn gedachtengang willen
we eerst even proberen duidelijk te maken.
Hoe belangrijk de discussie omtrent de mensenrechten ook is voor een
bewustwording van wat binnenkerkelijke rechten zijn, toch kan volgens
Hinder daarin niet de laatste grond gevonden worden van de kerkelijke
grondrechten. Over de grondslag van de algemeen maatschappelijke en
2 Paul Hinder, Grundrechte in der Kirche . Eine Untersuchung zur Begriindung der Grundrechte in der Kirche, in Studia Friburgensia, Neue Folge, 54, Kanonistische Abteilung,
Univ. Verlag, Freiburg, Schweiz, 1977.
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staatsrechtelijke mensenrechten bestaat er overigens geen duidelijke consensus. Al naargelang de verschillende rechtsfilosofieen waarbij ze aanleunen, steunen ze op een rechtspositivistische grondslag (een contract
dat gesloten wordt in een bepaalde socioculturele context), op een functionaliteitstheorie (het recht dient om een bepaalde maatschappij evenwichtig te laten functioneren) of op een bepaalde opvatting van het natuurrecht. Hoe waardevol deze funderingen ook zijn, om de kerkelijke
grondrechten te funderen volstaan ze niet. Daarvoor moeten we uitgaan
van wat we onder Kerk verstaan, daarvoor is een ecclesiologische benadering nodig. Al betekent dit natuurlijk niet dat het onderscheid tussen een
theologische fundering van de kerkelijke grondrechten en een rechtsfilosofische fundering van de mensenrechten noodzakelijk tot tegenstelling of
scheiding moet leiden.
P. Hinder gaat uit van het theologische 'communio'-begrip als het fundamentele structuurbeginsel van de Kerk. Onder 'communio' verstaat
hij : 'de eigen bestaanswijze die voortspruit uit het christologisch-trinitaire
heilsgebeuren en waardoor elke in Christus gelovende gemeenschap en
elke individuele gelovige in hun meest eigen identiteit, zowel verticaal
(theo-Iogisch) als horizontaal (ecclesio-Iogisch) worden bepaald' (p. 176).
De onderling samenhangende structuurelementen van de kerkelijke
'communio' zijn : Woord, Sacrament en, in hun dienst, de Apostolische
Successie (die een 'ordening' - een 'orde' en niet zozeer een 'hierarchic'
impliceert). Echte 'communio' veronderstelt een fundamentele broederschap, waarin allen gelijk zijn ; 'die broederlijkheid ligt aan alles ten
grondslag en kan door geen functionele verscheidenheid aangetast worden, hoezeer deze van haar kant ook wezenlijk is voor de kerkelijke
communio' (p. 192). De verhouding tussen Kerk en gelovigen kan nooit
die zijn van een staat tegenover zijn burgers. 'Kerkelijke grondrechten...
regelen de fundamentele kerkelijke betrekkingen (van kerygmatische,
sacramentele en apostolische aard) zo, dat de communio en haar leden het
kerkgebeuren in vrijheid kunnen verwezenlijken' (p. 217). Het kerkgebeuren is afgestemd op eenheid, gelijkheid en vrijheid van allen. Allen hebben
recht op de communicatiestructuren van de kerkelijke 'communio' en dus
op de dialogale eigen aard van het kerkgebeuren. Ook de verhouding
van rechten en plichten moet op een eigen wijze worden verstaan : het
gaat er niet om de rechten en plichten van individuen tegenover de Kerk af
te bakenen, maar weI om de operationele ruimte van de christenen met
hun fundamentele rechten en plichten in de Kerk te regelen, met de
voortdurende dynamiek daaraan eigen. Hiermee staan wij ver af van elk
simpel parallellisme tussen Kerk en Staat.
Uiteraard kan vanuit deze fundering geen onveranderlijke en voor aile
tijden geldende kataloog van grondrechten worden afgeleid. De concrete
vorm van rechten en plichten zal afhangen zowel van de dialogaal en
dynamisch zich ontwikkelende 'communio' als van de wisselwerking tussen de evolutie van de mensenrechten in het aigemeen en het bereikte
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niveau van kerkelijke communio. Deze laatste kan in bepaalde opzichten
vooruitlopen op de maatschappelijke en staatsrechtelijke explicitering van
de mensenrechten, in andere opzichten achterlopen ; bovendien kunnen
er in de communio regionale verschillen optreden ofverschillen die voortvloeien uit ecclesiologische accenten, zoals b. v. tussen de orthodoxe, de
katholieke en de anglicaanse Kerken.
In elk geval volgt hieruit : het recht op communio voor personen en
groepen, met de verscheidenheid die dit uiteraard meebrengt ; het recht
op communio in het horen en spreken van het Woord Gods, met de
gelovige vrijheid en verantwoordelijkheid die daaraan inherent zijn ; het
recht op en de plicht tot kerkelijke sacramentaliteit, zowel om te geven als
om te ontvangen, en weI in eigentijdse en cultuurverscheiden vormen
(voor het doopsel werd dit reeds aanvaard ; voor de eucharistie, de vergeving wordt dit miljoenen mensen om canonische redenen geweigerd).
Ongetwijfeld staan wij met deze interpretatie van de grondrechten ver van
de opvatting van een passieve consumentenkerk. Ze sluit vanzelfsprekend
in dat de algemene mensenrechten aan het evangelie getoetst, binnen de
Kerk toegepast en door de Kerk in de wereld verdedigd moeten worden.
Maar zij gaat verder. Zij reikt een theologische fundering van de binnenkerkelijke rechten aan en maakt het mogelijk de dynamiek van de
mensenrechten mee te dragen en de eventuele relativering of hierarchie
ervan te bewerken",

De onvolkomen beleving van "deze grondrechten
De hier volgende alinea's willen voor enkele sectoren ideaal en werkelijkheid vergelijken. Daarmee bedoel ik niet dat het in de Kerk slechter
toegaat dan in andere samenlevingsverbanden. Een onderzoek naar de
naleving van de mensenrechten in b.v. communistische partijen, vakbonden en multinationals zou misschien weI iets anders leren. Maar
tegenover de Kerk mag men, vanuit het evangelie, veeleisend zijn.
Op het niveau van de deelname aan de zelfrealisatie van de Kerk
Niet aIleen sociologen, maar ook theologen (K. Rahner, Y. Congar, W.
Kasper, Avery Dulles enz.) vinden dat de Kerk nog altijd feodale beleidsvormen blijft kopieren, Heel vaak ontbreekt emstige raadpleging of
worden de resultaten daarvan a priori gewantrouwd. Overlegorganen
worden eenzijdig samengesteld. Het subsidiariteitsbeginsel, een kemstuk
van de sociale leer van de Kerk, wordt te zelden toegepast. De manier
3 Uit deze kerkeIijke grondrechtsopvatting volgt ook dat juridisme in de Kerk zoveel
mogelijk vermeden dient te worden, omdat het in tegenspraak is met het primaire 'communio'-karakter van de Kerk, Conflicten dienen meer dialogaal dan juridisch te worden
opgelost ; juridische processen moe ten uitzonderingen bIijven.
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bijvoorbeeld waarop de Romeinse Curie zelfs de continentale Afrikaanse,
Aziatische, Latijnsamerikaanse, Europese bisschoppenconferenties
rechtstreeks of via nuntiaturen controleert, beantwoordt even weinig aan
de geest van Vaticanum II als de manier waarop de Kerken met Oosterse
ritus geminacht worden. Het heeft zelfs de twee nieuwe pausen getroffen
hoe de Curie systematisch elke poging tegenwerkt om van de Romeinse
Bisschoppensynode een doelmatig instrument van medebeleid te maken.
Zij onderneemt momenteel niets minder dan een 'staatsgreep' tegen Vaticanum II door de wijze waarop zij de Kerkelijke Grondwet (de Lex
Ecclesiae Fundamentalis) opvat en wil doordrukken".
De Kerk vraagt voor de staatsburgers meer participatie in politieke en
sociaal-economische vragen (o.m. in Octogesima Adveniens, 1971). Maar
de Curie en dikwijls ook de lokale hierarchieen gebruiken aIle middelen
om de door Vaticanum II voorziene inspraakorganen lam te leggen. Ofschoon uitdrukkelijk opgelegd door Vaticanum II (Presbyterorum Ordinis , 7) worden slechts in heel weinig landen de priesterraden ernstig
genomen. Na de eerste - en enige - Europese conferentie van de officiele
priesterraden (Geneve, 1971) heeft de Congregatie voor de Clerus brutaal
geweigerd in te gaan op de voorstellen van de gedelegeerden, die toch
ongeveer 150.000 priesters vertegenwoordigden. Welke multinationale
onderneming zou een dergelijk 'werkgevers'-standpunt overleven ?
Ook de pastorale raden worden niet echt au serieux genomen. In een
verklaring van 25.11.1970 herleidde de Congregatie voor de Clerus de
diocesane pastorale raden tot een onder vele onbelangrijke consultatieve
organen, die voor het kerkelijk beleid nergens bindend zijn", Interdiocesane pastorale raden worden afgewezen en landen waar men erom vroeg
moeten zich tevreden stellen met vage en vrijblijvende overlegorganen
zoals de pastorale raad van Denemarken, het Landelijk Pastoraal Overleg
(Nederland), het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (Vlaanderen), het Interdiozesan Pastoralforum (Zwitserland). Zelfs waar nationale pastorale
synoden plaatsvonden op initiatief en met de volle medewerking van de
bisschoppenconferentie zelf is de balans over de hele lijn negatief. Enkele
westerse voorbeelden mogen volstaan. De Deense katholieke synode van
1969 wacht nog steeds op een antwoord van het Vaticaan op haar aanbevelingen. Geen enkel voorstel van de grote Westduitse synode (1971-76),
4 Zie de studies van G. Alberigo (Bologna), R.F. Mac Manus (Washington), G. Sweeney
(Cambridge), waaruit blijkt dat niettegenstaande de meeste bisschoppen niet akkoord gaan,
een kleine groep in Rome toch een wet wil doen goedkeuren die regelrecht ingaat tegen de
ecclesiologie van Vaticanum II en die het Romeinse centralisme versterkt. In een interview
met D. O'Grady zegt kardinaal Suenens hierover : 'De Lex Fundamentalis kan een gevaar
worden voor de christelijke eenheid, wanneer zij de vrees van andere christenen tegenover
een wettisch denken van de katholieke Kerk zou bevestigen' (Orientierung, Zurich,
31.10.1978, p. 215). Ook A. Abelli in Herder Korrespondenz. (december 1978) is zeer bezorgd ; hier vindt men ook de hele tekst van het nieuwe ontwerp.
5 Zie: Die Laien haben weder das Recht noch die Pflicht..., in Orientierung, 15.06.1971,
pp. 132-134.
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door de Duitse bisschoppen aan Rome ter goedkeuring voorgelegd, werd
tot nog toe door de H. Stoel aanvaard, behalve de toelating om ... na 10
jaar weer een nieuwe synode te mogen organiseren (de meeste weigeringen kwamen voort uit de zorg van het Vaticaan voor een strikte uniformiteit). Het voorstel van de Zwitserse synode (1972-75) om een nationale
pastorale raad op te richten, werd gesteund door het episcopaat, maar
door de Curie afgewezen.
Ook op nationaal niveau worden vele pogingen tot meer medeverantwoordelijkheid gesmoord. De beste waarnemers in Duitsland, bijvoorbeeld David Seeber, hoofdredacteur van de prestigieuze Herder-Korrespondent': en Kultus-minister Hanna-Renate Laurien, ondervoorzitster
van het Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, gaven toe dat de
Westduitse synode grotendeels mislukt is, vooral omdat de kerkelijke
leiders te bang waren om het advies te volgen van een inspraakorgaan dat
zij zelf benoemd hadden. Hetzelfde geldt overigens voor vele belangrijke
aanbevelingen van de synoden of pastorale adviesorganen van de VSA
('Call for Action', 1977), Oostenrijk, Nederland, Vlaanderen, de zeldzame
streken waar uitgebreide raadplegingen plaatsvonden.
Ofschoon het recht op verscheidenheid en pluralisme een grondrecht van
de christen is en een van de rechten van de mens, wordt dit bijna instinctief
geweigerd door de institutionele Kerk. Die blijft aansturen op eenvormigheid in de liturgie, de pastorale discipline en de leer, het beleid en het
onderzoek in de theologische faculteiten van de katholieke universiteiten.
Daarenboven worden aan hele groepen gelovigen kerkelijke grondrechten
geweigerd. Vrouwen hebben nog steeds geen echte rechten in de Kerk
(ook in het nieuwe ontwerp van Lex Ecclesiae Fundamentalis worden
deze hun ontzegd). Zelfs na de uitdrukkelijke terechtwijzing door de
Bisschoppensynode van 1971 en na het Jaar van de Vrouw vande Verenigde Naties (1975) blijft de toestand ongewijzigd. Kardinaal P.E. Arns
(Sao Paulo) overdrijft niet wanneer hij schrijft : 'Wanneer gaan wij eens
serieus nadenken over de toestand van de vrouw in Kerk en samenleving ?
Zijn wij zo bijziend, dat wij ons blijven opsluiten in houdingen en gewoonten die tot het verleden behoren, ons niet openstellen voor nieuwe
perspectieven en krachten ongebruikt laten die voor de menselijke ontwikkeling van beslissende betekenis zijn T Toen de Vaticaanse studiecommissie over de vrouw in samenleving en Kerk (1973-76) werd
opgeheven, omdat haar werk zogezegd voltooid was - en zelfs deze commissie mocht het vraagstuk van de wijding van de vrouw niet aanraken werd in het verslag (dat nooit openbaar werd gemaakt) het standpunt van

6 Herder Korrespondenz; mei 1975 : Geht eine grosse Chance ungeniitzt voriiber ? ,. juni
1975 : Viele Kompromisse, wenig Ergebnis. De bureaucratisering van de katholieke Kerk is
een sterke rem voor de creatieve toepassing van de rechten van de christen en van de mens ;
doch ook in andere Kerken (o.m. bij orthodoxen en lutheranen) is zulks het geval, zoals
tijdens het oecumenische colloquium te Dublin werd erkend en vastgesteld.
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een belangrijke minderheid niet vermeld. Toch waren de leden van die
commissie van bovenaf benoemd.
Een echte dialoog tussen priesters en bisschoppen ontbreekt in vele kerkgebieden. In vele landen is nog steeds geen menswaardige wijze gevonden
om priesters in crisis op te vangen. De manier waarop zij gelaiciseerd
worden, de redenen die zij daarbij moeten vermelden, de anonimiteit
waarin functionarissen in Rome (en in niet weinige bisdommen) beslissen
over medebroeders in een noodsituatie - waarin zij niet zelden door het
'systeem' zelf zijn gebracht - zijn al even onevangelisch als de wijze
waarop huwelijksproblemen bureaucratisch afgehandeld worden door
personen die degenen waarover zij beslissen niet kennen, met als gevolg,
o.m. in Afrika, de meest chaotische toestanden",
Niet zonder reden besloot J. Neumann (Tiibingen) in zijn Menschenrechte
auch in der Kirche ? (Benziger, Ziirich, 1976) dat 'Kirchenrecht' te zelden
'vorbildliches Recht' is. Ofschoon juist het persoonlijke geweten een
wezenlijk element zou dienen uit te maken bij elke discussie omtrent
kerkelijke wetgeving, wegen juridische beschouwingen al te gemakkelijk
zwaarder dan morele. Dit is in duidelijke tegenspraak met de aard van de
Kerk zelf als een 'communio' van vrij gelovenden. Alleen door decentralisering en pluralisme zal men aan het depersonaliserende karakter van
verharde standpunten inzake gemengde huwelijken, echtscheidingen,
lidmaatschap van politieke partijen enz. een einde kunnen stellen.
Velen, ook veel kerkelijke leiders, zijn niet gelukkig met deze toestand. In
een moedige toespraak tot de bisschoppen van de VSA (1978) vroeg Mgr.
J. Jadot, de (Belgische) apostolische delegaat, meer durvende trouw aan
Vaticanum II, het logisch doortrekken van de beginselen van de collegialiteit en van de medeverantwoordelijkheid. De Romeinse Synodes
van 1971 en 1974 gaven talrijke voorbeelden van kardinalen en bisschoppen die van het kerkelijke apparaat een 'bekering' vragen vanuit de
ecclesiologie van Vaticanum II. Een neerslag hiervan vindt men in deel III

7 Tot 1974 was het voor een priester praktisch onmogelijk tot de lekenstand terug te keren
tenzij hij kon bewijzen dat hij onder emstige druk gewijd was. De nieuwe procedure (1971)
blijft discriminerend : de voorgelegde vragenlijst, de willekeurige procedure zijn uitgesproken diffamatoir ; de gelaiciseerde blijft defmitief uitgesloten uit elk kerkelijk ambt. Een
poging van de Zwitserse bisschoppen om hierin geleidelijk verandering te brengen werd door
Rome streng afgewezen (zie o.m. J. Hug, Les droits de l' homme dans l' Eglise , in Choisir,
Geneve, febr. 1977, p. 4). De Nederlandse canonist P. Huizing schrijft in Toward Vatican III
(ed. D. Tracy), in Concilium, The Seabury Press, New York, 1978, pp. 215-216 : 'De manier
waarop de Romeinse Curie de dringende behoefte aan een redelijker menselijke en christelijke behandeling van gebroken huwelijken blokkeert, is onrealistisch en onchristelijk. De
manier waarop de zending voor leiderschap in de kerkelijke gemeenschap gekoppeld wordt
aan eenjuridische celibaatsverplichting is onrealistisch en vaak hypocriet. De Manier waarop
gehuwde priesters worden behandeld, is ronduitonchristelijk' (Christian treatment of broken
marriages is un-realistic and un-Christian. The way in which the mission to leadership in the
Church community is linked up with ajuridical obligation of celibacy is unrealistic and often
hypocritical. The treatment of married priests is frankly un-Christian.) P. Huizing s.j.
doceerde kerkelijk recht te Rome, Leuven en Nijmegen.
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van het Synode-document Rechtvaardigheid in de Wereld, waar concrete
voorstellen gedaan worden voor een binnenkerkelijk gewetensonderzoek.
Op het niveau van onderzoek en communicatie
Het is nog niet zo lang geleden dat bijna elke vorm van publieke opinie in
de Kerk uitgesloten was. Het nieuwe werd automatisch gecensureerd.
Vrees stond centraal. Het klimaat is intussen ernstig verbeterd, al blijft in
de hoogste kerkelijke kringen de censuur-reflex virulent (zie b. v. het
optreden tegen I. Illich, R. Simon, H. Kiing, E. Schillebeeckx, Helder
Camara, S. Pfiirtner enz.). Wanneer bisschoppen openlijk afwijken van
Humanae Vitae hebben zij weinig of geen kans op promotie ; wanneer zij
vrijmoedig het Vaticaanse diplomatieke systeem bekritiseren, zoals kardinaal Suenens deed, worden zij geruime tijd op de 'zwarte lijst' geplaatst ; wanneer zij, in een context van absolute nood, de wijding van
gehuwde mannen verdedigen, worden zij verplaatst en afgezet (zoals in
Tchad) ; wanneer zij de rechten van de armen verdedigen en zo het
'establishment' verstoren, worden zij terechtgewezen door de apostolische nuntius (zoals in Honduras). En op lager niveau zijn de gevallen legio,
terwijl de mogelijkheden voor wettige zelfverdediging of arbitrage niet
bestaan of slechts heel gebrekkig zijn.
Al te gemakkelijk wordt ernstige informatie achtergehouden, zelfs voor de
bisschoppen, die zich, vooral in de derde wereld, dan tevreden moeten
stellen met de Osservatore Romano of Fides. Hoe is echter ware participatie mogelijk zonder voldoende en betrouwbare informatie ?
Een centraal en moeilijk probleem betreft de vrijheid van theologisch
onderzoek. Enerzijds is geen ernstige studie mogelijk zonder de vrijheid
van wetenschappelijk onderzoek en communicatie. Anderzijds moeten de
bisschoppen er zorg voor dragen dat de Boodschap niet vertekend wordt :
de Kerk staat onder het Woord Gods. Het verzoenen van deze twee
vereisten zal uiteindelijk weI neerkomen op wijsheid en evenwicht", Enkele pogingen die na Vaticanum II zijn ondernomen om de vrijheid te
waarborgen, lijken onvoldoende. De toespraak van Paulus VI Libentissimo sane (1966) was nog zeer beperkend. In december 1969legden 1.300
theologen een verzoek voor om de traditionele disciplinaire methodes stop
te zetten. Een nieuwe regeling van de Congregatie voor het Geloof (1971)
verbeterde de gangbare discipline, maar garandeerde nog onvoldoende de
rechten van de verdediging. De Bisschoppensynode van 1971 vroeg meer
waarborgen, o.m. 'dat de beschuldigden het recht zouden hebben hun
aanklagers te kennen en het recht op een echte verdediging'. De Congregatie voor het Gelooftrachtte dit verlangen naar meer openheid weer in

8 Cfr. aartsbisschop Coffy (Albi, Frankrijk) in zijn verdediging van de theologen op het 3e
symposium van de Raad van de Europese Bisschoppenconferenties, Rome, oktober 1975.
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te dijken. Kenschetsend was de reactie van de (Belgische) aartsbisschop
J. Hamer, secretaris van de Congregatie, in een interview met Herder
Korrespondenz : bepaalde controversiele punten komen niet in aanmerking voor een 'vrije' discussie", Daarmee staat de deur weer open voor
willekeurige interventies. De regeling die in 1972 door de Duitse bisschoppen werd getroffen, ging een stap verder in de goede richting, met
meer garanties voor de verdediging. De instelling van de internationale
theologische commissie was weer een stap vooruit : hier kunnen in betrekkelijke vrijheid controversiele punten behandeld worden. Toch geeft
K. Rahner toe dat nog een heel stuk weg dient afgelegd v66r een bevredigende regeling en vooral v66r een voldoende open klimaat, zonder a priori
achterdocht, gerealiseerd zullen zijn'".

Hoe verder

t

Duidelijk zoekt men in de Kerk naar meer vrijheid in de 'communio' . Niet
aileen het debat rond de 'bevrijdingstheologie' is hiervan een symptoom.
Ook in het oecumenisch zoeken, in de pogingen om nieuwe ambtsvormen
gestalte te geven, in het verder aanpassen van de liturgie, in de christelijke
feministische beweging komt deze grondstroming tot uiting. Zal een
nieuwe kerkelijke grondwet dit streven kunnen formuleren ? Zal er een
universeel manifest voor de christelijke vrijheid nodig zijn, in de aard van
wat een groep Franse theologen publiceerden (Pasen 1975)11 ? Ofmoet er
eerst een nieuw klimaat komen ?
Dat nieuwe klimaat kan er misschien komen als men werk maakt van de
twee volgende dingen : 1) de collegialiteit moet emstig worden genomen
op aIle niveaus ; paternalistische houdingen moeten worden vervangen
door broederlijke en zusterlijke ; 2) de bijbelse zin voor historiciteit moet
in de Kerk weer levend worden, zin voor verandering moet weer ingang
vinden.
Hoe dan ook, de snel toenemende belangstelling voor de mensenrechten
in de wereld zal het gesprek over binnenkerkelijke grondrechten niet doen
verstommen.

9 Herder Korrespondenz 28, 1974, pp. 238-246.
10. K. Rahner, Toleranz in der Kirche. Freiheit und Manupulation in Gesellschaft und
Kirche, Herderbiicherei, Bd 596, 1977.
11 In Le Supplement, 1. c., pp. 301-309.
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Voor wanneer een pan-Afrikaans
concilie -?
L. Kaufmann

Waarschijnlijk lag het aan de snelle opeenvolging van twee pauskeuzen te
Rome en aan de gewettigde belangstelling voor de bisschoppenconferentie
van Puebla (die intussen doorging van 27 januari tot 12 februari) dat de
nieuwsmedia nauwelijks aandacht hebben opgebracht voor het van 23 tot
30 juli 1978 te Nairobi gehouden Symposium van de bisschoppenconferenties van Afrika en Madagascar, afgekort SCEAM of SECAM (naar het
Engels). Zelfs kerkelijke bladen als La Documentation Catholique en
Informations Catholiques Internationales (K'I), die doorgaans weI kerkelijk Afrikaans nieuws verslaan, hebben het dit keer niet of slechts met
grote vertraging gedaan 1. Een tweede reden van de betrekkelijk geringe
weerklank van het Symposium in de buitenwereld is misschien ook het feit
geweest dat een van de thema's van de vergadering, nl. Christelijk familieleven en huwelijk in Afrika blijkbaar onvoldoende was afgerond om in
duidelijke uitspraken te resulteren. Gebleken is veeleer datjuist waar het
om de meest brandende problemen ging, er helemaal geen sprake kon zijn
van een gezamenlijke pan-Afrikaanse stem. Liever dan die onenigheid
voor de buitenwereld uit te stallen, verkoos de vergadering blijkbaar
erover te zwijgen en de aandacht ervan afte leiden. Dat lukte des te beter,
daar er weI eensgezindheid te voorschijn was gekomen in verband met de
alarmerende politieke ontwikkelingen op het continent. De verklaring
over Rechtvaardigheid en vrede in Afrika heeft het voorziene thema over
familie en huwelijk naar de achtergrond verdrongen. In die verklaring
werden miskenning van de mensenrechten en misdaden in naam van de
staatsveiligheid gepleegd, zeer scherp veroordeeld (zonder evenwel de
regeringen in kwestie met name te noemen). Aangeklaagd werden eveneens onrecht en vervolging in de door dictatoren en politie beheerste
regimes. 'Interventies van het buitenland die van Afrika een slagveld
maken om hun eigen conflicten uit te vechten' werden gebrandmerkt. Men
riep de lidstaten van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid op onver-

1 Met uitzondering van de Herder-Korrespondenz, die reeds in september 1978, Nr. 9, pp.
435-438 een uitvoerig relaas over het symposium bracht, waarvan hier dankbaar gebruik
werd gemaakt.
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wijld terug te keren tot het principe van die niet-gebondenheid (aan een of
ander blok). Daar de OAE pas een paar dagen voordien haar jaarlijkse
bijeenkomst had gehouden, kwam de symposiumverklaring op het gepaste
moment en yond ze in de Afrikaanse nieuwsmedia de gewenste
weerklank. Commentaren uit de meest uiteenlopende hoeken erkenden
dat die verklaring ,de duidelijkste uitspraken' had gedaan over de sociaaleconomische en politieke situatie in Afrika ' die ooitdoor vertegenwoordigers van de Kerk geformuleerd werderi'".
De verklaring mondde uit in het appel, tot heel Afrika gericht, om 'voortaan zijn eigen lot in handen te nemen' . Onwillekeurig vraagt men zich af en dient men aan de Afrikaanse Kerk te vragen - in welke mate die Kerk
zelf dat appel waar kan maken. ' Afrikaners, wordje eigen missionarissen'
riep Paus Paulus VI hun v66r negen jaar reeds toe, bij het begin van de
eerste pan-Afrikaanse bisschoppenconferentie te Kampala. Sindsdien
waren die pan-Afrikaanse symposia een soort platform voor de ontmoeting en de coordinatie tussen de regionale bisschoppenconferenties,
zonder evenwel over een institutioneel en met name een bindend juridisch
gezag te beschikken. Na nog drie andere bijeenkomsten - te Abidjan, te
Kampala en te Rome - was de vijfde vergadering van het SECAM in Zaire
gepland, maar moest, omwille van de politieke verwikkelingen aldaar,
overhaast naar Kenia worden verlegd.

Conflict tussen Afrikaans gewoonte- en kerkelijk
huwelijksrecht
Met het themaHuwelijk en Familie had het symposium een binnenkerkelijk wespennest opengebroken. Want ofschoon de herziening van het
kerkelijk huwelijksrecht al jaren aansleepte en er van Afrikaanse zijde al
meermaals verzoeken ter zake waren geformuleerd, had tot dan toe nog
geen enkele bisschoppensynode dat soort vragen terdiscussie voorgeIegd.
In Nairobi ging het, naast het aloude Afrikaanse probleem van de polygamie, dit keer op de eerste plaats om de kwestie van de vruchtbaarheid in
het huwelijk. Daarover hadden de Zairese bisschoppen een werkdocument voorbereid, dat uitging van het Afrikaanse begrip van het huweIijk
als een geleidelijk proces. Kardinaal Malula vatte hun betoog als voIgt
samen : 'Voor ons ligt het probleem in het Afrikaanse gebruik van de
stapsgewijze toe-eigening, die pas met de bewezen vruchtbaarheid haar
definitief beslag krijgt. Dat doet dadelijk de praktische vraag rijzen naar
het gepaste moment voor het kerkelijk huwelijk met de daarmee verbonden definitieve gevolgen. Jullie westerlingen nemen toch ook een stapsgewijze ontwikkeling aan : van beIoofd, overgesloten naar voltooid huweIijk. Volgens onze gebruiken zou de voltooiing van de geslachts2

ce. Herder-Korrespondenz.,

Oktober 1978, Nr. 10, pp. 518-520.
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gemeenschap moeten mogelijk zijn voor de definitief geldige huwelijkssluiting. Vervolgens zou men in het geval van onvruchtbaarheid oplossingen moeten voorzien die, analoog met het leviraatshuwelijk in het Oude
Testament, in de Afrikaanse gebruiken al bestaan : of een tweede vrouw
door de man gekozen, of een tweede vrouw door de echtgenote binnen
haar familie gekozen, of de scheiding van de onvruchtbare echtgenote'".
Tegen die Zairese voorstelling van de verhouding tussen vruchtbaarheid
en onverbreekbaarheid van het huwelijk bracht, naar het zeggen van
bisschop Malula, een Romeinse professor het tegenargument in : ' dat het
Tweede Vaticaanse Concilie het huwelijk gegrond had op de personengemeenschap van de echtgenoten, zodat men het huwelijk niet mocht
laten afhangen van de vruchtbaarheid ervan' . Het klopt inderdaad dat men
op het concilie de leer van de 'voortplanting als primair doel' heeft laten
vallen, en de professor had er terecht op kunnen wijzen dat het bij die
uitspraak niet in laatste instantie ging om eerbied voor de vrouw in haar
waarde als persoon. Maar binnen de context van het 'communautaire'
Afrikaanse denken, moet men die toespitsing van het huwelijksbegrip op
de liefdeband tussen twee personen toch ook kunnen zien als een niet
louter christelijke visie maar een tevens 'westerse' eenzijdigheid.
In het gesprek met kardinaal Malula werd ook duidelijk hoe een aantal
specifieke Afrikaanse problemen toch verwant zijn met de problemen van
bij ons. Onder ons leeft b. v. de vraag naar een soepeler zielzorgbeleid voor
hertrouwde uit de echt gescheidenen (een vraag die ook in de Centraaleuropese bisschoppenconferentie naar voren kwam) en was er het voorstel om een soort 'voor-ruimte van het huwelijk' te voorzien (voorstel dat
op de Zwitserse bisschoppenconferentie werd geuit of door S. Pfiirtner en
anderen aan de orde werd gesteld). Ik yond het in aIle geval veelbetekenend dat kardinaal Malula met grote belangstelling vroeg in welke mate dat
onderzoek bij ons werd voortgezet of intussen misschien weer bevroren
was. Wat een voortschrijdende Afrikaanse inculturatie van het christendom in de weg stond was, naar zijn zeggen, niet aIleen de houding van
de Romeinse instanties, maar nog meer wellicht de onenigheid onder de
Afrikaanse bisschoppen zelf. 'De meesten van hen zijn nog erg afhankelijk
van het Westen.'

De omvang van een impasse
De nogal pessimistische, door een oprechte bezorgdheid ingegeven uitlatingen van kardinaal Malula werden ten dele goedgemaakt door een aantal
positieve echo's op het symposium van Nairobi. Zij benadrukten het

3 Op de merkwaardige vanzelfsprekendheid waarmee ook de Afrikaanse traditie de
'schuld' van de onvruchtbaarheid uitsluitend aan de vrouwelijke partner toeschrijft, schijnt
niemand te zijn ingegaan.
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klimaat van open discussie en de opvallende reserve door de Romeinse
waarnemers op de vergadering aan de dag gelegd. Zij vestigden hun hoop
op de 'diepgaande studie' die volgens de beslissing van het symposium
moet worden doorgevoerd om een pastoraal georienteerde inculturatie
van de grond te doen komen. Die studie zou niet aIleen verschillende
disciplines (antropologie, sociologie, theologie), maar ook pastorale en
liturgische concepten moeten omvatten, en een beroep moeten doen op de
medewerking van jongeren en gehuwden tot op het niveau van de parochies.
Het symposium beschikte steeds over een model van zo'n studie, het
CROMIA, het tot nog toe belangrijkste onderzoeksproject over het huwelijk dat in Afrika werd uitgevoerd. Tussen de jaren 1971 en 1975 was het
onder de leiding van de pastoraal-antropoloog Aylward Shorter tot stand
gekomen met de medewerking van zestien christelijke Kerken in Oost-,
Midden- en Zuid-Afrika. Die studie bevestigde de algemene indruk in heel
Afrika opgedaan : dat ondanks de gestage toename van doopsels en
priesterwijdingen het aantal kerkelijke huwelijkssluitingen alsmaar terugloopt. In de dichtbevolkte gebieden rond het Victoriameer in Tanzania
en Kenia komt niet eens 15 % ertoe een kerkelijk huwelijk aan te gaan.
Toch be schouwen vele niet-kerkelijk gehuwde christenen zichzelf als
echte kerkleden, die een min of meer permanent, monogaam huwelijksleven leiden. Blijkbaar zien zij die huwelijksband echter, volgens hun
eigen tradities, veel meer geworteld in een verband tussen twee verwantschapsgroepen dan in een vrije partnerkeuze, zodat naast de wederzijdse
genegenheid en het welzijn van de echtgenoten, ook de biologische, sociale en huishoudelijke belangen van beide groepen een rol spelen.
De analyses van het CROMIA bevestigden de Afrikaanse voorstelling van
het huwelijk als een 'communaal proces', zoals dat ook door de Zairese
bisschoppen was beschreven. Maar juist de Engelssprekende bisschoppen, in wier gebied het eerste onderzoek was gebeurd, waarschuwden voor de overhaaste aanname van een geheel-Afrikaanse traditie op dat
punt, aangezien het onderzoek slechts voor enkele Oostafrikaanse landen
enigszins betrouwbare gegevens had opgeleverd.
Ook de positiever ingestelden waren het met kardinaal Malula eens over
het feit dat de huidige en eerste inheemse bisschoppengeneratie nog grotendeels 'Westers' gevormd is en dientengevolge nog onvoldoende voorbereid is om beslissingen te treffen, die ook de universele Kerk in wezenlijke punten raken. 'Overhaaste beslissingen' bleven dan ook achterwege,
ondanks de verbijsterende vaststelling dat 'gemeten aan de gangbare
kerkelijke bepalingen, tenminste de helft van aIle christelijke echtparen
geexcommuniceerd zou moeten worden'. 4

4

Cfr. Herder-Korrespondenz, Nr. 9, p. 436.

496

Streven/maart

Inculturatie in leefgewoonten en theologie
Nairobi heeft ten minste twee dingen onthuld : de onhoudbaarheid van de
bestaande situatie en een gevoel van hulpeloosheid om daar vooralsnog
verandering in te brengen. Men kan zich dan ook afvragen of het weI
mogelijk is de huwelijksproblemen apart aan te pakken, los van een
voorafgaande en veel algemenere bewustzijnsvorming op het gebied van
de Afrikanisering. En een tweede vraag luidt : is de kring van de bisschoppen niet te beperkt en heeft men niet een veel bredere geestelijke
basis nodig om die problemen op te lossen ?
Een aantal gesprekken met V. Mertens s.j., de verantwoordelijke assistent voor de Afrikaanse jezuieten te Rome, hebben mij o.m. duidelijk
gemaakt dat de religieuze ordes en gemeenschappen dringend aan een
inculturatie toe zijn. V. Mertens had hetovereen Afrikaanse medebroeder
die, telkens als hij in zijn religieuze gemeenschap terugkeerde, het gevoel
had terug aan te komen in het Europa van zijn studiejaren. De Europese
levensstijl doordringt nog ongeveer alles : eten, huishouden, onderlinge
omgang en recreatie. Maar ook datgene wat voor de religieuze gemeenschap
als specifiek geldt - de afscheiding van de bloedverwanten en
de zogenaamde religieuze armoede - wordt maar al te vaak een averechts
eerder dan een echt getuigenis. Wie in Afrika de plichten tegenover de
verwanten verwaarloost, schokt de fundamenten zelf van de Afrikaanse
ethos, die al zo moeilijk overeind blijft onder druk van de verstedelijking.
De armoede, begrepen als louter afhankelijkheid (van de oversten of de
eigen religieuze gemeenschap), waardoor de enkeling 'niets bezit, maar
alles heeft', verhindert het spontane weggeven en schenken, dat voor de
Afrikaan nu eenmaal tot de elementaire, medemenselijke omgang behoort. Maar ook een bewust nagestreefde levensstijl van materiele armoede, die in de rijke landen als 'teken' eerbied afdwingt, kan op afwijzing
door de Afrikanen stoten, wanneerdie 'soberheid' hun wil tot vooruitgang
en ontwikkeling schijnt te verlammen: 'Jullie willen dat wij in onze
ellende blijven steken'.
Voor V. Mertens is de inculturatie dan ook een zaak op leven en dood voor
de Afrikaanse Kerk. 'Overal stoot men op steeds dezelfde vraag : Hoe kan
men tegelijk een authentieke Afrikaan en een authentieke christen zijn ?
Het gaat hier om de zo belangrijke verhouding tussen geloof en cuItuur. In
Europa heeft men nood aan een verheldering van de verhouding tussen
wetenschap en geloof, in Latijns-Amerika is het de verhouding tussen
marxisme en geloof die in het brandpunt staat, in Afrika is de aandacht
toegespitst op 'authenticiteit' en geloof. Die vraag leeft vooral onder de
jongeren en de afgestudeerden.'
Hoezeer het probleem van de inculturatie in de lucht hangt en hoe dringend het is, bleek nog maar eens uit de recente wetenschappelijke congressen en seminaries die op eenjaar tijds aan die kwesties werden gewijd.
In september 1977 belegde de Parijse 'Societe Africaine de Culture' (door
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Afrikaanse leken bestuurd) te Abidjan een colloquium over het thema
'Zwarte cultuur en katholieke Kerk'. In december van hetzelfde jaar
kwamen 64 Afrikaanse theologen te Accra samen, op het tweede congres
van de theologen van de Derde Wereld, om er van gedachten te wisselen
over de opbouw van een Afrikaanse theologie. Eindjanuari 1978 belegden
professoren van een aantal Afrikaanse universiteiten een congres te Kinshasa over het thema ' Afrikaanse religies en christendom' . Dat zoeken naar
een Afrikaanse theologie kan men, aldus V. Mertens, vergelijken met de
Latijnsamerikaanse inspanningen om een theologie van de bevrijding uit
te werken.
'Naarmate wetenschappelijk gevormden alsmaar sterker de behoefte
voelen om de voorwaarden zelf van een uitbouw van een Afrikaanse
theologie te onderzoeken, moeten ook de anderen, die in nauw contact
staan met de basis, zich meer bewust worden van de noodzakelijke inculturatie van de Afrikaanse boodschap. Zij constateren immers dat het
christelijk leven van vele gedoopten iets oppervlakkigs gebleven is. Het
christendom is niet doorgedrongen tot in de wortels van hun bestaan, maar
werd eerder als een soort lakverf over de bestaande religieuze waarden
uitgesmeerd. Daaruit is dan het fenomeen van het dubbele religieuze
leven ontstaan, een merkwaardig mengsel van religieuze elementen van
christelijke en Afrikaanse oorsprong, die de mens er b. v. toe brengt
tegelijk door gebed en door een beroep op een fetisj de genezing van een
dierbare zieke te willen bekomen'.

Afrikaans Concilie in de maak ?
Volgens mijn gesprekspartners ware het verkeerd de Afrikaanse beweging
voor authenticiteit en inculturatie af te wimpelen als een aangelegenheid
die uitsluitend de zaak van een kleine, intellectuele 'elite' is. De algemene
roep om een ruim opgezet Afrikaans concilie, een eerste maal op het
colloquium van Abidjan geuit, werd te Kinshasa herhaald en nu te Nairobi
opnieuw aan de orde gesteld". De aanbevelingen voor een proces van
'permanente conciliariteit' werden te Nairobi uitgewerkt door de 'Commissie 3' en neergelegd in het document 'Etappes en organisatie van een
Afrikaanse katholiciteit'. Volgens dit document zou de organisatie daarvan volgende punten moeten omvatten :
1. de informatie , die de katholieke gemeenschappen moet toelaten elkaar
beter te leren kennen en hun ervaringen uit te wisselen, met het oog op een
versnelling van het rijpingsproces.

5 Colloque d'Abidjan, 12-17 Septembre 1977, Civilisation noire et Eglise Catholique, Ed.
Presence Africaine, 25 bis, rue des Ecoles, F - 75005 ParislLes Nouvelles Editions Africaines, BP 20615 Abidjan - BP 260 Dakar.
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2. een geloofwaardig gezag , dat in naam van het Afrikaanse geweten zou
kunnen opkomen voor de rechten en de overlevingskansen van aIle Afrikanen en dat een gemeenschappelijke taak voor aIle christelijke confessies
zou moeten zijn.
3. de uitbouw van een Afrikaanse, katholieke universiteit, die de evangelisatie van de Afrikaanse 'intelligentia' en 'een ruime dialoog met de
levende ervaring van de mensheid, in verleden en heden' zou behartigen,
en met name' de Afrikaanse ervaringen en die van de grote katholieke
traditie' .
4. de opbouw van centra voor Afrikaanse spiritualiteit en voor de opvoeding tot invidivuele en collectieve verantwoordelijkheid.
5. eesi financiele autonomie, die moet uitmonden in een inter-Afrikaans
organisme, dat zelf de geldelijke steun van de christenheid onder de
Afrikanen verdeelt.
'Het perspectief van een pan-Afrikaans concilie' zou de grote stimulans
moeten zijn om de voornoemde structuren op dreefte helpen. Wat met dit
concilie bedoeld is, heeft Fabien Eboussi Boulanga, de filosoof-theoloog
van Yaounde, met grote overtuigingskracht in Nairobi uit de doeken
gedaan. Hij verwachtte niet veel van een 'eigen missionering' die uitsluitend van Romeinse richtlijnen of van een vergadering van louter bisschoppen zou uitgaan. Ter verklaring van zijn standpunt citeerde hij een
woord van Gregorius de Grote, dat reeds door Luther was aangehaald :
dat men n1. zoveel mogelijk bisschoppenconcilies moest vermijden, omdat, naar zijn ervaring, nog geen enkele daarvan gelukkig afgelopen was.
Eboussi's voornaamste eis was dan ook die van de 'representativiteit' die,
zonder atbreuk te doen aan de 'onvervangbare functie' van de bisschoppen, de collegialiteit toch op de eerste plaats diende te verstaan als
een ' zaak van de Kerken en pas daarna van hun bisschoppen' , als een zaak
dus van medeverantwoordelijkheid van allen.
Een dergelijk Afrikaans concilie zou een dieptestroming op gang kunnen
brengen. Maar hoe is dat mogelijk, wanneer de bisschoppen zelf het
onderling oneens zijn ? Ondanks aIle voorstellen van 'organisatie' en
'etappes' is een geldig recept blijkbaar nog niet gevonden. Het is vooralsnog niet eens duidelijk of men zich dat concilie voorstelt als het afsluitend
hoogtepunt van een heel voorbereidingsproces of veeleer als het stimulerend uitgangspunt voor de gewenste, nieuwe structuren. Het enthousiasme, waarmee de Franssprekende kringen de concilie-idee begroetten
zal met het bedaarde pragmatisme van de Engelssprekenden in het reine
moeten komen.
Opmerkelijk was in aIle geval het feit, dat zowel in Abidjan als Nairobi,
aIle besprekingen in de be ide 'koloniale' talen werden gevoerd. Ten aanzien van nationalisme en tribalisme, ten aanzien ook van de miljoenen
Afrikaanse vluchtelingen die onder etnisch, ideologisch of religieus
geinspireerde vervolging te lijden hebben, treedt de Kerk in haar universaliteit naar voor als een unieke instantie. De opdracht haar eigen lot in
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handen te nemen is voor de Kerk in dit continent met geen andere te
vergelijken. Dat kan weliswaar eenopdracht lijken die haar krachten te
boven gaat, maar aan de verantwoordelijkheid dit historisch moment waar
te nemen kan zij zich niet onttrekken.
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Jean Amery - een herinnering
Sven-Claude Bettinger

C' etait un homme. Beter dan met dit korte doch alles-omvattende zinnetje
kon men Jean Amery niet kenschetsen. Hij was een mens in de zin van een
humaan-bewogene en bij hem hield dat ook altijd een politieke bekentenis
en een theoretische fundering is. Mens-zijn als het verstaan van aIle
geboden mogelijkheden en het bewust beslissen voor een daarvan. Un
homme echter ook in een andere zin, meer geladen met de gevoelswaarde
van het woord : een mens als mee-voelende en mee-lijdende. Een homme
de lettres, meer dan een encyclopedisch kenner van de letterkunde. Een
estheet. am tot die bevinding te komen hoefde men niet eens op te zoeken
wat Amery schreef over de esthetiek van de logica. Men hoefde zich
daartoe enkel maar Jean Amery zelf voor de geest te halen : slank en
broos ; zijn breed en scherp getekende mond, overwelfd door zijn joodse
neus ; zijn gezicht, vooral zijn voorhoofd, doorploegd met naarmate hij
ouder werd steeds meer diepe rimpels ; zijn dunne krans van haar en zijn
ogen - helderblauwe ogen vol goedheid, onder zwaar getekende leden, die
alles over zijn leven vertelden nog voordat hij zijn mond opende. Dit alles
altijd chique omhuld met kleren van discrete elegantie en in harmonisch op
elkaar afgestemde kleuren.
Zo zag ik zelf hem voor het eerst in januari 1974 op een studiedag in
Gummersbach, waar wij beiden na elkaar een bijdrage zouden leveren
voor de bespreking van het thema : De Duitsers en Israel. Ik had mijn
referaat getiteld : 'Jonge Duitsers en oude schuld' en zo stond ook mijn
voordracht in het programma aangekondigd. Toen ik lang voor het begin
van de zitting door de wijde hal van het congres-gebouw liep, kwam Jean
Amery met snelle stappen en licht voorovergebogen uit de lift. Haastig
stelde ik mij ietwat verrast en verward voor aan de man die ik aljaren lang
uit het lezen van zijn boeken en geschriften bewonderde. ' Je suis le jeune
Allemand', zei ik - Ik ben de jonge Duitser. Hij keek mij verwonderd aan
alsof hij mij niet helemaal begreep en die blik werd gevolgd door een
charmante brede grijns, die eindigde in een luide lach. Zijn bonhommie gaf
de toon aan. Ook daama, toen hij mij al spoedig niet anders meer noemde
dan 'de kleine'. In wezen was hij echter schuchter. Over zijn eerste
ontmoeting met zijn vereerde leermeester Jean-Paul Sartre schreef hij
zelf : 'Toen ik aan de grote man werd voorgesteld, was ik nog te schuw om
ook maar een enkel woord toe te voegen aan mijn Enchante, monsieur'.

Sven-Claude Bettinger/Jean Amery, een herinnering

501

Jean Amery is op 31 oktober 1912 te Wenen geboren. Hij bracht zijnjeugd door in het
Salsburger Land en keerde daama terug naar zijn geboortestad om er literatuurwetenschap en wijsbegeerte (o.a. bij Camap) te studeren. Na de Anschluss van 1938 verliet hij
Oostenrijk en yond een onderkomen in Antwerpen. N a de Duitse bezetting sloot hij zich
aan bij het Verzet, werd in 1941 in Breendonk opgesloten, gefolterd, en nadien naar Ours
afgevoerd. Tenslotte komt hij in Auschwitz terecht en kort voor het einde van de oorlog in
Bergen-Belsen, waar hij wordt bevrijd.
In de zomer van 1945 vestigt hij zich te Brussel ; ontmoet Jean-Paul Sartre ; reist veel en
werkt als cultuurcorrespondent en journalist, hoofdzakelijk voor Zwitserse kranten,
maarook voor Vrij Nederland. In 1961 verschijnt zijn eerste boek, Geburt der Gegenwart
(Nederlandse vertaling : Het moderne westen, Aula-Boeken, nr. 127). Naar aanleiding
van de 'Frankfurter Prozesse' verschijnt in 1966 Jenseits von Schuld und Siihne Bewiiltigungsversuche eines Uberwiiltigten (1967 : Deutscher Taschenbuch-Verlag ;
1977 heruitgave bij Klett-Cotta). Deze publikatie bezorgde hem grote bekendheid en
maakte hem tot een veel gevraagde medewerker aan radio-omroepen, kranten en tijdschriften. Sindsdien publiceerde hij nog : Uber das Altern, Revolte und Resignation
(1968), Widerspriiche (1971) en Unmeisterliche Wanderjahre (1971), een verzameling
autobiografische essays die bekroond werd met de 'Deutscher Kritikerpreis' en de 'Preis
der Bayerische Akademie der Schonen Kiinste'.
In 1974 wordt zijn eerste zgn. 'Roman-Essay' uitgegeven, Lefeu oder der Abbruch, en in
1976 verschijnt Hand an sich legen - Diskurs iiber den Freitod, onverwacht een bestseller. In 1977 krijgt hij de 'Lessingpreis der Freien und Hansestadt Hamburg' en de
'Literaturpreis der Stadt Wien' ; ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag verschijnt in
hetzelfde jaar een liber amicorum (Uber Jean Amery, met bijdragen van o.m. Alfred
Andersch en Helmut Heissenbiittel).
Zijn laatste voltooide boek, Charles Bovary, Landarzt-Portriit eines einfachen Mannes
verscheen kort voordat hij op 17 oktober 1978 te Salzburg zelfmoord pleegde. Jean
Amery was lid van de ' Akademie der Kiinste' , Berlijn, en van de 'Deutsche Akademie fur
Sprache und Dichtung' te Darmstadt.
Uber das Altern en Hand an sich legen - Diskurs iiber den Freitod verschijnen binnenkort
in het N ederlands.

Deze estheet Jean Amery viel nauwelijks op doordat hij zich bescheiden
op de achtergrond hield tussen de spraakmakende intellectuelen en het
politiek geredekavel van degenen die men ooit 'het geweten van de natie'
noemde. Uit zijn werk echter blijkt, dat hij zich terdege met de schoonheid
bezighield. Lefeu oder der Abbruch is ook de roman van een kunstenaar,
waar ettelijke suggestieve beelden in vervat liggen. Ik denk aan de beschrijving van de liefdesdaad tussen Lefeu en Irene : een erotische passage van subtiele intensiteit in de tedere beschrijving van de gemarmerde
huid van de vrouw en de verfijnde wijze waarop haar geur in woorden is
uitgedrukt. Ik denk aan de passage waarin Lefeu vanuit zijn auto uitkijkt
over de steekvlammen boven de nachtelijke gas-velden van Le Lacq. Nog
duidelijker komt dit tot uiting in zijn laatst voltooide roman-essay Charles
Bovary, Landarzi. Charles bewondert de schoonheid van Emma, de
vrouw waar hij ondanks haar ontrouw van houdt, omdat zij stijlvolleeft,
zich altijd geraffineerd kleedt en steeds op een elegante levenswijs bedacht
is ook bij het verleiden van haar beide minnaars, bij het paardrijden in de
vroege ochtend, bij het champagne-ontbijt in haar voomame huis op het
marktplein van Rouen en bij het pianospel. Schoonheid in aIle details, die
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vaak aan Thomas Mann herinneren. Zoals bijvoorbeeld de beschrijving
van ee» bal on het kasteel, waar Charles en Emma aan deelnemen, de
bescheiden arts opgesmukt met glimmende galaschoenen, met een brede
das en een welgevormde snorrebaard. Amery stelt zijn personen voor met
een biina narcistische sympathie, De zin 'Hat es dir verlanat nach der
Worter tendresse' vormt een belangrijke sleutel tot een oordeel dat aan de
dichter Amery recht doet. Merkwaardigerwijs werd zijn hang naar
schoonheid nauwelijks opgemerkt. Men zocht naar de ideeen, de inhoud,
de boodschap van zijn werk ; zijn zorgvuldig geciseleerd taalgebruik leek
minder belangrijk. Men schudde geschokt het hoofd over wat men als een
manierisme beschouwde : het herhaald gebruik van vergermaniseerde
Franse woorden, Franse zinswendingen, Engelse uitdrukkingen en zelfs
Vlaamse termen. Men zag niet dat dit voor hem de wegen waren om te
ontsnappen aan de eendimensionaliteit.
En wie weet hoe intens Amery de kunsten Iiefhad ? In zijn woning aan een
der Brusselse avenues hangen de ijle landschappen van Erich Schmid,
waarvan er een op het omslag van Lefeu staat afgebeeld. Amery stelde er
erg veel prijs op dat zijn uitgever de titelbladen van zijn boeken verluchtte
met reprodukties van Magritte en het is nog steeds schokkend op het
omslag van Charles Bovary het macabere werk van Magritte te zien staan
waarin hij getrouw Davids Madame Recamier kopieerde, doch de vrouw
die op de chaise longue lag uitgestrekt, verving door een naar boven
afgeknotte doodkist, waaronder nog de sleep van het kleed geklemd zat.
Jean Amery voelde zich ook spontaan betrokken bij het ballet. Hij volgde
jarenlang de creaties van Maurice Bejart en zijn 'Ballet du XXe siecle ' . Hij
hield ook van de muziek, vooral de romantische muziek, waartoe hij ook
de jazz rekende. Hij wist de weg in de muziektheorie. Hij kon boeiend
converseren over Ravel of Duke Ellington ; hij genoot van de gevoelsintensiteit van een Brahms of Mahler en ontleedde Adorno's sociologische
benaderingen van de muziek. Toen ik hem voor het eerst in Gummersbach
ontmoette en wij daama al spoedig van gedachten wisselden over de
muziek, zette hij zich aan de vleugel en begon hij te improviseren. Hij had
aljaren niet meer gespeeld, maar zijn vingers beheersten de techniek nog
volkomen en nog steeds kende hij de noten zowel van schlagers als van
Chopin. Toen hij en Maria voor de laatste maal bij ons dineerden, luisterde
hij helemaal in zichzelf verzonken naar het 'Duitse Requiem'.
Hij hield van de esthetiek, wat echter geenzins betekende dat hij een leven
leidde in esthetische contemplatie en vol esthetisch genot. Duidelijk bleek
dat uit zijn inschatting van Thomas Mann en uit zijn onovertroffen inleiding tot de wereld van Marcel Proust.
Uit zijn esthetische fijngevoeligheid stamde vermoedelijk ook zijn francofilie en daaruit weer zijn plezier in het scherpzinnige steekspel van de
geest. Dat hij zijn toevlucht nam tot de Franse cultuur, kwam aanvankelijk
weliswaar voort uit de noodzaak om zich in ballingschap verstaanbaar te
maken - iets wat hij aanvankelijk ook in het Nederlands deed, dat hij in zijn
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eerste toevluchtsoord, Antwerpen, leerde. Maar dat hij zich blijvend aan
die Franse cultuur hechtte, yond zijn verklaring voomamelijk hierin, dat
Duitsland, zeker vanaf 1938, zowel materieel als geestelijk een 'onmogelijk' moederland werd. 'Het woord stierf toen die wereld ontwaakte'.
Toch bleef hem in ballingschap het Duitse denken bij : de drang om het
bewustzijn tot in zijn diepste diepten te doorgronden, de huivering bij het
herkennen van het dodelijke niets. Een denken dat echter, gepaard als het
ging met een formalistisch briljante esprit, toch verleidelijk en behaaglijk
lichtvoetig aandeed.
Maar hoe het ook zij : Amery keerde na twee afschuwelijke jaren in Duitse
concentratiekampen naar zijn niet-vaderland, naar Brussel terug en
volgde van daaruit aandachtig alles wat zich in Parijs aandiende. Brussel
was inderdaad de juiste plaats daarvoor, want hoezeer Parijs met de
klassieke pracht van zijn boulevards en avenues en met zijn rappe esprit
hem ook aantrok, hij kon zich beter niet mengen in het opgewonden
krakeel van de verschillende clans die daar optraden, doch de resultaten
van dat krakeel van een afstand uit volgen.
Zo kon hij zich allereerst rustig bezighouden met Sartre en het existentialisme, dat hem vrijwel tien jaren in zijn ban hield. Geen wonder voor
iemand die van Auschwitz uit plotsverloren in de vrijheid werd geworpen.
'Het existentialisme werd voor mij een heel persoonlijke filosofie van de
honger naar leven, die zich naar voren drong na zoveel doden te zijn
gestorven en zoveel malen te zijn opgestaan' . Na de totale onmogelijkheid
werd eensklaps alles mogelijk. Maar juist daardoor ontstond ook een
fundamentele vervreemding van Sartre. Want Amery, die de vrijheidsdrang van Sartre structureerde door middel van het positivisme, dat
hij in Wenen nog diepgaand had bestudeerd, en heteffect ervan toetste aan
de morele maatstaven van zijn levenservaring - het 'vecu' , dat als een rode
draad door zijn hele denken loopt - constateerde na tien jaren vruchtbare
studie vastberaden : 'Een vrijheid verbleekte. Er bleef niets anders over
dan een apparaat tot het projecteren van herinneringen en het registreren
van gebeurtenissen'. Er openbaarde zich in hem een terugschrikken voor
de onverklaarbare tegenspraken van deze tijd, voor het verloren gaan van
aIle begrippen en waarden, waartegen hij, eenzaam zijn weg gaande, de
'grote weigering' stelde. Reeds in hetjaar van Thomas Manns dood klonk
in zijn werk teleurstelling door, die toenam naarmate de ontmythologisering van de wereld verder schreed ; een teleurstelling waar het revolutionair spektakel niet tegenop vermocht te schreeuwen.
Een van de ergste schokken bezorgde hem de onbekommerde wijze
waarop de mogendheden Duitsland weer op de been hielpen. Hij bleef
argwanend tegenover een sterker wordend Duitsland staan, zulks uit de
erkenning dat het snel aangepaste weten en de snel weer tentoongespreide
cultuur geen vaste grondslag hadden in het verleden, waarvan het door een
kloof van twaalf jaren Nazi-heerschappij gescheiden bleef. Voor hem
bestond er geen continu-ontwikkelde Duitse cultuur, juist omdat die fa-
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scinerende Duitse cultuur zich machteloos had getoond tegenover het
onbegrijpelijke. 'Duitsland kent zichzelfniet meer. Dit land is aileen maar
toekomst'. Jean Amery bleef steeds voor Duitsland op zijn hoede, aIle
eerbetoon dat hem van daaruit ten deel viel, ten spijt. Tenslotte had hij tot
1964 aIleen maar in Zwitserland gepubliceerd. Eerst daama, na zijn gedenkwaardig optreden voor de Zuidduitse radio, waarin hij zijn ervaringen
inballingschap, in het concentratiekamp, als gemartelde en als jood samenvatte, werd hij erkend als een culturele schakel van onschatbare
waarde tussen Duitsland en Frankrijk. 0 zeker, schreef hij in zijn Unmeisterlichen Wanderjahren, men kende ten Oosten van de Rijn Franse
publikaties, maar men aanvaardde ze kritiekloos ; men volgde domweg
het aanbod van de uitgevers. Hij echter legde bredere verbanden, timmerde ramen en verduidelijkte ontwikkelingen. Omdat hij wist wat historisch allemaal was voorafgegaan, kon hij alles wat zich als avantgarde
aandiende, nauwkeurig plaatsen. Zo kon hij Sartre ontleden. Hij kon
wijzen op de gevaren van de nouveau roman, die dreigde te blijven steken
in van iedere zin ontblote mooischrijverij. Hij kon de aandacht vestigen op
de verhouding van de nouvelle vague tot stromingen in het midden van de
jaren veertig. Hij verduidelijkte de dehumanisering van het structuralisme. Hij ging fel te keer tegen de taalfantasieen van een Foucault, een
Barthes en een Lacan. Hij donderde tegen de intellectuele onbekommerdheid van de linksgerichten om Deleuze en Guattari. Hij wees op de
gevaren van de marxistisch-gekleurde Christus-dweperij van Clavel en
trok te velde tegen de reactionaire tendensen van ettelijke nieuwe filosofen. Daamaast schoof hij denkers en schrijvers van grote kwaliteit naar
voren. Ik denk, om slechts twee voorbeelden te noemen, aan de filosoof
Jankelevitch en de schrijver Le Clezio, die in Duitsland nog vrijwel onbekende grootheden zijn.
Wat echter Jean Amery teleur moest stellen, ofschoon hij daar nooit over
sprak, was dat hij geen erkenning yond in Frankrijk zelf. De 'Grande
Nation', die tientallen jaren lang vanwege de wonden die in 1870/71
werden geslagen, hautain over aIle Duitse cultuur heen keek, wenste geen
gebruik te maken van de kennis van Jean Amery om geinformeerd te
blijven over wat er gaande was aan de andere kant van de Rijn. De laatste
jaren werd het werk van verschillende jonge Duitse schrijvers vertaald en
in Frankrijk uitgegeven. Waarom dan dat van Amery niet ? Vooral door
zijn verwantschap met Sartre had men toch mogen verwachten dat het de
speelse geest van de Fransen had geprikkeld tot het vertalen van de
Unmeisterlichen Wanderjahren, Lefeu, Charles Bovary, Uber das Altern
en Hand an sich legen.
Merkwaardig was alleszins de verhouding van Amery tot Sartre. Aan de
ene kant bleef de filosoof van de vrijheid steeds een soort vaste pool in
Amery's denken ; een gegeven, waaraan hij zich van dag tot dag telkens
opnieuw kon refereren. Anderzijds moest hij echter tot zijn leedwezen
erkennen, dat woord en daad bij Sartre niet altijd overeenkwamen. De
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ftlosoof van de vrijheid had in de Nazitijd in Berlijn bij Heidegger en
Husserl gestudeerd. De theoreticus van het refus schreef als bijdrage tot
het verzet theaterstukken. Later werd het allemaal nog erger, toen Sartre
vaak op belachelijke wijze achter iedere politieke splinteractie aan rende.
Amery constateerde deze tweeslachtigheid niet zonder bitterheid.
Hij was nu eenmaal een lijdende mens. Overgevoelig, neigend naar melancholie en vaak gedeprimeerd. De charme van zijn verfijnde hoffelijkheid
en van een vriendelijkheid die aan het hof van Wenen herinnerde; de
felheid en levendigheid van zijn vlijmscherpe argumentatie en zijn morele
onbuigzaamheid verborgen vaak de diepe wonden in zijn ziel. Hij leed
onder het feit dat hij in eenzaamheid op het slappe koord van de vrijheid
moest balanceren. Hij leed laat verdriet over wanorde en voelde zich als
een toevallig overlevende op de mines van ideeen,
Hiermee komt men op een sleutelwoord, dat evenals het 'vecu' en evenals
de 'vrijheid' steeds weer terugkeert : de 'vervreemding'. De knaap die in
de ellende van een Oostenrijkse provincie opgroeide, emancipeerde zich
langzaam doch duurzaam van de daar geldende waardemodellen ; langzaam maar zeker opende de student in de literatuurwetenschap en de
filosofie aan de Universiteit van Wenen zich voor de wereld. Door zijn
gedwongen vlucht in 1938 verloor hij het houvast dat een vaderland hem
kon bieden. Hij getuigde in zijn Lefeu : 'De mens heeft een vaderland,
doch hij wordt daarin niet geboren ; hij moet het zoeken als hij, verzonken
in zijn dromen, gegrepen wordt door heimwee'. In zo'n situatie werd hij in
1943 eerst in het Belgische fort Breendonk gemarteld en vervolgens aan
Auschwitz overgeleverd. En ofschoon zijnJenseits von Schuld und Siihne
het grandioos-deemoedige getuigenis bevat : 'Ik durf te zeggen, dat wij
Auschwitz wijzer hebben verlaten', mag men toch stellen : ja, wijzer,
maar ook gebroken door de ervaringen aan de rand van het niets. Wie dat
heeft meegemaakt, schuwt geen discussie meer die tot de uiterste grenzen
gaat en waarin alles niets wordt. In Charles Bovary schreef hij over...
'Pogingen de wereld te beheersen met woorden' doch met het resultaat :
'Ik. Wat weet ik van mijzelf T . De permanente revolutie : Flower-powerkinderen van de permissive society kunnen daar beter met hun vingers
afblijven, omdat zij niet beschikken over het grondkapitaal van het voortdurend zelfonderzoek. Toen hem in Hamburg de Lessing-prijs werd toegekend, gafhij die grondslag nog eens aan in zijn dankwoord : 'Ik kom op
voor het analytisch verstand en zijn taal, de logica. Ik geloof, ondanks
alles wat wij moesten meemaken, dat ook heden ten dage nog, evenals in
de tijd van de encyclopedisten, kennis leidt tot erkenning en deze op haar
beurt tot zedelijkheid' .
Daarom ook wordt telkens weer tot opstand aangezet en deze eveneens
telkens weer tegelijkertijd als mislukt opgeborgen. Op iedere opstand
voIgt de nederlaag ; op aIle pogingen om te doen vergeten voIgt de phoenix
der herinnering. En omgekeerd. Uit deze dialectiek, waarin de geschiedenis zinloos doodloopt, helpt het pogen de grenzen te overschrijden, het
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depassement slechts tot de drempel, omdat de toekomst van de jonge
mensen omslaat in het verleden van de oude. Hier raakt de wereld volkomen het spoor bijster ; hier begint het subject een hekel te krijgen aan
zichzelf. Dat is dan niet meer het fraaie 'Glanz-Verfall' van Lefeu, maar
het brutale bewustzijn van het einde ; een bewustzijn dat traumatischer
werkt naarmate men het tevoren reeds reeel heeft ervaren. Dan slaat het
vastberaden nee tegen de tijdgeest om in een nee tegenover het ike Niet als
een nederlaag, maar zelfbewust, met de menselijke waardigheid die de
vrijheid verleent. Want 'wie eenmaal begonnen is met opstand, voegt zich
niet meer in het leven'. Reeds in zijn Uber das Altern, dat in 1968 werd
geschreven, staat duidelijk : 'En boeien niet meer voelen als boeien en
vrijheid niet meer als vrijheid, zich in de eeuwigheid van de N oordzee zo
opstellen dat het ene niet meer uitneembaar en het andere niet meer
waameembaar is, dat is ... Wat dan? Ach, dat is duidelijk : de Dood'.
Maar zo eenvoudig laten zich deze dingen niet van de tafel vegen. Waar de
gelovige christen de verlichting van de verlossing aIs troostende redding
vindt, staat voor de radicaal-geengageerde het uit zijn dialectiek voortkomend niets, waar men machteloos met horror en angor tegenover staat,
omdat het begripsmatig het ik voorbijgaat. 'Wij bevinden ons op een
terrein waar ieder verstand zijn einde vindt, omdat het gaat om de dood,
het absolute anti-verstand. Zich daarbij neerleggen betekent : de dood
aanvaarden. Hetgeen zou betekenen : ter plekke het leven te weigeren.
Noch het een noch het ander is mogelijk. Iedere weigering moet ons een of
ander, zij het nog zo miserabel altematiefbieden. De dood echter met zijn
totale onbekendheid en onbevattelijkheid is geen altematief. Hij is het
valse omdat wij hem niet met ons denken kunnen vatten en tegelijk het
ware omdat wij volkomen zeker van hem zijn. Voor de ondoorzichtigheid
van het ons tegenstaande maar niettemin toegevoegde nee worden wij ten
gronde gericht nog eer wij tot Niet worden'. Amery duidt hiermee een
uitweg, een oplossing aan, doch een bladzijde verder schrijft hij nog over
de 'Narrengeschichte' van de vrijwiIlige dood.
Telkens weer slaat de slinger naar de ene of naar de andere kant uit ; in het
midden kruist hij het noodlot. Reeds in Lefeu wordt een stap verder gezet
in de richting van een oplossing. 'IJzeren wilskracht, zegt men. In werkelijkheid is het slechts het gebrek aan evenwicht, dat op een gegeven
ogenblik de hele zijnservaring laat omslaan, zodat men meteen uit de
wereld tuimelt en om een dodelijke val te ontgaan hals over kop in de kou
springt'. Dat men tenslotte terugkrabbelt - een steeds weer optredend
verschijnsel - is bedrieglijk. Daarop voIgt een Iaatste, beslissende vervreemding van het beslotene, die openlijk 'de hand aan zichzelf leggen'
wordt genoemd. 'Ik weet nog hoe het was toen ik ontwaakte na een coma
van dertig uren, zoals men mij later meedeelde. Ik was een geboeide
doorboord met buizen en pijnlijke instrumenten, die mij aan beide polsen
waren aangelegd met als enig doel mij kunstmatig te voeden. Ik was
uitgeleverd, prijsgegeven aan een paar verpleegsters, die kwamen en
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gingen, mij wasten, mijn bed 'verschoonden, mij de thermometer in de
mondstopten en dat aIles met een nuchtere zakelijkheid alsofik reeds een

ding was, une chose .... Een diepe verbittering vervulde mij tegen allen die
mij, hoe goed zij het ook meenden, aIleen maar smaad aandeden. Ik werd
agressief. Ik haatte. En ik wist, intieme omgang als ik voordien had gehad
met de dood en in het bijzonder met de vrijwillige dood, dat ik mij door de
dood aangetrokken voelde en dat mijn redding, waar de dokter zo trots op
was, tot het ergste behoorde dat men mij ooit had aangedaan - en dat was
niet weinig'.
Hi] had gehaakt naar vrijheid van beslissing, vrijheid van beschikking over
het lichaam, dat hem tot last scheen te worden om aldus in het aangezicht
van de doods-ellende zijn waardigheid te redden met een laatste bewijs
van besluitvaardigheid, dat door de anderen met respect verdiende te
worden bejegend. Een diabolische rechtlijnigheid, die elke ironische
glimlach doet bevriezen. Doch v66r de menselijke verstarring kwam de
intellectuele. 'De dood is weliswaar de adernbenemende weg naar de
vrijheid, maar hij is niet de vrijheid zelf. Hetgeen echter niet afdoet aan de
sprookjesachtige schoonheid van deze weg, hoezeer die ook is vergroeid
met het doornig gewas van de pijn, door het scheiden veroorzaakt'.
Twijfelde hij ? Toen hij het in 1975 probeerde, zeker niet. Daarom is die
passage uit zijn Diskurs tiber den Freitod te meer treffend. Hij schijnt
daarin bedrieglijk versluierend een stap terug te zetten. 'Hij (de man die de
hand aan zichzelf slaat), schrijft Amery, zegt overigens ook vaarwel. Hij
zegt : er was veel moois. Hij snikt voor zich uit : hoejammer, dat ik moet
gaan. Hij is geen held. Hij is nog minder een man van de wetenschap. Hij is
een mens'. Hier eindigt voor hem het woord ; hier breekt de wereld. Hier
twijfelt ook het verstand van hem die terzijde staat. En toch buigt hij het
hoofd in ontzetting en bewondering tevens, als hij naderhand in Charles
Bovary leest : 'Toen ik het einde bereikte, was ik goed en daar aileen komt
het op aan'.
Men zal zich in de toekomst nog vaak afvragen waarom Jean Amery op 17
oktober van verleden jaar de hand aan zichzelf legde. Waarom hij een
lezing-tournee, die zou uitmonden in de boeken-Messe van Frankfurt,
waar net zijn laatste boek, Charles Bovary, Landartzt, op de stand van de
uitgever zou worden aangeboden, bruusk afbrak om helemaal aileen naar
Salsburg te reizen, de metropool van zijn geboortestreek. Men zal zich
afvragen waarom hij zich daar naar het Eerste Huis op het plein begaf.
Waarom, waarom ? Een summier antwoord had hij in Hand an sich legen
reeds gegeven, toen hij de vereerde Wittgenstein toevoegde : het raadsel
is ere Hij heeft het in Charles Bovary voor ons, levenden, nog onthutsender geformuleerd : 'Nu heb ik verschrikkelijk veel tijd. Men komt niet
meer naar mij toe ; wie mijn raad wil inwinnen, doet dat aileen wanneer het
niets kost en omdat ik toch al bij hem in de schuld sta'. Jean Amery,
emeritus-auteur, aileen van tijd tot tijd nog wat duister orakelend - die idee
kon hij niet verdragen. Hij kon niet als een gewone gepensioneerde rusten,
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zich na een lang leven, waarin hij steeds strijdbaar bleef, terugtrekken op
een aan de wereld ontrukte Olympus. Steeds leefde in Jean Amery de
onrust ; de drang voorwaarts. Een drang die zich reeds in kleine, alledaagse details openbaarde. Hij reed bijvoorbeeld graag snel en nam de
straten in scherpe bochten. Iedere week las hij massa's bladen uit Frankrijk, Engeland, Amerika en Duitsland om op de hoogte te blijven van zijn
tijd. Nee, de eervolle en kneuterige rol van een professor, die hij had
kunnen spelen, lag hem niet.
Het was alsof hij op het laatste van zijn leven de tijd, die hij noodgedwongen had verloren in ballingschap, in martelingen en in het concentratiekamp, nog wilde inhalen. Hij raakte in de knoop tussen zijn terugblikken naar het verleden en de perspectieven van de toekomst. Een
merkwaardig fatale spanningsverhouding, waarin hij probeerde met bergen van kennis het diepe dal van het onbegrijpelijk-monsterlijke feit van
het fascisme te belichten, Het Iukte hem niet. Aile theorieen, aIle ervaring
en aile empirische gegevens zowel uit het verleden als uit de denkprocessen en de onderzoekingen van na 1945 konden niets verklaren. Een vreselijke teleurstelling voor de man die fysiek en psychisch aile mene-tekels
van de verschrikking doorleefde en niettemin daaroverheen aan de logica
een zin toekende die ook op de geschiedenis moest passen, maar het niet
deed. Hier reeds paarde zich de terugtocht aan de opstand, hetgeen vaak
omsloeg in bitterheid, zoals toen hij - terecht -Albert Speer aanviel met een
bars: 'Houdt U alstublieft Uw mond !' Of toen hij bezwerend waarschuwde tegen nieuwe vlagen van anti-semitisme juist bij nieuw-links.
Jean Amery bezat een vaderland, waarvan echter de basis in de wereld die
hem omringde, steeds smaller werd. Als vaderland beschouwde hij de
onwrikbare postulaten van de Verlichting, van het rationele moralisme.
Met die maatstaven mat hij ook die dingen die zich niet door een stoot van
de geest lieten doorzien, zoals de dood, de liefde, de erotiek en de groeikiemen van de kunsten. Het niet-vaderland werd steeds groter. Oostenrijk
lag ver weg ; Duitsland bleef een gruwel ; het carnaval van de geest in het
nieuwe Parijs een wanhoop ; Israel een vat van tegenspraken ; Amerika,
hoe onmetelijk groot ook, een land zonder traditie. Links met zijn in
Frankfurt gevormde neo-marxistische arrogantie, ontzegde hem het recht
daar zijn vaderland te vinden. Voor rechts was hij door zijn voortdurende
agitatie een gruwel par excellence. Bleef allen Brussel. Maar heeft men
een vaderland wanneer mel) uitgenodigd wordt op tal van ontvangsten
door Europese waardigheidsbekleders? Hoewel daar toch, evenals
overal elders zijn verblindend-geestige verteltrant en zijn talloze anekdoten, geput uit de rijke schat van de vergane Oostenrijkse luister en van
het Oosteuropese jodendom, goed tot hun recht kwamen, ondanks hun
vaak treurig-melancholische inslag. Brussel bood hem een kleine kring
van intieme vrienden, die van zijn genereuze goedheid genoten. Helpen
konden wij hem niet. Hij zei het in Bovary : 'Laat men niet trachten mij
moed in te spreken. Ik zal kracht vinden'.

Sven-Claude Bettinger/Jean Amery, een herinnering
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Die kracht bezat hij tenslotte niet meer. De kracht om de wereld te
weerstaan. En tegen hulp van anderen koesterde hij eeti sacre horreur. Zo
bleef hem niets anders over dan het in zijn troosteloze eenzaamheid
schokkende, maar door zijn logische en menselijke rechtlijnigheid respect
afdwingend einde. 's Morgens yond men naast zijn doodsbed zijn Charles
Bovary, Landartzt, waarvan hij mij het niet voor zijn denken, maar weI
voor zijn voelen tekenend inleidend hoofdstuk nog had voorgelezen. Alles
was nu voorbij. De herinnering aIleen bleef. De herinnering aan de vaak
dagelijkse telefoongesprekken, de onaangekondigde bezoeken, de etentjes in intieme kring met z'n vieren. De kansen om de raad van deze
vaderlijke vriend in te winnen.
Voor mij blijft de herinnering aan deze rechtlijnige, gevoelige man, datgene wat zij voor hem was : plicht.
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Wetenschap en beschaving in China
Gesprek met Joseph Needham

Frans Boenders

Er zijn weinig wetenschappelijke ondernemingen, wezenlijk het werk van
een man, die qua omvang en gedetailleerde uitwerking de vergelijking
kunnen doorstaan met Joseph Needhams Science and Civilisation in
China(Cambridge University Press). Dit monumentale werk (zeven de len ,
twintig boekdelen voorzien) wi! de ontwikkeling beschrijven van de wetenschap en de techniek in China van de vroegste tijden tot de komst van de
jezuieten en de moderne westerse wetenschap aan het einde van de 17e
eeuw. Het eerste boekdeel verscheen in 1953, het einde van de ze reusachtige geschiedschrijving is nog niet in zicht .
Joseph Needham is Fellow of the Royal Society, Fellow of the British
Academy, Master of Gonville and Caius College te Cambridge, directeur
van de East Asian History ofScience Library, Cambridge, en buitenlands
lid van de Academia Sinica.
Hoe bent u tot dit werk gekomen ?

Daarvoor moet ik teruggaan tot 1936. Voor die tijd wist ik volstrekt niets af
van China of Oost-Azie. Ik was biochemicus en embryoloog. In 1936
arriveerden hier in Cambridge verschillende jonge onderzoekers uit China
om zich voor te bereiden op hun doctoraat. Een van hen werkte in het
Molteno instituut voor biochemie in Shanghai ; van de twee die in ons
eigen instituut terechtkwamen, heeft er een carriere gemaakt in Yale, de
andere, Lu Gwei-Djen, is nu mijn belangrijkste medewerkster. Ik stond als
jong wetenschapsmens versteld van de cultuur, de taal, de algehele Weltanschauung van mijn Chinese vrienden. Dat was een buitengewone intellectuele opwinding : zij leken qua mentaliteit zozeer op mezelf, dat ik op
een heel directe manier geconfronteerd werd met de historische vraag,
waarom de moderne wetenschap aIleen in Europa tot ontwikkeling was
gekomen. Hoe kwam het dat deze Chinezen zulke uitstekende modeme
wetenschapsmensen waren, terwijl hun beschaving er toch niet in geslaagd was een moderne wetenschap voort te brengen ? Ik ging hun taal
leren. Ais een hobby, ik dacht dat ik dat Chinees nooit zou hoeven te
gebruiken. Ik wilde biochemicus blijven, mijn leven lang. Maar in de
oorlog, 1942, had de Britse regering, als verbindingsofficier met de Chine-
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zen, een wetenschapsman nodig die Chinees kon lezen en schrijven. Die
waren natuurlijk dun gezaaid. Ik kreeg de baan. WeI was het een ingrijpende beslissing om mijn werk stil te leggen en naar China te gaan. Maar ik
vertrok vol enthousiasme en werd wetenschappelijk adviseur bij de Britse
ambassade te Chunking. Toen al speelde ik met de gedachte om eventueel
iets te gaan doen op het gebied van de wetenschapsgeschiedenis : wetenschap, technologie, geneeskunde in de Chinese cultuur. Maar dat dat werk
zo'n omvang zou nemen, daar had ik geen idee van. Het lijkt weI een
neoplasma, naar ik hoop een goedaardig gezwel.
Het merkwaardige is, dat dit het werk is van een man, weliswaar bijgestaan door een groepje medewerkers.

Ik was verstandig genoeg om in te zien dat ik niet kon slagen zonder een
aantal Chinese medewerkers. Meer dan ooit ben ik er nu van overtuigd dat
dit geen werk is dat westerlingen of Chinezen alleen aankunnen ; het
vereist de samenwerking van mensen die thuis zijn in beide culturen.
Tijdens de oorlog had ik de gelegenheid om overal in China waar de
Japanners niet waren, rond te reizen en mijn oor te luisteren te leggen bij
Chinese scheikundigen, ingenieurs, medici, die geinteresseerd waren in de
geschiedenis van hun discipline. Zo verwierf ik gaandeweg en op goed
geluk enige orientatie in dit enorme gebied, kwam ik erachter welke
boeken ik moest kopen en welke dingen ik absoluut moest bestuderen. In
het eerste deel van mijn werk heb ik dat met een grapje Orientaties
genoemd.
In de behoefte aan Chinese medewerkers werd ik in de eerste plaats
voorzien door mijn eerste assistent Wang Ching-Ning, die ik had leren
kennen als jong onderzoeker bij het Historisch Instituut van de Nationale
Academie te Lichuang, in Szechuan. Negen jaar hebben wij samengewerkt.Toen hij in 1958 professor werd in Canberra, wist ik mijn
vroegere vriendin Lu Gwei-Djen te overtuigen om uit Parijs, waar zij bij de
Unesco werkte, naar Cambridge terug te keren. Daarnaast zijn er vele
anderen hier geweest. a.m. Huang Jen-Yii, die momenteel de economische en sociale achtergronden voor zijn rekening neemt ; Lo Jung-Pang,
een specialist op het gebied van de zoutwinning en de militaire technologie ; Ho Ping- Vii, die thans hoogleraar is in Brisbane en veel gepubliceerd
heeft over astronomie, chemie en militaire technologie.
Afgezien van die samenwerking is er een andere kwestie, die Huang
Jen-Yii onlangs nog aan de orde stelde en die hij als 'tucht' omschreef. Ik
heb een hekel aan dat woord, ik spreek liever van 'organisatie'. Alles wat
met het project te maken beeft, moet je vooraf heel zorgvuldig plannen.
Dingen als verwijzingen, afspraken, bibliotheekvoorzieningen en vooral
tijdgebruik moet je van te voren duidelijk vastleggen. Anders verlies je
ontzaglijk veel tijd. Ook nuttige gewoonten oftics zijn belangrijk. Zelfheb
ik b.v. de manie om allerlei bedrukte kaarten - uitnodigingen voor diners,
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recepties, enz. - als steekkaarten te gebruiken. Je kan dat absurd vinden,
maar er zijn in de winkel geen betere steekkaarten te krijgen. Amerikanen
die hier op bezoek komen, weten niet waar ze het hebben als ze hier grote
kartonnen dozen zien staan met 'groot gebruikt papier', 'klein gebruikt
papier'. In het Westen verkwisten wij tonnen papier !
Belangrijker is natuurlijk, dat wie zich aan een dergelijke ondememing
waagt, een uitermate brede belangstelling moet hebben. Hij moet begrip
hebben, een begrip dat berust op praktijk, niet aIleen van wetenschap,
maar ook van religie , filosofie, esthetica, geschiedenis, kortom van al die
verschillende ervaringsvormen die de wijsgeren in aparte categorieen
hebben ondergebracht. Anders is het onmogelijk de hele materie te begrijpen, laat staan te evalueren en onder te brengen in een grootse constructie.
Ondanks de verschillende medewerkers blijft u toch verantwoordelijk voor
de uiteindelijke tekst.

Tachtig procent van de tekst in de negen boekdelen die tot dusver verschenen zijn, heb ik inderdaad zelf geschreven. Direct op de schrijfmachine. Kenneth Robinson, een van mijn westerse medewerkers, heeft
het stuk over de fysische akoestiek geschreven, Ho Ping- Yu het stuk over
dealchemie. Naarmate steeds meer domeinen bij de onderneming betrokken worden, zal het aandeel van anderen steeds groter worden. Ik word
ook oud, ik zal al blij zijn als ik de voltooiing van mijn ondememing nog
kan meemaken.
Welke waren voor u de moeilijkste onderwerpen en aspecten ?

Ik heb het erg kwaad met de wiskunde in Deel III, maaar mijn medewerker
Wang Ching-Ning komt gelukkig uit een wiskundig begaafde familie, al
houdt hij zich nu voornamelijk bezig met de militaire geschiedenis. Ook de
fysische akoestiek ligt me niet, ik ben niet erg muzikaal aangelegd.
In het klassieke Europese denken bekleedde de filosofie de hoogste plaats
in de hierarchie van de wetenschappen, in de middeleeuwen de theologie .
Is er een wetenschap die in de Chinese beschaving een vergelijkbare
plaats kreeg toegewezen ?

Daar kan ik zonder enige aarzeling op antwoorden : in het Chinese denken
is dat altijd de geschiedenis geweest. Er bestaat in de hele wereld geen
grotere historiografische traditie dan de Chinese. De opeenvolging van de
24 dynastieke perioden is iets dat men, zelfs niet bij benadering, terugvindt
in enig ander deel van de wereld. De Chinezen zijn overheersend historisch gericht, ze zijn heel gevoelig voor geschiedenis. Een geschiedschrijving van de wetenschap in Indie b. v. heeft het buitengewoon
moeilijk met de dateringen. Hele congressen worden belegd om uit te
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maken wanneer Kanishka, een van de Saka koningen, heeft geleefd. Ais
men dat wist, zou men meteen een groot aantal andere feiten uit de
Indische geschiedenis kunnen dateren. Maar voor zo ver ik weet, is men
daar nog altijd niet in geslaagd. In de Indische geschiedenis blijft men
grotendeels aangewezen op gissingen. In ieder Chinees graf dat geopend
wordt, treft men daarentegen gedetailleerde aanwijzingen aan - inscripties, munten, enz. - die een nauwkeurige datering mogelijk maken. Ook
hun geschiedschrijving is exemplarisch.
Vindt men in het Chinese denken - ikprobeerde term filosofie te vermijden
- iets dat overeenstemt met de grote wijsgerige discussies die het westerse
denken hebben beheerst ? Ik denk aan de voor een stuk nog altijd actuele
debatten tussen nominalisten en realisten, idealisten en materialisten,
fenomenologen en positivisten, marxisten en taalanalytici, of nog, fundamentele opposities zoals tussen theisten en atheisten ?

Men vindt dat beslist ook in de Chinese geschiedenis, al hebben de
Chinezen altijd een afkeer van de metafysica gehad. Dat neemt niet weg
dat er vanaf 500 v.C, verschillende denkscholen actief waren : Confucianisten, Taoisten, Mohisten, Legalisten, Agriculturisten, Diplomaten, Tsung Heng Chia, enz. Zij maakten eindeloos ruzie onder elkaar,
maar nooit ging het om helemaal dezelfde discussies als die de Grieken en
hun volgelingen bezighielden.
Kan men de westerse natuurwetenschappen met de Chinese vergelijken ?
Is er een gemeenschappelijk grond die zo'n vergelijking mogelijk en interessant maakt ?

Die is er ongetwijfeld. Volgens mij vormen de wetenschappen een groot
geheel en gaat het uiteindelijk om hetzelfde. Hier sluit ik trouwens weer
aan bij uw vorige vraag. De Chinezen mogen dan geen kaas gegeten
hebben van de metafysica, zij hielden weI van de ethiek. Ais er iets is dat
de Chinese beschaving altijd beheerst heeft, dan is dat de ethiek en de
vraag waar die vandaan komt. Vee I meer dan in het Westen, ook vandaag
nog. Wat de wetenschappen betreft, je moet de modeme wetenschap
onderscheiden van de antieke en de middeleeuwse. En dan kunje er niet
omheen : de modeme wetenschap is uitsluitend in het Westen ontstaan, in
de tijd van Galilei, de late fase van de wetenschappelijke renaissance. De
wetenschappelijke revolutie ging hand in hand met de Reformatie en met
de opkomst van het kapitalisme. Waar ookje politieke sympathieen naar
uitgaan, wat de historici ons met hun theorieen ook willen aanpraten,
niemand kan ontkennen dat deze drie unieke fenomenen samen tot ontwikkeling zijn gekomen in wat ik altijd een koppelverkoop heb genoemd.
Tot dusver is geen enkele historische school erin geslaagd ditpackage deal
te ontwarren en uit te maken wat hiervan precies de oorzaak is geweest.
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Misschien is dat weI nooit uit te maken, maar het is een feit dat ze samen
tot ontwikkeling zijn gekomen.
Wat de verhouding tussen de middeleeuwse Chinese wetenschap en de
modeme westerse wetenschap betreft : ik hou niet erg van deze laatste
woordcombinatie, ik spreek liever van de modeme wetenschap tout court,
die dan vergeleken kan worden met de Chinese traditionele - of de Indischof de Perzisch-traditionele - wetenschap. De metafoor die mijn collega's en
ik in het hoofd hebben wanneer wij hierover denken, is ontleend aan een
oud Chinees spreekwoord, dat zegt dat de rivieren in de zee uitmonden om
de zee het hofte maken. AIle middeleeuwse wetenschappen monden uit in
de oceaan van de moderne wetenschap en moeten ten dele bestudeerd
worden als voorlopers van de moderne wetenschap. Maar, en dit vind ik
heel belangrijk, ze moeten ook terwille van zichzelf bestudeerd worden,
ze kunnen niet allemaal opgevat worden als 'mislukte voorboden' van de
modeme wetenschap. Ze hadden vele eigen ideeen en men dient de hele
Weltanschauung van hun beschavingen onder de loep te nemen om
erachter te komen hoe het mogelijk was dat sommige beschavingen tot
ontwikkeling kwamen en andere niet. Maar natuurlijk zijn er voldoende
gemeenschappelijke gronden ; eigenlijk vormen ze slechts een enkel fenomeen. Ik ben het dus oneens met de grote wereldhistoricus Oswal
Spengler, die geloofde dat beschavingen onderling niet te vergelijken zijn,
dat ze zich ontwikkelen, tot bloei komen, in verval raken en verdwijnen als
even zovele individuele organismen zonder onderlinge continuiteit. Omdat de natuur altijd min of meer dezelfde is geweest, geloof ik dat de
ontplooiing van de natuurkennis door de eeuwen heen een enkel continu
episch verhaal van ontdekkingen en uitvindingen is.
Kunje ook de praktische toepassingen van de wetenschap vergelijken ?

Daar raakt u een curieuze, paradoxale situatie aan. De Griekse wereld had
de euclidische meetkunde, de Chinese heeft die nooit gekend. Maar de
toepassing daarvan in de antieke wereld was uiterst fragmentarisch, helemaal niet zo indrukwekkend. De Chinezen daarentegen waren er al heel
vroeg, zeg maar vanaf het eerste millennium v.C., op bedacht om de
'zuivere' wetenschap - die zij op een bepaalde manier dus niet echt
bezaten - aan te wenden voor de menselijke welvaart. Met behulp van een
louter empirische meetkunde deden zij dingen die de Grieken met hun
deductieve theoretische meetkunde niet deden. Een paradox ! Technologische uitvoering - vemieuwing dus als tegengesteld aan uitvinding - lijkt
meer afhankelijk te zijn van maatschappelijke, sociale en economische
factoren dan van de zuivere wetenschap die men tot zijn beschikking
heeft. China, met zijn bureaucratisch feodalisme, heeft met veeI meer
succes dan het Westen de wetenschap op de menselijke behoeften afgestemd. Maar vanafeen bepaalde tijd, laten we zeggen 1450 n.C., begon het
Westen het van China te winnen, een ontwikkeling die m.i. samenhangt
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met de opkomst van het kapitalisme en de koopmansklasse, die het de
westerlingen mogelijk maakte veel meer te bereiken dan wat het bureaucratisch feodalisme ooit had kunnen realiseren.
Kunt una veertig jaar intensieve studie de specifieke kenmerken, het heel
eigen karakter van de Chinese beschaving bondig onder woorden brengen ? Zou je kunnen zeggen dat de Chinese cultuur meer geneigd is tot
praktisch ingrijpen in de wereld dan tot abstract denken ?

De Chinese beschaving was inderdaad praktischer en minder abstract dan
de onze. Toch ben ik geneigd op uw vraag te reageren met 'niet helemaal' ,
een van de meest karakteristieke uitdrukkingen die mijn Chinese vrienden
steeds weer in de mond nemen. Westerlingen denken te veel in zwart-wit
tegenstellingen. De Chinezen zijn subtieler, zij vinden het afschuwelijk om
ja of nee te zeggen, zij zeggen : 'Welja, op een bepaalde manier' of ' In een
zekere zin niet, nee'. De natuur, het leven kan volgens hen niet beschreyen worden in duidelijke dichotomieen. En ik vind dat zij gelijk hebben,
we zouden allemaal tot dat inzicht moeten komen. De Chinezen hebben de
logica nooit gecodificeerd : zij maakten weI gebruik van het Aristotelische
syllogisme, maar zij hebben nooit een werk geschreven, zelfs niet zoals
Panini in Indie, dat de redenering onder regels bracht. Een van onze
medewerkers, de Poolse orientalist Janusz Chmielewski, die aan de sectie
over de Chinese logica werkt, verbaasde me enige tijd geleden door te
zeggen dat de Chinese taal de Aristotelische logica veel perfecter kan
uitdrukken dan welke Indo-Europese taal ook en dat het juist daarom
nooit in een Chinees hoofd opgekomen is om daar een boek over te
schrijven. Ze hadden daar geen behoefte aan. Dat is een revolutionaire
bewering en ik ben benieuwd hoe Chmielewski dat gaat uitwerken in zijn
bijdrage.
In de Griekse wijsbegeerte had je, naast de logica, ook de retorica - de
wetten van het praktische redeneren, de kunst van het spreken. Ligt het
niet voor de hand dat de op de praktijk gerichte Chinezen de redeneringswijzen van de dagelijkse taal- de argumentatietheorie, zoals dat vandaag
genoemd wordt - sterker hebben uitgewerkt dan het Westen?

In China nam de retoriek andere vormen aan. Wanneer men in het oude
Griekenland zijn medeburgers van de oligarchische stadstaat wilde overtuigen, dan moest men weten hoe men een toespraak moest houden op de
agora. In China waren er geen stadstaten, daar hadje feodale staten, nog
voordat het bureaucratisch feodalisme zijn intrede deed. En altijd en
overal was de geschiedenis het allerbelangrijkste, ofje nu een bureaucraat
aan het hof van een feodaal heer was of, later, aan het hof van de Keizer.
De Chinese retoriek trachtte de mensen te overtuigen, niet door middel
van vernuftige argumenten, maar door feiten uit de geschiedenis. Men
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betoogde b. v. dat Dinges vroeger eens dit of dat gedaan had en dat daar
een afschuwelijke ramp op gevolgd was. Dat beroep op de geschiedenis
gaf aanleiding tot een totaal andere retoriek.
Maar om uw vraag naar het heel eigen karakter van de Chinese cultuur
weer op te nemen : de grote traditie in China was beslist van wezenlijk
wereldlijke aard. In tegenstelling met de Japanners en de Indiers, zijn de
Chinezen in het algemeen geen bijzonder religieus Yolk, al hebben zij
natuurlijk van tijd tot tijd weI religieuze genieen voortgebracht. De seculiere staat en de inlijving van de ethiek in die staat zijn door de eeuwen
heen de grote zorg van China geweest. Het is verschrikkelijk belangrijk
voor de hele wereld om te weten dat de drieduizend jaar oude Chinese
ethiek altijd een aards karakter heeft gehad, wezenlijk seculier was. Zij
geloven helemaal niet in een of andere ethische code die hun (zoals aan
Mozes) door een transcendente Schepper voorgeschreven zou zijn. In
geen enkele van de drie grote godsdiensten in China is er zo iets als een
transcendente, scheppende God. De ethiek was dus immanent, niet van
buiten af opgelegd, en de grote vraag betrofde manier waarop de ethiek in
de feitelijke maatschappij ingelijfd kon worden. Onlangs heeft mijn vriend
Huang Jen- Yii hierop kritiek geleverd : een van de grote moeilijkheden in
verband met de Chinese geschiedenis is," dat technische problemen in het
Chinese denken altijd zijn vertaald in ethische problemen. Dat is zelfs
vandaag wellicht nog ZOo
Ik vind het merkwaardig dat u de Japanners in een adem noemt met de
Indiers als religieuzer ingesteld dan de Chinezen, Niet weinigjapanologen
en godsdienstwetenschappers zijn immers van mening dat de Japanners
juist a-religieus zijn en nauwelijks gevoel voor het transcendente hebben.
Nu zegt u van China wat men meestal van Japan zegt. Maar dan vraag ik
u : als hetjuist is dat kunst en religie als twee takken van dezelfde boom,
als verwante ervaringen worden beschouwd, volgt daar dan niet uit dat de
kunstproduktie niet tot de belangrijkste aspecten van de Chinese cultuur
behoort ?

U brengt daar een massa interessante problemen ter sprake. Om te beginnen zou ik mijn standpunt ten opzichte van de ' religieuze' Japanners
willen verdedigen. Ik merk dat u het religieuze gelijkstelt met een geloofin
het transcendente, zoals sommigen godsdienst gelijkstellen met theologie.
Maar ik ben een volgeling van Rudolf Otto met zijn idee van het Heilige,
das N uminose, en vanuit dat standpunt heb ik het gevoel dat de J apanners
een buitengewoon religieus Yolk zijn. Sprekend als een voormalig bioloog
zou ik zelfs zeggen dat men aIleen in Japan religie 'in zuivere cultuur'
aantreft, met name in het sjintoisme met zijn tempels die de genius loci
vereren, de plaatselijke geest die huist in een waterval of een woud. Het
sjintoisme kent geen priesters, geen leer, geen dogma, geen liturgie ...
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Toch religieuze voorwerpen !

Dat weI, dingen die de macht van de god in zich dragen. Maar in zijn geheel
genomen is het sjintoisme een religie in zuivere cuItuur. Ik wil dit niet
verabsoluteren, want er is toch weI wat liturgie en wat theologie, maar in
vergelijking met andere religies heel weinig. Wat kunst en religie betreft,
er bestaat inderdaad een verband, al is dat erg ingewikkeld. Om maar iets
te zeggen : iedereen die Japan kent, weet dat Japanners esthetisch gesproken geen voet verkeerd kunnen zetten. Er zijn massa's dingen bij de
Japanners waar je een hekel aan kunt hebben : hun militaire tradities, hun
gebruik van roemrijke moord en nobele zelfmoord, dingen die voistrekt
on-Chinees zijn. Maar esthetisch staan ze recht in hun schoenen. China
daarentegen heeft weI een indrukwekkende produktie van grote kunst
gekend - dat beseft iedereen die iets afweet van de Chinese schilderkunst
of archeologie - maar de populaire smaak in China - en dat is nou net de
clou - is nooit erg goed geweest, terwijl het Japanse yolk in dat opzicht
meer dan opmerkelijk is. Ook de ruigste landbouwer in Japan heeft weet
van wat mooi en wat niet mooi is.
Hebt u de indruk dat het Westen thans niet aileen bereid is de Chinese
cultuur even ernstig te nemen als zijn eigen beschaving, maar ook de
overtuiging wil opgeven dat West-Europa het centrum van de wereld is ?

Ik ben er zeker van dat wij die idee zullen moeten opgeven. Het staat al in
de Schrift : 'De dwaas zegt in zijn hart: wij zijn het yolk en de wijsheid
wordt met ons geboren'. Ik heb altijd veel gehouden van het beroemde
gezegde van de Syrische bisschop SeverusSebokht, uit de 6e of7e eeuw.
'Indien de Grieken maar beseften dat je ook kunt rekenen met slechts
negen cijfers en dat dat in de wiskunde een ontzettend voordeel is, dan
zouden ze eindelijk toegeven dat er ook anderen zijn die iets weten' .
In de kringen van westerse wetenschapsfilosofen zijn er de laatste tijd
zware aanvallen ondernomen op het rationalisme, dat heel lang de toonaangevende denkrichting is geweest die bepaalde welke de criteria zijn
voor de wetenschappelijkheid. Men denke o.m. aan Thomas Kuhn, Paul
Feyerabend en Stephen Toulmin. Als gevolg daarvan is er een serieuze
belangstelling aan het groeien voor het theoretische en praktische pluralisme, voor een proliferatie van wetenschappelijke theorieen, Is dit geen
gunstig klimaat voor niet-westerse vormen van denken, wetenschap en
technologic, die een belangrijke rol kunnen gaan spelen ?

Daar zit inderdaad veel in. Ik veronderstel dat u onder pluralisme van
theorieen verstaat, dat de irrationaliteit niet per se uitgesloten wordt.
Wanneer men b.v. te maken heeft met de subatomaire wereid of de
uitgestrektheid van de kosmos, onderzoekt men dingen die niet noodza-
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kelijk doorzichtig zijn voor de menselijke rede. Wellicht wordt men ertoe
gebracht formuleringen te accepteren die zinloos zijn voor een Newtoniaanse wereldvisie. Ais u dat bedoelt, ben ik het onmiddellijk met u
eens. En dat laat zeker ruimte open voor mensen die beweren dat eeuwenoude ideeen van taoistische en boeddhistische denkers misschien dichter
bij de waarheid staan dan wij denken. De Japanner Odagiri Nizuho, een
kernfysicus en tevens boeddhistisch wijsgeer, beweert dat we met het oog
op theorievorming ten aanzien van de kerndeeltjes en de subatomaire
wereld meer hebben aan de boeddhistische filosofie dan aan de westerse
tradities van het christendom. Verder hebje het boek The Tao ofPhysics
van de Noor Frithiof Capra; volgens hem hadden de taoistische en
boeddhistische wijsgeren ideeen over deze grensgebieden - waar we ons
ver buiten de wereld wagen waarin we normaal leven - ideeen die later
bevestigd zijn door de wetenschap. Die oude denkers zouden intuitief
datgene geformuleerd hebben wat wij vandaag benaderen door middel van
experimentele arbeid. Natuurlijk is het een ding om lang geleden gevoelig
geweest te zijn voor het instinctieve, intuitieve aspect van iets, en een
ander om dat ook werkelijk met behulp van de cyclotron te bewijzen.
Zou het dan niet de moeite waard zijn, die oude Chinese teksten te vertalen
en toegankelijk te maken voor het westerse publiek ?

Zeer zeker. De Japanse kernfysicus Yukawa Hideo heeft me trouwens
eens verteld dat sommige van zijn ideeen betreffende zijn yak hem direct
ingegeven zijn door taoistische en boeddhistische teksten die hij als jongeman las. lets van dezelfde strekking is gezegd door twee Amerikaanse
Chinezen of Chinese Amerikanen die niet zo lang geleden samen de
Nobelprijzen kregen voor hun werk op het gebied van de pariteitstheorie.
In de vele lovende recensies over uw werk valt het me op hoe vaak men er
de aandacht op vestigt dat uw gissingen, tentatieve verklaringen en uw
speculatieve verbanden, kortom het onzekere, niet mindel' interessant zijn
dan de schat aan informatie die u verstrekt. Moet het aandeel van vermoedens en onzekerheden in een onderneming als de uwe dan per se
groter zijn dan in andere werken over beschaving ?

Een moeilijke vraag. Persoonlijk denk ik niet dat wij wei gissen en raden.
Een voorbeeld dat te maken heeft met wat ik daarstraks zij over het
historisch karakter van de Chinese beschaving : wij beschikken niet over
het boek 'Berekeningen in drie niveaus' (San Teng Shu) van Tung
Chhiian, maar we weten precies wanneer het verschenen is, 452 n.C., en
we kennen sommige details van het werk, al kunnen we niet meer zeggen
over welke rekenmethode het precies gaat. Maar aangezien we goed op de
hoogte zijn van wat er daarvoor was en daarna kwam, kunnen we ons
wagen aan een gissing van de goede soort, een kwestie van probabiliteit.
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Natuurlijk, hoe verder je in de tijd teruggaat, hoe meer ruimte er vrij komt
voor speculatie. Je kunt beter een historicus van de oude tijd zijn dan een
specialist in de modeme geschiedenis. Het discussieveld wordt alsmaar
ruimer naarmate je verder in de tijd teruggaat, en China maakt op deze
regel geen uitzondering. Maar als puntje bij paaltje komt, ik bedoel wanneer de wetenschap echt een aanvang neemt, dan is er m.i. niet zo veel
ruimte voor gissingen, omdat de technische terminologie dan zeer consistent wordt. Bijvoorbeeld, wanneer iemand in onverschillig welke eeuw
de termchhich tao (de 'rode weg') gebruikt, dan weetje dat hij de evenaar
bedoelt en niet de ecliptica, want die heet huang tao (de 'gele weg').
Wanneer je de woordcombinatie lung wei chhe (de 'drakestaartmachine')
leest, weet je precies welke soort van machine om water omhoog te
brengen bedoeld wordt - de schroef van Archimedes of de tonmolen. Of
nog, wanneer Chinese teksten de shu; phai (de 'waterduwer') vermelden,
weetje meteen dat het de door waterkracht aangedreven molen betreft die
gebruikt werd om metallurgische blaasbalgen of meelziften in beweging te
brengen - een fascinerend werktuig dat eeuwen en eeuwen vooruitgrijpt op
de ingewikkelde mechaniek van de stoommachine. Een laatste voorbeeld :
het buskruit, huo yao (het 'vuur-kruit'), een term die praktisch nooit
gebruikt wordt voor iets anders, ook niet in figuurlijke zin.
Is het juist, wat men vaak zegt van de Chinese beschaving , dat ze geen
revoluties kent en een grote continuiteit vormt ?

Ik denk dat dit onjuist is. Sommige dynastie-veranderingen hadden zulke
enorme effecten, dat men ze gerust als revoluties kan bestempelen. Zo
bracht de vervanging, omstreeks 1000 v. C., van het Shang-koninkrijk
door de Chou niet aIleen een nieuwe dynastie aan de macht, maar betekende ze tevens een zeer aanzienlijke verandering in de algehele levenswijze. En toen Chhin Shih Huang Ti, de eerste keizer, 'het universele
keizerrijk van alles wat er onder de hemel is' stichtte, was dat een kolossale verandering, omdat vanaf dat ogenblik de patriciers, edellieden,
aristocraten systematisch uitgeschakeld werden en de bureaucraten
voortaan de dienst uitmaakten. Later, tijdens de gehele middeleeuwen,
een periode van zowat 2.000 jaar, yond niet aIleen de ene boerenopstand
na de andere plaats, maar namen ook de zijdebewerkers van Szechuan of
van Hangchow de wapens op tegen de onderdrukkende bureaucratische
macht. WeI ging het er altijd om, een andere dynastie aan de macht te
brengen. De opstandelingen hadden het gevoel dat de heersende dynastie
door en door corrupt was, en dat er een nieuw vorstenhuis moest komen,
om terug aan te sluiten bij ,de weg van de wijze koningen', zoals men
placht te zeggen. Vaak gebeurde dat dan ook. Chu Yuan-Chang b.v. was
aanvankelijk een soort kruising van zedenmeester en bandietenleider,
maar hij stichtte de dynastie van de Ming. In zekere zin was er dus geen
discontinuiteit, wel waren er onderbrekingen, met heel lange tussenpo-
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zen. Pas omstreeks het midden van de 1ge eeuw, met de Thai-Phing-rebellie, is er echt sprake van een breuk : deze opstandelingen droomden
werkelijk van iets anders dan van de gebruikelijke dynastie-verandering,
al konden ze die droom niet realiseren. Zij waren ten dele beinvloed door
het christendom of de heel aparte opvatting die ze daarvan hadden. In 1911
en 1949 heb je natuurlijk grote breuken, wanneer Sun Yat-Sen en de zijnen
de Chhing dynastie omverwerpen en Mao Tse-Tung zijn revolutie doorvoert.
U hebt het hier over de sociale en politieke geschiedenis, Hoe staat het
met de ideeengeschiedenis van China ? Vindt men in het wetenschappelijk discours radicale breuken - wat Michel Foucault ruptures ofcoupures
noemt en Thomas Kuhn geheel nieuwe paradigma's ?
Vooral in de traditionele wetenschappen en geneeskunde is de continuiteit
erg opvallend. De theorie der vijf elementen en de idee van Yin en Yang,
de twee grote krachten in het universum, ontstonden in het midden van het
eerste millennium v.C. en handhaafden zich zolang de traditionele wetenschap en geneeskunde duurden, d.w.z. praktisch tot op vandaag. Enige
breuk valt er in deze gebieden niet te bespeuren. Maar op andere terreinen
zou je kunnen spreken van nogal opmerkelijke ruptures. Ik denk aan
mensen als Wang Chhiian-Shan, die in de 17e eeuw, lang voor Karl Marx,
een aantal belangwekkende ideeen over het historisch materialisme formuleerde. Dergelijke frappante anticiperende stromingen zouden nader
onderzocht moeten worden.
Treft men in het Chinese denken abrupte systeemveranderingen aan, te
vergelijken b. v. met onze Cartesiaanse revolutie ?

Dat vindt men niet in het traditionele China. De hele Cartesiaanse denkwereld is trouwens volstrekt on-Chinees.
Is de studie van de geschiedenis nog altijd even belangrijk in het hedendaagse China ?
Ik zou zeggenja, maar welke klemtoon de geschiedenis krijgt, hangt weI af
van de machthebbers. Enige tijd geleden bestond de neiging om vrijwel
uitsluitend de modeme geschiedenis te propageren, men ging niet verder
terug dan zo'n 150jaar. Maar met het verdwijnen van de 'Bende van Vier'
kan de intellectuele wereld in China weer herademen, zodat ik denk dat er
nu meer gewerkt zal worden op de middeleeuwen en de oude geschiedenis.
Je krijgt inderdaad de indruk dat de recente politieke machtsverschuiving
een grotere ruimte laat voor de individuele vrijheid, Althans, dat spiegelt
de pers ons voor.
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Tot op zekere hoogte is die indrukjuist. In het Westen schijnt men niet te
begrijpen dat de 'Bende van Vier' bezig was een beweging op gang te
brengen die men bijna een cultus ignorantiae zou kunnen noemen. Zij
waren sterk gekant tegen aIle intellectuelen, meer bepaald tegen wetenschapsmensen en technologen. Geen wonder dat de industrie overstag
dreigde te gaan.
Hoe staat men in China zelftegenover uw werk ? Zijn de echo's die u daar
opvangt, verschillend van de reacties in het Westen?

Helemaal niet. Enkele jaren geleden gaf niemand minder dan Chou En-Lai
de opdracht, ons werk in het Chinees te vertalen. Door de 'Bende van
Vier' werd de publikatie opgeschort, al ging de vertaling waarschijnlijk
ondergronds verder. Want in mei 1978 kreeg ik in Peking ineens acht
boekdelen aangeboden. Overigens heb ik in heel China mensen ontmoet
die stukken van die vertaling gelezen hadden en er erg gelukkig mee
schenen te zijn. Zelfs de 'Bende van Vier' heeft niet kunnen verhinderen
dat de Academia Sinica telkens 100 exemplaren afneemt van ieder nieuw
deel dat bij de Cambridge University Press verschijnt en die verdeelt over
de instituutsbibliotheken.
Hoe ver staat u nu met uw onderneming ?

We maken op het ogenblik twee volumes persklaar. Deel V, volume 4, is
een voortzetting van ons werk over de alchimie en de vroege chemie ; het
behandelt scheikundige apparaten, distillatieprocessen, de ontdekking
van sterke alcohol, de theorie van de Chinese alchimie (die nogal verschilt
van de westerse), de vergelijkende macrobiotiek, d.w.z. de idee van het
levenselixir die vanuit China verbreid werd over de rest van de oude
wereld, met aIle gevolgen vandien voor de chemische geneeskunde (chemiatrie ofiatrochemie). Wanneer de grote Zwitserse alchimist Paracelsus
in het begin van de 16e eeuw zegt : 'de alchimie moet geen goud bereiden,
maar medicijnen', dan spreekt hij net als een Taoist, dat is helemaal
Chinees. Ik geloof dat ik kan aantonen hoe die invloed was overgekomen :
via de Arabieren, vervolgens de Byzantijnen, enz. Verder maken wij ook
deel VI, volume 3, klaar, een zowel historische als beredeneerde studie
van de acupunctuur en de moksa. Onder 'beredeneerd' versta ik de
mogelijke verklaringen voor deze fenomenen vanuit de modeme wetenschap. Het boekdeel over plantkunde (deel VI, vol. 1) is voor 80 %
geschreven, aan verschillende andere wordt gewerkt. Uiteindelijk zullen
het zo'n 20 boekdelen worden.
Wat valt er eigenlijk buiten uw geschiedschrijving ?

Het heeft nooit in onze bedoeling gelegen om iets te zeggen over kunst en
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literatuur. Hadden we dat weI gedaan, dan hadden we geen tijd gehad voor
de rest. We moeten het houden bij wetenschap, technologie en geneeskunde, dat is al indrukwekkend genoeg.
De invloed van China in de wereld is aan het groeien, Wat zullen de
gevolgen daarvan zijn voor onze westerse Weltanschauung?

Als je denkt aan de 800 miljoen mensen die in deze seculiere oecumene
wonen, aan al het talent dat er aanwezig moet zijn en dat in dienst van de
hele mensheid zou kunnen aangewend worden, dan ligt het voor de hand
dat daar tussen dit en honderd jaar enorme voordelen van te verwachten
zijn. Gaandeweg zal het Westen weI wat nederiger worden. Het feit dat de
modeme wetenschap, ik zal niet zeggen toevallig, maar toch door een heel
specifieke samenloop van omstandigheden in het Westen is ontstaan, is
geen reden voor rassentrots. Het Westen zal te zijner tijd de Chinezen, de
Indiers, de Perzen en aIle anderen als volstrekt gelijken aanvaarden. Dat
staat voor mij vast. Het enige wat ik kan wensen, is dat dit zo snel mogelijk
gebeurt.
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Praten met Arnaldo Pomodoro
Aarzelen tussen beeldbouwkunst en
architectuur
Jo F. Do Bois

In de loop van deze 20e eeuw heeft de Italiaanse beeldhouwkunst een
merkwaardige renaissance gekend. In het futuristisch werk van Umberto
Boccioni (Reggio, 1882 - Sorte bij Verona, 1916) werden de traditionele
denkschema's ook in de sculptuur doorbroken. Op Boccioni volgde een
generatie uitzonderlijk begaafde beeldhouwers - Giacomo Manzi! (Bergamo, 1908), Marino Marini (Pistoia, 1901), Marcello Mascherini (Udine ,
1906), en zovele anderen - die de klassieke traditie van de Italiaanse kunst
in nieuwe vormen trachtte te vatten. Hun oeuvre wordt gekenmerkt door
een streng beheerste, harmonische figuratie. Na wereldoorlog IIbreekt de
abstractie door en gaan jongere artiesten zich tegen de figuratie afzetten
om consequenter aan een vernieuwd plastisch aanvoelen en ruimtelijk
denken gestalte te geven. Tot deze nieuwe generatie behoren ook de
gebroeders Arnaldo en Gino Pomodoro.
Amaldo Pomodoro werd te Morciano di Romagna, in de buurt van
Verona, geboren (1926). Aanvankelijk studeerde hij architectuur en
scenografie maar hij evolueerde vrij vlug naar de beeldhouwkunst. In
1959 ondernam hij een prive-reis naar de Verenigde Staten, die van
uitzonderlijk be lang werd voor zijn artistieke ontwikkeling. Sinds 1967
is hij haast doorlopend visiting professor in de VSA. De ene helft van
hetjaar verblijft hij te Milaan, de andere helft geeft hij zijn gastcolleges
aan de universiteiten van Berkeley en Stanford (California). Hij ontving
o.m. de prijs van de stad Spoleto (1960), de internationale prijs VOOI
beeldhouwkunst op de Biennale van Sao Paolo (1963) en de nationale
prijs voor beeldhouwkunst op de Biennale van Venetie (1964). Zijl1
werk is in bijna alle grote musea voor hedendaagse kunst over de hele
wereld vertegenwoordigd.
Drie gegevens bepalen in grote mate het oeuvre van Amaldo Pomodoro.
Hij is Italiaan ; zijn jeugdjaren werden overschaduwd door de tweede
wereldoorlog ; zelf is hij een mens uit de 20e eeuw, de eeuw waarin de
techniek zoveel bevrijdende perspectieven opende en de wereld toch ten
onder dreigt te brengen.
Pomodoro is Italiaan : de artistieke traditie van zijn land is voor hem geen
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boekenwijsheid maar levende werkelijkheid. Zij voert hem terug over de
Florentijnse renaissance naar het antieke Rome en het Athene van de 5e
eeuw v.Ch. Klassieke cultuur en mediterrane levensstijl met de uitgesproken gevoeligheid voor zuiver afgelijnde vormen, voor de harmonische
dans der ritmen, voor de schittering van wat doorgaans de edele materie
wordt genoemd, o.m. het brons, zijn geliefkoosd materiaal. Het vormengamma in zijn oeuvre is streng, meetkundig en beperkt : de kubus, de
platte balk, de sfeer, de cilindervormige zuil. Abstracte modi die nauw
verwant zijn aan de denkschema's van BrunelIeschi, Paolo Uccello, Piero
della Francesca, Leon Battista Alberti.
Bij Pomodoro worden de zuivere vormen geschonden ; zijn sculpturen
vertonen open wonden, de huid is er bij plaatsen afgescheurd, de monumentale zuilen splijten open. Het inwendige wordt blootgelegd en ingewikkelde lineaire structuren komen aan het licht, bouwwerken, stellages.
Altijd opnieuw is er het samengaan van gaafheid en kwetsuur, van harmonie en vernieling, van classicisme en ontreddering, van leven en dood.
In deze vormen krijgen ongetwijfeld onbewuste herinneringen aan de
gruwel en de vernieling van de laatste wereldoorlog gestalte. Pomodoro is
geneigd dit te loochenen, maar zoals hij zelfin dit interview bekent, spelen
de onbewuste herinneringen aan wat hij in zijn leven heeft ervaren, een
grote rol in het tot stand komen van zijn plastische vormen. Zijn jeugd
verliep tijdens de wereldoorlog en dat moet hem ongetwijfeld getekend
hebben.
WeI is het waar dat de formidabele vooruitgang van de wetenschap en de
technologie in de na-oorlogse jaren hem hebben gefascineerd. Daardoor
werden de eerste jeugdimpressies vervaagd en in het bewustzijn op de
achtergrond verdreven. Pomodoro ziet in zijn opengespalkte sculpturen
de woelige en bruisende doorbraak van de inwendige energie. Hij heeft
volkomen gelijk zijn werk zo te interpreteren omdat het enthoesiasme
voor de vooruitgang van de techniek hem volledig had ingepalmd.
In dit gesprek dat we met Amaldo Pomodoro voerden, vertelde hij ons
over zijn artistieke evolutie, over de invIoed van het surreaIisme op zijn
werkmethode, over zijn bewondering voor Klee, Boccioni en vooraI
Brancusi. Hij legt ook uit waarom en hoe hij zich afzette tegen de figuratie
van Marino Marini en Giacomo Manzu. Zijn laatste project - een begraafplaats voor de stad Urbino - kwam ook ter sprake en toont eens te
meer aan hoe de hedendaagse beeldhouwkunst spontaan van het pIastisch
denken over het volume evolueert naar de belangstelling voor het ruimtelijk gevoel en de architectuur. Zo tracht deze kunstenaar, die aanvankeIijk
voor architect studeerde, langs de beeldhouwkunst om, zijn eerste Ievensdroom te verwezenlijken.
Sinds 1959 ben je al verscheidene keren naar de Verenigde Staten geweest. Je bent een marxist, maar de Sowjet-Unie hebje nog nooit bezocht.
Hoe verklaar je die voorkeur voor het kapitalistische land bij uitstek ?
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Elk verblijf in de VSA is voor mij heel belangrijk geweest. Het was
telkens een ware 'sprong voorwaarts'. Italie is mijn vaderland, ik voel mij
er thuis ondanks aIle onrust en contradicties. Maar de echte levenswijze
van vandaag vindje in Amerika. Ik ben nog nooit in Rusland geweest en ik
ben er ook niet op uit. Misschien klinkt het heel verwaand, maar ik geloof
dat ik begrijp wat er zich in dat land afspeelt : ik spreek als kunstenaar en
niet als politicus, dat is duidelijk. En als ik zie wat er daar gebeurt, de
dissidenties en zo en de repressie ... De Amerikanen laten je betijen.
Ondanks de vormen van repressie die ook daar bestaan. Maar iemand die
durft denken, hij kan nu beeldhouwer zijn of schilder, is vrij te werken
zoals hij wiI. Het gaat me om die vrijheid. Bij ons in Italie is er weI geen
gebrek aan vrijheid (er is er zelfs teveel, in zekere zin) maar wij hebben
geen waardevol mecenaat meer. Mij komt het voor dat nu bij ons het
mecenaat bij de politieke partijen berust. Ik wens helemaal geen lid te
worden van een politieke partij. Ik ben geinteresseerd in de vrijheid. Ik
geloof dat een politieke partij die vrijheid altijd wat conditioneert. Precies
weet ik het niet. Mogelijk weI.
Je vermoedt dat een partij je zal verplichten in een bepaalde richting te
denken en te werken ?

Juist. Je merkt af en toe dat bepaalde coIlega's die bij een of andere partij
zijn aangesloten, denken en spreken zoals die partij. Het feit aIleen dat ik
me zou moeten schikken naar wat de partij zegt, maakt me kregelig. Hoe
kan dat nu ? Moet ik gehoorzamen aan de partij ? Moet de partij in mijn
plaats beslissen ? Ik weet het niet. Onlangs ontving ik een uitnodiging om
weer naar Amerika te gaan. Misschien zou de partij me kunnen zeggen :
'Kijk 's hier, jij bent een bekend kunstenaar. Dat betekent heel wat. Het
zou beter zijn dat je het aanbod afwees.' Ik zou me daartegen verzetten.
Waarom ? Ik wil weten wat er vandaag reeel in de wereld omgaat.
De eerste keerdat ik op een uitnodiging ingingom naarde States te gaan, in
1967, dat was de tijd van de revoltes op de campus van Berkeley. Zie je
dat ? de contestatie op de universiteit die bij ons pas in 1968losbarstte. Dat
vind ik nu boeiend : contact hebben met wat aan het gebeuren is, zien hoe
iets ontwaakt. Bovendien, het gaat niet aIleen daarom. Voor mij was ook
de ontdekking van nieuwe dimensies heel belangrijk. De ruimte, de verhouding met de ruimte, begrijp je ? Ik ben beeldhouwer. Vaak heeft men
de Amerikanen, en dan vooral de beeldhouwers, er een verwijt van gemaakt enorme dingen te maken, het gigantisme. te overdrijven. Dat is
helemaal niet waar. Ik heb het ter plaatse ervaren. Wanneer ik een sculptuur in een bepaald landschap neerzet en dat landschap is zo onmetelijk
weids, dan gaat het mijn sculptuur in een zekere zin verpletteren. Wij
kennen dat probleem in Italie niet. In feite kennen wij de ruimte niet. Bij
ons is alles ingesloten.
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Dat is zo inalle Europese landen, niet ?

Toch vooral in Italie, Ik heb het natuurlijk over het vasteland en niet over
de zee want die heeft een totaal andere dimensie. Ik herinner me mijn
eerste prive-reis naar de States in 1959. Het werd een heel belangrijk
moment voor de ontwikkeling van mijn oeuvre, een sprong voorwaarts. Ik
leefde toen nog binnen de begrenzing van de Italiaanse dimensie, een soort
beschuttende ruimte die als een mantel overje schouders ligt. In Amerika
heb ik op de een of de andere manier een gevoel van angst gekend. Voor
het eerst werd bij mij de veilige verhouding die ik met de ruimte had,
verbroken. Je kunt een dergelijk gevoel ook ervaren alsje in Afrika bent,
midden in de woestijn. Kortom, Amerika is een land waar ik veel van hou.
Ondanks alles. Daar ontmoetje tenminste mensen die inje werk geloven.
Ze latenje begaan. Ze respecteren alles. Je kan zelfs tot om het even welke
politieke strekking behoren. Dat interesseert hen niet.
Hoe verhoudt zich je oeuvre tot de beeldhouwkunst van je land ? De
generatie die je voorafgaat - Giacomo Manzu, Marino Marini, Marcello
Mascherini e.a. - die generatie werkt uitgesproken figuratief, Jouw werk is
abstract. Hoe verklaar je dat verschil ? Is dat alleen maar een generatieverschil ?

Onder meer, ja. Maar je vernoemt Manzu en Marini. Waarom heb je niet
gedacht aan b. v. Umberto Boccioni ?
Akkoord. Maar die is nog een generatie ouder.

Voor mij is Boccioni heel belangrijk. Het lijkt weI vreemd, maar met aile
eerbied die ik heb voor mensen als Manzu en Marino Marini, hun oeuvre
zelf interesseert me niet. Het zijn heel belangrijke beeldhouwers, maar
hun type van werk ligt me niet. Het zijn vertellers en dat interesseert me
niet. Ik word er zelfs kregelig van. De ene omdat hij bepaalde dingen
voorstelt, de andere omdat hij archaisch aandoet. Terwijl bij Boccioni net
als bij Brancusi, wat ik het meest bewonder is de mogelijkheid vrij te
scheppen. Zij breken met de traditie. Manzu en Marini blijven aan de
traditie gebonden, zij integreren die en werken zo in een bepaalde richting
verder. Boccioni en Brancusi doenje nadenken. Zonder Brancusi zou ik
bepaalde werken nooit verwezenlijkt hebben. Ik bedoel : er is in mij een
haat-liefdegevoel ten aanzien van Brancusi's oeuvre dat mij ertoe gebracht heeft schitterend gepolijste vormen te beschadigen en te vemietigen.
Je bent aanvankelijk als schilder begonnen, geloof ik ?

Ja. En als schilder heb ik een grote bewondering voor Paul Klee en ik ben
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ook in zijn stijl begonnen. Wat ik destijds gemaakt heb, is werkelijk een
Hommage aPaul Klee. Door zo opte gaan in bet oeuvre van Paul Klee ben
ik stilaan gaan beseffen dat ik geen schilder ben. Ik druk me beter uit in een
driedimensionele vorm. Een laagrelief of een vrijsculptuur. En ik keek
naar Boccioni, ik keek naar Brancusi en natuurlijk ook naar een aantal
andere beeldhouwers zoals Julio Gonzalez, Pablo Picasso, Hans Arp en
noem maar Ope Brancusi heeft me bet meest beinvloed. Meer nog dan
Boccioni, in zekere zin. Brancusi beeft me de stap doen zetten. Na Klee.
Klee zocht het teken en alles wat een zekere intimiteit, een inwendigheid
is. Terwijl ik bij Brancusi het volume ontdekte. Maar Brancusi is zo ver
gegaan dat ik werkelijk niet weet hoe iemand een zuiverder vorm zou
kunnen maken. Hij heeftL'Oeu!gemaakt en de euvele moedopgebracht
er een klein stukje uit weg te kappen, precies daar waar het moest. Verder
kun je niet gaan, verder is er niets meer. En in mij brandt er een woede
omdat bij die daad gesteld heeft, dat wegkappen. Zo is in mijn oeuvre de
sfeer ontstaan. Ondertussen had ik ontdekt dat er binnen in de vorm een
energie kan zitten, iets wat aan bet woelen en koken is . De sfeer is van
nature uit al een magische vorm. Terwijl aan het oppervlak alles glanzend
blijft en gepolijst, zit het leven er binnenin, de energie van het ding. En zo
ontdek je ineens dat de sculptuur niet langer iets statisch is.
Er leeft een spanning, een soort dialectiek tussen het statische en he!
dynamische in de vorm ?

Si, si. Eigenlijk is het de energie van onze wereld, alles samengebald ; en
die ook alles aanvreet. Zo heb ik de eenvoudige elementen gevonden, de
meetkundige vorm, de vaste vorm. De cilinder wordt zuil, de sfeer kubus.
Heb je van het begin af aan in vrijsculptuur gewerkt ?

Aanvankelijk maakte ik laagreliefs, Vrij vlug besefte ik dat een relief nog
alles niet is. Een beeldhouwwerk maakt deel uit van de ruimte. Het moet
de ruimte innemen. Vandaag de dag ben ik architect aan het worden eerder
dan beeldhouwer. Ik wedijver met architecten ter verovering van de
ruimte.
Je gaat dus blijkbaar meer denken in termen van ruimte dan in termen van
volume?

Zonder twijfel. Na zoveel beeldhouwwerk gemaakt te hebben, ben ik het
sculpteren moe geworden. Ik voel me meer aangetrokken door de problemen van de omgeving. Van het leven.
Je bedoelt het hele bestaan zelf ?

Precies. Ik wil werken in een sociale dimensie. Ik heb het hier niet over een
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politiek engagement maar over socialita, over samen-zijn. Vier, vijf jaar
geleden hebben enkele jonge architecten me aangezocht om mee te werken aan een ontwerp voor een begraafplaats. Ik heb hun eerst gezegd dat
zo iets zonder meer onmogelijk was. De idee aIleen al deed me kotsen.
Trouwens na mijn dood wil ik verast worden. Nee, ik zag het niet zitten.
'Maar, zeiden ze me, het gaat om Urbino.' Urbino ! Urbino is voor mij iets
heel belangrijks. Niet aIleen om het historisch verleden van de stad maar
vooral omdat ik daar in de buurt geboren ben. Ik ken elk hoekje en kantje
van die streek. Ik laat me dus overhalen en ga akkoord met het plan van die
jonge architecten. Ze laten me de plaats zien, het landschap waarin het
project gestalte moet krijgen. De begraafplaats zal buiten de stad ingeplant
worden op een heuvel, een sferische vorm. Ik ben toen op de idee gekomen de begraafplaats in de heuvel uit te houwen. Een open kloof dwars
door de heuvelronding. Mijn vrienden vonden het een prachtidee : een
kloof zoals men een autoweg door een bergglooiing trekt. Links en rechts
worden de enorm hoge muren uitgehold en in de zo verkregen nissen kan
men de kisten schuiven.
We hebben met dit project de eerste prijs behaald. Er was namelijk een
nationale wedstrijd uitgeschreven en ons project kreeg de voorkeur. Maar
nu is men er al vier jaar over aan 't discussieren. De politikasters willen er
niet van omdat het natuurlijk aloude tradities verbreekt. De rijke families,
de familie Borzani b. v., kunnen er geen prive-kapel meer laten bouwen.
Ze begrijpen er helemaal niets van en ze zien niet dat men op de platen die
de graven afsluiten, bronzen tekens kan aanbrengen. Zo kan iemand zich
nog altijd van de anderen onderscheiden. De wanden zouden enorm groot
zijn, een echte straat. In de straten staan toch ook rijke huizen naast
armere. Het is echt krankzinnig zoals de zaken nu zijn. Neem b. v. Milaan.
De begraafplaats is er gewoonweg potsierlijk. Je kunt er als toerist doorheen wandelen. Lach niet ! Vorig jaar heb ik er zelf een grafbeeld gemaakt, zeer eenvoudig. Maar je hebt daar ook grafmonumenten van rijke
families. De familie Campari b. v.. Campari heeft daar een gebeeldhouwde
groep laten plaatsen, iets om je de haren uit het hoofd te rukken. Het
Laatste A vondmaal. De grootste 'pop art' die ik ooit gezien hebe Stel je
voor : een lange tafel, twaalf personen en in het midden Jezus met de
gelaatstrekken van Signore Campari. Zijn handen omklemmen een bronzen beker, een beker die er net zo uitziet als het glas waaruit je in een bar
een Campari-aperitiefje drinkt. Het enige wat eraan mankeert is dat er
geen 'Campari' op staat.
Je zegt dat in je werk de tegenstelling tussen de prachtig gepolijste vorm
en de gewilde beschadiging ervan een uitdrukking is van energie die zich
ontplooit. Mij komt het vaak voor dat je plastisch denken hier mede
beinvloed wordt door herinneringen aan de gruwel van de laatste wereldoorlog.

Jo F. Du BoislPraten met Arnaldo Pomodoro.
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Ik geloof niet dat de herinnering aan de oorlog bier meespeelt. Het geheugen bewaart de herinneringen aan de tijd die we beleefden. Ik was maar
een knaap toen de oorlog in volle hevigheid woedde. M.i. gaan mijn
herinneringen eerder terug op wat de technologie ons heeft gebracht. De
machines en zoo Ik zou eigenlijk niet naar de oorlog verwijzen.
Bedoelje dan eerder de ontreddering die er gekomen is door de invasie van
de technologie in het menselijke bestaan ?

Nee, dat denk ik niet. Het is vooral het onderbewustzijn dat werkt. Zo
vaak geefik me er rekenschap van dat mijn werk tot stand komt - hoe zegje
dat ? - in een spontane worp. Zonder reflectie. Naderhand, als het werk af
is, gaje er kritisch tegen aankijken. Je probeert erachter te komen of het
juist is of minder juist. Nochtans wanneer je aan de slag bent, kun je weI
een zeer bepaald werk maken omdat je ook in een zekere richting zoekt,
los van vroegere uitdrukkingswijzen. Ik heb niet afgekeken van de meesters, van collega's zoals Manzu en Marino Marini het deden. Gewoon
omdat hun werk en hun methode me onberoerd laten. Ik heb een ander
type van cultuur voor ogene De mijne. Die heeft haar wortels in de periode
van het Surrealisme en van Dada. Ik herhaal : enerzijds Paul Klee, Brancusi anderzijds. Zij zijn mijn ware meesters, samen natuurlijk met zovele
anderen. Me dunkt, wanneer iemand bijvoorbeeld een sfeer bekijkt, dat hij
zich dan kan herinneren hoe de technologie en de machines die perfecte
vorm zo kunnen aantasten. Het is moeilijk om precies uit te drukken wat ik
wil zeggen ; ik weet niet ofik erin slaag mijn gedachtenjuist weer te geven.
Je moet alles bekijken van binnenuit ; vanuit het centrum dat het inwendige is. Je moet vooral zien dat er onder die sfeer een andere sfeer zit die
het nieuwe baart. Dan kan je ook voorzien dat ondanks de hele corrosie
van de wereld het leven voortgaat. Het is namelijk nooit iets negatiefs.
En daarom breng je in de inwendige vorm vanje sculpturen die meetkundige structuren aan ?

Dat weet ik niet. Ik heb me die vraag nooit gesteld. Zie je, voor mij is dat in
een zekere zin een probleem van textuur zoals ons lichaam ook vollagen
en structuren zit.
Na de oorlog heb ik sterk geloofd in de technologische en wetenschappelijke vooruitgang. Vooral rond het jaar zestig, toen men begon met het
verkennen van de maan. Ik dacht dat door de verovering van de ruimte wij
nooit meer oorlogen zouden kennen. De belangstelling van de mensen
scheen mij naar andere horizonten uit te gaan zonder dat men daardoor
ook maar iemand anders zou schaden. Het leven van een testpiloot veronderstelt heel wat moed : je besluit in een machine te kruipen en ze te
besturen over een baan, in de lucht, kortom in de ruimte. Hoe heb ik me
toen vergist ! Zelfheb ik toen dingen gemaakt die ik : Radar heb genoemd
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ofOmmaggio al Cosmonauta of II Viaggiatore, de reiziger van het heelal.
Naderhand heb ik me er rekenschap van gegeven dat die verkenningen een
vorm van oorlogvoering waren : ik ben het eerst op de maan geland en
voortaan is de maan van mij !... Vandaag de dag kunje oorlog voeren door
op een knop te drukken. Ik verzet me tegen het feit dat mensen de macht
hebben over het leven en de wereld kunnen vemielen. Wie zijn zij ? weet
jij het ?
Mensen zoals wij, vermoed ike
Maar waarom dan ? Ik moet ronduit bekennen dat ik me totaal vergist hebe
Anderzijds kan mijn werk niet altijd hetzelfde blijven. Ik wil helemaal niet
zeggen dat ik mijn werk zou verloochenen. Maar nu maak ik toch een
ander soort werk dat niet meer gebonden is aan het 'kappen zus en zo'
zoals ik dat bij de Surrealisten geleerd heb (en bij niemand anders).
Tenslotte ben ik ook bij de natuur in de leer geweest. Zo heb ik bijvoorbeeld in San Francisco, eenmaal de Golden Gate-brug over, op de belvedere een stronk van een sequoiaboom gezien, enorm, gigantisch, zowat
drie tot vier meter doorsnee. In die sequoia is er een kloof en daarin kunje
dejaarkringen tellen. Dat stuk boom heb ik laten fotograferen. Zevenjaar
later (1977) keer ik terug naar de States, ik verblijf aan de Stanford
University en ik maak een sculptuur : een sfeer met een perforatie in zoals
je er een krijgt als je ergens een gat in maakt. Een vriend fotograaf maakt
enkele detailopnamen van die kloof en spijkert de foto aan de muur.
Daarop zie je natuurlijk ineens het volume van de sfeer niet meer, maar ik
zie die kloof met haar monding en ineens dringt het tot me door dat me dat
moet ingegeven zijn geweest door die sequoia.
Ontstaan uit een vroegere ervaring ?
Ja. En vandaar wanneer iemand me zegt : 'je werkt abstract', antwoord
ik : 'ja, natuurlijk, dat isjuist'. En toch zijn sommige sculpturen net delen
van een rots. Het gebeurt wei eens dat een vriend me wijst op een rots of
een boomstronk en zegt : 'kijk eens, een van je sculpturen'. Waarom
niet ? Ik schaam me helemaal niet te bekennen dat het geheugen dingen
fotofrafeert en dat die in het geheugen blijven doorwerken en dat ik er
onbewust naar teruggrijp.
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Energie-infrastructuur voor de
toekomst : de warmtedistributie
G. De Lepeleire

Het jaar 1973 is een mijlpaal geweest. Natuurlijk heeft men altijd weI
geweten dat de voorraden fossiele brandstoffen - o.m. aardolie en gas beperkt zijn op onze planeet en dus ooit uitgeput (zullen) raken. Er was
echter de schok van 1973 nodig om te doen beseffen wat daarvan de
implicaties zijn. Politieke en/of cornmerciele manipulatie toonde aan hoe
onmisbaar de energiebevoorrading is, en hoe kwetsbaar onze welvaartseconomie, ook al was de toenmalige boycot van zeer korte duur. Wat
staat ons te wachten, indien niet een kortstondige, bewust georganiseerde
schaarste maar een definitief fysiek tekort ons overvalt ? De belangstelling voor het zoeken naar nieuwe voorraden (cfr. de Noordzee-aardolie)
en naar altematieve energiebronnen is dan ook duidelijk gewekt. Het
energieprobleem wordt inderdaad nog steeds overwegend gezien als een
probleem van de energiebronnen : voor dat aspect van de zaak is men
gevoelig geworden.
Op die wijze echter wordt het probleem zeer onvolledig gesteld. Dramatisch is het feit dat de energievraag voortdurend toeneemt. Worden de
recente exponentiele groeitendensen onverminderd doorgetrokken, dan
komen wij in absurde situaties terecht, ook zonder een tekort aan energiebronnen. Begint echter die groei van de energievraag te stokken, dan
belanden wij in een zogenaamde economische crisis, waarmee niemand is
opgezet. Hoe moet het dan verder met die energie ?
Vanuit louter technisch standpunt kan men het energieprobleem formuleren als een - te zoeken - dynamisch evenwicht tussen de vraag naar
secundaire energievormen (licht, warmte, arbeid...) en de beschikbare
primaire energiedragers (steenkool, aardolie en gas, kemenergie, zonnestraling, wind, water...). Dat evenwicht veronderstelt een geschikte
energietechniek van ontginning en verdeling (mijnen, tankers, energiecentrales, distributienetten...) maar bovendien een doelgericht energiebeleid (wetgeving, commerciaIisatie, tarieven...). Het probleem is dringend genoeg om te stellen dat thans een geconcerteerde aanpak op aIle
niveaus tegelijk vereist is. Er moet vanzelfsprekend naar nieuwe en altematieve energiebronnen worden uitgekeken, maar dat aIleen is ronduit
onvoldoende. Even belangrijk is dat er aan de energievraag zelfgesleuteld
wordt en dat de hele energie-infrastructuur grondig wordt aangepast. Een
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toekomstgericht energiebeleid is onontbeerlijk geworden. In deze bijdrage
willen wij - zeer kort - op die verschillende aspecten van het probleem
ingaan, en een concrete toepassing bespreken : stadsverwarming door
warmtedistributie.

(Primaire) energiebronnen
Wat de (primaire) energiebronnen betreft is er het belangrijke onderscheid
tussen de op onze planeet beschikbare energiefluxen (de permanente
'stromen' van zonneenergie met haar fysische - bewegingen in de atmosfeer en hydrosfeer - en biologische - vorming van biomassa - derivaten) en de eenmalige energievoorraden (fossiele brandstoffen en kernbrandstoffen). Die fluxen zijn praktisch onuitputtelijk, maar zo verdund en
onregelmatig dat ze moeilijk met de gewenste intensiteit en continuiteit
gevaloriseerd kunnen worden. Wij moeten eerlijk erkennen dat de spectaculaire groei van onze technische beschaving slechts mogelijk is geweest
door de exploitatie van de beschikbare energievoorraden. Die zijn immers
in compacte vorm voorhanden en kunnen relatief makkelijk in bruikbare
energievormen worden omgezet. Tegelijk echter zijn ze onherroepelijk
begrensd. Het einde ervan is in zicht en eigenlijk al vlakbij wegens ons
gedrag van alsmaar groeiend energieverbruik. Zelfs indien door intense
prospectie belangrijke voorraden fossiele brandstoffen zouden worden
ontdekt, b. v. nog eens zo veel als die welke nu bekend zijn, ook dan ware
het probleem van de energievoorraden nog niet opgelost. Het fatale ogenblik van fysisch tekort zou aIleen een paar decennia opgeschoven worden.
In feite ontdekt men op dit ogenblik, ondanks de verhoogde inspanningen,
steeds mindernieuwe voorraden, mindernl. dan wijjaarlijks opgebruiken.
De gekende voorraden verminderen : de meeste prognoses voorzien dan
ook een tekort - op wereldschaal - aan aardolie en gas rond de eeuwwende
(cfr. de wereldenergieconferentie van Istamboel 1977).
De bekende steenkoolvoorraden zijn veel groter, maar hebben hun eigen
problemen. Om tijdig aan de vraag te kunnen voldoen zou de uitbating
tijdig moeten voorbereid worden en dat is op dit ogenblik niet gewaarborgd. De intemationale steenkoolhandel zou fors opgevoerd moeten
worden. Stel echter dat het zover komt, maar dat de bekende exponentiele
groeitendensen van het energieverbruik hememen, dan komen andere
problemen op de proppen. Door het intens gebruik van fossiele brandstoffen is het koolzuurgehalte van de atmosfeer de laatste eeuw meetbaar,
met ongeveer 10 % toegenomen, Mocht die ontwikkeling exponentieel
doorgaan, dan wordt het thermisch evenwicht van de atmosfeer bedreigd.
Niet door de warmte die bij de verbranding vrijkomt, maar door het
gesignaleerde neveneffect van de verhoogde C02-concentratie. Het C02
in de atmosfeer absorbeert de infraroodstraling van de aarde, maar laat het
zonlicht door net zoals serreglas. Een stijgend C02- gehalte brengt hogere temperaturen met zich, die de ijskappen van de polen aan het smelten
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kunnen brengen. Als het ijs van de Zuidpool smelt, komen aIle, vaak
dichtbevolkte kustgebieden onder water te staan.
Kernenergie heeft dit nadeel niet, maar brengt weI andere risico's met
zich. Niet zozeer gedurende de normale werking van de kemcentrales
maar veeleer in verband met mogelijke ongevallen in de hele splijtstofcyclus en met name wat de definitieve opberging betreft van een radioactief
afval met eeuwen atbraaktijd. Opvallend is alleszins dat de publieke opinie
zo argwanend staat tegenover kemenergie en vee} minder tegenover andere industriele risico's, die nochtans even onomkeerbare gevolgen kunnen hebben, o.m. op genetisch vlak (cfr. Softenon, dioxine ...). Dat is geen
argument voor kemenergie maar wel een vraagteken achter de hele industriele ontwikkeling zoals wij die kennen. Stel echter dat men afdoende
oplossingen vindt voor de opberging van radioactief afval, dan nog is het
probleem van de energievoorraden helemaal niet van de baan : ook de
kembrandstofvoorraden zouden in enkele decennia uitgeput zijn. Wat
men bovendien veel te weinig beseft is : dat het hele kernenergiedebat
uitsluitend slaat op de elektriciteitsvoorziening, die slechts ongeveer een
vijfde van het totale energiebudget van Belgie omvat. Het probleem van de
(kern)energievoorraden zou een stuk voorlopige oplossing kunnen krijgen
dank zij de zogeheten kweekreactoren. Die houden echter sterk verhoogde risico' s in, en zijn technisch nog niet afgerond. Moet het dan weI ?
Misschien komt de kernfusie wei voor mekaar en die zou inderdaad in
pr.ncipe een afdoend antwoord brengen wat de energievoorraden betreft,
maar wellicht nieuwe bevoorradingsproblemen oproepen wat de constructiematerialen aangaat. Voorlopig weet men nog niet of gecontroleerde kemfusie technisch haalbaar is en, zo ja, aan welke prijs. Hoe
men het ook draait ofkeert : er zijn fysische grenzen aan de groei o.m. op
het vlak van de energievoorziening.
Tenzij ... ? Tenzij een grote wetenschappelijke en technische doorbraak
de energievoorraden overbodig maakt en de hele energievoorziening
stoelt op de voortdurend hemieuwde energiefluxen : zonneenergie en
haar derivaten als biomassa, wind, waterkracht, golfslag... Dat zou in feite
een terugkeer betekenen naar de aloude situatie van v66r de 'industriele
revolutie' : de situatie van aIle oudere beschavingen die inderdaad op
energiefluxen teerden. Willen wij echter een totale ineenstorting van een
bestaande samenleving verhinderen en een leefbaar welvaartspeil - eventueel een stuk lager dan het huidige - voor liefst zowat vier miljard mensen
en meer behouden, dan zal een bijzonder doelmatige technologie ter
beschikking moeten staan. Die is er nog niet. Vermoedelijk vergt het nog
decennia van onderzoek en ontwikkeling om zonneenergie zo ver te
beheersen dat ze op betekenisvolle wijze de rol van de energievoorraden
kan ovememen. Die zonneenergie moet immers worden opgevangen en
omgezet in secundaire energiedragers die o.m. gestockeerd en getransporteerd kunnen worden. En dat is een veel moeilijker krachttoer dan het
oppompen, distilleren en verbranden van aardolie. (Bruikbare) zonnee-
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nergie is niet gratis, weI integendeel ! Op dit ogenblik is ze (veel) te duur,
d.i. veel duurder dan de roofbouw die wij op de beschikbare energievoorraden plegen. Voor sommige toepassingen kan, in gunstige omstandigheden, zonneenergie nu reeds nuttig worden aangewend : aan de vervanging
zonder meer van energievoorraden door zonneenergie zijn wij echter nog
lang niet toe. En alles laat voorzien dat een energieeconomie op grond van
fluxen totaal anders zal zijn dan de bestaande die van energievoorraden
uitgaat. De op dit ogenblik meest competitieve vormen van zonneenergieexploitatie zijn door de recente technologische ontwikkelingen al grotendeels geelimineerde natuurprodukten als hout (zowel brandstof als constructiemateriaal) en katoen (verdrongen door synthetische vezels).
Waterstoftenslotte is helemaal geen nieuwe energiebron zoals sommigen
beweren, evenmin als koud water. Het is slechts een mogelijke energieverpakking, waarop wij nog terugkomen.
De keuzemogelijkheden inzake energiebronnen voor onze samenleving
zijn dus zeker beperkt. Grosso modo kan men het zo stellen : na het elan
dat veroverd werd door roofbouw gepleegd op de energievoorraden, komt
het erop aan tijdig terug te schakelen naar een (planetaire) huishouding op
grond van energiefluxen. Die omschakeling kan niet in een nacht worden
voltrokken. Een overgangsperiode van verschillende decennia is onvermijdelijk. Hoe nemen wij die zwenking ?

Van primaire naar secundaire energie
Hoe zit het energieverbruik en de energievraag eruit in Belgie ? Wat het
verbruik van primaire energie betreft, beschikken wij over uitvoerige
statistieken. Belgie was vroeger, dank zij zijn eigen steenkoolmijnen, vrij
autonoom in zijn energievoorziening. Na de tweede wereldoorlog kwam
de economische wederopbouw van de grond door de fameuze kolenslag.
Nadien zijn de eigen kolen verdrongen door goedkoper energie-aanbod uit
het buitenland. In de jaren vijftig was het de doorbraak van de aardolie uit
het Midden-Oosten, in dejaren zestig die van het aardgas uitNederland, in
de jaren zeventig die van de kemenergie in de elektriciteitsproduktie.
Elk decennium kende dus zijn eigen, nieuwe energiebron : op dit ogenblik
wordt al meer dan 90 % van onze energie ingevoerd. De eigen koolmijnen
worden met subsidies in leven gehouden, als een dure verzekeringspolis met een gedeeltelijke dekking :- tegen mogelijk enorme risico's. Het
leeuweaandeel van de import gaat naar aardolie (ongeveer de helft) en
aardgas (ongeveer een vierde). Puur fysische bevoorradingsproblemen
zijn in zicht : boycot van politieke of commerciele aard blijft altijd mogelijk. Noteren wij nog dat Europa als geheel er niet veel beter voorstaat. In
1979 verbruiken wij bijna vijf ton olieequivalent per inwoner en per jaar.
Dat cijfer werd bereikt door een groeitempo met een verdubbeling van het
verbruik om de 16jaar. Na 1973 is dat tempo door de economische recessie
vertraagd wat het industrieel verbruik betreft, maar nagenoeg ongewij-

Guido De LepeleireIEnergie-;n!rastructuur voor de toekomst : de warmtedistributie

535

zigd gebleven in het prive-verbruik dat onverminderd verder groeit.
Waartoe dient al die primaire energie, waar gaat ze tenslotte naartoe ?
Daarover hebben wij veel minder informatie. Wat wij in allen gevalle weI
weten is dat ongeveer een vierde ervan be steed wordt aan prive- en
daarmee gelijkgesteld verbruik, dat vooral de verwarming van gebouwen
behelst (d.w.z. levering van warmte op - zeer - matige temperatuur).
Ongeveer de helft van onze primaire energie wordt opgeslorpt door onze
industrie die o.m. warmte op hoge temperatuur nodig heeft (in de staalsector b.v.). Andere industriele sectoren (voeding, textiel, papier...) gebruiken warmte op relatief lage temperatuur. Ongeveer een zesde van de
energie gaat naar het transport, waarvan het personenvervoer met privewagens de hoofdbrok vormt. Ongeveer een vijfde tenslotte wordt in onze
elektriciteitscentrales verwerkt.
Wat de spreiding van de energievraag in de tijd betreft, blijkt het industrieel gebruik vrij gelijkmatig over het hele jaar uitgesmeerd te zijn, terwijl
de vraag naar warmte voor de gebouwen uiteraard zeer sterk seizoengebonden is. Ook het elektriciteitsverbruik vertoont begrijpelijkerwijze een
zekere seizoengolf met een piek gedurende de winter. De spreiding in de
ruimte is in Belgie duidelijk genoeg : onze zogenaamde ruimtelijke ordening is tot stand gekomen volkomen los van de energieproblemen. Ten
onrechte, menen wij.
Samenvattend: wij prive-gebruikers, de prinsen van de consumptiemaatschappij, verbruiken massa's energie, langs directe of indirecte weg. Direct vooral voor huisbrand en het autoverkeer, indirect
nog veel meer in industrie, handel, tertiaire sector en wat wij nog allemaal zullen bedenken. Uiteindelijk draait alles inderdaad om de verbruiker: het energieverbruik blijft stijgen. We weten in grote lijnen :
waar, wanneer en hoe. De grote vraag blijft : waarom ? Want we worden kennelijk niet zoveel beter van die buitensporige groei : wij zijn niet
twee keer tevredener, twee keer meer in innerlijk evenwicht, omdat ons
energieverbruik om de zestien jaar verdubbeld wordt !

Maar kom, wij Iijken weI gedoemd tot economische groei en alsmaar
groeiend energieverbruik : het gaat in onze economie maar goed als het
energieverbruik - en dan nog Iiefst exponentieel- blijft stijgen. Er loopt dus
duidelijk iets mis met een economie die aan onze controle ontsnapt. De
concurrentie, die ongetwijfeld eens de drijvende kracht van de vooruitgang is geweest, leidt thans tot zeIfvernietiging. Op het persoonlijke vlak
houdt die concurrentie de consument in frustraties gevangen, terwijI de
professionele concurrentie de meest buitenissige .energieverkwistingen
heel gewoon maakt. De internationale concurrentie tenslotte belet ons tot
nog toe het ruimteschip aarde te bewonen in gezamenlijk overleg in plaats
van met voortdurende belangenconflicten. Tegen beter weten in proberen
enkelingen of gemeenschappen zichzelf te verdedigen ten koste van de
anderen en heel onze lieve planeet. De waarom-vraag van heel onze
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sociaal-economische bedoening dient dan ook dringend gesteld en
beantwoord te worden".
Wat er ook van zij, de voortdurende groei van de energievraag is een
gegeven in het technisch geformuleerde energieprobleem. In een verre
toekomst kan hieraan door zonneenergie verholpen worden. Ondertussen
zijn we grotendeels op onze slinkende energievoorraden aangewezen. Wij
weten het, maar het is moeilijk een geschikt scenario voorop te steIIen,
zeker zolang open overleg op wereldvlak uitbIijft. Toch kunnen enkele
perspectieven worden geschetst die vanuit technisch oogpunt enige uitkomst bieden.

Een technologie van de besparing ?
Ons bestaande energieverbruik is gegroeid in de jaren van euforie : de hele
energietechniek en haar infrastructuur werd door die euforie gemodeIleerd. Het is dan ook helemaal niet verbazend te constateren dat aanzienIijke energiebesparingen mogelijk (zouden) zijn en weI op velerlei
gebied.
Het energieverbruik voor huisverwarming kan - zonder enige vermindering van het comfort - tot ongeveer de helft worden herleid door
zogeheten passieve maatregelen als betere warmte-isolatie, winddichtheid, gecontroleerde ventilatie en dgl. Dat aIIes is niet aIleen (theoretisch)
berekend, maar (empirisch) nagemeten. De daartoe nodige investeringen
worden verhaald in een tijdspanne van vijf tot tien jaar. Toch krijgt dat
soort energiebesparing niet de aandacht die zij verdient, waarschijnIijk
omdat ze weinig zichbaar is en niets spectaculairs of prestigieus heeft.
Voltapijt verkoopt nog aItijd veel vlotter dan warmte-isolatie. Ook de
industrie zou door passieve maatregelen heel wat energie kunnen besparen : door betere selectie van machines en aandachtiger regeling van hun
energieverbruik. DergeIijke ingrepen waarvan de investeringen op vier
jaar tijd verhaald kunnen worden, blijken nog onvoldoende overtuigend te
zijn om ook in feite te worden doorgevoerd. Vanuit bedrijfseconomisch
standpunt is immers energiebesparing nog altijd minder dringend dan
arbeidsbesparing. (Menselijke) arbeid is inderdaad ongeveer duizend maal
duurder dan b.v. elektrische energie voor dezelfde prestatie. In de meeste
bedrijven bIijft de energiekost relatief klein tegenover de Ioonkost. Arbeidsbesparing heeft dan ook de voorrang op energiebesparing. En arbeid
wordt maar al te vaak bespaard ten koste van een hoger (minder duur)
energieverbruik.
Het ongerijmde van die toestand springt in het oog, wanneer men bedenkt
dat er naast het energieprobleem ook nog dat van de werkloosheid is : een

1 Hierop gaan wij uitvoerig in in een bijdrageEnergie en ambities, in Kultuurleven, februari
1979.
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structurele werkloosheid, beweren de experten allicht terecht, en die nog
decennia kan duren en toenemen. Het is nog eens de concurrentie die
bedrijfsleiders en zelfs regeringen machteloos maakt. De conjunctuur
dient immers opgepept te worden en meteen het energieverbruik. De
internationale competitiviteit moet worden verdedigd door verhoogde
produktiviteit. Bedoeld wordt door verhoogde arbeidsproduktiviteit en
technische innovatie, en dat gaat zeer dikwijls gepaard met verhoogd
energieverbruik. Wij weten dus best hoe het moet om energie te besparen,
maar de concurrentie laat ons niet toe het daadwerkelijk te doen. Die
besparingen zijn nochtans economisch gezien veel interessanter dan de
meest belovende, zogenaamde altematieve en nieuwe energiebronnen.
Vermoedelijk echter zullen serieuze energiebesparingen maar doorgang
vinden als het niet anders meer kan : uit fysische noodzaak en niet door
inzicht en overleg. En toch beseffen wij hoe kwetsbaar onze economie is
en hoe afbankelijk van de energiebevoorrading. Iedereen kan dat voor
zichzelf uitmaken. Wie geeft nog wat om een auto zonder benzine, een
woning zonder licht of verwarming, een kleuren- TV zonder zendstations? Onze energievoorziening moet dus verzekerd blijven, met of
zonder besparingen. Hoe blijven onze steden bewoonbaar na het jaar
2oo0·? Wat heeft het antwoord op die vraag met nieuwe infrastructuren te
maken?

Infrastructuur van de overgang
Wij gaan hier uit van de meest waarschijnlijke hypothese dat in de
eerstvolgende halve eeuw kolen en kernenergie de hoofdrol zullen spelen
in de wereldenergievoorziening. Ondersteld wordt dat er inderdaad een
fysisch tekort komt aan olie en gas en dat er op het vlak van de zonneenergiesystemen geen wonderen gebeuren, waardoor zonneenergie competitief de rol van beide zou kunnen ovememen. Wij gaan er tevens van uit dat
kolen en kernenergie in de gewenste, secundaire energievormen omgezet
dienen te worden en ter beschikking gesteld van de verbruiker waar en
wanneer dat nodig is. Op grond daarvan dient dan onderzocht te worden
welke systemen van omzetting en distributie mogelijk zijn en wat daarvan
zowel de ecologische weerslag als de economische kost is. In eerste
instantie beperken wij ons onderzoek tot kolen en/of kemenergie om pas
nadien na te gaan of een versnelde doorbraak van zonneenergie of kernfusie die voorlopige conclusies eventueel kan wijzigen.
Kolen en kernenergie worden momenteel eerst omgezet in warmte en
vervolgens in elektriciteit, die verdeeld wordt via hoog- en laagspanningsnetten. Elektriciteit is een bijzonder handige secundaire energievorm waarmee aan elke soort energievraag voldaan kan worden. Daarom
heeft men weI eens de totale elektrificatie van de primaire energie overwogen, wat technisch gezien uitvoerbaar is. Insiders echter weten dat dit een
zeer kwistige en zeer dure oplossing zou zijn. Waarom ?

538

Strevenlmaart

De uit de primaire energie gewonnen warmte op hoge temperatuur kan
slechts ten dele in elektriciteit worden omgezet. De centrales proberen
vanzelfsprekend het onderste uit de kan te halen en de warmte zoveel
mogelijk in elektriciteit om te zetten. Toch raakt men niet verder dan een
rendement van ongeveer 40 % in de klassieke centrales en iets minder in
de kerncentrales. De resterende warmte wordt op een zo laag mogelijke
temperatuur van ongeveer 25 tot 30° C in de omgeving, water of lucht,
geloosd. Op die lage temperatuur is de restwarmte nagenoeg onbruikbaar
geworden, tenzij heellokaal bv. door verwarming van serres in de winterpenode. Transport van die warmte naar woonzones is technisch en economisch zeer bezwaarlijk. De restwarmte is bijgevolg louter energieverlies OOt
bovendien het leefmilieu extra belast.
Elektrificatie vergt dus veel primaire energie, wat zich uiteraard ook in de
prijs ervan zal uiten. Maar er zijn eveneens enorme investeringen mee
gemoeid. Heel begrijpelijk als men bedenkt dat een hele reeks energie-omzettingen moeten doorgevoerd worden : van potentiele scheikundige of
kemenergie naar warmte, van warmte naar (mechanische) arbeid.. van
arbeid naar elektrische energie. Naast die investeringen voor de elektriciteitsproduktie zijn er nog die van dezelfde orde van grootte, voor transport
en distributie. In totaal enkele tienduizenden B.fr. per KW. Totale elektrificatie is dus economisch gezien veel te duur, en ecologisch bekeken te
bedenkelijk door de snelle uitputting van de energievoorraden en de grote
hinder voor het milieu. Elektrificatie wordt dus beter beperkt tot die
fractie van de energievoorziening die elektriciteit echt nodig heeft en
doelmatig verwerkt : lucht, drijfkracht, hoge temperatuur-warmte, d. w .z.
de nu ganbare toepassingen. Van andere vraagcomponenten als warmte
en een aantal industriele toepassingen zijn beslist betere formules te
vinden.
Men zou kunnen overwegen voor huisverwarming opnieuw op kolenstook
over te gaan. Dat zou echter niet aIleen een forse achteruitgang betekenen
voor het comfort van de verbruiker (meer toezicht, asse-opruiming...)
maar tevens het stedelijk woonmilieu op ontoelaatbare wijze aantasten.
Individuele kolenstook met ontelbare vrij lage schouwen produceert zeer
veel stof en schadelijke gassen (502 e.a.). V66r de tweede wereldoorlog
was kolenstook algemeen in onze steden, maar het gangbare huiscomfort
was dan ook veel geringer (mindercentrale verwarming b.v.). Een terugkeer naar die kolenstook zou niet zonder meer een teruggang zijn naar
vooroorlogse situaties, maar veeleer naar een tot nog toe ongekende
stadsvervuiling.
Aan dat dilemma kan men ontsnappen door kolen te gaan stoken niet in
individuele installaties maar in degelijk uitgeruste warmtecentrales die op
de meest geschikte plaats (windafwaarts van de woonzone b.v.) worden
opgericht, en uitgerust met degelijke rookzuivering en hoge schouwen.
Natuurlijk dient ook voor een vlotte kolenaanvoer (per spoor of schip) en
asse-afvoer te worden gezorgd. De hele opzet veronderstelt natuurlijk een
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goede distributie vanuit die warmteproducerende centrale naar de individuele verbruiker in de woonzone.

Warmtedistributie en stadsverwarming
Technisch gezien is warmtedistributie voor wijk- of stadsverwarming best
mogelijk. Het is gewoon het doortrekken van de bekende tendensvan de
kolenkachel naar centrale verwarming. Natuurlijk is het een hele karwei
om in de bestaande steden, van huis tot huis, warmwaterpijpen aan te
leggen. Maar ook de gasdistributie was een hele toer. Warmwaterverdeling stelt weI bijzondere eisen. De pijpen moeten thermisch geisoleerd zijn
en dienen drooggehouden te worden. Bovendien moet de uitzetting van de
pijpen onder wisselende temperaturen door flexibele montages opgevangen worden. Toch kan dat allemaal best: een zeer ruime keuze van
verschillende technieken is nu al beschikbaar. Warmtedistributie kost
natuurlijk ook een heleboel geld. De nodige investeringen liggen duidelijk
hoger dan bij gasdistributie b. v. maar tegelijk ver beneden de investeringen voor een gebeurlijke totale elektrificatie. Duitse richtcijfers bedragen
ongeveer 5.000 fr. per KW. Men kan zich afvragen hoever men in die zin
kan gaan : of men namelijk warmte ook vanuit nogal veraf gelegen kerncentrales naar woongebieden kan overbrengen. Het antwoord hierop is
genuanceerd. Een grootthermisch vermogen kan over aanzienlijke afstand overgebracht worden, een te gering niet. Dat betekent dat warmtetransport over een tiental km heel goed mogelijk is - indien een behoorlijk distributienet voorhanden is - ten behoeve van b.v. zo'n honderdduizend inwoners, maar niet voor kleine agglomeraties van slechts
enkele duizenden. Hoe groter de transportafstand is, des te groter worden
de warmteverliezen, het nodige pompvermogen en de investeringen. De
technische en economische lasten die daarmee gepaard gaan blijven relatief
beperkt wanneer het om grote nuttige vermogens gaat, maar worden onoverkomelijk als het nuttig vermogen te klein is. Warmtedistributie ondersteld dus liefst grote en aaneengesloten woongebieden : versnippering in
kleine woonkemen daarentegen is een forse handicap. Dat geldt - in mindere
mate - voor elke vorm van energiedistributie. Het belangrijkste is evenwel
dat wanntedistributie het mogelijk maakt de restwarmte van de elektriciteitscentrales te valoriseren. Dat gaat niet zonder meer. Wij hebben reeds
vermeld dat die restwarmte op een onbruikbaar lage temperatuur wordt
gebracht, althans bij de gebruikelijke exploitatie die uitsluitend een
maximale elektriciteitsproduktie beoogt. Wordt evenwel de omzetting van
warmte in elektriciteit iets minder ver doorgedreven, dan komt de iets
grotere warmterest op een hogere en daardoor bruikbare temperatuur vrij.
Die warmterest is geen louter verlies meer. Wat meer is : het verbruik van
primaire energie in die zogeheten gecombineerde centrale, die tegelijk
elektriciteit en nuttige warmte produceert, ligt gevoelig lager dan in twee
centrales, waarvan de ene uitsluitend elektriciteit en de andere slechts
warmte produceert.
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Dat bijzonder voordeel kan natuurlijk maar terdege uitgebuit worden in de
mate waarin tegelijk elektriciteit en warmte in passende verhoudingen
worden 'gevraagd'. In de praktijk zal meer dan de helft van het thermisch
verrnogen nog in louter thermische piek-centrales geproduceerd worden,
omdat warmte vooral in de winter wordt gevraagd terwiji de vraag .naar
elektriciteit veel minder seizoengebonden is. -Er bestaat slechts een .zeer .
gedeeltelijk synchronisme tussen beide vraagcurven. Tenslotte nog een
oprnerking om de voordelen van het systeem af te ronden : warmtedis-'
tributie - ten dele verbonden met de gecombineerde produktie van warmte
en elektriciteit - kan zowel met kolen (van zelfs bedenkelijke kwaliteit) als
met kernenergie worden doorgevoerd. Het is de meest geschiktetechniek
indien kernfusie ooit waargemaakt kan worden.
. .
Vele landgenoten zal dit verhaal over warmtedistributie erg futuristisch in
de oren klinken ; in Belgie is die techniek inderdaad weinig verbreid. De
meest bekende warmtedistributienetten zijn die 'van Verviers, Aalst,
Charleroi, Gent en Merksem. Het zijn systemen van eerder beperkte
omvang die dan ook niet in optimale conditie werken. In het buitenland
daarentegen is warmtedistributie een vertrouwde en succesvolle techniek.
Denemarken heeft op dat gebied pionierswerk verricht. Op dit ogenblik is
warmtedistributie in de Scandinavische landen erg populair en economisch interessante In de Oostbloklanden is dat soort stadsverwarming
legio. Vooral het geval Polen is leerrijk. Dat land is in hoofdzaak aangewezen op zijn eigen steenkoolproduktie : voor import van andere energiedragers heeft men geen deviezen over. Polen zit nu reeds in de situatie die
vermoedelijk voor een deel de onze wordt : energievoorziening op basis
van steenkool. Men kan gerust aannemen dat de Polen gezocht hebben
naar de meest voordelige energie-infrastructuur. Welnu, de meeste steden
hebben warmtedistributie vanuit met kolen gestookte centrales. Warschau wordt voor 85 % verwarmd vanuit rowe gecombineerde centrales,
een ten noorden en een ten zuiden van de stad op ongeveer 20. km
onderlinge afstand, in verbinding met enkele, louter thermische piek- en
reserve-centrales. De economische haalbaarheid van warmtedistributie is in
het buitenland overtuigend bewezen.

Synthesegas en waterstof
Steenkool kan niet alleen warmte en/of elektriciteit produceren, maar kan
ook worden omgezet in synthesegas (stadsgas geheten), Dat gas zou dan
verdeeld kunnen worden via de reeds bestaande aardgasdistributienetten,
die in Belgie de laatste tienjaar fors werden uitgebreid. Een op het eerste
gezicht aantrekkelijk voorstel ter aflossing van het aardgas op het ogenblik
dat daarvoor een alternatief moet worden gezocht : de investeringen in de
aardgasdistributie verricht, zouden blijven renderen. Er zijn echter ook
bezwaren. Vooreerst zouden belangrijke nieuwe investeringen nodig zijn
voor de 'gasfabrieken' . De omzetting van steenkool in gas in die fabrieken
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zal ongetwijfeld gepaardgaan met een energieverlies van 25 tot 30 %, wat
het verbruik van primaire energie en van de ecologische hinder verhoogt.
Het huidige aardgas is inderdaad vanuit ecologisch standpunt bijzonder
geschikt voor gespreide stook in stedelijk milieu doordat het zo weinig
vervuilt. Het zal niet makkelijk zijn een synthesegas van dezelfde kwaliteit
te produceren. Het eventuele synthesegas zal in alle geval duurder uitvallen dan het aardgas door de nodige investeringen voor de vergassingsinstallaties en daar bovenop het grotere verbruik van primaire energie.
Volgens de beschikbare ramingen zou de kostprijs twee tot drie maal
hoger liggen dan de huidige verkoopprijs aan de verbruiker van aardgas.
Produktie van waterstofgas uit kemenergie door elektrolyse (elektrische
ontbinding) van water b. v., zou nog veel duurder zijn. De waterstoftechnologie wordt ten onrechte voorgesteld als een mogelijke uitkomst of zelfs
als een nieuwe energiebron : dat is gewoon onzin. Uit elektrolyse gewonnen waterstofis wel een handige 'verpakking' van de duurste, secundaire
energievorm :. elektriciteit. Er zijn allicht zinvolle toepassingsgebieden
van waterstof te vinden : voor stockering van elektrische energie b. v. of
voor mobiele energievoorziening (ten behoeve van de transportsector)".
In geen geval echter kan waterstof, via elektrolyse uit kemenergie gewonnen, het altematief zijn voor het huidige verbruik van fossiele brandstoffen voor de produktie van warmte op lage temperatuur.
Het is niet onmogelijk dat op het gebied van zonneenergie een denderende
doorbraak geforceerd wordt : een goedkoop precede b. v. om diffuus licht
te concentreren, wat sommigen een wonder heten. Het ware echter zeer
onvoorzichtig zich daarop te verlaten en het hele energiebeleid op dat
mogelijk wonder af te stemmen.

Energiebeleid voor de toekomst
Een op de toekomst gericht energiebeleid zal in eerste instantie pogen de
energievoorziening te blijven verzekeren. Dat betekent voor de nabije
toekomst onvermijdelijk dat men de verschuivingen in het aanbod van de
primaire energiedragers leert op te vangen. Aardolie en aardgas moeten
worden vervangen o.m. door steenkool en/of kemenergie. In de periode
waarin steenkool en/ofkernenergie vermoedelijk gaan overwegen, zal de
energie-infrastructuur van vandaag grotendeels onbruikbaar zijn:
olieraffinaderijen, mammoettankers en methaanschepen vervallen tot
schroot. Tussen haakjes : een evolutie die nu al merkbaar wordt. Wil men
voorkomen dat onze samenleving in elkaar stort, dan moeten nieuwe
infrastructuren tijdig worden uitgebouwd.
In Belgie schijnen twee opties mogelijk te zijn : warmtedistributie of de

2 Over waterstof als energieverpakking efr. E.G. Derouane, Waterstof: de brandstofvan
de toekomst ? in Streven, maart 1975, pp. 491-502.
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omschakeling op synthesegas. Zonder de recente geschiedenis met haar
voldongen feiten zou het antwoord veel makkelijker zijn. Maar sinds de
jaren zestig werd zwaar in de aardgasdistributie geinvesteerd, uiteraard in
de meest geschikte zones metgrote energiedichtheid. Ware dit niet gebeurd, dan zou warmtedistributie op dit ogenblik voor vele agglomeraties
een aantrekkelijke optie zijn. De economische haalbaarheid ervan is door
ruime ervaring in het nabije buitenland aangetoond. Sommigen opperen
het bezwaar dat ons klimaat daarvoor minder geschikt zou zijn, maar
recent onderzoek heeft aangetoond dat men ook bij ons ongeveer 3.000
vollasturen per jaar noteert, wat een belangrijk criterium is voor de financiele evaluatie van de investeringen (berekend per eenheid van energie) en
voor de economische rendabiliteit van de hele ondememing. Zonder het
voldongen feit van de bestaande distributienetten is warmtedistributie nu
reeds competitief met aardgasdistributie, ten minste in de zones met grote
energiedichtheid (uitgedrukt in KW per ha). Warmtedistributie is echter
een optie die traag maar zeker rendeert : de prijs aan de verbruiker houdt
een relatief groot aandeel vaste en relatief weinig lopende kosten in. Het
gaat er om een vrij dure distributie van goedkope energie. Bij het aardgas
liggen de kaarten helemaal anders : daar gaat het om een relatief goedkope
distributie van duurdere energie. En die wordt nog duurder wanneer men
in de toekomst op synthesegas omschakelt.
Aardgas was en is ongetwijfeld de optie die op korte termijn meer en
vooral vlugger rendeert: daarom is aardgasdistributie er gekomen.
Warmtedistributie daarentegen demonstreert zijn economische superioriteit slechts op langere termijn (een paar decennia), maar is voor de
toekomst een betrouwbaarder optie. Ook vanuit ecologisch standpunt is
warmtedistributie te verkiezen boven synthesegas. Niet aIleen wordt ongeveer een vierde minder primaire energie verbruikt maar de stedelijke
woongebieden blijven ook nog van rookgassen verschoond.
Dat betekent nu weer niet dat men alles op stadsverwarming moet zetten :
men moet omzichtig maar tegelijk beslist te werk gaan. Het scenario moet
de juiste prioriteiten respecteren : de hele uitbouw moet vorderen van de
verbruiker naar de energiecentrales toe. In de praktijk : eerst wijksystemen met (voorlopige) lokale warmtecentrales, vervolgens integratie van
verschillende wijksystemen in een stadsverwarmingsnet, en tenslotte
aansluiting van dit volledig uitgebouwd net op een grotendeels gecombineerde centrale buiten de stad,
Warmtedistributie moet evenmin overal doorgedrukt worden. Oude historische stadskemen worden misschien beter elektrisch verwarmd evenals te veraf gelegen en te kleine woonkemen. Daarbij dient aandacht
opgebracht te worden vooreen behoorlijke verhouding tussen de vermogens voor warmtedistributie en elektrische verwarming met het oog op een
zo gunstig mogelijk gecombineerde produktie van beide. Bijzondere aandacht tenslotte verdient ook de distributie voor industriele doeleinden :
een wat ordentelijke(r) groepering van bij elkaar passende energie-inten-
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sieve industrieen in energieparken zou de moeite lonen, evenals de combinatie van stadsverwarming (in de winter) met industrieel verbruik (dat
eerder in de zomer geconcentreerd zou zijn).
Samenvattend : warmtedistributie schijnt een van de componenten te
worden van een energie-infrastructuur die ook in de volgende eeuw
bruikbaar moet blijven. De vraag is niet zozeer of ze er komt maar veeleer
wanneer en volgens welke prioriteiten.
Het minste wat onmiddellijk kan en moet worden gedaan is : een kritiscli
herzien van de tot nog toe gangbare meningen en tendensen wat de verdere
uitbouw van de energiesector betreft. Men dient emstig te overwegen of
het weI zo verstandig is de elektriciteitssector uit te bouwen door middel
van zo ver mogelijk afgelegen (kern)centrales met groot vermogen. Ware
het niet beter kleinere centrales te plannen, dichter bij de woonkernen
gelegen en ze zo uit te rusten dat de gecombineerde produktie van elektriciteit en warmte vlot mogelijk blijft ? Er bestaan thans in de buurt van
vele steden technisch ietwat verouderde centrales, die door de ombouw
naar gecombineerde produktie gevaloriseerd kunnen worden.
Wil men tenslotte de mogelijkheden van de gecombineerde produktie
optimaal benutten, dan dienen behoorlijke contracten tot stand te komen
die de afname van 'noodstroom' uit het net of de levering van stroomoverschot aan het net voorzien. Hier speelt immers een schaalfactor mee en
weI in deze zin : dat de inschakeling van slechts enkele zeldzame industriele producenten in het openbaar net veel moeilijker is dan de inschakeling van talrijke producenten. Men kan dat vergelijken met wat er thans
reeds gebeurt in de elektriciteitsproduktie : kleinere netten hebben doorgaans een onregelmatiger belasting dan grotere. Juist daarom werden de
internationale verbindingen van de Europese hoogspanningsnetten gerealiseerd en met succes.
Het komt in aIle geval de overheid toe een energiebeleid met enig perspectief te voeren : op een termijn van decennia in plaats van jaren. De
vraag is of dat weI kane Onze democratische praktijk moet rekening
houden met zeer verschillende belangengroepen die veelal op kortere
termijn werken. Maar ook indien het ons lukt de beste orientaties te geven
aan de ontwikkeling van de energie-infrastructuur, dan nog moet energiebesparing met kracht worden nagestreefd gezien de fysische grenzen van
onze planeet. En gesteld dat wij door middel van die infrastructuren zo
zuinig mogelijk met de energie omspringen, dan nog blijft de vraag overeind : waarom ? Dan nog blijft het nodig onszelf beter te leren kennen en
nieuwe orientaties en doelstellingen te zoeken voor onze economische
bedrijvigheid.
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Dilemma van de communisten
L.L.S. Bartalits

Problemen van de Italiaanse communisten
In het communistische dagblad L'Unita verschenen in september 1978
naast elkaar, onder precies even grote koppen, twee contrasterende artikelen : links een redevoering van de hardliner Pietro Ingrao, die betoogde dat de communisten hun eigen visie op de toekomst moesten
behouden, ondanks het historisch compromis en het Euro-communisme,
en rechts een interview met Giorgo Amendola, een belangrijke voorstander van de zachte lijn, die verklaarde dat de ideologie in deze moeilijke
dagen naar een bescheidener plaats moest worden verwezen en dat de
politici zich op de werkelijke problemen moesten werpen. Ingrao drong er
op aan dat de communisten hun eigen model voor een nieuw soort staat
zouden handhaven, terwijl het werken aan een model voor Amendola een
abstracte en ondemocratische exercitie was in de gecompliceerde wereld
van vandaag.
Dit altijd in communistische partijen smeulende interne debat is opgevlamd door de ongemakkelijke positie waarin de Italiaanse CP zich bevindt. In september 1978 heeft Berlinguer, de leider van de Italiaanse
Communistische partij, zich min of meer openlijk bij de hardliners gevoegd, maar in een enkele maanden later gehouden vergadering ter voorbereiding van het partijcongres van maart 1979 moest deze lijn weer
worden verzacht door invloedrijke figuren als Giorgio Napolitano, de
economische strateeg van dezelfde partij.
Napolitano verklaarde in een interview dat, welke kant de discussie ook
uitging, het historisch compromis van kracht zou blijven. Twee zaken
hadden dit noodzakelijk gemaakt : de in 1973 begonnen economische en
sociale crisis en de Chileense ramp, die aantoonde wat er zou kunnen
gebeuren als de linkerzijde geisoleerd stond. De recente ervaring in Frankrijk, vervolgde Napolitano, heeft bovendien de overtuiging versterkt dat
een kunstmatig volksfront erger is dan helemaal geen volksfront, en minder nuttig dan een breed front van alle democratische krachten. De linkerzijde diende zijns inziens haar traditionele basis naar twee kanten te
verbreden : enerzijds naar secties van de middenklasse, anderzijds naar
de marginale groepen, zoals de werklozen en de armen van de Italiaanse
samenleving.
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Napolitano erkende dat er ideologische spanningen in de Italiaanse communistische partij waren ontstaan nadat de socialisten op haar de aanval
hadden geopend, en dat Berlinguers redevoering medio november 1978 de
bedoeling had gehad de partijleden gerust te stellen. Maar Napolitano
hield vol dat het verschil tussen socialisten en communisten, anders dan in
Frankrijk, kunstmatig was. De socialisten willen in 1979 ten koste van de
Italiaanse communistische partij verkiezingswinst behalen, aldus Napolitano.
Het voornaamste doel van het partijcongres zal zijn te beslissen of de
Italiaanse CP tegenover de christen-democraten een harde lijn moet aanvaarden en met name zal aandringen op een programma voor intensieve
investeringen in Zuid-Italie. Deze zaak kwam al eerder ter sprake in een
discussie tussen de partijen over het driejarenplan van het ministerie van
financien, De communisten verlangden een radicaler plan en het resultaat
van het debat was beslissend voor de stabiliteit van het historisch compromise
Inmiddels blijft het Italiaanse politieke systeem, onder een oppervlak van
voortdurende crises, stabieler dan het Franse. De Democrazia Cristiana is
een paraplupartij, waarin honderden militanten en miljoenen kiezers zich
meer links opstellen dan de socialisten onder de leiding van Craxi. En
onder de communistische paraplu schuilen miljoenen katholieken. Voor
de Italiaanse communisten is het historisch compromis waarschijnlijk
meer dan een machtsstrategie : het is eenvoudig respect voor de realiteit.
Ondanks de crisisatmosfeer opereert de Italiaanse politiek in een sfeer die
veel dichter bij de werkelijkheid staat dan de Franse politiek. Dit geldt
vooral voor de Franse communistische partij die weinig (of niets) te
zeggen heeft over onderwerpen als decentralisatie en nieuwe vormen van
economische groei. In Italie hebben de actuele problemen meer aandacht
dan de oude ideologische argumenten.
De werkelijke discussie die thans binnen de Italiaanse communistische
partij van start gaat, betreft vragen als : kunnen publieke investeringen
gereserveerd worden om het werkloze zuiden te redden ? Kan de samenwerking tussen christen-democraten en communisten leiden tot hervormingen in zulke netelige zaken als de belastingontduiking ? Kan zij leiden
tot een aanpak van het schandaal van de politieke patronage ?

Euro-communisten in een doodlopende straat ?
De drie belangrijkste Euro-communistische partijen die de afgelopen twee
jaar onverwacht door het electoraat om de oren zijn geslagen, zijn nu al
even onverwacht doende ook hun andere wang aan te bieden. In 1976
stond de Italiaanse communistische partij op het punt de grootste partij in
den lande te worden, in Frankrijk leek de communistische partij bereid aan
een linkse coalitieregering deel te nemen, en in Spanje leek de communistische partij de best georganiseerde oppositiepartij te worden. Maar in het
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laatste geval bleek de combinatie van veertig jaren Franco-dictatuur met
een openlijk revisionistische communistische partij in juni 1977 maar 9 %
van de stemmen te trekken ; in maart 1978 kreeg Marchais' partij in
Frankrijk nog maar 19 % (een laag percentage) ; en bij partiele lokale
verkiezingen in mei 1978 verloor de 'niet te stoppen' Italiaanse communistische partij 8 % van de stemmen.
Men mocht verwachten dat die partijen hun conclusies zouden trekken uit
hun verliesgevende democratische investeringen, en terug zouden gaan
vaIlen in hun oude revolutionaire optreden. Natuurlijk werd er door conservatieve communisten gegromd, maar de verrassing is toch, dat dezen in
de minderheid blijven. De Italiaanse communistische partij is nog altijd
doende haar banden met de Oosteuropese partijen losser te maken (al gaat
dat vreselijk langzaam), en het gelukte haar hardliners niet Berlinguer te
dwingen tot of regeringsdeelneming of een onbestuurbaar maken van
Italie, En Marchais, die dan wel de kansen op een volksfront tot nihil
teruggebracht zag door te vergaande eisen te steIlen, blijft de deugden van
het democratisch pluralisme aanprijzen ; ja de Franse communistische
partij ging in juli 1978 zelfs verder dan haar andere zusterpartijen in haar
aanvallen op de Russische behandeling van dissidenten. De Spaanse
communistische partij heeft intussen op haar congres in april 1978 het
leninistische geloof afgezworen. Twijfelende democraten die plachten te
beweren dat het Euro-communisme aIleen maar een tactiek-op-korte-termijn was om zo de macht te kunnen grijpen, zullen nu moeten verklaren
waarom de drie partijen aan die tactiek vasthouden, hoezeer die ook
gefaald heeft.
Een antwoord is dat het gemakkelijker is de mensen aan het discussieren
te krijgen dan om hen weer 'op te sluiten' ; Marchais heeft dat bemerkt in
het voorjaar 1978 toen hij onathankelijk denkenden als Ellenstein poogde
te verhinderen in L' Humanite te schrijven : al spoedig bleken de betreffende debatten daama in de kolommen van andere kranten te worden
voortgezet.
Ook beseffen vele Euro-communisten dat hun claims, dat zij zich tot
pluralisme hebben bekeerd, nog niet voldoende overtuigd hebben. Er is
een nog dwingender verklaring : volgens Carillo, de leider van de Spaanse
communistische partij, is er voor communistische partijen in een modeme
industriele wereld geen andere weg. In een zwaar-onevenwichtige maatschappij als die van Portugal krijgt het orthodoxe communisme nog vrij
veel steun, maar in landen met een pluralistisch systeern, waar de macht
behoorlijk gespreid is en waar een sterke ontwikkelde middenklasse is,
kan men die niet meer veroveren.
Sinds Chroesjtsjov in februari 1956 Stalin aan de 'kaak stelde is het veel
moeilijker geworden om de Westeuropese kiezers ervan te overtuigen dat
de Sovjet-Unie het arbeidersparadijs is. De elite van modem-Westeuropees-links vindt de discipline van het democratisch centralisme steeds
onverdraagelijker. De Westeuropese arbeiders die meegeprofiteerd heb-
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ben van de naoorlogse voorspoed, hebben voor het eerst veel meer te
verliezen dan hun ketenen, door op te staan tegen het kapitalisme. De
economische troebelen sinds 1973 hebben slechts een beperkte terugslag
gehad op die partijen, die zich toen tot hun ongenoegen in de regering
bevonden.
Wat kunnen Westeuropese communisten anders doen dan pogen zich aan
te passen bij de bestaande politieke en economische systemen ? Een
terugkeer tot een harde politiek zal hun aanhang tot een steeds verder
krimpend getto terugbrengen. Maar de huidige voorwaarden behoeven
niet altijd te blijven bestaan. Zou de economische ontwikkeling dezelfde
treurige neergang blijven behouden, dan zou het gefrustreerde electoraat
het oor weer open kunnen zetten voor de meer revolutionaire boodschap.
Zolang nog een aantal pro-Russische apparatsjiks in de Euro-communistische partijen zitten is een 'hijack back to Soviet orthodoxy' mogelijk. De
Westerse kiezer doet er goed aan wantrouwig te blijven, zolang de Eurocommunisten niet wat meer van hun Leninistische jas hebben uitgetrokken. Niettemin is het goed, dat de Euro-communisten zich, ondanks hun
verliezen, niet op hun hielen hebben omgedraaid.

Russiche concessies aan Euro-communisten
Het bezoek dat Berlinguer begin oktober 1978 aan Moskou heeft gebracht
begint effect te sorteren. Verschillende min of meer recente gebeurtenissen wijzen daarop ; de laatste is het bezoek aan Frankrijk en vervolgens
aan Spanje, dat te beginnen op 31 oktober 1978 is gebracht door een
delegatie van de Bulgaarse communistische partij, onder aanvoering van
Stanichev, de partijsecretaris van het centraal-comite die met internationale aangelegenheden is belast. Het bezoek aan Spanje was verrassend,
omdat tussen de Spaanse communistische partij en haar Bulgaarse zusterpartij zeer zelden contact plaatsvond sinds de conferentie van de Europese communistische partijen injuni 1976 te Oost-Berlijn en de daaropvolgende aanvallen in de Russische pers op de leider van de Spaanse communistische partij, Carillo.
Na het overleg in Madrid werd op 4 november 1978 een n6g verrassender
communique uitgegeven, waarin stond dat beide partijen hun vriendschap
en solidariteit weer hebben bevestigd en dat men intensieve contacten
wenst. Voorts werd gesteld dat het van groot nut zou zijn bepaalde
meningsverschillen uit de weg te ruimen en gemeenschappelijk deze verschillen niet te be schouwen als een noodzakelijk obstakel voor hun samenwerking en broederlijke solidariteit.
Deze laatste formule wekt de aandacht en doet de vraag rijzen of deze is
geinspireerd op het woordgebruik in het communique dat op 9 oktober
1978 te Moskou na het overleg tussen Brezjnev en Berlinguer werd gepubliceerd. De twee partijleiders hadden toen opgemerkt dat bepaalde verschillen in de opvattingen van de partijen niet in tegenspraak zijn met de
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versterking en de ontwikkeling van de internationale solidariteit tussen de
communistische en arbeiderspartijen in aIle landen en werelddelen en dat
zij die geen schade moeten berokkenen.
Bovendien zijn delegaties van de Roemeense en de Hongaarse communistische partijen onlangs in Madrid op bezoek geweest.
Een andere gebeurtenis, die nogal weinig aandacht heeft gekregen, is de
bijeenkomst in Boedapest van 23 tot 25 oktober 1978, waar de centraalcomitesecretarissen bij de organisatie van het Warschaupact van de negen
Warschaupact-lidstaten plus functionarissen van Cuba, de Volksrepubliek Mongolie, Vietnam en Laos bijeen zijn geweest. Doel van de bijeenkomst was te komen tot een gedachtenwisseling over de rol van de communistische en arbeiderspartijen en de massa-organisaties in het socialistische politieke systeem.
De tekst die naar aanleiding van het overleg is aanvaard is tamelijk ongebruikelijk en wel om twee redenen :
1) in het document werd - voor zover van toepassing - onderstreept dat er
naast de communistische partij nog een of meerdere andere politieke
partijen bestaan ; er werd aangedrongen op het versterken van de juridische basis van de staat en van de maatschappij ; er werd gesproken over
het respecteren van de publieke opinie en het belang van de eigen kenmerken van de afzonderlijke landen werd in herinnering gebracht. Het is
lang geleden dat vertegenwoordigers van communistische partijen die aan
de macht zijn, dergelijke zaken hebben benadrukt.
2) Het document zegt ook veel door hetgeen er niet in wordt genoemd. Zo
komt geen van de grondstellingen die in het algemeen door de communistische partij van de Sovjet-Uniejegens vrienden worden verdedigd, in het
stuk voor. Er wordt niet gerept van de dictatuur van het proletariaat noch
van de algemene wetten van de opbouw van het socialisme of van het
proletarisch internationalisme. Over een Sovjet-model is kennelijk niet
gesproken. Ponomarev, een van de invloedrijkste centraal-comitesecretarissen van de CPSU, had immers in zijn recente werkje Het Marxisme-Leninisme, levende en actieve doctrine algesteld datde Sovjet-Unie zich niet
als model aanbood.
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de Sovjet-Unie en haar
bondgenoten opweg zijn naar een grotere soepelheid in leerstellingen en
dat er anderzijds een modus vivendi aan het ontstaan is tussen de Oosteuropese communistische partijen en de Euro-communistische partijen.
Waarom de toenadering tot de Euro-communisten doordat Leonid Brezjnev de democratische aspecten van de doctrine benadrukte ? Het bepalende element in deze evolutie is zeker de gewaarwording in het Kremlin
van de gevaren van de nieuwe binnen- en buitenlandse politiek van de
Volksrepubliek China. Zolang de Chinezen hun Europese relaties beperkten tot de Roemeense communistische partij kon Moskou zich zonder
veel vrees bij de situatie neerleggen. Maar de verzoening tussen Peking en
Belgrado heeft voor de Sovjet-Unie de aard van de problemen volledig
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veranderd. Van Titoisme naar Euro-communisme is slechts een stap en
Berlinguer heeft niet verheeld dat ook hij betrekkingen met de Chinese
Volksrepubliek wenst aan te knopen ! Kunnen de Kremlinleiders werkeloos toezien ?
Om de basis van hun invloed op de Westerse communistischepartijen te
handhaven moeten de leiders in Moskou aan die communistische partijen
concessies doen en hun het recht op afwijkende standpunten toekennen.
Op die manier kunnen zij hopen (zij hebben dat zeker ook gevraagd) op
meer terughoudendheid van de Euro-communistische partijen jegens de
Sovjet-bloklanden, waardoor zij minder aantrekkelijk worden voor oppositionele elementen in die landen, zoals in de DDR en in Tsjechoslowakije.
Moskou verwacht naar aIle waarschijnlijkheid van die concessies ook een
krachtiger steun van de Westerse communistische partijen voor zijn detente-politiek, nu president Carter in zijn mensenrechten-kruistocht wordt
gehinderd door het steunen van het Somoza-bewind in Nicaragua en van
het regime van de Iraanse sjah.
In feite wijst alles erop dat de Sovjet-Unie meer dan ooit rust wenst aan
haar westelijke flank, hetgeen zeker blijkt uit een verbetering in de betrekkingen met Parijs en Bonn. De Euro-communisten profiteren indirect van
een nieuwe toegeeflijkheid van Moskou, die, omdat zij voortkomt uit de
Chinese obsessie, kan leiden tot een bestendiger ontwikkeling dan wanneer er sprake zou zijn van een door omstandigheden ingegeven tactisch
manoeuvre.

Elastisch antwoord aan China
Het Kremlin is gedwongen zich niet aIleen te bezinnen op zijn politiek
jegens het Euro-communisme en de Joegoslavische Liga van Communisten, maar ook tegenover de Chinese Volksrepubliek, die dynamisch de
wereldpolitiek is binnengestapt. Moskou moet zich aanpassen, en dat zal
bijna zeker grote spanningen oproepen in de ~op. Dat lijkt een logische
redenering, maar vooral waar men die hoort uit Joegoslavische en
Roemeense hoek moet men voorzichtig zijn, omdat de communistische
partijen van die landen zo direct belanghebbend zijn, en derhalve iets meer
geneigd de wens de vader van de gedachte te doen zijn. Het is derhalve
interessant Berlinguer op zijn recente reis naar Parijs, Moskou en Herceg
Novi (in Montenegro) te volgen.
Begin september 1978 had Pravda-directeur Afanasjev tijdens zijn jaarlijks bezoek aan Italie (voor het verjaarsfeest vanL' Unita) een hoffelijke
uitnodiging voor een bezoek aan Brezjnev bij zich, waarvan de datum
praktisch door de Kremlinleider was vastgesteld : de leider van de Italiaanse CP kon het slechts aannemen of afwijzen. Berlinguer besloot te
gaan, maar wilde vooraf zijn positie zo sterk mogelijk maken ; vandaar
zijn contacten met Marchais en de Joegoslaven (hij zond Pajettaom, koste
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wat het kost, een ontmoeting met Tito te regelen aan het einde van zijn
reis.
De noodzaak van een voorafgaand bezoek aan Parijs laat zich gemakkelijk
verklaren : de ItaIiaanse communistische partij en haar zusterpartij gaan
de Europese verkiezingen tegemoet met geheel verschillende programma's. De Franse communisten zijn, evenals hun kameraden in het
Kremlin, tegen eike supranationale bevoegdheid aan een Europees parIernent, terwiji de Italiaanse communisten dat parlement een wezenlijke
macht willen toekennen. Voorts wil de ItaIiaanse CP relaties aanknopen
met de Chinese cornmunistische partij, terwijl de Franse communisten
veel voorzichtiger zijn. Het ging er Beriinguer nu om, tezamen met Marchais te onderstrepen dat hetgeen Euro-communisten bindt veel meer is
dan wat hen scheidt, en dat hun evaluatie van de Russische maatschappij
vergaand overeenstemt.
Waarom echter moest Beriinguer wederom een bezoek aan president Tito
brengen, met wie hij de Iaatste jaren zeer nauwe betrekkingen onderhoudt
en die hij in juni 1978 nog had gesproken ? Dat arrangement diende een
waarschuwing aan de Kremiinieiders te zijn : 'Indien u te agressief tegen
mij bent, zal ik de raad van maarschalk Tito opvolgen en zal ik, Berlinguer,
kort na mijn onderhoud met Tito aankondigen, binnenkort naar Peking te
gaan'. Berlinguer, exact op tijd in Moskou gearriveerd, rnoet niettemin
twee dagen wachten wegens het onvoorzien bezoek van Assad. Terwijl de
Syrische president met aile warmte wordt ontvangen, krijgt Berlinguer de Russische televisie registreerde het opvallend - nauwelijks de vingertoppen van Brezjnev in zijn handen. De besprekingen van de KremIinieiders met Beriinguer hebben weI veel langer geduurd dan die met
president Assad, doch dat bewijst dat het er stormachtig is toegegaan.
Later, nadat hij tevens in Herceg Novi met Tito had gesproken, heeft
Berlinguer zich voor de ItaIiaanse televisie terughoudend betoond (zoals
gewoonlijk), maar wel gezegd dat men veel over de Volksrepubliek China
had gepraat. AIleen herhaaIde Berlinguer dat hij de- recente diplomatieke
initiatieven van Joegoslavie goedkeurde, hetgeen vertaald betekent :
goedkeuring van Hua Kwo-fengs bezoek aan Belgrado in augustus 1978.
Voor het overige moet men het als geinteresseerde waarnemer doen met
geinspireerde lekken uit Joegoslavie, Volgens die bronnen heeft Berlinguer twee verschillende klokken in Moskou horen luiden. Enerzijds hebben mensen als Soeslov en Ponomarev - die altijd de realiteit voorbijzien
uit naarn van een doctrinaire visie - laten blijken hoe goed zij weI ingelicht
zijn over de bedoelingen van de Euro-communisten en hebben zij Berlinguer gewaarschuwd niet de geringste stap in de richting van Peking te
zetten, want dat zou een zeer emstige reactie van Moskou uitlokken.
Anderzijds zouden de iets meer politiek-pragmatische Russen, zoals de
bekende Pravda -commentator Alexandrov, een veel meer down-to-earth
betoog hebben afgestoken : een ontmoeting Carter-Brezjnev is in de
maak, maar daar zal niets bereikt worden indien de Verenigde Staten aIle
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tegenstellingen in de communistische wereld tegen de Sovjet Unie blijven
uitspelen, dus door inzet van respectievelijk de Chinese, de Euro-communistische, de Joegoslavische of de Roemeense kaart. Zo gaat men,
aldus Alexandrov, weer naar een koude oorlog, waarvan niet aileen de
Russische maar ook de Italiaanse communisten niets .willen hebben. Om
het ergste te voorkomen zou de Sovjet-Unie bereid zijn een sourdine te
plaatsen op aIle polemiek, inclusief die tegen de Chinese VoIksrepubliek ;
reeds zou een speciale commissie doende zijn aan een correctie op de te
haastig uitgesproken oordelen over de Chinese leiders.
Conclusie : ga nu niet naar Peking, want dat zou een gebaar zijn tegen
Moskou, terwijl, als u er pas over enige maanden naar toe zou gaan, u dat
met onze toestemming zoudt kunnen doen.
Brezjnev heeft de voordrachten van zijn kameraden al even aandachtig
beluisterd als Berlinguer. Het is heel moeilijk vast te stellen, of de politiek
in neergang zijnde secretaris-generaal van de CPSU nu op de haviken ofop
de duiven steunt.
Deze geinspireerde Iekken zijn geloofwaardig, maar men beseffe goed dat
zij komen van Italiaanse en Joegoslavische zijde waar men hoopt op een
ommezwaai in de Russische strategie - naar een harmonieuzere wereld -,
een visie die volgens de auteur van dit artikel niet correspondeert met de
werkelijke dynamiek van het Sovjetblok. Brezjnev kan, om een voorbeeld
te noemen, zijn goedkeuring niet hechten aan het debat van de Euro-communisten over de universele waarden van de democratie, zonder daarbij
de fundamenten van het eigen systeem te riskeren. En evenmin kan
Brezjnev afzien van een polemiek met de Volksrepubliek China, welke
hem immers de enige populaire argumenten geeft in de Sovjet-Unie zeIf,
omdat revisie op juist dat punt het gehele Ieiderschap in de Sovjet-Unie
van de laatste vijftien jaren van een vraagteken zou voorzien.
En voorts : indien men de twee verschillende toespraken tot Berlinguer
nauwkeurig met elkaar vergeljkt, blijken deze tot dezelfde conclusie te
leiden, namelijk a) voer uw onatbankelijkheidsproef niet op tot een bezoek aan Peking (zoals de Joegoslaven Hua Kwo-feng ontvingen), en
b) stel uw onderzoek naar en uw polerniek over de Russische maatschappij uit, indien u de detente althans niet in gevaar wilt brengen. - Volgens de
auteur van dit artikel zal een hypothetische koude oorlog de Euro-communisten en in het algemeen 'politiek links' schade toebrengen. Maar het
is niet minder waar dat een 'afwachtende' houding jegens het 'Sovjethegemonisme' (de Chinese term) de grote Westerse communistische partijen duur te staan zal komen, en weI om twee redenen :
1) Het debat over de Sovjet-Unie, dit wil zeggen de discussie over het
socialisme daar, bevindt zich al in een grote achterstand. De communistische partijen zijn nog steeds niet verder gekomen dan algemeenheden die
weinig aantrekkingskracht hebben.
2) Accepteren deze partijen een wapenstilstand met de CPSU en in het
bijzonder met Brezjnev, dan stellen zij zich bloot aan zowel een aanval van
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rechts (dat toch al niet aan hun onafhankelijke positie gelooft), maar ook
van de zijde der socialistische partijen, vooralin Zuid-Europa, die erop uit
zijn hun invloed in de vakbonden te vergroten. Ik geloof zelf dat de
Euro-communistische partijen er niets bij te winnen hebben om een ' confrontatie' met de Russen uit te stellen. In plaats van het woord 'hegemonisme' te verdoezelen, moeten zij hetjuist van de daken schreeuwen en de
bal naar Brezjnev terugspelen, aan hem de verantwoordelijkheid latend
een breuk te veroorzaken. Hoe dan ook, zo zegt president Tito terecht, de
vuurproef van onafhankelijkheid ligt bij de kwestie-China, en dat behoort
onafwendbaar tot de orde van de dag.
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Kan ik (bier)

DOg

over film schrijven ?

In een blad als Streven wordt van een
filmrubriek verwacht dat belangrijke
films op een ernstige manier geanalyseerd worden. De vraag is echter : wat
zijn 'belangrijke films' en wat is 'een
ernstige rnanier' ? Mijn overtuiging is,
dat er maar heel weinig films zijn die
een uitvoerige analyse waard zijn. De
redactie van een tijdschrift kan natuurlijk ook een ander standpunt innemen
en zeggen : elke film, zeker een film
waarvan we veronderstellen dat vee)
van onze lezers ernaar gaan kijken,
heeft recht op een uitvoerige bespreking. Maar ik geloof datje de lezer dan
in de war brengt. Hij denkt dat een bespreking automatisch een evaluatie inhoudt die, hoe kritisch ook, op zijn
minst betekent: deze film loont de
moeite. Ais ik hier bijvoorbeeld een
film als Convoy of Coma of zelfs Herfstsonate of Bye, bye Monkey in detail
zou bespreken, dan geefik de lezer hoe
dan ook de indruk dat volgens mij die
films op een of andere manier de moeite
van het analyseren waard zijn. Dat zijn
ze niet. Het enige wat ik kan doen, is
een soort van anti-evaluatie geven,
maar ik vrees dat de lezer dat niet begrijpt. Er is m.a.w. een groot misverstand gegroeid tussen de recensent
en zijn publiek, tussen de films en hun
recensenten, tussen films en publiek.
De cinema van de jaren zeventig is
grondig veranderd. Het is een vorm van
'public-relations' -business geworden,
een soort van 'self-fulfilling prophecy',
een tautologie van zichzelf : de cinema
doet iets, toont iets, zegt iets en zegt

daar bovenop nog eens dat hij iets zegt
en wat. Op de Amerikaanse affiches
prijken de laatste jaren hoofdzakelijk
twee namen : die van een 'auteur', de
geniale maker van een film, en die van
een 'recensent', die dan zegt dat de film
een geniaal meesterwerk is. Die tautotologie, die zelfbevestiging-in-herhaling,
merken de meeste filmrecensenten niet
eens, om de eenvoudige reden dat zij er
niet aileen deel van uitmaken, maar er
ook een grote rol in spelen. Naargelang
de creativiteit in een kunsttak afneemt,
neemt de kritiek aan be lang toe. Hoe
minder er over films te vertellen valt,
hoe meer erover gepraat, geschreven
en gelezen wordt. Filmcultuur wordt
een cuItuur van 'lezers', Iezers van recensies die nog aIleen naar de bioscoop
gaan om te zien of de recensies weI
kloppen. De bioscoop is in het filmproces nog alleen een schakel, een 'reIais'. Voorlopig nog onontbeerlijk.
Die (schijn)realiteit van de cinema van
vandaag zie je niet als je er middenin
zit ; je ziet ze alleen als je in de mogelijkheid gesteld wordt de dingen vanop
afstand te bekijken. In een recent
nummer van Les Cahiers du Cinema
gaat L. Skorecki op deze onlust in 1 en
bij ons maakt Dirk Lauwaert er sedert
jaren het kritisch leidmotief van zijn
filmrubriek in K & C van, die daarom
ook een van de weinige Iucide filmrubrieken in ons taalgebied is. Maar ik
ben er helemaal niet zeker van dat hun
1 Skorecki, Contre La Nouvelle Cinephilie , in Cahiers du Cinema, octobre 1978.
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lezers begrijpen wat zij bedoelen, zoals
ik vermoed dat ook mijn lezers niet zo
goed inzien waar ik naartoe wil. Waarschijnlijk denken zij : het zal allemaal
weI aan de persoonlijke onlust van de
recensent liggen. En gemakshalve zou
ik daarop nog affrrmatief kunnen antwoorden ook. Feit is echter dat die individuele onlust door velen gedeeld
wordt, ook al zijn Zlj er zich niet van
bewust. 'Ils n'en mouraient pas tous,
mais tous etaient frappes' (La Fontaine). Toen ik b.v. onlangs aanjonge
mensen een entertainmentfilm liet zien
-Singin' in the Rain, uitde bloeiperiode
van Hollywood, het begin van de jaren
vijftig - kreeg ik als reactie : 'Ik zag
deze week Herfstsonate van Bergman..
met in koeien van letters op het scherm
geschreven: «Leven is leren !». Ik
dacht : moet dat nou ? Maar ik heb de
preek geslikt. Nu ik vanavond deze
Singin' in the Rain zie, denk ik : dat is
en leren en leven en het zegt me meer
over beide dan de ernst van Bergman'.
Gesatureerd ? Dat ben ik allerminst. Ik
blijf veel en graag naar de bioscoop
gaan. Ik blijf van cinema houden. Het
paradoxale is echter, dat ik de meeste
hedendaagse films oervervelend, hypocriet, pseudo-geengageerd, onecht
vind, maar dat elke film, ook de meest
banale, me prikkelt en provoceert. Om
dat kwijt te raken, denk ik vaak, zouje
moeten beschikken over een dagelijkse
'schimprubriek' zoals Gerrit Komrij er
een had in de Nieuwe Rotterdamse
Courant. Maar die was aan televisie
gewijd. En dat is weer zo typisch : over
televisie kun je zo schrijven, maar over
film, dat wordt niet getolereerd. Over
film moet je ' emstig en informatief'
schrijven. Dat wil zeggen : je mag de
meest flauwe joumalistiek verkopen,
maar het moet wel emstig en informatiefverpakt zijn. Van de andere kant
wordt de film dan toch weer niet zo
emstig genomen, dat men zich de
moeite getroost de hedendaagse rotzooi eens grondig onder de loep te nemen. Grondige analyse kan nergens in
ons taalgebied. Niet in dit blad, maar
ook niet in zgn. gespecialiseerde tijdschriften. Nederland heeft nu vier filmtijdschriften, maar geen enkel dat een
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hedendaagse film eens ernstig, echt
analyseert.
En die heilige informatieve taak,
waarop baseert men die ? Er valt echt
niets meer te informeren. AIle mogelijke informatie wordt overvloedig door
pers en media en het bedriif zelf verschaft. Wat valt er bijvoorbeetd over
Close Encounters ofthe Third Kind nog
te vertellen dat al niet op de televisie, in
de krant of in kleurrijke magazines is
verschenen en niet de geringste informatieve waarde bezit ? Wat valt er te
informeren over Grease ? De film is al
in talloze brokken en fragmenten op de
televisie vertoond en je kunt nog aIleen
naar de bioscoop gaan omje tv-indrukken te vergelijken met de film. Wat valt .
er te vertellen over Death on the Nile,
tenzij wie de moordenaar is ? Of over
Coma: dat het in de VS e~n van de
grote kassuccessen van vorig jaar is
geweest, god mag weten waarom of
misschien juist daarom. Wat over The
Swarm? Dat het een rampenfilm is
waar je geen enkele ramp in ziet gebeuren dan diegene die op de affiche staat
afgebeeld. Of over Convoy? Dat het
een film van Sam Peckinpah is, maar
dat kunje ook al op de affiche lezen, en
waar de film over gaat, staat daar ook
op afgebeeld.
Mijn voorbeelden komen allemaal uit
de Amerikaanse cornmerciele film. Die
is nog altijd een referentiepunt in de
cinema. Maar net hetzelfde kun je zeggen, niet aIleen van Pranse of Italiaanse
cornmerciele films, die bijna allemaal
slechts 'boeiend' zijn in de mate dat ze
'mislukt' zijn, maar zelfs van de zogenaamde 'kunstftlm' of 'betere film'.
Het laatste filmfestival dat ik meemaakte, heeft me er aIleen maar opnieuw van overtuigd dat deze sector in
niets verschilt van de commerciele ,
AIleen de middelen en ambities liggen
anders.
Wat ik hier af en toe dan weI zou willen
doen, is de films die ik zie - en die ik dus
allemaal even onbelangrijk of belangrijk vind - op een andere dan de gebruikelijke manier onder de aandacht
van de lezer te brengen. Niet om hem
aan ofafte raden die film te gaan bekijken, maar om te proberen de lezer - en
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mezelf! - duidelijk te maken wat in
deze film, en dus ook elders, aan het
gebeuren is. Dat soort benadering van
het filmfenomeen zal niet kloppen met
wat de meeste lezers van hun krant of
van hun geliefde tv-papegaai gewoon
zijn. Te gemakkelijk wil men alles als
voorgesneden koek door de media aangereikt, 'gemediatiseerd', krijgen : de
bespreking van films zowel als de
filmprodukten zelf, de films zowel als
de werkelijkheid. Alles mooi het een op
het ander afgestemd. In beeldbuis-

harmonie. Vlak en identiek, welk kanaal men ook kiest. Geen confrontatie
meer van het 'intellectuele' type, maar
'close encounters', ronkende boodschappen, die ons in een beweging
aanwakkeren en in een andere sussend
strelen. Gestroomlijnd dus.
Kan het anders ? Zou het hier, in Streven, anders kunnen ? Kan ik nog anders ? Proberen maar.
E. De Kuyper

Recente Nederlandstalige literatuur over de Derde
Wereld
In het themanummer van het Geografisch Tijdschrift gewijd aan de ontwikkeling van de Nederlandse sociale
geografie in de laatste 15-20 jaar evalueren de Utrechtse sociaal-geografen
Huisman en Verkoren' de Nederlandse
sociaal-geografische studies m.b.t. de
Derde Wereld. Zij constateren daarin
dat de bijdrage van de Nederlandse sociaal-geografen tot verdieping van het
inzicht in de problematiek van de onderontwikkeling als beperkt moet worden beschouwd. Theoretische vernieuwingen van enig belang zijn niet
naar voren gebracht en het meeste onderzoek draagt een toegepast karakter.
Als verontschuldiging kan wellicht
worden aangevoerd dat de tak van de
sociale geografie die zich nadrukkelijk
met het vraagstuk van de onderontwikkeling bezighoudt een recent specialisme is. Eerst aan het einde van de
jaren zestig worden aan de universiteiten leerstoelen voor ~e 'sociale
geografie van de ontwikkelingslanden'
ingericht (de aandacht voor gebieden
behorende tot de Derde Wereld is
overigens van veel oudere datum, maar

de problematiek der onderontwikkeling
stond daarin niet centraal).
Tegen deze achtergrond moet het verschijnen van Kleinpennings 'Profiel
van de Derde Wereld' worden gezien-.
In het Nederlandse taalgebied ontbrak
tot dusver een boek, dat geschreven
vanuit een geografische gezichtshoek,
de voornaamste kenmerken van de
Derde Wereld behandelt, en ook ingaat
op de verschillende theorieen die opgesteld zijn ter verklaring van de onderontwikkeling. Wanneer ik in enkele
zinnen een typering zou moeten geven
van dit werk van Kleinpenning, die in
Nijmegen een leerstoel voor sociale
geografie bezet, zou het als volgt
luiden : gedegen, met een haast overstelpende hoeveelheid informatie en
het karakter van een handboek. Niet
aIleen van be lang voor sociaal-geografen, maar juist door het veelomvattende haast synthetiserende karakter ook voor beoefenaren van andere
(sociale) wetenschappen en geinteresseerde leken de moeite van het lezen
waard. Het boek wordt gekenmerkt
door een saaie lay-out met relatief

1 H. Huisman en O. Verkoren, Nederlandse sociaal-geografische studies van stad
en platteland in de ontwikkelingslanden :
Een poging tot inventarisatie, Geografisch
Tijdschrift, XI, 1977, p. 307-318.

2 J.M.G. Kleinpenning, Profie I van de
Derde Wereld. Een inleiding tot de geografie
van de onderontwikkeling, Van Gorcum,
Assen,
1978, XVI+348 pp.
ISBN
90 232 16237, ing. fl. 39,50.
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weinig figuren, tabellen of kaarten.
Tekstbrekende fotos moeten helaas
gemist worden.
Na deze korte typering wat meer over
de inhoud. Deze is gestructureerd in
vier delen. In deel 1 wordt het begrip
onderontwikkeling aan de orde gesteld
en gezet tegenover begrippen als Derde
Wereld, ontwikkelingslanden, arme
landen enz. Daamaast wordt uiteengezet dat onderontwikkeling ook voor de
sociale geografie een relevant probleem
is.
Duidelijkheid met betrekking tot de definiering kan Kleinpenning begrijpelijk
overigens ook niet geven. Zijn omschrijving legt de nadruk op de zwakke
economische structuur en de emstige
armoede onder brede lagen van de bevolking. Een zo gevormde definitie
heeft het voordeel dat ze ook van toepassmg is op socialistische landen binnen de Derde Wereld en dat het bovendien niet direct beperkingen oplegt
voor de richting waarin de verklaring
gezocht dient te worden. Blijft evenwel
de vaagheid van de termen en als gevolg
daarvan de operationalisatieproblematiek. Dat dit toch een belangrijke zaak
is, blijkt uit de gevoerde politiek van het
kabinet-Van Agt m.b.t. het verstrekken
van ontwikkefingshulp. Als criterium
voor het predicaat concentratieland
geldt nu o.a. de mate van armoede. Dit
laatste wordt dan gemeten door middel
van het gemiddeld inkomen per hoofd
van de bevolking, en dat terwijl ieder
zinnig mens weet dat zo'n gemiddelde
geen enkele indicatie is voor de verdeling van de welvaart in een land. In
Nederland wordt daarom ook met 'Jan
Modaal' gewerkt.
Dat sociaal-geografen, evenals vele andere beoefenaren van de (sociale) wetenschap nog al eens moeite hebben
met de omschrijving van het object van
hun wetenschap, wordt duidelijk in
Hoofdstuk II van deel 1. Kleinpenning
beschrijft daarin dat de Nederlandse
sociaal-geografen wat hun visie op de
aard van het wetenschapsobject betreft
uiteenvallen in een groep met een brede
visie en een groep met een minder
brede visie. Deze wat ongelukkig gekozen termen dient men niet te verwarren
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met een tegenstelling als rekkelijken en
preciezen. Kleinpenning stoeit dan wat
met de begrippen materieel en formeel
object van een wetenschap, voelt zelf
meer voor de bestudering van een
concreet object (de bestaansvormen
der menselijke groeperingen) maar
spreekt enkele pagina's verder toch
weer met grote sympathie over de
geograaf eigen zijnde ruimtelijk situationele benaderingswijze (een formeel object dus). Kortom : voor nietgeografen, en daar is het boek toch ook
voor bedoeld, zal dit 'objectbetoog' weI
niet verhelderend werken.
Gelukkig kan van de rest van het boek
bepaald niet gezegd worden, dat het
warrig is. Integendeel, kenmerkend
voor de delen 2, 3 en 4 isjuist de sobere
heldere schrijfstijl. Deel 2 is gewijd aan
een beschrijving van het complex van
onderling samenhangende verschijnselen dat deel uitmaakt van de problematiek der onderontwikkeling.
Centraal staat de economische structuur (sectoraal behandeld) gevolgd
door hoofdstukken over bevolkingsgroei, gezondheidszorg en de sociale en politieke situatie. Deze hoofdstukken geven een vrijwel compleet
beeld van het verschijnsel onderontwikkeling. Jammer is weI, we signaleerden reeds het handboekkarakter
van dit werk, dat het betoog sterk inventariserend is: zoveel kenmerken
van de agrarische sector, zoveel negatieve factoren bij de pogingen tot industrialisatie, acht voordelen van de
vestiging van industrieen enz. Het is weI
eens vermoeiend. Wellicht is het ook
dit inventariserende karakter geweest
dat oorzaak is van het vrijwel onvermeld laten van de ecologische effecten
van de menselijke activiteiten in de
Derde Wereld. Uiteraard kan men
tegenwerpen dat niet alles behandeld
kan worden, maar juist van geografische zijde hadden we meer aandacht
verwacht voor de in ecologisch opzicht
desastreuze effecten van bijvoorbeeld
grootschalige irrigatieprojecten, van
marginate veeteelt en overbeweiding en
van ontbossing (Himalaya). Kleinpennings boek is een goede illustratie van
de klacht van de zijde van de Neder-
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landse fysisch-geografen over het gebrek aan samenwerking tussen deze
toch zo verwante disciplines.
Voor het derde deel heeft de auteur het
thema stad-platteland resp. centrumperiferie als invalshoek gekozen ter bespreking (accentuering) van die verschijnselen die nog onvoldoende aandacht gekregen hadden. Het platteland
wordt hierin summier besproken, gezien de uitvoerige behandeling van de
agrarische sector in deel 2. Het betoog
(en inderdaad hier meer betoog dan inventarisatie) spitst zich dan toe op urbanisatieprocessen en de stedelijke
problemen die daarvan het gevolg zijn
zoals de squatterwijken (bidonvilles).
In deel 4 komen de theorieen die opgesteld zijn ter verklaring van de problematiek der onderontwikkeling aan
de orde. Het is naar ons gevoel het
meest geslaagde deel van het boek. De
auteur evalueert daarin een aantal
theorieen die in de tweede he 1ft van de
jaren zestig ontstonden. Belangrijk in
dit opzicht zijn de imperialisme- en
atbankelijkheidsof
dependenciatheorieen. De eerste groep stelt
vooral het opdringende westers kapitalisme in zijn beschouwingen centraal,
terwijl de tweede meer de nadruk legt
op de ongunstige gevolgen daarvan
voor de sociaal-economische en politieke structuur van de landen van de
Derde Wereld. Kleinpenning acht deze
theorieen een belangrijke stap vooruit
bij de verklaring van de onderontwikkeling, doch hij tekent m.i. terecht bezwaar aan tegen het gegeven dat door
aanhangers van genoemde theorieen
weinig of soms helemaal geen aandacht
wordt geschonken aan de maatschappelijke structuur van een land voordat
het contact met de 'westerse' wereld
tot stand gebracht werd. Het is deze
overtuiging die Kleinpenning ertoe
brengt in grote lijnen aan te geven
welke historische ontwikkelingsgang
het 'Westen' en de Derde Wereld hebben doorgemaakt, omdat de kennis
daarvan dient voor een goed begrip van
de gangbare theorieen maar ook voor
een noodzakelijke nuancering daarvan.
Centraal staat bij die historische ontwikkeling het specifieke karakter van
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de feodaliteit in West-Europa in vergelijking met soortgelijke stelsels in andere delen van de wereld. Dat is niet
iets nieuws", maar het leek bij de aanhangers van de dependenciatheorieen
vergeten te zijn. Teveel heeft men
bovendien de dependenciatietheorie
gezien als een deus ex machina verklaring voor alles wat er verkeerd was
in de Latijnsamerikaanse samenleving, merkt Kleinpenning op in navolging van O'Brien (p. 320).
Naast het accentueren van de historische ontwikkeling van de maatschappijstructuur als tegenwicht voor de
eenzijdige interpretaties van bepaalde
theorieen, schenkt de auteur ook aandacht aan de opvattingen van de Franse
sociaal-geograaf Lacoste, die grote
betekenis toekende aan de interne omstandigheden (met name de dominerende positie van de nationale elites) bij
de verklaring van de vicieuze cirkels
van het proces van onderontwikkeling.
Kleinpennings positie zelf in dit debat
rond de oorzaken van het probleem der
onderontwikkeling is genuanceerd.
Naast de noodzaak van een gedegen
historische analyse, waardoor het samenspel van een groot aantal omstandigheden van uiteenlopende aard
duidelijk kan worden, ziet hij als sleutel
voor het probleem een doorbreken van
de ongunstige machtsverhoudingen
zowel intern als extern. En inderdaad,
de oplossing van de onderontwikkeling
is .voor een belangrijk deel een politiek
probleem. Dat neemt evenwel niet weg
dat de noodzaak blijft van een integrale
aanpak van de vele uiteenlopende maar
toch samenhangende verschijnselen
die typerend zijn voor de onderontwikkeling.
Kleinpennings boek is bedoeld als een
inleiding en daarin kon logisch niet aan
aIle facetten van onderontwikkeling
aandacht worden besteed. In dit opzicht vormt de bundel 'Van kolo-

3 Men zie bijvoorbeeld de in 1965 verschenen dissertatie van C.J.L. Bertholet, Het
ontwikkelingsprobleem in sociaal perspectief, Tilburg, 1965.
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nialisme tot zelfontwikkeling'" onder
redactie van W. Spengen een goede
aanvulling. De behandeling van dit onderwerp draagt, kenmerkend voor een
bundel, een fragmentarisch karakter.
Evenals in Kleinpennings boek is er de
gelijktijdige aandacht voor de processen van kolonialisme en imperialisme
en de daaruit resulterende afhankelijkheidsrelaties alsook voor een aantal
intern maatschappelijke problemen.
Dat betekent dat de eerste vijf hoofdstukken gewijd zijn aan internationale
politiek-economische vraagstukken en
een tweede vijftal aan nationaal sociaalpolitieke en culturele vraagstukken. Bij
dit laatstgenoemde vijftal signaleerdeo
we artikelen over themata die vaak te
weinig aandacht krijgen zoals de relatie
van ideologie, religie en taal tot het
ontwikkelingsproces. Tenslotte is in
deze bundel ook een aaotal artikeleo
opgenomen rond het onderwerp ootwikkelingsstrategie eo het overheidsbeleid in relatie tot regiooale ongelijkheid.
Van geheel andere aard, maar daarom
niet minder belangrijk, is de gestaag
vloeiende stroom informatie over de
Derde Wereld, die op gang gehouden
wordt door de Novib (Nederlandse organisatie voor internationale ootwikkelingssamenwerking). In deafgelopen
jaren heeft deze organisatie nadrukkelijk werk gemaakt van een zo verantwoord (dus kritisch) mogelijk voorlichten van een breed publiek over wat
er gaande is in de Derde Wereld. Naast
het maandelijks verschijnende blad
Onze Wereld, brengt de Novib o.a. romans uit in samenwerking met de uitgeverij het Wereldvenster en voorts
speciale uitgaven waarin bepaalde aspecten van de onderontwikkeling belicht worden.
Zo verscheen eind 1978 de publikatie

4 Van kolonialisme tot zelfontwikkeling,
Opstellen over mondiale ongelijkheid en
maatschappelijke veranderingen in de
Derde Wereld, onder redactie van W. Spengen, Romen, Bussum,
1978,
ISBN
90 228 89130, 238 pp.

Forum

Spreekbuisgiganten", waarin op onthutsende wijze duidelijk gemaakt
wordt dat de dependenciatheorie niet
aIleen ter verklaring van de sociaaleconomische of politieke situatie kan
dienen, maar ook treffend geillustreerd
wordt door de weI zeer eenzijdige informatiestroom van de ontwikkelde
naar de onderontwikkelde wereld. De
landen van de Derde Wereld leunen
voor wat betreft pers, radio en televisie
sterk op de 'westerse' landen. Eigenlijk
is dat nog wat te ruim gesteld en zijn
vooral de grote internationale persbureaus als AP, UPI, Reuter en AFP
verantwoordelijk voor de aanvoer van
veel van het nieuws dat in de onderontwikkelde landen wordt verspreid.
Deze bureaus bemvloeden ook de
communicatie tussen de landen van de
Derde Wereld onderling. Overigens
zijn niet aIleen de onderontwikkelde
landen in dit opzicht afbankelijk. Ook
de lezer of kijker uit de ontwikkelde
wereld wordt voor een groot deel via
deze persbureaus van het nieuws over
andere delen van de wereld voorzien.
In de publikatie Spreekbuisgiganten
wordt die situatie in een treffende zin
samengevat: 'Nieuws uit de Derde
Wereld : Geweld, Rampen en Domme
Politici'. De slotopmerking van Aaron
Cohen, directeur van NBC, een van
de grootste Amerikaanse televisiemaatschappijen is zo verbijsterend
arrogant dat ze geen nader commentaar
behoeft : 'ik en CBS en ABC bepalen in
feite wat het Amerikaanse yolk en de
rest van de wereld te zien krijgt'.
Als tegenwicht voor de zo gedirigeerde
informatiestromen, kunnen de romans
uit de Derde Spreker Serie" dienen,
5 Spreekbuisgiganten. Wie bepalen ons
nieuws en hoe. NovibNara-uitgave, Den
Haag, 1978, 79 pp. Dit boekje kwam tot
stand naar aanleiding van twee door de Vara
uitgezonden documentaires op 26 oktober
en 23 november 1978.
6 Enkele titels hieruit : Zulfikar Ghose, De
moord op Aziz Khan, 1976 ; Jorge Amado,
Cacaoplantage, 1978; Sergio Stuparich,
Chileense lente, 1977 ; Bessi Head, Als er
regen komt, 1978; Abdelhamid Benhedoega, Wind uit het Zuiden, 1977. Al deze
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waarin tenminste auteurs uit de landen
van de Derde Wereld zelf aan het
woord zijn. Er zijn inmiddels 13 van
deze romans verschenen. Ik acht me
niet deskundig om de literaire kwaliteiten van deze romans te beoordelen,
maar verschillende ervan hebben weI
grote indruk gemaakt. Een daarvan is
de in 1976 verschenen roman van Zulfikar Ghose getiteld 'De moord op Aziz
Khan'. De handeling is gesitueerd in
Pakistan. Het gaat over de strijd van
een Pakistaanse boer tegen de opdringende industrialisatie. Hij wenst zijn
grond niet te verkopen aan de plaatselijke katoenbaronnen die hun bedrijf
willen uitbreiden. Eigenlijk is hij zelf
niet te koop en dit fundamentele principe betekent zijn ondergang. Als
laatste van de tot nu toe' verschenen
romans werd een vertaling uitgebracht
van een in 1932 gepubliceerd werk van
de Braziliaanse auteur Jorge Amado. In
een Cacaoplantage worden de lotgevallen van de loonarbeiders in het
zuiden van Bahia beschreven. Het
geeft een indringend beeld van de uitbuiting van de plantage-arbeiders door
de alles beheersende grootgrondbezitter en schetst tevens de opkomst van
het eerste sociale protest.
.
Naast de meer wetenschappelijke informatie is een kennismaking met deze
romans waarin de gevoelens van de individuele mens centraal staan, naar
mijn mening noodzakelijk om ons gevoel van afstandelijkheid en abstrahering van de problematiek van de onderontwikkeling te reduceren. En wellicht
kunnen ze in het onderwijs helpen de
stereotype beeldvorming (U weet weI
de luie domme neger enz.) te doen verdwijnen. Hoe groot de hardnekkigheid
daarvan is, werd nog onlangs in het
maandblad Onze Wereld" aan de kaak
gesteld.
A.G.J. Dietvorst
uitgaven verschenen als coproduktie van
Wereldvenster Baam en Novib Denhaag.
7 N.v.Niekerk en M. Pieters, Negers zijn
lui, koeien zijn heilig. De Derde Wereld in
schoolboekjes, de schrijvers, de uitgevers,
de critici, Ooze Wereld, Jrg. 22, 1978(9), p.
12-27.
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Nogmaals vertalingen
Kant is allereerst bekend door zijn kennistheoretisch werk, de Kritik der
reinen Vernunft. Twee vertalingen! laten ons kennismaken met enkele andere terreinen van zijn filosofie, die
misschien minder vaak gelezen worden, maar waarschijnlijk van even
grote invloed zijn geweest en nog zijn.
Dat is allereerst de ethiek, die door
Kant in drie boeken is ontwikkeld. De
Grundlegung zu Metaphysik der Sitten
is daar het eerste van en hierin wordt de
grondvraag
behandeld :
ethische
waarin bestaat precies de eigen aard
van het morele ? Kant ontwerpt hierin
het forme Ie principe van de ethiek
(verwoord in de eis van universaliseerbaarheid van elk persoonlijk maxime),
aangevuld met de ene materiele grondwaarde : de eis dat men een ander mens
nooit uitsluitend als middel gebruikt,
m.a.w. het absolute beginsel van de
ethische persoonlijkheid . In het laatste
deel wordt het bestaansrecht van de
ethiek verdedigd. Kant wijst er daarin
op dat de handelende mens zichzelf als
vrij wezen postuleert. Hij beschikt over
de mogelijkheid van vrije keuze (althans in zijn eigen zeltbeleving) en is
dus vatbaar voor de ethische eis.
Op basis van deze grondslagen zal Kant
in de Kritik der praktischen Vernunft de
verbindingslijnen trekken naar de analytiek van de rede en in de Metaphysik
der Sitten een materiele ethiek ontvouwen.
De eigen aard van zijn ethisch denken
en alle belangrijke momenten daarvan
komen echter al in dit eerste grondslagenonderzoek in kort bestek maar;
1 Immanuel Kant, Grondslagen van de
ethiek, Grondslag van de metafysica van de
zeden, Boom Klassiek nr. 14, Boom, Meppel/Amsterdam, 1978, vert. Ilonka de
Lange, inleiding van G.A. van der Wal, 142
pag.
Immanuel Kant, Over Schoonheid, Ontledingsleer van het schone, Boom Klassiek
nr. 15, Boom, Meppel/Amsterdam, 1978,
vertaling Jean-Pierre Rondas en Jacques de
Visscher, inleiding en aantekeningen van
Jacques de Visscher, 106 pag.

zeer duidelijk naar voren. De vertaling
is bijzonder prettig leesbaar, mede
doordat de vertaalster zich nogallosjes
tegenover
Kants
ondoorzichtige,
houterige stijl heeft opgesteld. Zij heeft
gekozen voor een uitgesproken hedendaagse toonzetting (zo wordt vorhabend met gepland vertaald) waar
Kant, althans qua vorm, enigszins
achter verdwijnt maar die de toegankelijkheid zeer ten goede komt. De inleiding van G.A. van der Wal vat het
boekje helder en zakelijk op de hoofd-.
punten samen en trekt enkele lijnen
naar het overige werk van Kant.
Kants esthetica is neergelegd in de derde
van de drie kritieken, de K ritik
der Urteilskraft, 'Over Schoonheid'
bevat een vertaling van het eerste boek
daarvan, de Analytik des Schonen, De
esthetica wordt daarin in vier stappen
ontwikkeld volgens de vier verstandscategorieen die in de Kritik der reine n
Vernunft werden onderscheiden: de
kwaliteit, kwantiteit, relatie (van
doeleinden) en modaliteit. De vertaling
voIgt Kants tekst vrij nauwkeurig (zij
het niet helemaal concordant), blijft
daarmee vrij dicht bij het origineel en
daarmee ook bij de nogal dorre gedrongenheid van Kant's taalgebruik. Het is
dan ook vee I meer dan dorre gedrongenheid van Kants taalgebruik. Het
is dan ook veel meer dan de andere
vertalingen zware lectuur gebleven,
ondanks de samenvattende inleiding en
verklarende noten. Pikant is dat vertaler en annoteur het op een punt kennelijk niet eens zijn geworden : de interpreterende vertaling van de titel van paragraaf 2 wordt in de bijbehorende noot
13 precies andersom uitgelegd.
La transcendance de l' ego? is het
eerste strikt filosofische werk van JeanPaul Sartre. Het verscheen oorspron2 Jean-Paul Sartre, Het ik is een ding,
Schets enerfenomenologische beschrijving ,
ingeleid door Leo Fretz, vertaling van Frans
Montens en Leo Fretz, Boom Klassiek or.
12, Boom, MeppellAmsterdam, 1978, 125
pag.
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kelijk in 1936 als artikel in de Recherches philosophiques en werd in
1965 in boekvorm gepubliceerd. Sartre
probeert in dit opstel langs fenomenologische lijnen een theorle van het Ik te
ontwikkelen. Zijn centrale stelling is
dat het Ik van het bewustzijn moet
worden onderscheiden. Het Ik is een
produkt van het bewustzijn dat pas in
de reflectie tot stand komt. Voor het
bewustzijn is het Ik een object, zoals de
dingen in de wereld objecten zijn ; het
is een ondoorzichtig voorwerp dat
slechts via voortdurende aftasting
(Sartre gebruikt bier Husserls term
Abschattung) vanuit steeds wisselende
gezichtshoeken te kennen is. Daarentegen is het bewustzijn geheel doorzichtig, maar (en dat is Sartres tweede
stelling, die hij later zallaten vallen) het
is onpersoonlijk. De persoonlijkheid,
het Ik, is evenals de objecten transcendent aan het bewustzijn, het verschijnt
aan mij als ding wanneer ik mij reflexief
op mijn eigen bewustzijnsactiviteiten
terugbuig.
Deze schets van het Ik wordt in La
transcendance de l' ego in twee fasen
(een fenomenologisch-analytische en
een fenomenologisch-psychologische)
ontwikkeld. Het is geen simpele leetuur, zeker niet als men weinig vertrouwd is met de gehanteerde terminologie en denkwijze. De vertaling wordt
wei voorafgegaan door een samen-
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vattende inleiding, maar een verklarend notenapparaat bij de tekst zou
geen overbodige luxe geweest zijn. De
vertaalde tekst verloopt vaak moeizaam en is soms zelfs uitgesproken lelijk (evident. wordt bijvoorbeeld vertaald met opperduidelijk), hoewel moet
worden gezegd dat het origineel ook
niet uitblinkt in helderheid en virtuositeit. Storend is het taalpurisme ten aanzien van bepaalde filosofische termen,
waarmee men zich van het gangbare
taalgebruik heeft vervreemd..Zo wordt
er gesproken van herleiding in plaats
van reductie en heeft intentionaliteit
plaats moe ten maken voor doelgerichtheid.
in een atsnntend interview van Leo
Fretz met Jean-Paul Sartre worden de
lijnen doorgetrokken naar het latere
werk, vooral L'etre et le neant van 1943
en La critique de La raison dialectique
van 1960. Ook hier wordt een redeliike
kennis van Sartres ftlosofische positie
verondersteld, zodat het boekje al met
al nogal moeizaam leeswerk vormt en
als inleiding tot Sartres filosofie wermg
geschikt is. Voor meer gevorderden is
het surplus ten opzichte van het origineel evenmin indrukwekkend. Het
hoge niveau van de meeste andere delen van de serie Boom Klassieken
wordt door dit boekje dus niet gehaald.
Ger Groot
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Boekbespreking

Theologie
Charles Antoine, Le sang et l' espoir,
ces chretiens d'Amerique Latine, Le
Centurion, Paris, 1978, 144 pp.
Latijns Amerika is sinds enkele decennia het strijdtoneel om meer vrijheid,
eerbied voor de menselijke persoonlijkheid en rechtvaardigheid. De gevestigde machtsgroepen (grootgrondbezitters, industrielen, militairen) zien
hun privilegies gecontesteerd en
beantwoorden elke vorm van sociale
bewustwording met bloedige repressie.
De kerk heeft zich meer en meer aan de
kant van de verdrukten geplaatst. Zij
zet er haar geloofwaardigheid voor in.
Welke tol zij (priesters, bisschoppen
zowel als leken) daarvoor te betalen
heeft, wordt in dit boek beschreven :
documenten, getuigenissen en feiten
die ons de ogen openen voor de feitelijke situatie in deze landen. In het
laatste hoofdstuk tracht de auteur de
positiename van de vooruitstrevende
kerk meer theologisch-pastoraal te omschrijven en de zgn. theologie van de
bevrijding te verantwoorden. In het
licht van de conferentie van Puebla een
boek dat men lezen moet.
Jo F. Du Bois
Karol Wojtyla, Amour et responsabilite, Ed. du Dialogue Stock, Paris,
1978, 285 pp.
Kort na Vaticanum II schreef de toenmalige aartsbisschop van Krakow, de
huidige paus Jan-Paul II, dit werk over
liefde, ouderplichten, verantwoord

gezinsleven. Meer filosofisch dan
theologischgevormd, vurige verdediger van het personalisme, heeft de
auteur hier een gespierde uiteenzetting
gegeven van de hele liefdesproblematiek en de houding van de kerk zo klassiek mogelijk uiteengezet. Misschien
iets teveel vanuit een rationeel denken
benaderd, worden de themata niet genoeg in verband gebracht met de concrete, soms dramatische situaties
waarin gelovigen in hun huwelijksleven
kunnen verkeren. De uiteengezette leer
is stevig, maar biedt weinig perspectieven voor meer pastoraal begrip.
In ieder geval het lezen overwaard.
Jo F. Du Bois
Rosemary Ruether, Niichstenliebe und
Brudermord. Die theologischen Wurzein des Antisemitismus, (Abhandlungen zum christlich-judischen Dialog
Bd 7) Chr. Kaiser Verlag, Munchen,
1978, 269 pp., DM. 36,Alweer vijfjaar geleden verscheen in de
Verenigde Staten' Faith and Fratricide.
The Theological Roots of Anti-Semitism' van Rosemary Ruether (The
Seabury Press, New York). In vaktijdschriften werd het boek omschreyen als 'baanbrekend', ,briljant, , 'stof
tot onderzoek voor decennia'. Nu ik bij
gelegenheid van voorliggende Duitse
vertaling het werk weer doorgelezen
heb, voel ik mij heen en weer getrokken
tussen het beamen van bovenstaande
uitlatingen en het relativeren ervan. De
auteur beschrijft hoe reeds in de klassieke Oudheid een vorm van antijudaisme bestond (het woord antisemi-
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tisme kom je behalve in de titel bijna
nergens tegen !) dat een totaal nieuw
aanzien kreeg tegen het licht van het
groeiend christendom dat in Jezus van
Nazareth de Messias erkende. Vanaf
dat moment - aldus Ruether - begon een
ontzettend schematiserend denken, dat
zijn weerga in de theologie niet kent.
Doordat de christenen spraken van het
'oude testament' en het 'nieuwe testament' creeerden zij een type van
theologisch denken dat bijzonder catastrofaal zou blijken te zijn voor de verhouding met het jodendom. Met name
Paulus - in zijn spreken over het 'afvallige Israel' tegenover het 'ware Israel' en Johannes krijgen het zwaar te verduren, de laatste om zijn vijandig gebruik
van de term 'joden. ' Deze traditie yond
haar vervolg in de zgn. 'adversus
Iudaeos' -literatuur van de Kerkvaders,
zonder meer een beschamende en bedroevende periode in de christelijke
theologie. En wanneer dan in de vierde
eeuw het christendom tot staatsgodsdienst verheven wordt houdt dat in dat
wat tot dan toe theologie en bijbelse
hermeneutiek was geweest in wetten en
sociale instituties werd vastgelegd. De
verhalen
over
de
ontstellende
kruistochten, de getto 's en de Holocaust behoeven hier niet weer te worden belicht. WeI de denkbeelden die
Rosemary Ruether aan het einde van
haar boek aan de orde stelt. Zo zouden
de christenen naar haar oordeel de
'rnondelinge torah' (Misjna en Talmoed) als authentieke, altematieve
weg van het woord Gods moe ten erkennen. Vervolgens is er een fundamentele herbezinning nodig op het
begrip 'verbond', een totale herwaardering van Jezus' verrijzenis als verdubbeling en bekrachtiging van de
exodus (niet als vervulling van de
Schriften !) Ruether vraagt niets minder
dan een revisie van de christologische
inhoud van bet evangelie. Zij vraagt om
Jezus niet meer in absolute zin te bestempelen als de enige weg naar de Vader. Zij pleit ervoor Jezus te zien als een
paradigma, een voorbeeld, maar niet
als de gezagbebbende, niet als de autoriteit in wiens kracht 'heden het
Schriftwoord in vervulling is gegaan'.
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Men kan erover twisten of Ruethers
boek fundamenteel genoemd moet
worden of niet. Een ding staat vast :
wie het gelezen heeft kan niet meer
neutraal blijven in de belangrijke problematiek die jodendom en christendom gescheiden houdt : Jezus als de
Messias.
Pane Beentjes
Des eveques disent La foie de l' eglise ,
pref, de mgr Etchegaray, Ed. du Cerf,
Paris, 1978,468 pp., FF. 50.

Veertien Franse bisschoppen hebben
voor hun gelovigen een uiteenzetting
van het katholieke geloof willen opstellen. Zij kozen als grondtekst daarvoor het symbolum van het concilie van
Nicea (325). Elke auteur koos een regel
uit die liturgische geloofsbelijdenis en
behandelde de inhoud ervan in een
theologisch opgesteld hoofdstuk. Uiteraard een zeer verscheiden en ongelijk
werk. Bepaalde delen munten uit door
klaarheid in gedachtengang en expose,
andere zijn door hun rationele denkmethode droog uitgevallen, andere
weer zoeken de theologische gedachtengang met pastorale bekommernissen te verbinden. De meeste auteurs
teren nog op hun vorming tijdens de
seminariejaren en hebben geen voldoende kennis van de huidige theologie
in hun opstel weten te verwerken. Voor
gevormde lezers toch warm aanbevolen.
Jo F. Du Bois

Literatuur
Hendrik Conscience, Geschiedenis
mijner jeugd gevolgd door het onuitgegeven werk Lucifer ou Satan converti,
herschreven, van noten voorzien van iconografisch verlucht door Mamix Gijsen. Geschiedkundige commentaren
over de tijdsgebeurtenissen in Noord
en Zuid door Prof. dr. E.H. Kossmann,
Universiteit Groningen, en Prof. dr. A.
Verhulst, Rijksuniversiteit Gent. Mercatorfonds/Antwerpen, 1978.
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Jammer dat deze luxe-editie niet binnen
het bereik ligt van ieders beurs, want
wie vandaag nog met Conscience wil
kennis maken, kan dit niet beter doen
dan door de lectuur van zijn autobiografie. Meer dan zijn talrijke romans
en novellen stelt ·immers vooral Geschiedenis mijner jeugd de moderne Iezer in staat door te dringen tot de
authentieke mens en schrijver Conscience. Deze postuum verschenen
bladzijden (1888) geven natuurlijk ook:
een boeiend tijdsbeeld, als kroniek van
de Belgische omwenteling waaraan
Conscience als vrijwilliger deelnam,
maar daarin bestaat niet hun grootste
aantrekkelijkheid. Ais historicus blijkt
Conscience trouwens vaak onvolledig
of onbetrouwbaar, zodat de geschiedkundige
commentaren
van
Kossmann en Verhulst allesbehalve
overbodig zijn. De eigenlijke waarde
van de tekst ligt veeleer in de openheid
en de oprechtheid waarmee Conscience over zichzelf spreekt. Men
vraagt zich af wat men het meest moet
bewonderen, de merkwaardige zelfkennis van Conscience, of zijn vermogen om deze zelfkennis te transformeren tot een getrouw psychologisch
portret van zijn persoon, dat doorheen
de verhaalde feiten en belevenissen
langzaam scherpere contouren verkrijgt. Volgens Mamix Gijsen staat dit
werk dicht bij het 'Journal intime',
maar ik meen dat het zeker zoveel weg
heeft van een ,Entwicklungsroman' .
'Hoe ik van eenzelvig hypergevoelig
kind man en kunstenaar werd', zou
men de inhoud ervan kunnen samenvatten. Met delicate toets en zin voor
fijne nuances openbaart Conscience de
lezer zijn introverte en contemplatieve
natuur, zijn kwetsbaarheid en mensenschuwheid zoals bij Gezelle vaak op
het misantrope af. Het is vooral dit
strikt individueel accent dat nu nog
weet te boeien en dat in de beste gedeelten telkens weer opvalt. Conscience was weI geen gecomplexeerde
maar toch een zeer complexe artistieke
natuur.
De verrassende rijkdom van zijn persoonlijkheid wordt ook bevestigd door
het burleske vastenavondstuk Lucifer
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ou Satan converti, door Mamix Gijsen
hier in aansluiting op de autobiografie
voor het eerst uitgegeven. Dit zangspel
bezit geen literaire waarde, maar de
jonge Conscience ontpopt er zich in als
de speelse, spotzieke knaap die, vertrouwd met het politieke gebeuren van
zijn tijd, er niet voor terugschrikt de
brave burger op stang te jagen.
Niet enkel de vakspecialist maar ook
een ruimer publiek van literair geinteresseerden zal deze puik verzorgde uitgave met genoegen ter hand nemen.

lijke en de maatschappelijke problematiek, zoals b. v. het gedicht 'N.N.' op p.
64, zijn z'n sterkste.
In de uitleiding poogt Wiel Kusters het
verschijnsel politieke poezie te definieren en de politieke poezie van Van
de Waarsenburg overzichtelijk in categorieen in te delen.
J. Gerits

KUDst

Karel Wauters

Keuze uit de politieke gedichten van
Hans van de Waarsenburg met een
uitleiding van Wiel Kusters, Elsevier
Manteau, BrussellAmsterdam, 1978,
80 pp., BF. 195.
In de poezie van de Vijftigers al treffen
we vaak een gee ngageerde stellingname aan tegen oorlog en vormen
van onmenselijkheid veroorzaakt door
economische, politieke of religieuze
systemen. Zo verklaarde Lucebert in
'School der poezie": 'lyriek is de
moeder der politiek I ik ben niets dan
omroeper van oproer' en schreef Hugo
Claus door eenzelfde mentaliteit bezield in 1952 zijn bundel 'Tancredo infrasonic'. Hans van de Waarsenburg,
die in 1965 debuteerde met o.a. een
Vietnam-cyclus, trekt die lijn door samen met andere dichters, jonge en
oudere, die in dejaren die de climax van
'1968' onmiddellijk voorafgingen hun
poezie sterk gingen afstemmen op de
politieke actualiteit. De. verontwaardiging, dikwijls erg cynisch geuit, is ongetwijfeld echt, maar blijft een papieren
protest. Zoals Wiel Kusters terecht
opmerkt drukt 'revolutie' niet de wens
uit van een daadwerkeIijke omwenteling, maar fungeert het als een soort
metafoor. Van de Waarsenburg beseft
dat zelf ook weI en schrijft volgende
sterk relativerende regels : 'Op mijn
veertigste I zal ik nog weI als geengageerd I te hoek staan II Zonder verdomme I een werkelijk schot gelost te
hebben. I ' (p. 31). De gedichten, ontstaan op het snijpunt van zijn persoon-

Frits Baumgart, Blumen Brueghel,
(dumont kunsttachenbiicher). DuMont
Buchverlag, Koln, 183 pp., 64 zw.-w.
en 20 kl. ill., DM. 12,80.
Zoon van Pieter Breughel de Dude,
tijdgenoot van P.P.Rubens, is Jan
Breughel de Oudere weI bekend maar
te weinig gekend. Baumgarts essay is
derhalve een verdiend eerherstel. S.
schetst het leven van de fluwelen
Brueghel, geeft zijn invloeden aan (de
vader, Patenier, van Valckenborgh, van
Conninxloo) en doet ons door een gedetailleerde analyse van het oeuvre de
persoonlijke genialiteit van deze artiest
ontdekken: de miniaturist, de verfijnde colorist die wegens de zachte
kleurbeheersing zijn bijnaam verdiende. Door het oeuvre per genre te
behandelen (tekeningen, Iandschappen, mythologie, geschiedenis, allegorieen, bloemenstukken) geeft de auteur
een betere kijk op de verscheidenheid
van dit talent en op de originaliteit van
zijn scheppingskracht. Leer de fluwelen Brueghel ontdekken ; het is tijd. En
dit boek zal daar veel toe bijdragen.
Jo F. Du Bois
Hugh Braun, A short History ofEnglish
Architecture, Faber Paperbacks, Faber
& Faber, London, 1978, 200 pp., 54
zw.-w. ill., £ 3,50.
Dit overzicht van de Engelse architectuurgeschiedenis verscheen voor het
eerst in 1950 en kende een verdiend
succes en om de helderheid van het
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betoog, en om de ongekunstelde verhaaltrant, en om de degelijke documentatie. Deze pocketuitgave is dan de
vierde editie. S. weet de ontwikkeling
in de vormgeving in verband te plaatsen
met politieke, sociale en economische
veranderingen. Nieuwe noden en behoeften scheppen nieuwe ruimtelijke
organisaties en bouwkundige technieken. Terwijl psychologie en gezond
verstand meespelen om praktische
problemen handig op te lossen. Zo
worden concreet leven en bouwkunde
samen behandeld in een boeiend relaas.
Jo F. Du Bois
Howard Hibbard, Hoogtepunten van de
Beeldhouwkunst, Elsevier, BrusselAmsterdam, 1978, 240 pp., 57 zw.-w.
en 145 kl. ill., geb. BF 1.550.
Een groots opgezette onderneming : de
heIe Westeuropese sculptuur behandelen van de Egyptische traditie af tot
en met de hedendaagse tendensen.
Azie, Afrika en Latijns-Amerika, de
titel van het boek ten spijt, komen niet
ter sprake. Jammer. H. Hibbard, professor aan de Columbia University,
New York, bewandelt in dit synthetisch overzicht lang begane paden,
klaar, geordend, klassiek. Veel persoonlijke, laat staan vernieuwende inzichten brengt hij niet naar voren. Over
de keuze van de besproken werken wil
ik me niet inlaten ; die keuze is uiteraard subjectief. Toch zijn er veellacunes en ongelijkheden, Bovendien wordt
dit prestigieus boek ontsierd door een
reeks
onnauwkeurigheden.
Een
Griekse Kore (Korai is de meervoudsvorm, p. 8, fig. 2) is een meisjesfiguur, de naam past dus niet bij een
mannelijk naakt (kouros) ; Simone
Martine (p. 24) is, vermoed ik, de
Siennese schilder S. Martini; Winckelmans boek is getiteld : Geschichte
der Kunst (en niet : des, p. 117). Op p.
118 spreekt de auteur over een beeld
dat Houdin van G. Washington maakte
maar hij verwijst naar een buste van
Benjamin Franklin, terwijl op p. 156
een relief van P. Gauguin verkeerdelijk
1801 gedateerd wordt. Tenslotte dient
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betreurd te worden dat Hibbard zich
niet heeft weten in te werken in de moderne esthetica ; de hedendaagse kunst
benaderen met de opvattingen van het
classicisme leidt tot scheefgetrokken
voorstellingen en onaanvaardbare
waardeoordelen. Al met al, voor een
eerste orientatie in de ontwikkeling van
de westerse sculptuur een boek dat men
kan aanbevelen.
Jo F. Du Bois

Oswald Hederer, Klassizismus, W.
Heyne Verlag, Munchen, 1976, 211
pp., (rijk geill.), DM. 6,80.
Rudolf Bachleiter, Die Nazarener, W.
Heyne Verlag, Munchen, 1976, 204
pp., (rijk geill.), DM. 7,80.
Reinherd Miiller-Mehtis, Die Kunst im
Dritten Reich, W. Heyne Verlag, Munchen, 1976, 230 pp., (rijk geill.), DM.
8,80.
Rolf Linnekamp, Die Griinderzeit J835/9/8, W. Heyne Verlag, Munchen,
1976, 222 pp., (rijk geill.), DM. 8,80.
Gunter Drebuch, Industrie Architektur, W. Heyne Verlag, Munchen,
1976, 192 pp., (rijk geill.), DM. 7,80.
Een nieuwe reeks kunstboekjes, erg
welkom omdat ze op een bondige, heldere, boeiende en ook persoonlijke
manier 'minder' bekende tendensen uit
de kunstgeschiedenis belichten. Veel
en kleurrijk, mooi afgedrukt beeldmateriaal, mooie druk, maar zoals vaak
het geval is met geillustreerde pockets
is er een ongelukkige discrepantie tussen tekst en beeld (soms is de
beeldkeuze totaal autonoom t.o.v. de
tekst, wat in zulke vulgariserende
werkjes toch jammer is). Het evenwicht tussen algemeen beschouwende
hoofdstukjes en de meer op een gebied
afgestemde kapittels is ook niet altijd
even harmonieus. Het blijft toch prettige en geenszins oppervlakkige literatuur. Af te wachten valt of de eenheid
van toon bewaard zal kunnen blijven
(het hier niet besproken deel over de
Renaissance lijkt reeds uit die toon te
vallen ...).
Eric De Kuyper

AL DE DIENSTEN VAN EEN BANK.
AL DE VOORDELEN VAN EEN SPAARI(AS.

SLK
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Hans Neuhaus, Werken mit Ton, (dumont kunsttaschenbucher) DuMont
Buchverlag, Koln, 1978, 188 pp., 143
zw.-w. en 25 kl. ill., DM. 12,80.
Werken in klei, een boeiende hobby.
Wie daar wat voor voelt, vindt in dit
werkje alles over kleibehandeling : de
materie, de vormgeving, het bakken,
het kleuren e.d.m. Zij die het aardewerk meer vanuit een beschouwende
houding benaderen zullen na lezing van
dit boek beter de kunst in aardewerk
kunnen beoordelen. Een klein, degelijk
lexicon van de vaktermen sluit deze
handige publikatie af.
Jo F. Du Bois
Michel Ragon, L'Art pourquoifaire ?,
(colI.
Syntheses
contemporaines)
Casterman, Paris, Tournai, 1978, 142
pp.
Dit pamflettair essay blijft boeien, ook
in zijn derde, verbeterde en aangevulde
uitgave. Wat is de functie van de kunst,
vraagt Ragon. Zeker niet een propagandamiddel voor ideologieen, Daarom
worden eerst de misbruiken aan de
kaak gesteld, het onderwerpen van de
kunst aan marxisme en kapitalisme, aan de eisen van de consumptiemaatschappij en de utilitaire
levensstijl. Kunst is het middel waardoor de mens zichzelfkan overstijgen ;
zij is de bron van elke geestelijke ontplooiing. Wat gemeenschap en vieringen veronderstelt. Ragon ziet in de moderne stad een van de oorzaken van de
de-culturisatie. Terecht citeert hij Malraux: 'Dans la mesure ou I'Occident
s'est despiritualise, l'art est devenu peu
de chose'. Dit pleidooi voor een
geestelijk reveil dat door de kunst weer
mogelijk wordt, is met zoveel overtuiging geschreven dat de auteur af en
toe onnauwkeurig de dingen durft
voorstellen : dat b. v. de kunst der middeleeuwen aIleen de aristocratie en de
hogere geestelijkheid voorbehouden
was, is zonder meer onjuist. En zijn
kritiek op de avantgarde die z.i. de
kunst beperkt tot een 'vondst' is een
ongenuanceerde manier van spreken.
Indien hij de avantgarde meer onbe-
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vooroordeeld had benaderd, zou hij
wellicht in dit zoeken en voorlopig vinden de haast wanhopige pogingen hebben ontdekt van de hedendaagse mens
om uit de geestloze atmosfeer van onze
levenswijze te geraken. Maar Ragon
besluit toch terecht: 'il faudra sans
doute que notre civilisation reussisse a
trouver son ethique en rneme temps que
son esthetique ; c' est-a-dire une certaine homogeneite", Dit stemt tot nadenken.
Jo F. Du Bois
Magnus Magnusson, Der Hammer des
Nordens. My then, Sagas und He1denlieder der Wikinger, Verlag Herder, Freiburg, 1978, 128 pp., 130 kl.ill.
van Werner Foman, DM 26,50-.
Twaalf miIjoen Duitse marken werden
uitgeschreven om de Vikingernederzetting Haitabu bij Schleswig verder op
te graven. Zo belangrijk acht men de
schat aan vondsten en gegevens die
men zo over de Vikingers hoopt in te
winnen. Meteen komt de geschiedenis
en de cultuur van deze volkstammen
ons zoveel nader en kijkt men benieuwd uit naar een synthesewerk over
dat onderwerp. Daar heeft Magnusson,
een IJ slander en derhalve zelfVikinger,
voor gezorgd. N a een bondige historiek
- het land van Thule, de tochten op de
drakenschepen, de ontmoeting met het
christendom - weidt de auteur uit over
de levensfilosofie van de Vikingers,
over hun saga's en mythologie. Hij
schetst een beeld van een oorspronkelijke cultuur die niet overeenstemt
met het traditionele beeld dat wij ons zo
gemakkelijk van deze volkeren hebben
gemaakt, bij gebrek aan precieze kennis. De prachtige, suggestieve foto's
van W. Foman verhogen de documentaire en artistieke waarde van dit
boeiend boek.
Jo F. Du Bois
Morton D. Paley, William Blake, W.
Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1978,
196 pp., 101 zw w en 16 kl.ill, DM, 58,-.
Blake's visionaire werken waarin de
eigentijdse geschiedenis (onafhan-
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kelijkheidsstrijd van de VS, Franse revolutie, bevrijdingsbewegingen in Engeland en elders) in symbolische, vaak
apocalyptische visioenen wordt afgebeeld, spreken de hedendaagse mens
sterk aan. Meer wellicht om reden van
spirituele boodschap dan om de grafische kwaliteiten van het oeuvre. Paley
schetst een beeld van Blake's ontwikkeling, vorming en resultaat maar beperkt zich hoofdzakelijk tot de formele
analyse. Hij veronderstelt dat de lezer
op de hoogte is van Blake's leven en
literaire produktie. Om zijn betoog te
volgen zal menigeen naar andere werken moeten teruggrijpen. Toch vindt
men hier een synthetische voorstelling
van Blake's constanten, inspiratie en
vormgeving.
Jo F. Du Bois
Nicholas Penny, Piranesi, Desko
Books Ltd London, 1978 pp., 90 zw w
ill., £ 3,22.
Om het oeuvre van Piranesi te verklaren gaat de auteur hoofdzakelijk uit van
de Venetiaanse architectonische traditie die berust op een behoefte aan
weidse perspectieven en toneelvormige
ruimten. Die trend werd bij P. nog versterkt tijdens zijn verblijf te Rome waar
het Pantheon en de oud-romeinse gebouwen hem precies om die redenen
boeiden. Dat ruimtegevoel met het
daaraan gepaard gaande architectonisch ritme vinden we dan ook terug
in de fantastische constructies van Piranesi's carceri. Penny heeft een belangrijk aspect van dit oeuvre rijk gedocumenteerd bijzonder boeiend weten
voor te stellen. De invloed van de Venetiaanse meester der grafiek op zijn
Engelse vrienden grafici toont nogmaals
aan hoe geniaal hij weI was.
Jo F. Du Bois

Theater
Christel Hoffmann (Hrsg.), Kinder- und
Jugendtheater der Welt, Henschelverlag, Berlin, 1978, 223 pp., 242 foto's,
DDR.M. 40,-.

Als geschenk bij het Unesco-jaar van
het kind biedt ASSITEJ (de internationale vereniging van kinder- en
jeugdtheater) tevens een bewijs van
haar constante zorg aan. C. Hoffmann
legt de eerste lijnen uit van een historiografische structuur van dit soort
theater waarbij ze (terecht ?) het ontstaan hiervan door de Sovjetrevolutie
uitgelokt ziet in het spoor waarvan de
eerste
professionele
jeugdgezelschappen (en hun navolgers elders)
werkzaam worden als permanente educatie in spelopzet. Er is niet enkel
runnte voor het (affirmatieve, tegelijk
ook onrealistische) sprookje, maar (in
toenemende mate) voor de vrije verbeelding die de eigensoortige theatraliteit langzaam ontdekt, begeleid door
werkelijkheidsanalyse (zoals bij Proloog die hier ook documentair aanwezig is). De eigenlijke inhoud is een (alfabetisch geschikt) panorama van nationale geschiedenisoverzichten, aangevuld met enkele atbeeldingen (vele
nietszeggend, sommige adembenemend rijk), van het hele Oostblok, nagenoeg heel West-Europa (met nadruk
ook Belgie en Nederland), Finland,
Australie , India, Iran, Israel, Japan, Sri
Lanka, Turkije , Peru, Cuba, Canada en
de VSA.
C. Tindemans
Jacques Baril, La Danse Moderne,
d'Isadora Duncan a Twyla Tharp, Editions Vigot, Paris, 1977, 448 pp.
Ergens zou in de titel toch ' Amerikaans' moeten zijn opgenomen, want
dit is een poging om dit rijke gebied een
beetje systematischer af te bakenen.
Veel verder dan informatieve gegevens
in een min of meer historisch verloop
verwerken, raakt deze auteur ook niet.
Het heeft uiteindelijk meer van een gespecialiseerd lexicon weg, dan van een
essay over de modeme Amerikaanse
dans. Dat zijn descriptieve en vooral
analytische bekommemissen nogal
magertjes uitvallen, zou de lezer Baril
nog vergeven als de informatie iets rijker was geweest (zo bv. over Twyla
Tharps 'flirten' met het meer commercieel-klassiek aangelegde Ameri-
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can Ballet Theatre verneemt men
niets ; ook niet het, sedert enkele jaren,
specialiseren van een Yvonne Rainer in
het filmmedium ; enz... ). Maar, zoals
altijd met deze thematiek: ook het
weinige is reeds welkom.
Eric De Kuyper

omstreeks 1910 weet te verklaren als
een cesuur in het literaire bewustziin,
een verschijnsel dat om comparistische
uitbreiding (en bevestiging) smeekt
maar literairhistorisch thans reeds als
fundamenteel kan worden vooropgezet.
C. Tindemans

Literatuurwetenschap

Mathieu Benezet, Le Roman de La
Langue, (Collection 10/18) Uni9n oenerale d'Edition, Paris, 1977,278 pp.

Thomas Anz. Literatur der Existenz:
Literanscne Psychopathographte und
ihre soziale Bedeutung im Friihexpressionismus (Germanistische Abhandlungen 46), Metzler, Stuttgart, 1977,
223 pp., DM. 52,Vertrekkend vanuit de analyse van het
begrippenveld (onbehagen, ongerichtheid, onmacht, animaliteit, gevangenschap, waanzin. ziekte, ruimrebeoerking, met opvauende overeenkomst
met wetenschappelijke tendensen als
bij E. Durkheim, S. Freud, K. Jaspers,
E. Husserl, niet zonder Kierkegaardinvloed) dat in de vroegexpressionistische produktie .(1910-14) aanwezig is,
leidt S. deze termen terug op een basisgevoel van 'Entfremdung' (niet in de
marxistische zin, weI in een opvatting
die de eenheid van mens en leven opgedeeld ziet in disharmoniserende velden, bovendien ook nog disfunctioneel
doorwerkend). De consequenties van
dit basisgevoel worden methodisch in
de literatuur (meer dan gebruikelijk in
het proza en het drama i.p, v. de Iyriek)
nagegaan ; leven in de grootstad (met
parataxis als stilistisch instrument), de
outsider, de communicatiestoornis, de
onnatuur, het gespleten ik, het begrip
identiteit. Dominerend als tijdsaspect is
de 'angst', die, i.t.t. de triviale gruwelliteratuur, niet positief opgeheven
wordt rnaar grotesk en demoniserend
gearticuleerd. Voortaan is Iiteratuur
niet meer tijdsbevestigend. De herkomst van deze thematiek (en vormverlegging) is sterk autobiografisch
(waarmee S. ook een marxistisch
dogma loochent), tegelijk een generatiefactor waardoor S. in ideologiekritische zin de stijl- en functiewijziging

S. ontwerpt in een stijl en methode die
doet denken aan Barthes' Plaisir du
Texte, een 'esthetiek van ue hedendaagse Franse roman die, zoals de titel
het aangeeft, een 'roman is over de
taal'. Guyotat, Sollers, Robie, Noel,
OIlier, Jabes en andere auteurs die zelf
in Frankrijk niet tot de meest bekende
vertegenwoordigers behoren van de
hedendaagse roman, krijgen van Benezet een 'diagonale' benadering, d.w.z.
dat de lezer die deze produkten niet
(goed) kent interesse kan .nemen aan
wat S. over hen en beter nog :naar
aanleiding van hen te vertellen 'heeft.
Eric De Kuyper
Tom Driberg, Ruling Passions, jonathan Cape, London, 1977, 271 pp.
(geill.), £ 5,95.
Een complexe persoonlijkheid, maar
een vlakke (postume) autobiografie.
Communist. Labour MP, godsdienstig, en homoseksueel : al deze componenten accentueren het leven van
deze in 1976 overleden Britse politicus
en journalist. Het boek zit boordevol
,shockerende ' verhalen: cynische of
revelerende uitlatingen over de
Beaverbrook-press ; over de politieke
bedrijvigheid in Groot-Brittannie, en is
van het begin tot het einde getekend
door
een
anti-discriminatorisch
pleidooi, Driberg klaagt de intolerantie
aan, waarvan hij (ook) het slachtoffer
geweest is. Zijn postume geschriften
krijgen echter vaak de allures van
wraaknemingen: hij wit 'eerlijk" beschrijven wat er achter het masker van
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een beroemd, gerespecteerd journalist
en politicus schuil kon (moest) gaan. De
tragiek van dit bestaan kan men tussen
de lijnen lezen, maar wat Driberg zelf
schrijft heeft mij vaak geirriteerd : is
dat nu de manier waarop een persoon
-hij weze dan homoseksueel- zichzelf
en zijn levensgeschiedenis aan anderen
wenst mee te delen ? Is het nu werkeIijk
zo dat alles bij hem doordrongen geweest is van dit 'anders zijn' ? .. Dit
kan, natuurlijk. Maar bij mij komt dan
toch het vermoeden op dat dit een
(postume) politieke en strategische
zet is ... Het boek is, zoals gezegd, iets
te vlak en"vlot geschreven om de lezer
ervan te overtuigen dat de existentiele
problematiek van Driberg zo geweest
is, zoals hij zelf voorgeeft dat ze geweest is.
Eric De Kuyper
Manfred Jurgensen (Hrsg.), Frisch.
Kritik-Thesen-Analvsen, Beitrdge zum
65. Geburtstag (Queensland Studies in
German Language and Literature Bd 5),
Francke, Bern, 1977,203 pp., sFr. 22,-.
Michael Butler, The Novets of Max
Frisch, "Oswald Wolff, London, 1976,
176 pp., £ 5,-.
In de poging van een internationale
schaar analisten Max Frisch iets dich"ler bij diens echte identiteit als auteur te
plaatsen, concentreren de aandachtspunten zich op het dagboekprincipe
(een duidelijk winnend standpunt) en het
basisthema. Beide gegevens worden
gedetailleerd nagegaan (H. Banziger,
E. Pulver, N. Honsza, P. Horn, M. Jurgensen) zowel in drama als roman, terwijl associatie-aspecten met Pirandello
(M. Zeller-Cambon), Th. Wilder (M.
Durzak) en Hofmannsthal resp. Brecht
(J. Milfull) nieuwe perspectieven
openen. Waar Z. Konstantinovic resoluut Frisch' thematiek centreert in de
relatie tot de vrouw, Ioopt M. Butler
(wei voor het eerst een grondige studie
in het Engels, zij het uitsluitend via de
romanproduktie) nog in het al wat bejaarde spoor door eenzijdig het zoe ken
van een eigen identiteit tot Frisch'
eerste en enige motief te verheffen ; hij
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analyseert echter zo stevig dat zijn betoog mede opgenomen lijkt in de basiskritiek op Frisch' oeuvre en betekenis die niet ophoudt zich uit te breiden.
C. Tindemans
Mario Perniola, L'Alienation Artistique, (Collection 10/18) Union Generale
d'Edition, Paris, 1977, 312 pp.
Dit essay, vertaald uit het Italiaans,
poogt de sociale functionaliteit van de
kunst in de loop der tijden te onderzoeken en zo tot een nieuwe definitie
van het geintegreerde kunstwerk te
komen. S. gaat fel te keer tegen een
opsplitsing in een artistieke sector en
een zgn. economische sector; deze
scheiding invoeren betekent voor hem,
aan be ide zijden aan een vervreemdende indeling doen. De thesis die men
in haar geheel - althans principieel - kan
onderschrijven krijgt zelden een overtuigende argumentering. Al kan men
hier of daar plotseling op vrij indrukwekkende deel-ontwikkeling van
S's pleidooi botsen.
Eric De Kuyper
Gunter Reiss (Hrsg.), Wilhelm Scherer.
Poetik , (dt 44) Max Niemeyer, Tubingen-Deutscher Taschenbuch Verlag,
Munchen, 1977, 310 pp., DM. 14,80.
De tekstuitgave van W. Scherers colleges (1888) gebeurt binnen het kader
van een wetenschapstheoretische stelling. Wat kan een positivistisch geleerde (bronnen, biografisme, feitenidolatrie, prussianisme), historisch al
grondig verafschuwd en veroordeeld,
nu betekenen ? Het kritische relief ligt
op zijn literairtheoretische concept
(poetica analoog aan -economische
factoren, niet in Marxse zin, wei stevig
liberaal ; anticlericalisme ; functionalisme van de lezer ; (verrassende) traditie van de retoriek) en de wetenschapshistorische waarde: Scherer
wordt gemanipuleerd als paradigma
van de (enge) relatie tussen vakgeschiedenis en algemene geschiedenis. Daardoor komen ook zijn grondige

tekorten tot uiting : elitarisme en moraliteit als expressie van de ethische
natie, gedogmatiseerd als normativiteit.
C. Tindemans
Peter Schneider, Atempause, Rowohlt,
Hamburg, 1977, 234 pp.
De ondertitel luidt: Versuch, meine
Gedanken uber Literatur und Kunst zu
ordnen. Eigenaardig, want van ordening valt weinig te bespeuren in deze
verzameling van min of meer lange essays of kritieken, eerder in Die Zeit, '
Frankfurter Rundschau of Konkret gepubliceerd. Of wi I S. hiermee aangeven
dat deze ietwat ongeordende bespiegelingen over literatuur, kunst en politiek
moeten gelezen worden als behorende
tot het verleden en aanleiding waren,
via deze bundeling, tot een nieuw begin ? In ieder geval spreekt uit deze
opstellen de gevoelige intelligentie en
de intelligente gevoeligheid van een typisch produkt uit de jaren zestig:
'ratIos' , ook al poogt hij deze radeloosheid nog zo goed te verbergen (in zijn
literaire besprekingen, die naar mijn
gevoelen ook het zwakst uitvallen) of
integendeel, tot een nieuw en fris rationeel principe uit te werken ,(in de opstellen over cultuur in het algemeen en
cultuurpolitiek in nog ruimere zin). De
beste essayistische geschriften van
Schneider bevinden zich jammer genoeg niet in deze bundeling, maar
moeten opgezocht worden in de voorbije jaargangen van 'Kursbuch'.
Eric De Kuyper

Film
Richard Dyer (ed.), Gays and Film,
British Film Institute, London, 1977, 73
pp., £ 0,75.
Het beeld van de homoseksueel (ook
homoseksuele vrouw) benaderd in drie
middellange opstellen (van Caroline
Sheldon, Jack Babuscio, en Dyer zelf),
vanuit het standpunt van de 'gay liberation'. Zoals altijd in een dergelijke

574

aanpak valt de nadruk doorgaans iets te
veel op de thematische schets en op het
recenseren van het onderwerp in verschillende films. Het stuk van Dyer
ontsnapt hier echter gedeeltelijk aan
omdat hij daarbij een interessante omschrij ving biedt van ' stereotypen'
(geopponeerd aan 'individuals' en
'member types'). 'Camp and the gay
sensibility'
daarentegen
is
een
boeiende zij het te beknopte uitwerking
van S. Sontags ideeen over 'camp',
ditmaal duidelijker gesitueerd in de
homoseksuele context. Lezenswaardig. Een uitvoerige filmografie besluit
dit werkje.
Eric De Kuyper
Peter Gidal (ed.), Structural Film Anthology, British Film Institute, London, 1976~ "140 pp., £ 0,75.
De belangrijkste vertegenwoordigers
van de 'abstracte' film, 'structuralistische' film of ook non-narratieve cinema genoernd worden in deze reader
voorgesteld, becommentarieerd, geinterviewd. Een voorafgaande kennis is onontbeerlijk wil men de soms
ingewikkelde theorieen kunnen 'concretiseren' . De inleiding van Peter Gidal
is weinig verhelderend. Een filmografie
ontbreekt, die toch erg welkom geweest zou zijn. Hoe dan ook, dit blijft
een onmisbaar document voor wie
geinteresseerd is in de nieuwste richtingen van de zgn. experimentele cinema. Ook al door de belachelijk lage
prijs.
Eric De Kuyper

Hans Gunther Pflaum (Hrsg.), Jahrbuch Film 77/78. Hanser Verlag, Munchen, 222 pp., DM. 19,80.
Prettige en nuttige publikatie die, laten
we het hopen, de Duitse filmkritiek
weer een beetje meer op dreef zal helpen. De artikelen handelen vooral over
de situatie van de Duitse film, in de
voorbije jaren : na de euforie, komt nu
een vlaag van temeergeslagenheid opzetten. Het wil maar niet vlotten : het
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subsidieringssysteern zit fout, de filmers lijken weI uitgeput, de nieuwe generatie blijft maar uit, en vooral : de
algemene sfeer is niet stimulerend voor
het filmmaken, Onmisbare informatie
ook over de aparte verhouding filmtelevisie in de BRD. Mooie druk, klare
lay-out, fraai geillustreerd en intelligente lectuur.
Eric De Kuyper

Hans Gunther Pflaum (Hrsg.), Jahrbuch Film 78/79. Berichte-KritikenDaten, Hanser Verlag, Munchen, 1978,
244 pp., (geill.), DM. 19,80.
Zoals zovele gelijkaardige publikaties
heeft dit jaarboek iets overbodigs, iets
krampachtigs, en uiteindelijk toch ook
een nuttig aspect. Het overbodige ligt
hem namelijk in het feit dat niemand erg
goed schijnt te weten wat men met zo'n
jaarlijkse publikatie moet/kan aanvangen. Voor het nemen van een zekere
afstand is het te vroeg (want zo'n publikatie dient al erg vroeg voorbereid te
worden) ; wel ziet men zoiets als een
draad door enkele opstellen lopen:
vrouwenfilms, wat zijn dat ?
Het krampachtige komt doordat de situatie op filmgebied in Duitsland, na
een paar jaren artistieke hoogconjunctuur, er eerder triest uitziet. Men
weet niet zo goed waar het naartoe
moet, niettegenstaande succes-carrieres van een paar enkelingen zoals Herzog, Wenders en Fassbinder. Bovendien is de filmtheoretische toestand
akelig aan het worden : de Duitse filmspecialisten hebben geen aansluiting
gevonden met de Frans-Angelsaksische renouveau op filmtheoretisch
vlak (behalve het groepje oude getrouwen dat werkzaam is rond 'Filmkritik' maar hier niet aan bod komt), en
zijn nauwelijks toe aan het ontwerpen
van een eigen altematief. Onmisbaar is
het jaarboek dan toch, al was het maar
voor het grondige en goedgedocumenteerde opstel over de toestand van de
Duitse filmverhuurhuizen. Een ander
facet van de Duitse filmmisere.
E. De Kuyper

Boekbespre king

U. Jeaggi, M. Schaub, u.a., Film in der
Schweiz; (Reiche Film 17) Hanser Verlag, Miinchen, 1978, 240 pp., (geill.),
DM. 17,80.
Eindelijk eens een degelijk en goedgemformeerd overzicht van een van de
boeiendste nationale filmscholen, de
Zwitserse. Een uitvoerige contextuele
beschrijving, met even uitvoerige portretten van de belangrijkste cineasten
(Goretta, Schmid, Soutter, Tanner) en
genres (de speelfilm en de documentaire). Maar niemand die het nodig
vindt op dit fascinerend verschijnsel
met liefde en nieuwsgierigheid in te
gaan ; alsof ze zelf niet beseffen en niet
waarderen wat hier tijdens de jaren
60-75 gebeurd is. Deze filmtheoretici
zijn hun eigen film niet waard...een situatie die een beetje gelijkloopt met de
Duitse en even ongezond is.
Eric De Kuyper
Femand Jung, Claudius Weil, Georg
Seesslen, Der Horror Film, Roloff &
Seesslen, Munchen, 1977, 527 pp., deel
I-II (geill.), DM. 36,-.
Claudius WeillGeorg Seesslen, Kino
des Phantastischen, Roloff und Seesslen, Munchen, 1976, 190 pp., (geill.),
DM. 18,-.
Georg Seesslen, Der Asphalt-Dschungel, Roloff und Seesslen, Munchen,
1977, 269 pp., (geill.), DM. 22,-.
Deze nieuwe en onafhankelijke uitgeverij brengt hiermee de eerste delen van
een groots opgevatte encyclopedie van
de populaire fum op de markt. In de
eerstkomende jaren verschijnen er telkens twee delen (een encyclopedischlexicografisch opgevat ; het andere met
meer monografische allures) over een
thema. De eerste afleveringen liggen nu
voor, maar kunnen niet over de gehele
lijn bevredigen. Vooral hetlexicon over
de horror-rum komt nogal schraal en
elementair over, en blijkt weer eens
vooral gebaseerd op tweedehands informatie (terwijl er juist een sterke behoefte be staat aan grondige reevaluatie). De tegenhangers ervan (Kino des Phantastischen en Asphalt
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Dschungel) ontgoochelen uiteindelijk
minder omdat ze essayistisch van aard
zijn, en hier een fragmentarische benadering meer verantwoord lijkt. Al bij aI,
kijkt men toch uit naar de volgende delen, en naar de complete 20-delige uitgave.
Eric De Kuyper
Edward Murray, Fellini. The Artist,
BCW Publishing, Bembridge, 1977,256
pp., (geill.), £. 6,50.
Fellini, Casanova, Diogenes, Zurich,
"1977, 254 pp.
Murrays studie, schools van opzet (de
man, de kunstenaar, het werk) en
braafjes uitgewerkt zal weinig nieuw
licht werpen op de· wereld van de Italiaanse cineast. Het is eigenlijk verrassend hoe altijd maar opnieuw dezelfde
cliches (barok, theatraal, ... ) gebruikt
worden om een werk te duiden dat - zo
blijkt uit de recente films - toch niet zo
makkelijk onder dergelijke esthetische
en/of existentialistische noemers onder
te brengen vall. Over de jongste rum
van de meester verschenen zoveel teksten en interviews, dat het nuttig kon
zijn daaruit een selectie te distilleren.
Deze is ietwat karig uitgevallen in deze
pocket ; maar het wordt dan voor een
groot deel gecompense.erd door de afdruk van het draaiboek (uitsluitend
dialogen en descriptieve passages), en
een paar andere documenten, w.o. een
vijftigtal foto' suit deze fascinerende
film,
Eric De Kuyper

Mmcellanea

Fons Cras en Ad Houtman, Overspannen. Een werkplaatsboek over werken
aan welzijn in het spanningsveld tussen
individu en samenleving, (Werken en
wegen 5) Dekker & van der Vegt, 1978.
Een van de werken voor de voortgezette agogische beroepsopleiding, door
twee docenten aan een voortgezette
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sociaal-pedagogische opleiding geschreven. Wie denkt een klinisch boek
over overspanning voor zich te hebben,
zoals Th. Kraft schreef of De mensen
hebben geen Leven van J. Weyel, vergist zich. Deze schrijvers gaan uit van
de humanistische psychologie van
Maslow; kemgedachte: behoeftenhierarchie. Daama de dialectische sociologie, van Adorno e.a.. Vervolgens
trachten ze een synthese te bewerkstelligen tussen beide gezichtspunten.
In elk hoofdstuk is aandacht voor individu, in de zichzelf vragende hulpverlener, anderzijds voor organisatie
en daarvan speciaal weer voor de onderwijssituatie. Bij het opnoemen van
de elementaire fysieke behoeften wordt
die aan slaaprust vergeten, terwijl deze
bij uitstek tot overspanning zou leiden
volgens anderen. De schrijvers geven
tenslotte concrete utopieen en als bijlage definities. 'Welzijn' krijgt op pp.
206 en 207 weI vorm, maar geen inhoud.
Het maakt de indruk dat de agologen
veel wat al gezegd is door sociale psychologen, psychiaters en sociologen
opnieuw gaan weergeven in hun eigen
taal.
J.H. van Meurs

kenmerken van deze groep, naast die
van andere groepen. Tenslotte verzamelt nog weer iemand anders verschillende studies van die aard. Dan heb je
een boek als het onderhavige. Uiteraard bevat dit dan vee I losse indrukken ; het staat al een eind af van het
concrete helpen van elkaar ; toch is het
nog lang geen synthese.
AIleen voor beroepskrachten in het
welzijnswerk en de gezondheidszorg
kan het nuttig zijn als toets voor eigen
ervaringen en indrukken.
G. Boeve

Pieter Van Harberden en Robert Lafaille (red.), Zelfhulp : een nieuwe
vorm van hulpverlening, VUGA, 's
Gravenhage., 1978, 279 pp., fl. 28,-.

Chris MacBride, De witte Leeuwen van
Timbavati, Standaard Uitgeverij, Antwerpen,/1978, 208 pp., BF. 450.

Om meteen een misverstand te voorkomen : dit is geen handleiding om te
leren zich op eigen kracht door een
probleern heen te worstelen.
Stel: een groepje mensen komt bijeen
om een oplossing te zoeken voor een
sociale of psychische nood van aIle
aanwezigen. Zij gaan uit van de overtuiging dat zij daartoe in staat zijn onder
elkaar. Dan beschrijft een auteur de

Sam Loyd en Martin Gardner, Mathematische Riitsel und Spiele , (dumont kunsttaschenbiicher) DuMont
Buchverlag, Koln, 1978,213 pp., DM.
12,80.
Honderd zeventig wiskundige opgaven
en raadsels (met oplossingen) uit aIle
landen en culturen. Voor gezelschapsspelen een aangewezen handboek. En
wie sukkelt met de mathematica kan
hier misschien al spelende de geheimen
van de wiskunde ontdekken.
Jo F. Du Bois

In het Timbavati-reservaat (Zuid-Afrika) heeft McBride tweewitte leeuwen
geobserveerd gedurende hun eerste levensjaar. Het is een aantrekkelijk, wetenschappelijk verantwoord relaas,
prachtig in kleuren geillustreerd, Tegelijk biedt het een kleine ecologiestudie
en een stuk inzicht in het beheer van
wildreservaten.
G. Boeve
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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, NL - Tilburg.
Sven-Claude Bettinger, geboren 1951
te Homburg/Saar. Studeerde rechten
en sociale wetenschappen. Sinds 1974
in Belgie en Nederland werkzaam als
correspondent voor verschillende
Duitse radio-omroepen.
Adres : Hoogtepunt Honderd 20, B 1190 Brussel.
Frans Boenders, geboren 1924. Studeerde Germaanse filologie en filosofie
te Leuven. Producer bij de BRT, derde
programma.
Adres: Waterloostraat 41, B-2600
Berchem.
Drs. Eric De Kuyper, geboren 1942.
Studeerde theaterwetenschappen (lAD
en RITCS), filosofie en communicatiewetenschappen (VUB, Brussel).
Studeert aan de Ecole Pratique des
Hautes Etudes Sociales te Parijs (A.J.
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promoveren met 'Pour une Semiotique
du Spectaculaire' . Medewerker van La
Libre Belgique, Les Nouvelles Litteraires, Was 12 jaar producer bij de
BRT. Werkt momenteel aan het oprichten van een bijvak 'dramatologie'
aande K.U.Nijmegen. Doceert er filmnarratologie, alsook aan de Universiteit
te Amsterdam.
Adres : Bijleveldsingel 73, NL - 6521
AP Nijmegen.
Guido De Lepeleire , geboren 1928.
Burgerlijk bouwkundig ingenieur en dr.
in de toegepaste wetenschappen ;
buitengewoon docent aan de K. U.
Leuven ; leidt het laboratorium voor

koeltechniek en klimaatregeling en onderzoeksprojecten voor energievoorzieningen (in de Derde Wereld en
Europa).
Adres : Celestijnenlaan 300 A,B - 3030
Heverlee.
Drs. A.G.J. Dietvorst , geboren 1940.
Studeerde sociale geografie en geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te
Groningen. Werkzaam als wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de
Katholieke Universiteit te Nijmegen.
Hoofdredacteur van het Geografisch
Tijdschrift. Publikaties o.a. in het
Geografisch Tijdschrift, Streven en
Intermediair.
Adres: Meyhorst 61-21, NL - Nijmegen.
Jo F. Du Bois s.j., geboren 1925. Licentiaat klassieke filologie, filosofie en
theologie. Beheerder Middelheim Promotors, lid A.I.C.A. Hoofdredacteur
van Streven-Vlaamse editie.
Adres: Sanderusstraat 5, B - 2000
Antwerpen.
Ger Groot, geboren 1954. Studeert
theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam.
.
Adres : Borneostraat 11 - III, NL - Amsterdam.
Ludwig Kaufmann s .j., hoofdredacteur
van het Zwitserse jezuietenblad
'Orientierung' .
Adres : Scheideggstrasse 45, CH - 8002
Zurich.
Jan Kerkhofs s.j., geboren 1924. Doceert godsdienstsociologie aan de
Theologische Faculteit te Leuven. Secretaris-generaal van het Internationale
Informatiecentrum 'Pro Mundi Vita'.
Adres : Consciencestraat 58/8, B - 3000
Leuven.
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LUDWIG KAUFMANN, Puebla en het evangelie der armen
De bisschoppenconferentie van Puebla is nog anders verlopen dan de meesten verwacht of
gevreesd hadden. De openingstoespraak van de paus is bij de deelnemers allerminst overgekomen als een dictaat of een beknotting van hun discussievrijheid. De verzamelde bisschoppen hebben van meet af aan een werkmethode ontwikkeld en gevolgd, die onafhankelijker en democratischer was dan die welke destijds te Medellin was toegepast.

PIET HUIZING, Een grondwet voor de universele Kerk ?
Het voorlopig ontwerp van een eigentijdse ·grondwet voor de Kerk ' is nu al enige tijd bekend.
De opstellers hebben weI gepoogd enkele bepalingen ervan in overeenstemming te brengen
met een aantal verklaringen van Vaticanum II, maar de gehele opzet laat nauwelijks recht
wedervaren aan de fundamenteel nieuwe orientaties en inzichten van dat concilie. Men
vraagt zich dan ook terecht af of het niet beter en zelfs nodig ware af te stappen van de idee
zelf van een opperste en verbindende grondWET voor de Kerk.

HANS JURGEN BADEN, Max Frisch, religieuze evolutie van een auteur
De auteur analyseert Max Frisch' letterkundig werk vanuit de (ruim geinterpreteerde)
godsdienstige gezichtshoek : hoe namelijk een mens in het reine probeert te komen met de
vraag naar de ultieme zin of onzin van zijn bestaan. De aanvankelijk nog christelijke of ten
minste discreet god-gelovige levensvisie van Frisch' Stiller (1954) slaat om in het tragische
noodlotbesef van zijn Homo Faber (1957) en mondt uit in het illusieloze sceptisme van zijn
tweede Dagboek (1966-1971)~ zijn Montauk (1974) en zijn Triptychon (1978).

LIEVE SCHEER, Bloesemweelde en daarna, bij Maria Vasalis
Door een korte commentaar bij een klein gedicht wil de auteur ons binnenleiden in de wereld
van de dichteres-psychiater M. Vasalis, die het schijnbaar onooglijke als een oorspronkelijk
wonder weet te ervaren en te verwoorden.

PAUL OVERHAGE, Oost-Afrika, knekelhuis van de prehistorie
Sinds 1955 heeft het paleo-antropologisch onderzoek vnl. in Oost-Afrika een aantal verrassende vondsten opgeleverd, die een nieuw licht werpen op de vroegste ontstaangeschiedenis
van de mens als aparte biologische soort. Daardoor werd niet aileen het tijdstip van de
'hominisatie' naar een alsmaar verder verleden opgeschoven, maar werden ook nieuwe
inzichten gewonnen in de verschijningsvormen en mechanismen van de overgang zelf van
dier naar mens.

CARLOS TINDEMANS, Theater en maatschappij
Zijn al dan niet uitgesproken politieke bedoelingen inherent aan het theater, en wat is de
feitelijke, politieke relevantie of irrelevantie van het theatergebeuren voor de maatschappij
'daarbuiten' ? De auteur bespreekt een aantal recente publikaties die, min of meer indringend, op deze vragerr' ingaan, en stelt dat theater, wezenlijk en niet toevallig, politieke
interactie is.

ERIC DE KUYPER, Bij enkele recente Duitse films
Relatiefbeperkte 'nationale ' filmindustrieen kunnen moeilijk aan de verleiding weerstaan om
zich vroeg of laat ook internationale allures aan te meten. Onlangs hebben Wenders, Fassbinder en Herzog die doorbraak op het internationale forum willen forceren. Maar uit de
feitelijke resultaten blijkt dat originele en verdienstelijke cineasten veelal een kwalitatief (te)
hoge prijs betalen. voor dat gewaagde experiment.

Forum
Kerkvervolging in EI Salvador/L. Kaufmann
Duitsland : droom of nachtmerrie/P. van den Berg
De stad en haar problemen, enige recente literatuur/A.G.J. Dietvorst
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Puebla en het evangelie van de armen
L. Kaufmann

'Alegria perfecta' , volkomen vreugde : dat zijn de laatste woorden van het
in Spaans gestelde en 232 bladzijden tellende slotdocument van Puebla.
Met een verwijzing naar het Johannesevangelie (17, 13) spreekt de context
van Jezus Christus als van de enige in wie de mensheid 'tot echte en
volledige bevrijding' en tot 'de volheid van het heil' kan komen. Dat is een
belijdenis waarin de christenen van alle tijden en aIle volkeren zich zonder
moeite kunnen herkennen : boventijdelijk en universeel, is ze eigenlijk
onaanvechtbaar en kan men ze misschien verstaan als een echo op de
boodschap die de paus als 'universele herder' in Mexico en op de
openingszitting van de conferentie had verkondigd.

Uitgangspunt en werkmethode
Maar de conferentie wilde het niet - en zou het niet - hebben over de
'rnensheid' in het algemeen maar over Latijns-Amerika in heden en toekomst : hoe kan dit continent 'geevangeliseerd", hoe kan het evangelie
daar werkzaam worden ? Het slotdocument van Puebla begint dan ook
met een 'pastorale visie op de werkelijkheid van Latijns-Amerika'. In zijn
openingstoespraak, die voor het verder verloop van de conferentie waarschijnlijk doorslaggevend is geweest, had de president van de CELAM,
kardinaal Aloisio Lorscheider van Brazilie, er bij de verzamelde bisschoppen op aangedrongen dat zij die werkelijkheid als uitgangspunt van
hun werkzaamheden zouden nemen. Niet ten onrechte he eft men die rede
het 'contrapunt' genoemd van de 'quasi-encycliek' die de paus uit Rome
had meegebracht en bij de opening had voorgelezen. Met een nogal drastische beeldspraak zou men kunnen stellen dat de Braziliaanse kardinaal
zijn hand stak in die toespraak (en de vele andere toespraken) van de paus
om ze als een zak binnenste buiten te keren en de eigenlijke bedoeling
ervan bloot te leggen : het evangelie van Jezus Christus naar de Latijnsamerikaanse realiteit toe te halen. Wat in de toespraken van de paus
eerder eindpunt en doel was, werd door Lorscheider opnieuw tot uitgangspunt gepromoveerd. Beide benaderingen, de 'van boven naar beneden verlopende' lijn van het pauselijk betoog en de 'van de bodem uitgaande' lijn van Lorscheiders openingsrede, hebben in alle geval een
onbetwistbare uitwerking gehad: de Pueblaconferentie kon met een
schone lei beginnen en zich met name van meet af aan distantieren van de
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(door vele personen en instanties gewraakte) voorbereidingsdocumenten
die kant en klaar op tafellagen. Met een merkwaardig gevoel van vrijheid
en onafhankelijkheid zou de vergadering 'vanafhet nulpunt' beginnen. Zij
betuigde haar onafhankelijkheid o. m. door zelf de samenstelling te bepalen van de zo belangrijke coordinatiecornmissie. Zij verwierp de geplande
benoeming van de commissieleden door het presidium en verlangde dat ze
door het plenum verkozen zouden worden. De vijf verkozen.commissieleden waren een aanmoediging voor de deelnemers die Lorscheiders verwachtingen deelden. Het waren allen beslistjonge bisschoppen :' Mendes
de Almeida s.j. (48j.) uit Brazilie, hulpbisschop in het team van kardinaal
Arns te Sao Paulo; Flores (51 j.) uit de Dominikaanse Republiek ; Me
Grath (54 j.) uit Panama, kanditaat voor het presidentschap van de CELAM: Barnbaren s.j. (50 j.) uit Peru; Laguna (49 j.) uit Argentinie , .
Een tweede maal bevestigde de vergadering haar onafhankelijkheid door
zelf de thematiek en de werkwijze te bepalen, waardoor men ook binnen
de commissie opnieuw 'vanafhet nulpunt' kon vertrekken. Men kan zich
zelfs afvragen of zij zodoende haar krachten niet wat he eft overschat : een
gevoel dat blijkbaar ook binnen de vergadering weI eens merkbaar werd.
Henri Fesquet heeft in Le Monde uitdrukkelijk kritiek geuit op de wijze
waarop Puebla 'concilie in het klein' wou spelen. Vanzelfsprekend zal
men zich weI, naar aanleiding van een of ander punt, de voorbereide
documenten te nutte hebben gemaakt, en met name waar het historisch
overzicht ter sprake kwam, waarmee trouwens het slotdocument begint.
Wat men in de toespraak van de paus in Guadeloupe had gemist, werd hier
onomwonden uitgesproken : alles n1. wat de evangelisatie van LatijnsAmerika historisch belast . In hun 'boodschap' erkennen de bisschoppen
hun fouten en verklaren zij dat de bekering bij hen zelf moet aanvangen.
Dat zijn tonen die men niet zo vaak hoort in de kringen van de kerkelijke
hierarchie en die zelfs op het Tweede Vaticaans Concilie maar met moeite
werden geuit. Daar werd in elk geval nog met geen woord gerept van de
'medeplichtigheid van de Kerk met de machten van de wereld'. Ofschoon
wij joumalisten geen coherente informatie konden krijgen over de totstandkoming van deze tekst (evenmin als over de genese van de meeste
andere) sijpelde het toch door dat de oorspronkelijke versie ervan veel
triomfalistischer had geklonken.
Blijkbaar had de algemeen toegepaste methode van de 'groepsdynamiek'
ook in dit geval voortreffelijk gewerkt. Onze gesprekspartners, die
nauwelijks iets loslieten over het verloop van de discussie binnen de
vergadering, berichtten ons des te uitvoeriger over wat die 'methode'
behelsde. Zodra een commisie merkte dat zij een gemeenschappelijk
'heet' thema aan het bestuderen was, ging een tweekoppige delegatie van
die commisie aIle andere opzoeken om hun kritiek te vernemen en met ze
van gedachten te wisselen. Misschien maakt die methode (de personen in
kwestie werden bij wijze van scherts 'methodisten' genoemd) nog weI
school in de eerstvolgende wereldsynode te Rome. Waarom eigenlijk
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niet ? Waarom zou een merkbaar zeltbewuster geworden Latijns-Amerika dat nu al 42 % van aIle katholieken omvat, altijd een 'ontvangende '
Kerk moeten blijven en niet ook een 'gevende.' Kerk kunnen zijn ? Ret
historisch overzicht van het slotdocument wilde juist ook dat zelfbewustzijn versterken. 'Dat is het nieuwe", zei ons kardinaal Arns in een interview, 'dat Latijns-Amerika zich thans binnen de Kerk als een (volwaardig)
geheel voelt'. am die reden wou het historisch overzicht niet aileen de
schaduwzijden maar ook enkele lichtpunten vermelden : voorbeelden van
missionarissen die zich als enkeling of als groep, inzetten voor de rechten
van de indianen en de zwarten, die de evangelisatie verbinden met respect
voor - en stimulering van de eigen culturele waarden en met een voorkeur
voor de armen en armsten.

Analyse van de Latijnsamerikaanse werkelijkheid
In de analyse van het heden spaart het document geen woorden om
ellende, uitbuiting en ontkenning van de mensenrechten onmisverstaanbaar aan te klagen. Meer dan honderd miljoen mensen, zo heet het,
worden daar de meest elementaire en fundamentele rechten ontzegd : het
recht op leven, wonen, voedsel, werk en onderwijs. Er is uitdrukkelijk
sprake van de massa's in de armenwijken 'die daarbij nog voortdurend de
geetaleerde rijkdom van de andere sociale klassen moeten verdragen '.
Met name worden ook vermeld : de kinderen en jongeren, de werklozen,
de boeren zonder land, de 'gemarginaliseerde ' Afro-Amerikanen en met
de uitroeiing bedreigde indianen.
Aangeklaagd wordt de vaak voorkomende negatie van het recht tot vrije
vereniging en vergadering, waarvan in het buurland Guatemala en in EI
Salvador zopas weer hemeltergende voorbeelden bekend werden (1). Op
dit punt laat het slotdocument aan duidelijkheid niets te wensen over en
stelt het zowel de militaire regimes als de 'manager-groepen' van de
economie verantwoordelijk voor de ontkenning van de mensenrechten en
de onderdrukking van de arbeidersorganisaties. Uitdrukkelijk wordt erop
gewezen dat de politieke verhoudingen de laatste jaren nog verslechterd
zijn en dat het 'gemstitutionaliseerde onrecht' nog is toegenomen : de
klooftussen arm en rijk, en de bevoorrechting van het kapitaal tegenover
de arbeid zijn alsmaar groter geworden. Tegelijk echter hebben de 'marxistische ideologieen' en 'strategieen' in de 'praxis' niet aIleen een aantal
christelijke waarden geofferd, maar hebben zij ook 'niet-realistische utopieen' opgeroepen en de 'spiraal van het geweld' nog verder opgeschroefd. Daartegenover staan de verdedigers van de ideologie van 'riationale veiligheid' , die zichzelf zoeken te rechtvaardigen op grond van

1 Cfr, L. Kaufmann, Kerkvervolging in El Salvador, in ditzelfde nummer, pp. 640
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'hun subjectieve bekentenis tot het christelijk geloof, terwijl maar al te
duidelijk blijkt dat die ideologie verantwoordelijk is voor zo veel machtsmisbruik en ontkenning van de mensenrechten.
Aan die opsomming van de drie ideologieen - Kapitalisme, Marxisme en
Nationale Veiligheid - beantwoordt in het centrale hoofdstukEvangelizacion y promocion een lijst van de bestaande 'verafgodingen'. De taal die
daar tegen macht en rijkdom gehanteerd wordt, is zo mogelijk nog scherper. Men kan het evenwel betreuren dat de 'marxistische praxis' zo
vluchtig en in algemene termen werd behandeld. Er was in Puebla toch
ook een niet onaanzienlijke Cubaanse vertegenwoordiging en het is jammer dat de beschrijving van de hele Latijnsamerikaanse realiteit zich niet
ook met die werkelijkheid heeft ingelaten. Ondanks de beperkte godsdienstvrijheid en nog heel wat andere dingen in dat land die niet (of nog
niet) aannemelijk lijken - wat eveneens door de katholieke Cubanen toegegeven wordt - kan toch niemand loochenen dat geen enkele Cubaan nog
honger hoeft te lijden en dat elementaire medische zorg en onderwijs daar
voor iedereen toegankelijk geworden zijn. Daar schijnen dus drie mensenrechten, die het Puebladocument elementair acht, in de praktijk gerealiseerd te zijn. Daarvan werd echter met geen woord gerept, Cuba was
klaarblijkelijk geen bespreekbaar thema. Een Cubaanse serninariedirecteur zei me, opde slotdag van de conferentie, dat tussen de Cubaanse en
de andere deelnemers slechts zelden een hartelijk contact had bestaan :
meestal hielden ze zich op een afstand en niet weinige keren sneed men de
Cubanen gewoon de pas af. Eerlijkheidshalve moet ik nog vermelden dat
vele journalisten de aartsbisschop van Havana tevergeefs om een onderhoud hebben verzocht : de eenenvijftig verzoeken om een interview heeft
hij zonder meer aIle afgewezen.

De bereikte eenstemmigheid
Wij zeiden reeds dat wij helemaal geen concrete inlichtingen konden
verkrijgen over wat er zich eigenlijk binnen de vergadering afspeelde : van
de,discussies en de confrontaties, het leerproces en de botsing der opinies
drong nauwelijks iets naar buiten door. Het mocht evenmin baten dat wij,
in prive-gesprekken met zelfs invloedrijke deelnemers van de conferentie,
er steeds weer op wezen dat de publieke opinie slechts geinteresseerd was
in een dynamische berichtgeving (over de inhoud en het verloop van de
werkzaamheden) en niet in een lijvig, 22 hoofdstukken tellend, slotdocumente
Het antwoord daarop van een Helder Camara b.v. was: dat het 'papier'
zelf niet zo veel be lang had. Het belangrijkste was dat men erin geslaagd
was een aanzienlijk aantal bisschoppen in het bewustwordingsproces te
betrekken. Ongeveer dezelfde mening vertolkten niet aIleen andere bisschoppen, maar zelfs de theologen, deskundigen die men van de con-
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ferentie had uitgesloten, maar die (zoals nadien bleek) vanuit de stad met
individuele deelnemers aan de conferentie bleven samenwerken en dat
nog weI met een groeiende erkenning van hun verdiensten voor de conferentie ! De 'communion y participacion' - gemeenschap en actievedeelname - twee trefwoorden voor de hele pastoraal van de toekomst - waren
dit keer, zo meende men, veel breder gespreid geweest dan ten tijde van
Medellin, waar tenslotte slechts enkele deskundigen (naast een paar charismatici) de doorslag hadden gegeven. De verdienste voor de opbouw van
die consensus kwam ongetwijfeld toe aan mannen zoals Helder Camara,
die de nadruk legden op wat de deelnemers verbond en niet ophielden
tussen de deelnemers bruggen te slaan. In dat verband vernam men dat het
ontwerp van het reeds vermelde kernstuk van het document over' evangelisatie en menselijke ontwikkeling' gezamenlijk was voorbereid door de
twee 'antipoden' van de conferentie : Helder Camara en de (conservatieve) Lopez-Trujillo. Dat ontwerp werd tenslotte aan het plenum voorgelegd. In een dergelijke sfeer van bereidwilligheid tot' goede compromissen' en samenwerking, die ook de theologen kenmerkte, hoeft het ons niet
te verwonderen dat op die late avond van de 13e februari, de secretaris-generaal van de CELAM en de conferentie, de zoeven vermelde Columbiaanse bisschop Lopez-Trujillo, kon verklaren dat het slotdocument met
178 op de 179 stemmen en een onthouding, 'met zeer grote eenstemmigheid' dus, was goedgekeurd. Al was die eenstemmigheid wel tot stand
gekomen ten koste van enkele nog concretere uitspraken, ze omvatte toch
veel meer dan enkele abstracties. Ze bevestigde en continueerde de beslissende keuze voor de armen die in Medellin begonnen was.
Ook de meer theoretische en tegelijk gespecificeerder uitwerkingen van
het omstreden thema van de bevrijding waren op de keper beschouwd,
ontleend aan de vele stimulerende inzichten en gedachten van de theologen en theologieen van de bevrijding, al werden die nergens - in negatieve
noch positieve zin - met name genoemd ; evenmin trouwens als er ook
maar een van de vele toespraken van de paus in het document werd
vermeld ! Hopelijk zal men daaruit ook bij ons, en met name in Duitsland,
zijn lesje leren in verband niet aIleen met de bevrijdingstheologie, maar
ook met de krampachtige angst voor de communisten. Het seminarie van
Puebla, waar de deelnemers van de conferentie gevestigd waren, maakte
van bij de aanvang de indruk een bolwerk te zijn dat uitsluitend tegen
'links' gericht was: zo diende men althans de uitsluiting te verstaan van
een aantal theologen enjoumalisten, door een beslissing van het secretariaat van de CELAM en zijn bondgenoten in de Romeinse curie (2).
Naarmate echter de conferentie vorderde, moest al wie niet volkomen
blind of doof was, weI merken dat vervalsingen en verdraaiingen van de
waarheid en uitbarstingen van angst, haat en Jaster, haast uitsluitend uit de

2 Cfr. Giorgio Callegari, Zal Puebla wel Puebla zijn ?, in Streven, jan. 1979', pp. 69-71.
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rechtse hoek kwamen : de deelnemende bisschoppen en kardinalen werd
de bedoeling toegedicht ' een staatsgreep tegen de paus' te plannen ; zelfs
de bekende aartsbisschop McGrath werd voor 'communist' uitgescholden. En dat stond allemaal te lezen in dezelfde pers die dag voor dag de
trom roerde tegen de 'bevrijdingstheologen', tegen de 'machinegeweerpriesters' en de ' subversieve jezuieten' . Die pers, waarvan de pamfletten
tot in de kathedraal van Puebla ter inzage lagen, maakte het tenslotte zo
bont, dat de bisschop van Puebla op de slotdag van de conferentie uitdrukkelijk zijn excuus aan de overige bisschoppen heeft aangeboden.

Uitgesproken en verzwegen conflictstof
Heel wat onverzoenlijker he eft zich bisschop Aparicio van Salvador in een
van zijn preken opgesteld : naar het heet zouden toen vijf bisschoppen
ostentatief de kerk verlaten hebben. Tijdens een interview was dezelfde
bisschop nog kort tevoren uitgevaren tegen de aartsbisschop van EI Salvador, tegen de jezuieten en tegen de boeren(campesinos)-organisaties(3).
Aartsbisschop Romero en de generaal van de jezuieten Arrupe, hebben
van hun kant in een persconferentie de zijde van het yolk gekozen.
Bepaalde spanningen, om niet te gewagen van onoverbrugbare tegenstellingen, zijn dus soms toch aan de dag gekomen ; maar dat hoort nu
eenmaal bij de 'ergernis ' van de werkelijkheid.
Andere 'hete hangijzers' zijn, evenals in Medellin, taboe gebleven. Dat
was o.m. het geval met de omstreden kwestie van de 'viri probati' :
gehuwde mannen van 'beproefde' levenswandel en capaciteiten die, tot
priester gewijd, in de lokale christengemeenschap zouden voorgaan.
Daarover werd te Puebia gezwegen, ofschoon kardinaal Lorscheider nog
pas vorige zomer, in een aan Orientierung toegestaan interview, had
verklaard en aangekondigd dat Puebla op dit punt een stap verder zou gaan
dan Medellin en weI met het oog op de inculturatie van de missionering
onder de indianen. Het verzwijgen van deze aangelegenheid, evenals
trouwens het ontbreken van een wat indringende tekst over de specifieke
eisen van de missionering onder de indianen, waren nog verwonderlijker
wanneer men bedenkt dat Lorscheider in zijn openingstoespraak van de
conferentie de noodzaak van nieuwe vormen van het kerkelijk ambt, met
name onder de 'inheemsen' beklemtoond had. De uit betrouwbare bron
bekende reactie van enkele vertegenwoordigers van de Romeinse curie op
die toespraak wettigt het vermoeden dat ook de oorsprong van dit taboe
aan de boorden van de Tiber (of de Rijn) gezocht dient te worden. Men zou
hebben willen verhinderen dat Latijns-Amerika, voor het aanschijn van de
hele wereld, juist op dit punt een gewaagd experiment zou hebben aange-

3 Cfr. L. Kaufmann, Kerkvervolging in El Salvador, in ditzelfde nummer, pp. 640
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durfd of aIleen maar dat een hier en ginds al de facto begonnen experiment
open bediscussieerd zou worden.
Veel beter verging het de eveneens omstreden kwestie van de basisgemeenschappen, ondanks het verzet daartegen van Europese zijde. Uitgerekend in de commissie die dat thema te behandelen had, zetelden vier
'Romeinen", die blijkbaar achter dat trefwoord niets anders konden vermoeden dan wat zij meenden te weten van de christelijke verzets-gemeenschappen in Italie.
Een eerste, zwak ontwerp van de commissie raakte niet door het plenum.
Uiteindelijk werd het begrip 'basisgerneenschap' zelfs een sleutelwoord
voor het hele document. Dat betekent niets anders dan dat een 'structuurverandering' die zich binnen de Kerk al krachtig ontwikkeld had, nu ook
geaccepteerd wordt. Kan dat aIleen in Latijns-Amerika 7Dat is de vraag.
Hebben wij echt zo veel onderdrukking nodig, eer men eraan denkt ook de
'basis' in de Kerk actiefte laten worden en die basis een bestaansrecht te
geven ? Hebben wij echt, aldus kardinaal Arns, de aanmatiging van militaire regimes nodig, vooraleer studenten en andere jongeren ertoe komen
naar een 'eenvoudig menselijk contact' met de vertegenwoordigers van de
Kerk te gaan zoeken ?

Leren van Puebla ?
De vraag of wij van Latijns-Amerika iets kunnen leren, is tot nog toe
nauwelijks gesteld. Het antwoord kan in geen geval uitsluitend uitgaan van
de gedachte aan een 'evangelie voor de armen' : de vraag is veeleer of wij
bereid zijn, op een heel nieuwe wijze, het evangelie van de armen aan te
nemen. Dat betekent vooreerst : bereid zijn om onze westerse of 'noordelijke' zelfingenomenheid te laten varen.
Vervolgens zullen ook wij, hier bij ons, moeten leren luisteren naar wat
armen en marginalen, gastarbeiders, gehandicapten en jongeren ons te
zeggen hebben, en naar de ervaringen van 'handtastelijke' en meer
'geestelijke' aard die zij kunnen inbrengen. Tenslotte stellen de trefwoorden van Puebla, 'gerneenschap' en 'actieve deelname', ook in onze wereld
grote vragen aan de bestaande kerkstructuren en de eventuele recente
verharding daarvan. Dat geldt hier beslist niet minder dan' ginds ' ver weg,
waar b. v. alsmaar meer bisschoppen beseffen dat zij hun hele gedrag en
levensstijl moeten veranderen en niet langer 'onder elkaar' kunnen blijven
en alles bedisselen.
'Basis' mag dan in Latijns-Amerika een proletarischer klank hebben dan
bij ons, in laatste instantie gaat het hier en ginds om hetzelfde dilemma : of
'een Kerk die aan de kant van het Yolk staat' (aartsbisschop Romero) of
een Kerk die er door een kloof van gescheiden is. 'Een Kerk die uit het
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volk geboren wordt' : dat motto van Puebla mag nooit meer verstommen.
Met Helder Camara dient men er alleszins aan toe te voegen : 'en uit het
waaien en stormen van de Heilige Geest'. De Geest waait natuurlijk waar
hij wile Maar waar hij erin slaagt 'de gebukten uit het stof op te heffen' is
zijn werking waarschijnlijk duidelijker waarneembaar, dan in de landen
waar ruime .inkomsten uit een door de staat verzekerde 'Kirchensteuer'
bijna onvermijdelijk zelfvoldaanheid kweken.
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Een Grondwet voor de Universele
Kerk?
P. Huizing

Herder Korrespondenz publiceerde in december 1978een Duitse vertaling
van de Latijnse tekst van een ontwerp voor eengrondwet voor de kerk -lex
ecclesiae universalis- ofwei een canonieke grondwet van de universele
katholieke kerk -ecclesiae catholicae universae lex canonica fundamentalis-. Het ontwerp lag sinds juni 1976 klaar, en werd in mei 1977, bij
gelegenheid van een bijeenkomst van de kardinalen van de 'Pauselijke
commissie voor de herziening van het kerkelijk wetboek' aan de leden
uitgereikt, met de mededeling dat zij binnen een jaar daarop nog konden
reageren. In het mededelingenblad van de commissie communicationes is
over de verdere lotgevallen van het ontwerp nog niets gepubliceerd.
Om zinnig erover te schrijven, is althans een zeer globaal overzicht van de
inhoud nodig. Daarom wordt die achteraan het artikel afgedrukt.

Kritische aantekeningen
We moe ten ons hier tot enkele beknopte algemene en bijzondere notities
beperken.
Algemene

Het fundament van de Kerk. Theologisch gezien is de idee zelf van een
door de paus uitgevaardigde grondwet of constitutie van de Kerk op zijn
minst aanvechtbaar. Het fundament van de Kerk is Christus en zijn
verkondiging, zoals die ons zijn overgeleverd in de geschriften van het
Nieuwe Testament. Dat is een levend fundament, waarop een levende
Kerk voortbouwt ; een fundament dat altijd blijft en waarop de bouw van
de Kerk altijd blijft steunen, in aIle ontwikkelingen die zij door de eeuwen
heen heeft doorgemaakt en zal doormaken. Dat fundament kan niet worden vervangen door een grondwet, en evenmin daarin worden vastgelegd.
Geen autonome grondwet. Juist de idee van een grondwet suggereert de
gelijkenis met een grondwet, waarin de fundamentele staatsvorm met haar
fundamentele bestuursstructuren en normen van een yolk worden vastgelegd. Daarbij worden speciale regels vastgesteld om een sterke stabiliteit van de grondwet te garanderen ; bijvoorbeeld dat die aIleen met
toestemming van twee derden meerderheid van de hele volksvertegen-
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woordiging kan worden gewijzigd. Zo'n grondwet 'constitueert' de staat
(vandaar de naam 'constitutie'). De Kerk 'constitueert' zichzelf niet. De
pausen of de hierarchie ' creeren' de Kerk niet ; ook niet de fundamentele
rechtsorde van de kerkgemeenschap. Die is voorgegeven in de levende
prototypen in de geschriften van het Nieuwe Testament. Een 'autonome'
grondwet kan in de Kerk niet bestaan : ze blijft altijd staan onder de kritiek
van het evangelie.
Gevaar voor verminking van Vaticanum II. Zelfs al is de bedoeling van het
ontwerp niet om het blijvende fundament van de Kerk te vervangen of vast
te leggen, maar aIleen om de leer over de Kerk van het Tweede Vaticaans
Concilie samen te vatten, dan nog bestaat het reele gevaar dat die leer
daardoor verminkt gaat worden. De teksten van het ontwerp zijn grotendeels gekozen uit documenten van het concilie. Die keuze is vanzelfsprekend door de opstellers gemaakt vanuit hun bepaalde opvattingen en
oogmerken en met de door hen nodig geachte aanpassingen. Die uitgekozen en aangepaste teksten, bijeengebracht in een grondwet, gaan een eigen
bestaan leiden. Ze zullen worden uitgelegd volgens de methode van uitleg
van teksten van kerkelijk recht, die aanmerkelijk verschilt van de methode
van uitleg van concilieteksten. Er bestaat aIle kans dat canonisten en
kenners van het concilie zullen gaan discussieren over welke uitleg het
hoogste gezag heeft : die van de oudere teksten in documenten van een
oecumenisch concilie, of die van de jongere in een pauselijk document.
Ondanks de ongetwijfeld eerlijke bedoeling van het ontwerp het concilie
geheel in zijn waarde te laten, kan het de hier gevreesde gevolgen niet
ontwijken.
Dat klemt temeer, omdat het ontwerp zich voornamelijk op teksten van de
dogmatische constitutie over de kerk Lumen gentium baseert, en desbetreffende teksten van andere belangrijke conciliedocumenten als de
constitutie over de liturgie, de pastorale constitutie over de kerk in de
huidige wereld, het decreet over het oecumenisme e.a. buiten beschouwing laat. Bovendien worden de teksten van Lumen gentium, veel
meer dan in de contekst van de constitutie zelf, in verticale ofweI hierarchische richting gebruikt.
En daar komt nog iets bij. Een van de slotbepalingen verklaart, dat de
canones van deze grondwet voorrang hebben boven aIle andere kerkelijke
wetten, besluiten en voorschriften, van welk gezag ook ; en dat deze, als
ze met die canones in strijd zijn, geen enkele kracht hebben. AIle met die
canones strijdige gewoonten worden verworpen. Verder moeten al deze,
onder de grondwet staande, rechtsbronnen worden verklaard en toegepast
volgens de bepalingen van deze grondwet. (c. 84, §§ 1-3).
Dat betekent dus niets meer of minder dan dat de tekst van deze grondwet
voor de hele rechtsorde van de kerk het hoogste gezag wordt, waaraan niet
aIleen Vaticanum II, maar aIle concilies, van de oudste tot de jongste, en
heel de canonieke traditie van Oost en West ondergeschikt zijn. De canonisten zouden dus niet meer de canones van deze grondwet kunnen
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interpreteren - en eventueel corrigeren - op grond van de teksten en de
geest van het concilie, maar ze zouden omgekeerd de teksten van het
concilie moeten verklaren - en eventueel corrigeren - vanuit de teksten en
de geest van de grondwet.
Men vraagt zich in gemoede af, of de opstellers van dit ontwerp zulke
consequenties werkelijk hebben voorzien en gewild. Maar het staat er
wel !
Gevaar voor christelijke eenheid ? Het ontwerp zou een gevaar voor de
christelijke eenheid kunnen worden, als ze de vrees van andere christenen
ten aanzien van het wettelijk denken van de katholieke kerk zou bevestigen. Ik hoop, dat onze nieuwe paus daarvoor heel fijngevoelig zal zijn : ik
ben namelijk van mening, dat andere christenen niet zozeer tegen het
pausschap op zich zijn als weI tegen een bepaalde manier, waarop het
uitgeoefend is. (Kardinaal Suenens vlak v66r het laatste conclaaf:
Orientierung 31 oktober 1978, p. 215.)
Al in verscheidene documenten, die de conclusies weergeven van oecumenische gesprekken, gehouden door commissies samengesteld uit representatieve leden van verschillende christelijke kerken, wordt een principiele in stemming met een leidinggevende centrale instantie voor heel de
christenheid ook door lutheranen, anglicanen en anderen uitdrukkelijk
uitgesproken. De massieve nadruk, die het ontwerp legt op het pauselijk
gezag - ook al zijn de telkens herhaalde bevestigingen daarvan, op zich
beschouwd, niet onjuist - zou inderdaad andere christenen huiverig kunnen maken zelfs voor zo'n principiele instemming.
Men bedenke, dat de bisschoppensynode van september-oktober 1967
haar goedkeuring gaf aan een reeks beginselen, waarvan de herziening van
het kerkelijk wetboek uit zou moeten gaan. Daarin stond op de vijfde
plaats 'over de toepassing van het beginsel van subsidiariteit in de Kerk'.
Dat vijfde nummer werd met 128 stemmen v66r, 58 v66r met wijzigingsvoorstellen, en 1 stem tegen aangenomen. Ais dit inderdaad werd bedoeld
als een rechtsbeginsel, dat ook in kerkelijke rechtsverhoudingen onderhouden moet worden, zou dat dan niet, zoalliever niet in een 'grondwet' ,
dan toch weI onder de fundamentele rechtsbeginselen van het kerkelijk
recht moeten worden opgenomen, met de uitdrukkelijke vermelding dat
het een algemeen geldend beginsel is, voor aIle kerkelijke bestuursinstanties ?
Bijzondere
Rechtspositie van de g elovigen ? Hoofdstuk I artikel 2 Fundamentele
plichten en rechten van de gelovigen gaat in theorie over de plichten en
rechten van aile gelovigen zonder onderscheid, maar uit de inhoud blijkt
dat het praktisch gaat over de gelovigen, die niet tot de hierarchie behoren ; minstens in hoofdzaak. Wie hierin een fundamentele beschrijving
van de rechtspositie van 'de gelovige' c.q. 'de leek' zou zoeken, zoekt
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tevergeefs. Trouwens, onder de 34 leden van de studiegroep, die dit
ontwerp opstelde, beyond zich slechts een, en dan nog een heel sterk
'vaticaans' georienteerde, leek.
De canones 9 tim 11 : gelijke waardigheid van allen ; roeping tot heilig
leven en opbouw van de kerk ; plicht en recht om mee te werken aan de
uitbreiding van de kerk, bevatten in hun algemeenheid geen enkele aanwijzing voor enig concreet rechtsgevolg. Wat c. 12 § 1 : 'Wat de gewijde
(sacri) Herders, als zijnde vertegenwoordigers van Christus, als leraren
van het geloof verklaren of als bestuurders van de Kerk besluiten, moeten
de gelovigen, bewust van hun eigen verantwoordelijkheid, met christelijke
gehoorzaamheid volgen' aan ruimte voor eigen verantwoordelijkheid
overlaat, bestaat waarschijnlijk in het weI zeer schamele recht 'om hun
noden, vooral geestelijke (!), en hun wensen aan de Herders van de Kerk
bekend te maken' (c. 12 § 2) ; en in 'het recht, en soms zelfs de plicht, om,
naargelang hun kennis, bekwaamheid en uitmuntendheid (praestantia),
hun mening over zaken betreffende het welzijn van de Kerk aan de gewijde
Herders mee te delen en, met behoud van de zuiverheid van het geloof en
met inachtneming van het algemeen nut en van de waardigheid van personen, aan de gelovigen bekend te maken' (c. 12 § 3).
De opstellers van deze paragraaf realiseerden zich klaarblijkelijk niet dat
ze nog steeds bezig waren de fundamentele rechten van aIle gelovigen te
formuleren. Het gaat hier duidelijk over gelovigen tegenover de hierarchie. Maar ook dan bevat deze formulering geen recht van de gelovigen.
Een recht namelijk, laat staan een fundamenteel recht, is een objectief
gegeven. Je hebt het of je hebt het niet. Je moet daar natuurlijk wei een
verstandig, eerlijk, voorzichtig enz. gebruik van maken, en er moeten in
het recht weI maatregelen bestaan tegen misbruik van recht, waardoor
anderen onrecht wordt aangedaan ; maar als het recht aileen maar bestaat
wanneer je er een verstandig enz. gebruik van maakt, dan bestaat het
eigenlijk niet. Om een duidelijk voorbeeld te geven : in c.29 § 2 staat dat de
bisschop van Rome de hoogste, volle, onmiddellijke en algemene macht in
de kerk bezit, die hij altijd vrij kan uitoefenen. Vanzelfsprekend moet ook
de paus zijn macht verstandig enz. gebruiken. Maar als er zou staan, dat de
paus de macht heeft om de kerk verstandig enz. te besturen, dan hangt zijn
recht afvan ieders oordeel6fhij dat weI verstandig gebruikt heeft. Dat zou
dan bijvoorbeeld betekenen dat men een bisschopsbenoeming door de
paus, die men onverstandig vindt, ook ongeldig zou moeten vinden. Zo is
ook een recht van de gelovigen om hun mening aan de leiding bekend te
maken, maar de leiding datzelfde recht kan ontkennen wegens gemis aan
de vereiste kennis, bekwaamheid en uitmuntendheid, in feite geen recht.
Deze rechtstechnisch foutieve vermenging van juridische met niet-juridische maatstaven is een vaak voorkomend gebrek in de kerkelijke wetgeving. Nog een voorbeeld uit ditzelfde artikel : 'Degenen die zich op
gewijde wetenschappen toeleggen genieten een rechtmatige vrijheid om
onderzoek te verrichten en om op een verstandige manier hun mening over
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die dingen, waarin ze kundig zijn, bekend te maken, steeds met de verschuldigde gehoorzaamheid aan het leergezag van de kerk. Iemand die in
juridische teksten bedreven is vraagt zich meteen af, welke graad van
verstandigheid, bedrevenheid en gehoorzaamheid aan een theoloog het
recht op rechtmatige vrijheid van meningsuiting verschaft.
Telkens wordt de indruk gewekt dat men wel inziet rechten van gelovigen
te moeten erkennen, maar die rechten toch in de hand wil houden. Zo
hebben alle gelovigen het recht om zelfstandig apostolische werken te
steunen of te ondememen ; maar ze mogen die niet katholiek noemen
zonder toestemming van de kerkelijke overheid (c.16). Ontleent een katholiek het recht, zichzelf of een door hem als katholiek opgezette onderneming katholiek te noemen, aan de kerkelijke overheid ? Nederlanders
zouden zeker vreemd opkijken, als ze hun ondememingen niet Nederlands"zouden mogen noemen zonder toestemming van de overheid. En dat
geldt niet alleen voor Nederlanders.
De 'volmaakte maatschappij' (societas perfecta). 'De Kerk en de Staat
zijn op eigen terrein van elkaar onafhankelijk en autonoom ; al hebben ze
door eigen aard en zending bepaalde grenzen, beide zijn in hun eigen soort
ten aanzien van de mensen, waarover ze zeggingschap hebben, de
hoogste.' (c.53 §- 2).
Het is zonder meer betreurenswaardig dat hier de theorie van de twee
'volmaakte maatschappijen' , Kerk en Staat, weer wordt opgevoerd ; alsof
die in de wetenschap al niet lang verlaten was, en ook in het tweede
Vaticaans Concilie al niet uitdrukkelijk werd vermeden. De theorie van de
Kerk als 'volmaakte maatschappij' naast en boven de Staat is in de 19de
eeuw opgekomen als een bolwerk van de soevereine rechtsmacht van de
pausen, bij de atbrokkeling en tenslotte de ondergang van hun macht als
soevereine vorsten van de pauselijke staten. In onze tijd valt de bestuursstructuur van de kerk, zoals die o.a. beschreven staat in Lumen gentium,
absoluut niet meer te vergelijken met de bestuursstructuur van staten. Dat
het ontwerp daar desondanks aan vasthoudt, nog weI als behorend tot de
fundamentele structuur van de kerk, maakt op zich al huiverig voor de hele
idee van een 'grondwet' voordie 'volmaakte maatschappij'.
Conclusie. Velen zijn van mening, en m.i. terecht, dat niet aIleen dit
ontwerp volstrekt niet beantwoordt aan de situatie van de kerk in de
huidige wereld en totaal voorbij zou gaan aan de jongeren, die de naaste
toekomst van de kerk zullen bepalen ; maar ook dat men van het hele idee
van een grondwet voor de kerk moet afstappen. Men kan slechts hopen dat
dit statische, zwaar hierarchisch gerichte document als laatste reliek van
de 'kerk als volmaakte maatschappij' in de archieven bewaard zal worden.
De sanering van de canonieke rechtsorde vraagt dringend om realistischer
ingrepen.
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Over de kerk
(Structuur van de kerk ; haar eenheid
en veelheid)
Canon I : de ene Kerk, door Christus aan de leiding van Petrus en de
andere apostelen toevertrouwd, bestaat (subsistit) in de katholieke kerk ;
gewijde bedienaren en leiders. Canon 2 : plaatselijke kerken ; Latijnse en
Oosterse kerken ; kerkelijke provincies, regionen of patriarchaten ; legitieme verscheidenheid in noodzakelijke eenheid.

HOOFDSTUK I : Over aIle gelovigen
Artikel I : Roeping tot de kerk ,. opname daarin
C.3 : waardigheid en rechten van alle mensen. C.4 : vrijheid van godsdienst ; recht om lid van de katholieke kerk te worden. C.5 : opname door
doopsel. C.6: volledige gemeenschap met de katholieke kerk. C.7 : onvolledige gemeenschap met de katholieke kerk. C.8 : Catechumenen.
Artikel 2 : Fundamentele plichten en rechten van de gelovigen
C.9 : gelijke waardigheid van allen. C.IO : roeping tot heilig leven en
opbouw van de kerk. C.II : meewerken aan uitbreiding van de kerk.
C.12 : volgzaamheid aan herders; recht noden en wensen kenbaar te
maken ; vrije meningsuiting. C.13 : recht op geestelijke goederen, vooral
woord Gods en sacramenten, C.14 : recht op viering van goedgekeurde
liturgie en op eigen spiritualiteit. C.15 : recht van vereniging en vergadering van geestelijken en leken. C.16 : recht op apostolisch werk op eigen
initiatief : naam 'katholiek' alleen met toestemming van de kerkelijke
overheid. C.17 : recht op christelijke opvoeding ; plicht en recht van
ouders. C.18 : vrij theologisch onderzoek in gehoorzaamheid aan leergezag. C.19: vrije keuze van levensstaat. C.20: verbod van eerroof.
C.21 : kerkelijke straffen alleen krachtens wet op te leggen. C.22 : recht
op rechtspraak. C.23 : plichtkerk materieel te steunen. C.24: verantwoordelijkheid voor algemeen belang en respect voor andermans rechten ; recht van overheid om in het algemeen belang rechten te regelen ofte
beperken.
Artikel 3 : verschillende staat van gelovigen
C.25 : onderscheid geestelijken-Ieken van goddelijke instelling ; voor
beiden staat van evangelische raden mogelijk. C.26 : taak van geestelijken: leren, heiligen, besturen. C.27 : staat van de evangelische raden.
C.28 : staat van leken.

Piet Huizing/Een grondwet voor de universele Kerk

593

Hoofdstuk II : Hierarchische structuur
Artikel 1 : Paus en College van bisschoppen
CC.29-31 : over de paus. C.32 : helpers van de paus : bisschoppen, kardinalen, andere personen en instellingen. C.33 : vacatie van pausambt.
C.34 : over bisschoppen. C.35 : college van de bisschoppen. CC.3639 : algemene kerkvergadering.
Artikel 2 : Patriarchen en Hogere Aartsbisschoppen (CC.40-42)
Artikel 3 : Bisschoppen (CC.43-45)
Artikel 4 : Priesters en diakens (CC.46-49)

Hoofdstuk III: Zending van de kerk en daarmee verbonden
rechten
C.50 : godsdienstige, geen politieke, economische of sociale zending.
C.51 : autonomie van de tijdelijke orde ; zorg van de gelovigen, vooral de
leken, die naar Gods wil te ordenen ; kerk, als universeel, kan band
vormen tussen groepen en naties. C.52 : vrijheid en autonomie van de
kerk. C.53: godsdienstvrijheid fundamenteel beginsel in verhouding
kerk-staat en burgerlijke orde ; kerk en staat beide op eigen terrein autonoom; samenwerking van kerk en staat. C.54 : kerk als volkenrechtelijk
subject.

Taken van de kerk
C.55 : taken van leren, heiligen en besturen ; de uitoefening van aIle
taken wordt geregeld door de bestuurstaak. C.56: subjecten krachtens
wijding : bisschoppen, priesters, diakens ; krachtens doop en vormsel :
leken eigen aandeel ; krachtens opdracht van de hierarchie kunnen ze
sommige kerkelijke ambten bekleden.

Hoofdstuk I : Leerambt
C .57 : recht van de kerk om aan aIle volken het evangelie te verkondigen ;
morele beginselen voor te houden, ook van sociale moraal ; te oordelen
over aIle menselijke zaken voor zover fundamentele mensenrechten ofhet
zielenheil dat vereisen. C.58 : onfeilbaar leergezag. C.59 : wat te geloyen met goddelijk en katholiek geloof. C.60 : volgzaamheid aan niet-on-
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feilbaar leergezag. C.61 : en aan leergezag van bisschoppen. C.62 : verkondiging van evangelie taak allereerst van bisschoppencollege ; bijzonder van 'de opvolger van Petrus; taak van individuele bisschoppen.
C.63 : taak van priesters en diakens. C.64: taak van alle gelovigen.
C.66 : recht van kerk op godsdienstige en moreIe opvoeding en scholen,

Hoofdstuk II : Ambt van heiliging
C.66 : heilsmiddelen aan kerk toevertrouwd, vooral in liturgische vieringen. C.67 : taak van bisschoppen, priesters, diakens, leken. C.68 : andere middelen : gebeden ; gebed in naam van de kerk, vooralbreviergebed. C.70 : Maria- en heiligenverering.

Hoofdstuk III : Bestuursambt
C.71 : bestuur door aansporingen ; voorbeelden ; bevorderen van goede
werken ; wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. C.72 : hoogste
macht: paus, 'en bisschoppencollege (met paus). C.73 : wetgevende
macht voor universele kerk. C.74 : uitvoerende macht voor universele
kerk d.m. v. curieorganen. C.75 : rechterlijke macht voor universele kerk
d.m. v. rechtbanken en andere instellingen ; paus wordt door niemand
geoordeeld ; aan paus voorbehouden gevallen ; recht van gelovigen zich
op de Romeinse Stoel te beroepen. C.76 : macht van diocesane bisschoppen, behoudens macht van hoogste gezag die te regelen en zaken aan
zich voor te behouden. C.77 : bisschop oefent wetgevende macht in de
regel door rechtbanken ; macht van bisschop om van algemene kerkelijke
wetten te dispenseren. C.78 : wetgevende macht van plaatselijke synoden en concilies ; van bisschoppenconferenties. C.79 : hulp aan bisschoppen van priesters en diakens.
C.80 : aan leken kunnen taken opgedragen worden. C.81 : recht van de
kerk om de hierarchische orde te regelen ; bedienaren aan te nemen, op te
leiden, aan te stellen ; recht van kerkelijke overheden op vrije communicatie binnen de kerk. C.82 : recht op instellingen voor armen en zieken ;
recht op verkrijging, bezit en beheer van tijdelijke goederen voor kerkelijke doeleinden.

Siotbepalingen
C.83 : de bepalingen van deze grondwet gelden in heel de katholieke kerk
voor aile gelovigen. C.84 : aIle andere daarmee strijdige wetten en besluiten missen rechtskracht ; eveneens daarmee strijdige gewoonten ; aIle
andere wetten, besluiten, gewoonten moeten worden uitgelegd overeenkomstig de grondwet. C.85 : aileen de paus kan daarmee strijdige wetten
enz. nietig verklaren, op aanvraag ofambtshalve ; rechtbanken moeten in
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haar voorgelegde gevallen zulke wetten enz. niet toepassen. C.86 : aIleen
het hoogste gezag kan bepalingen van de grondwet intrekken ofwijzigen ;
het wordt geacht dat niet te doen tenzij uitdrukkelijk bij promulgatie van
een speciale wet.
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Max Frisch, religieuze evolutie van een
auteur
Hans Jiirgen Baden

Het letterkundig werk, dat wij tot dusverre van Max Frisch kennen, komt
nauwelijks als een geheel bij zijn lezers over. Het licht valt er nu eens van
de ene en dan van een andere kant in en die invalshoek verandert steeds bij
beweging van de waarnemer. Daarbij komt, dat iedervan zijn werkstukken een eigen leven leidt en zich steeds verder van de schrijver verwijdert,
zich objectiveert en een zekere mate van onatbankelijkheid verwerft. Wij
kunnen, zoals Dilthey al heeft opgemerkt, een auteur op enige tijdsafstand
soms beter begrijpen dan hij zichzelfbegreep. Zijn werk is hem ontgroeid ;
het is gekrompen ofhet heeft afmetingen aangenomen, groter dan waarvan
hij ooit droomde.
Wij willen het werk van Max Frisch benaderen vanuit de godsdienstige
gezichtshoek. Wij zijn daarmee niet de eerste. Zijn werk dwingt er bijna
toe omdat het een zo diepgaand persoonlijk karakter draagt. Hij voert ons
tot in de uiterste mijngangen van de subjectiviteit, waar wij veel meer over
de religieuze bewogenheid van de mens vernemen dan over wat voor
andere bewogenheden ook wanneer wij een politieke, sociale of economische benaderingswijze hadden gekozen.
Frisch beschikt over uiterst fijne voelsprieten voor het aftasten van de
menselijke intimiteit en het is juist in de sfeer van die intimiteit, dat de
mens zijn beslissingen neemt op het gebied van de godsdienst - althans
waar hij verwacht mag worden die beslissingen te nemen. Frisch zelf
echter heeft zich in zijn werk aan een duidelijke stellingname tegenover de
godsdienst onttrokken. Hij neemt net als Rilke in zijn latere jaren een
terughoudendheid in acht, die ons verhindert hem vast te pinnen aan een
of ander credo. Noch gelovigen noch ongelovigen, noch pietisten noch
sceptici kunnen hun wigwam verrijken met de scalp van deze auteur,
meester in de kunst der gedaanteverandering. Hij verzet zich.. soms met
listigheid, soms met spot, soms in zwaarmoedige vastberadenheid tegen
iedere poging om hem vast te leggen en zijn naam in te voegen bij een van
de bestaande wereldbeschouwelijke rubrieken.
Had Janus geen twee doch drie gezichten gehad dan zou ik niet aarzelen
om Frisch een Januskop te noemen. In het laatste deel immers van zijn
Stiller, met name in diens gesprekken met de officier vanjustitie, komt hij
een christelijke visie op het leven zeer nabij. Daarnaast staat bij hem de
tragische levensvisie, die ·hij in zijn Homo Faber heeft neergelegd doch
naderhand in zijn blijspel Biografie met elegante diepzinnigheid com-
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penseert. Zijn derde gezicht is het sceptische, waarmee wij in zijn tweede
Dagboek (1966-~t971), in het laatste verhaal Montauk alsook in zijn Triptychon (1978) worden geconfronteerd. Daar stuiten wij overal op het
Niets, dat zich als een nevel verspreidt. En midden in dat melancholieke
landschap, dat ieder geloof, iedere hoop opslorpt, blijft de mens gedwongen verstoken van ieder godsdienstig perspectief. De Janus Max Frisch
vertoont aldus drie met elkaar vergroeide gezichten, die aIle drie een
andere richting uitkijken : het gezicht van de Homo Christianus, het
masker van de klassieke tragediedichter en tenslotte het vage, vluchtige
gezicht van de scepticus.
In de persoon van deze schrijver liggen deze existentiele mogelijkheden
aIle drie aanwezig en onderling vervlochten. Het is niet aan ons uit te
maken achter welk van zijn drie gezichten zich de mens Frisch uiteindelijk
verbergt. Frisch reikt ons aIleen maar drie, aan geen tijd gebonden aspecten van het probleem van de waarheid aan. Lopen wij om zijn Januskop heen dan zien wij achtereenvolgens het gezicht van de Christen, van
de Tragediedichter en van de Nihilist beurtelings uit elkander voortvloeien. Zijn lezers kunnen zich onthouden van een stellingname voor een
van deze drie zolang zij zich tevreden stellen met de gedachte, dat het
allemaal maar fabeltjes zijn, ontsproten aan de dichterlijke fantasie en zo
lang zij een vereenzelviging met de beschreven figuren, die onvermijdelijk
tot een religieuze oplossing leidt, uit de weg gaan. Zodra zij echter zichzelf
in deze figuren herkennen kunnen zij zich nauwelijks meer onttrekken aan
de vraag : wat is waarheid ?
De christelijke visie vindt men in het laatste deel van Stiller, in Stillers
dialoog met zijn vriend, de officier van justitie. De tragische ligt gepersonifieerd in Walter Faber, alias Homo Faber, een figuur, die met vrouw
en dochter regelrecht uit een Griekse tragedie kon zijn overgestapt en
wiens onontkoombaar noodlot herinnert aan de Oedipustragedie. De
ouder wordende scepticus en melancholicus treedt in het tweede Dagboek
en in Montauk alsook in het Triptychon duidelijk naar voren.
De lezer, die deze drie existentiele mogelijkheden de revue laat passeren
kan er niet omheen zichzelf de vraag te stellen naar welk van deze drie zijn
eigen voorkeur uitgaat en waarin hij zichzelf terugvindt. Mogelijk ook
dwingt die confrontatie hem zijn houding tegenover de andere mogelijkheden te herzien en aldus een soort persoonlijke omzwaai te voltrekken.
Bij al die beslissingen voor en tegen die drie existentiele mogelijkheden
gaat het om de volheid en de glans van een leven, waarvan de waarde
hierin ligt, dat het nooit meer in dezelfde vorm terugkeert. Hoe doet men
het beste recht aan dat eenmalige zijn : als religieuze mens, als vertegenwoordiger van een tragische levenshouding of als scepticus ? Frisch presenteert aIle drie deze mogelijkheden binnen de betrekkelijk overzichtelijke scala van zijn werk en laat de keus aan zijn lezers. Frisch schijnt
voor zichzelf in ieder geval gekozen te hebben voor de scepsis van het
ouder worden zonder hoop en zonder uitzicht. Duidelijk laat zich tussen

598

Streven/april

Stiller en Montauk een zeker verval constateren. Maar wie kan zeggen,
dat de scepsis het laatste antwoord is op de levensvragen ? Vlak voor het
einde kunnen de Laatste Instantie en de Absolute Realiteit, waarvan in
Stiller wordt gesproken als de top van een berg door de nevelen van de
scepsis heenbreken.

Zichzelf vinden door God te vinden
In de chronologische volgorde van Frisch' werk staat de religieuze beschouwingswijze voorop, die Frisch heeft ontwikkeld in zijn uit 1954
" daterende Stiller. Ais motto gafhij dit boek twee citaten van Kierkegaard
mee : 'Zie, daarom is het zo moeilijk zichzelf te kiezen omdat in deze
keuze het absolute isolement identiek is met de diepste continuiteit, orndat
door deze keuze iedere mogelijkheid om iets anders te worden, ofbeter om
van zichzelf het fantasiebeeld van iets anders te vormen, onherroepelijk
wordt uitgesloten' . - 'terwijl de hartstocht van de vrijheid in hem ontwaakt
(en zij ontwaakt in de keuze evenzeer als de keuze uit haar voortkomt)
kiest de mens zichzelfen vecht hij om dit bezit als om zijn zaligheid - en dat
is zijn zaligheid.'
Anatol Stiller, de hoofdpersoon in de roman, is in drie opzichten een
mislukkeling : als echtgenoot, als kunstenaar en als godzoeker. Zijn echtgenote, Julika, ontvlucht hij eerst naar de Verenigde Staten ; hij keert naar
haar terug met de beste voornemens doch wordt voor de uiteindelijke
mislukking van zijn huwelijk toch slechts gespaard doordat zijn vrouw aan
een longziekte sterft. Ook zijn beeldhouwerstalent blijkt ontoereikend
zodat Stiller tenslotte dan maar in de kunsthandel gaat en een pottenbakkerij opzet. Zijn derde mislukking ligt op het terrein van de godsdienst.
Het voorbeeld van Stiller stond - evenals dat van vele anderen - in lijnrechte tegenspraak tot de verzekering in de Bijbel, dat wie zoekt zal
vinden. Stiller vindt helemaal niets ofschoon hij hartstochtelijk en onverbiddelijk zoekt, steeds duizelingwekkend balancerend op het scherp van
de snede, zoals al degenen dat doen, die jagen op het absolute. Met zijn
vriend, de officier vanjustitie, voert hij lange nachtelijke gesprekken, die
het laatste deel van de roman vullen. De hedendaagse letterkunde bevat
maar weinig, dat zowel aan spiritualiteit als aan luciditeit het tweede deel
van deze roman, 'Nachtwort des Staatsanwaltes' - in omvang slechts een
klein deel van het hele boek - nabij komt. Frisch geeft daar in dramatische
verteltrant een parafrase van de waarheden, die in de twee Kierkegaardcitaten als in een notedop vervat liggen. Frisch luistert Kierkegaard op met
een verhaal. Hij concretiseert Kierkegaard.
Stillers mislukken als kunstenaar en echtgenoot toont verschillende aspecten. Mislukken kan een mens helpen door hem de grenzen van zijn
talent en van de mogelijkheden om zijn leven op te bouwen te openbaren.
Doordat de mens iets mislukt komt hij tot de ontdekking, dat volmaakte
oplossingen van zijn problemen op welk terrein dan ook buiten zijn bereik
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Iiggen, Hij raakt overtuigd van zijn eigen ontoereikendheid en ervaart
pijnlijk zijn tekortkomingen, zijn begrenzing, zijn schuld. Men kan een
mislukking nu eenmaal niet aan een of andere ongelukkige omstandigheid
toeschrijven, zo als er meestal weI ergens een voor de hand ligt, waarover
wij uitgebreid kunnen klagen. De schuld, die zich in een mislukking
openbaart, getuigt tegen ons. Overal, waar de mens tekort schiet in het
vervullen van de levenstaak, die hem eenmalig en onverwisselbaar is
opgedragen, raakt hij in een crisis - de crisis, die treffend wordt uitgebeeld
in Stiller.
De kern van die crisis ligt in het feit, dat Stiller zichzelf niet meer wil
aanvaarden ; hij is op de vlucht voor zichzelf ; hij wil ontsnappen uit de
gevangenis van zijn individualiteit, zijn noodlot. Die vlucht neemt ronduit
groteske vormen aan. Af en toe krijgt men de indruk, dat men een komisch
misdaadverhaal voorgeschoteld krijgt. Zo bijvoorbeeld wanneer Stiller
onder een andere naam en met een valse pas naar Amerika verdwijnt. Wat
een naiviteit om te hopen door verandering van naam, van paspoort en van
vaderland het verleden te kunnen afschudden en een nieuw mens te
kunnen worden ! Stiller probeert met behulp van een paar trucjes een
soort hergeboorte te bereiken, wat hem niet lukt maar hem weI met nieuwe
schuld oplaadt. Dan ontstaat de absurde situatie, dat de teruggekeerde
Stiller, die weliswaar volhoudt : 'Ik ben Stiller niet', door middel van een
rechtsgeding en door het oproepen van getuigen met zichzelf wordt geconfronteerd. Hij wordt bij gerechtelijk vonnis gedwongen zijn noodlot te
aanvaarden ....
Wie herkent zichzelf niet in de spiegel van dit verhaal ! Staat niet ieder van
ons in de voortdurende verleiding om zich niet op het eigen doch op een
vreemd noodlot te beroepen en aldus de eigen authenticiteit te verloochenen ? Het leven lijkt ons veel aangenamer wanneer wij het net als
Stiller verruilen voor een ander en een masker opzetten, dat ons voor onze
omgeving onherkenbaar maakt. Wij beleven daar hetzelfde welhaast frivole genoegen aan, dat de deelnemers aan een carnavalmaskerade voelen
wanneer zij enkele uren onherkend blijven en zichzelf kunnen verloochenen. Maar ook het meest geraffineerde masker verleent geen
duurzaam incognito ; de oude onbeminde mens, die met zichzelf overhoop ligt, komt steeds weer te voorschijn. Maar zit intussen weI met een
stukgebroken verhouding tot zichzelf ; hij verloor zichzelf en zijn hele
leven lang zal hij daar als een fata morgana achteraan blijven jagen.
Stiller heeft zichzelf verloren ; dat is de basis van zijn existentiele onzekerheid ; de basis ook van zijn mislukking in huwelijk en beroep. Hij is niet
in staat te kiezen voor zijn eigen ik en is daarom voortdurend bezig
'zichzelfin iets anders om te fantaseren' - in wezen dus een leven te leiden,
dat au fond niet het zijne is. Hij draagt een masker, waarin hij gretig tracht
zichzelf te verliezen, zich van zichzelf te vervreemden - en toch lijdt hij
onder die zelf-vervreemding meer dan hij zichzelf wil bekennen. Uit die
paradoxale toestand kan Stiller zich niet meer losmaken en het is in die
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paradoxale toestand, dat wij onszelfkunnen herkennen. Dit verhaal, hoe
elegant-ironisch ook verteld, is dan ook in wezen een verhaal van vertwijfeling. Het verhaal van een speurtocht naar zichzelf, die zonder resultaat
blijft en die de hoofdpersoon in een vertwijfeling zonder uitzicht achterlaat..Stiller vecht niet om zichzelfte vinden ; hij mist er de kracht toe;
hij is er te melancholisch voor, te zeer telkens weer van zichzelfafgeleid en
daarom - om met Kierkegaard te spreken - valt hem de zaligheid niet ten
deel, die de mens over zich voelt komen als hij zichzelf aanvaardt zoals hij
is en zijn levenslot met aIle bittere ervaringen die het inhoudt, gelaten
ondergaat.
Kan echter de mens het besluit om zijn leven te aanvaarden zoals het is,
nemen zoals hij elk ander besluit neemt, voor de uitvoering waarvan hij
slechts de energie van de overtuiging en een zekere compromisloze besluitvaardigheid nodig heeft ? Dat is, zoals Stiller bewijst, te veel van de
mens gevergd. Voor dit besluit gesteld kan de mens er niet meer omheen
de vraag naar God te beantwoorden, de religieuze vraag, waar Stiller zich
steeds van afwendt ofschoon slechts een vliesdunne wand hem ervan
scheidt. Zijn vriend, de officier van justitie, legt in hun gesprek de vinger
precies op de gevoelige plek : men kan zichzelf niet aanvaarden als men
niet tevens God aanvaardt. Zelf-ontdekking zonder Gods-ontdekking dat
kan niet.
Men kan het ook omkeren : wie God verliest, verliest zichzelf en belandt
weer in die maskerade, waar niemand de ander kent en waar men met volle
teugen van zijn incognito geniet. Daarom zegt Stillers vriend ook : ' ...je
hebt altijd geprobeerd jezelf te aanvaarden zonder zoiets als God te
aanvaarden. Dat blijkt nu onmogelijk. AIleen bij Hem kun je de kracht
vinden omjezelfte accepteren. Je weet dat alles uit ervaring en toch zegje ,
dat je niet kunt bidden en je schrijft dat ook. Je klampt je vast aan je
onmacht, waarvanje meent, dat hetje persoonlijkheid is - en daarbij kenje
je onmacht zo nauwkeurig. En dat alles uit koppigheid omdatje de kracht
niet hebt... Je wiltje niet anders voordoen ; het maaktje schichtig, datje
nog moet smeken om te kunnen geloven. Je bent gewoon bang, dat God
uiteindelijk je eigen uitvinding zou zijn'.
,Zo iets als God' : in haar voorzichtigheid en discretie een verhelderende
formulering. Slechts wie voor God kiest, kiest voor zichzelf ; hij identificeert zich langs een omweg over God met zichzelf, met zijn levenslot.
Maar de officier van justitie vermijdt aIle formuleringen, die het karakter
van een belijdenis zouden kunnen hebben. Misschien wil hij Stiller niet
afschrikken ; mogelijk ook is hij zelf niet helemaal zeker van zijn zaak.
Wie weet. In ieder geval houdt hij de naam 'God' zwevende zonder
overigens aan Zijn realiteit te twijfelen. Telkens opnieuw geeft hij uiting
aan zijn zekerheid 'dat ons leven door een bovenmenselijke instantie
wordt bestierd ; hij uit die zekerheid echter zonder de hartstochtelijke
hoop tenminste maar uit te spreken, dat die instantie ook werkelijk bestaat'. De naam 'God' - niet meer dan drie versleten letters - kan men

Hans Jurgen Baden/Max Frisch, religieuze evolutie van een auteur

601

missen en toch nauwkeurig aangeven wat wordt bedoeld. Als Stiller
spreekt over het vaste punt, dat hij mist dan doeIt hij daarmee op het
metafysisch tekort, dat het leven van de ongelovige beheerst. Zonder zo'n
vast punt, dat is zonder een goddelijke tegenspeler, verliest de mens zijn
middelpunt ; zijn ledematen vallen van hem af als op een surrealistische
tekening. Zijn identiteit, zijn houvast kan hij pas daar herwinnen, waar hij
gebonden wordt aan dat vaste punt dat buiten hem ligt en hem in zijn
magnetisch veld opneemt. Stillers negatieve eigenschappen gedijen bijna
weelderig in een klimaat, dat geen laatste binding kent en zich daarom
verzet tegen iedere existentiele samenhang. Zo worden de schaduwen, de
tegenspraken, de vaagheden in deze figuur verklaard. Een figuur die zeker
ook sympathieke eigenschappen bezit doch niet in staat is zichzelf te
verwezenlijken. Zijn identiteit ging verloren. Zij is als een glas gesprongen
en hoe hartstochtelijk men ook probeert de delen weer aan elkaar te
passen tot een geheel, dat lukt eenvoudig niet meer.
In zijn nachtelijke vertwijfeling komt Stiller tot aan de grens van het
inzicht, dat hij aan zijn toestand van verwarring een eind had kunnen
maken. Zijn vriend, die begrijpt in wat voor situatie hij zich bevindt, zegt
hem, dat hij eigenlijk nog maar een stap hoeft te zetten. Dezelfde stap, die
Rilke in zijn Malte Laurids Brigge aanduidt waar hij zegt : 'Ik weet, dat ik
nog maar een stap hoef te zetten en al mijn mateloze ellende zou in
zaligheid veranderen'. Rilke beschrijft de ellende van Malte soortgelijk
aan die van Stiller; de ene lijkt verbijsterd veel op de andere - en in beide
gevallen is de oorzaak dezelfde : het verlies van het laatste punt, de laatste
instantie, de absolute realiteit. Zonder die ervaring van het absolute,
verklaart Stillers vriend, was het voor hem ondenkbaar, ' dat wij ooit de
werkelijke vrijheid zouden bereiken'. Daarbij plaatst Stiller zijn vraagtekens. ' Absolute instantie ? Absolute realiteit ? Waarom zegt hij niet
'God' . Hij vermijdt dit woord naar het mij voorkomt met grote zorgvuldigheid. Enkel tegenover mij T
Men ziet : op het beslissende woord hoeft men zich niet vast te leggen
maar de uitwerking ervan, de concentratie, de stootkracht, die het als door
een wonder aan het bestaan verleent, kan men niet missen. In het overgeleverde vrome woordgebruik spreken wij van het geloof. En geloof
noemen wij het als de mens zichzelf hervindt daar hij het absolute (God)
heeft gevonden. In plaats van een middelpuntvliedende treedt nu een
middelpuntzoekende kracht op, waarin het bestaan zich concentreert.
Stiller en zijn officier van justitie vertegenwoordigen twee uiterste mogelijkheden van de mens : geloof en ongeloof. Zij wijzen naar elkaar doch
blijven als door een afgrond van elkaar gescheiden. Frisch kiest geen partij
tussen hen in die zin, dat hij zich uitspreekt voor een van beider visies,
maar uit de wijze, waarop hij ze beschrijft blijkt duidelijk, dat hij ze allebei
uit eigen ervaring kent, dat hij ze beide doorleefd en doorleden heeft anders was hem een zo klemmende beschrijving ervan eenvoudig niet
gelukt.
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Zoals de wegen van de twee ongelijke vrienden aan het einde van de roman
uiteen lopen zo scheiden zich ook de wegen van geloof en ongeloof.
Zonder verwijt. Zonder kritiek. De twee vrienden gaan ieder een onbekende toekomst tegemoet. De ene, leunend op het absolute en niet zonder
- overigens nog behoedzame - hoop. De andere, zich tevreden stellend met
de scepsis van het niet-weten.

In de ban van het noodlot
Het tweede bedrijfin het werk van Frisch begint met een volledige verandering van het decor. Er zijn op het moment dat dit bedrijf speelt nog pas
twee jaar verstreken sedert Frisch de nachtelijke gesprekken over het
thema van de godsdienst vastlegde, maar in die twee jaren is het toneel
toch helemaalleeggeruimd. In plaats van Stiller treedt nu een technicus,
Walter Faber, de 'Homo Faber' op in de hoofdrol, als de titelheld in het in
1957 over hem geschreven verhaal. Walter Faber is een ongodsdienstig
mens. De metafysische vragen, waar Stiller en zijn vriend zich mee bezig
hielden, spelen voor hem geen rol ; zij bestaan voor hem in het geheel niet.
In zijn puur-verstandeiijk wereldbeeld is er eenvoudig geen plaats meer
voor grootheden als God, hoogste instantie, absolute realiteit en dergelijke. Herman Hesse he eft al eens duidelijk het verschil tussen zo'n verstandsmens en de religieuze mens aangegeven : twee volkomen onverenigbare figuren.
Zo'n verstandsmens is die Walter Faber, vervuld van een armoedig soort
hoogmoed, waarmee hij aIle uitingen van de religieuze wereld, voor zover
hem die nog bereiken, verwerpt. Zulks onder de banale rechtvaardiging :
'Ik ben nu eenmaal een type, dat met twee benen op de grond staat.' Voor
hem bestaan er geen geheimen ; aIleen maar problemen, die zonder twijfel
vandaag of morgen worden opgelost. De wereld waarin Faber leeft is
vlak ; zij kent geen diepten, geen irrationele verrassingen. Wat Faber in
zijn eigen beeld van de werkelijkheid niet kan onderbrengen, veroordeelt
hij als mystiek : een verzamelnaam voor alles, wat onbegrijpelijk, fantastisch of sentimenteel is. Ook de kunst zegt Faber niets. Aangezien hij
van iedere musikaliteit gespeend is schrikt Hanna Landsberg, een joodse
studente, voor een huwelijk met hem terug ofschoon zij een kind van hem
verwacht. En ongetwijfeld is haar joodse afkomst de eigenlijke oorzaak
van haar vlucht op de drempel van de burgerlijke stand. In de diepte
vinden deze man en deze vrouw elkaar niet. Hij noemt haar een dweepzieke kunstfee en zij verleent hem in revanche de titel Homo Faber.
Faber verzet zich verbitterd tegen iedere poging om werkelijkheden, die
boven het zichtbare uitreiken te erkennen en de grenzen van de rationele
ervaring meer naar het geheimzinnige toe te verleggen. Wat niet binnen
zijn technische horizon ligt, wijst hij als 'mystisch', soms ook als 'hysterisch' van de hand. Karakteristiek voor hem is de beschouwing, die hij
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ten beste geeft bij een noodlanding van zijn vliegtuig in de woestijn van
Mexico:
'Ik heb mij vaak afgevraagd wat de mensen eigenlijk bedoelen als zij
spreken van een belevenis. Ik ben technicus en gewend de dingen te zien
zoals ze zijn ; ik zie alles, waarover zij spreken zeer nauwkeurig ; ik ben
toch niet blind ! Ik zie de maan boven de woestijn van de Tamaulipas misschien wat helderder dan anders maar toch nog steeds een berekenbare
massa, die om onze planeet heen cirkelt. Een kwestie van zwaartekracht.
Interessant, maar waarom een belevenis ? Ik zie de puntige rotsen, zwart
tegen het schijnsel van de maan. Best mogelijk, dat zij er uitzien als de rug
van voorwereldlijke dieren, maar ik weet : het zijn rotsen, gesteenten,
waarschijnlijk vulkanisch, dat zou ik moeten nakijken en eventueel onderzoeken. Maar waarom zou ik daar bang voor zijn ? Er zijn geen voorwereldlijke dieren meer. Waarom zou ik ze dan in mijn verbeelding oproepen ? Waarom zou ik een 'belevenis' maken van wat helemaal niet is ?
Ik kan mij ook niet indenken iets als een 'eeuwigheid' te horen. Ik hoor
helemaal niets behalve het ritselen van het zand bij iedere stap, die ik zet. '
Duidelijk spreekt uit deze passage een behoefte om te trotseren. De Homo
Faber probeert de druk en de dreiging van een vreemde wereld afte weren
door de gedachte eraan te ironiseren en de werkelijkheid ervan belachelijk
te maken.
Blijft nu de wereld van de Homo Faber gespaard voor de intocht van die
machten, die hij zich heeft voorgenomen uit te leveren aan de vloek der
belachelijkheid ? 0, zeker, de God, die in Stiller DOg onmiskenbaar christelijke trekken draagt, de God, ·waarop daar althans wordt gezinspeeld,
heeft het toneel verlaten, maar in zijn plaats is het noodlot gekomen, de
Moira van de Grieken. In dit tweede hoofdstuk van Max Frisch' levensboek gaat het niet meer om God maar om een blind en onontkoombaar
noodlot, een gigantisch HET, waaraan goden zowel als mensen onderworpen zijn. De zelfgenoegzame, technische mens Faber raakt in het zog
van dit noodlot. Hij wordt door dit fatum uit zijn baan geslingerd en komt
zo in situaties terecht, waarvan hij niet kon dromen. Het onpersoonlijk
noodlot is bevorderd tot opvolger van de persoonlijke God. De tragische
werkelijkheid, waarin Walter Faber en zijns gelijken terechtkomen vindt,
haar model reeds in de Griekse tragedie ; haar innerlijke verwantschap
daarmee is onmiskenbaar.
De tragedie laat geen ruimte voor de vrije. beslissing. Het noodlot vergruizelt, vernietigt die vrijheid. Zelfs daar, waar de mens meent dat hij vrij
handelt, blijkt hij niet meer te zijn dan een werktuig, een marionet van het
noodlot. Het verhaal van Faber roept de vraag op in hoeverre wij nog
meester zijn van ons eigen levenslot. In hoeverre wij gevangen zitten in de
netten van het Fatum, die van in den beginne over ons heen werden
geworpen.
In nauw verband daarmee staat opnieuw de vraag naar de verhouding
tussen toeval en noodlot. Het verhaal van Frisch vormt ogenschijnlijk een
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opeenvolging van toevalligheden maar bekijkt men die toevalligheden
nauwkeurig onder de loupe dan blijkt, dat zij een soort ijzeren keten
vormen, waarvan de ene schakel precies in de andere past.
Walter Faber leert op een bootreis van de Verenigde Staten naar Frankrijk
eenjong meisje kennen, dat zijn dochter had kunnen zijn. Het is ook zijn
dochter, van wier bestaan hij echter geen weet heeft omdat hij in de
mening verkeert en ook moet verkeren, dat destijds het kiemende leven
van zijn kind door een bevriend arts werd geaborteerd. De vader raakt
verliefd op zijn dochter en belandt aldus in de klassieke Griekse tragedie
van de bloedschande. Dat de vader nu net op dat schip zijn dochter
ontmoet - hij had eigenlijk op een ander schip willen boeken - volgt weer uit
een reeks schijnbaar absurde toevalligheden, te veel om hier allemaal op te
sommen, maar achter die toevalligheden staat duidelijk de onontkoombare noodzaak. Faber is een hedendaagse Oedipus, die steeds' nauwer
verstrikt raakt in het net van zijn noodlot en die, wanneer hem de afgrijselijkheid van dit noodlot duidelijk wordt, overweegt zich op dezelfde wijze
als koning Oedipus de ogen uit te steken, wier blikken het onheil teweeg
brachten.
In de tragedie van Faber volgt de ene scene met dodelijke consequentie op
de andere, precies zoals eens in de Oedipus van Sophocles. Hij krijgt niet
de geringste kans om door de ijzeren mazen van het noodlot heen te
glippen en aldus improviserend een restant van vrijheid te verwezenlijken.
Ook de toevaligheden zijn in wezen dwangmatig aan elkaar geknoopt. Het
toeval-Ietterlijk : het toevallende - is niet blind maar de gene , die het treft
als het ware op het lijf geschreven. De mens ondergaat slechts wat hij niet
kon ontwijken. Hij trekt het toeval, zwanger van onheil, aan zoals een
bliksemafleider de bliksem. De oorzakelijke keten van het noodlot laat
zich niet breken. Dat kan aIleen daar, waar de liefde en met haar de
vergiffenis optreedt. In de tragedie naar het Oedipus- of naar het Fabermodel wordt echter de vergiffenis uit de afloop gebannen. De liefde zou
een cesuur teweegbrengen en het verloop van de handeling ingrijpend
veranderen ; in feite omkeren. Zulke ombuigingen door de liefde zijn in de
tragedie nu eenmaal onmogelijk. Een herbegin is er niet bij en honderd
zogenaamde toevalligheden dienen aIleen maar om het noodlot in zijn
baan te brengen. Geen hoop, geen troost ofiets dergelijks. Het geluk van
een nieuw leven blijft de mens, die in een tragische kringloop van het leven
is opgesloten, voor altijd ontzegd. De personen in het drama zijn - middellijk of onmiddellijk - verstrikt in schuld en raken in het kreupelhout van de
schuld steeds dieper vast. Het pantragisme van Hebbel leeft weer op :
men kan eenvoudig niet bestaan zonder schuld op zich geladen te krijgen.
De schuld werkt als een infectie ; er is geen uitweg uit deze situatie en aan
het eind hebben allen zichzelf en elkaar vernietigd.
Het laat zich niet ontkennen, dat een kijk op de wereld, zoals Max Frisch
die in zijn Homo Faber naar het voorbeeld van de klassieken ontwikkelt,
niet geheel van een zekere religiositeit is gespeend. Maar dat blijft een
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negatieve religiositeit. De mens voelt zich overgeleverd aan het noodlot,
aan de demon van de Moira - hoe men de laatste instantie in dit proces ook
mag noemen - zonder dat hem enige mogelijkheid tot verweer wordt
geboden, Alles is vooruit beslist en de mens rijdt door dit leven als een
trein over rails, die vastliggen langs al de stations aan de, lijn naar het
einddoel, waar onverbiddelijk de catastrofe hem wacht.

Het Leven kunnen corrigeren
Tien jaren later heeft Frisch het thema van de onwrikbaarheid van het
noodlot nogmaals opgenomen in zijn blijspel Biografie ; ditmaal echter
van de andere kant bekeken. Frisch zegt uitdrukkelijk, dat zijn stuk is
bedoeld als een blijspel. Daarbij moet men echter weI bedenken, dat sedert
de tijd van de klassieken tragedie en komedie niet vanelkaar los te maken
zijn. Beide genres zijn nauw aan elkaar verwant. Midden in het spel, als de
vrolijkheid en de verwarring hun hoogtepunt hebben bereikt verschijnt
plotseling de demon, die het masker oplicht.
Het spel voert een veertigjaar oude man van wetenschap ten tonele, die in
zijn woning een feest geeft en als de gas ten na middemacht afscheid nemen
blijft een jonge vrouw achter, die een zekere gelijkenis vertoont met de
onvergetelijke Ingeborg Bachmann. Kurmann en Antoinette - dat zijn de
twee boofdpersonen - vallen, naar het adagium, dat de gelegenheid liefde
schept, in elkaar zonder dat zij elkaar werkelijk Iiefhebben, Zij sluiten een
weinig overtuigend huwelijk, waarin dan aIle gebruikelijke conflicten optreden en na zeven jaren scheiden zij. Dat had allemaal niet hoeven te
gebeuren. Antoinette had de woning van Kurmann bijtijds kunnen verlaten, dan was er nooit een huwelijk van gekomen en was beideneen reeks
pijnlijke gebeurtenissen bespaard gebleven.
Hier vertoont deze komedie - die overigens geen echte komedie is duidelijk een zekere samenhang zowel met het Stillerverhaal als met het
Faberdrama. In het Stillerverbaal pleit de schrijver aan de hand van
Kierkegaard voor een onherroepelijke beslissing. Men moet zich vastleggen, zich bekennen, en in zijn keuze vindt men vrijheid en zaligheid.
Maar men kan die keus slechts maken tegen de achtergrond van de
eeuwigheid. Verwerpt men God als laatste instantie, dan opent zich aIleen
nog het perspectief van de tragedie : de mens beslist voor zichzelf, schijnbaar vrij maar zit dan ook aan die beslissing vastgekluisterd, overgeleverd
aan een verloop, dat hij niet meer in de hand beeft. Een ongrijpbaar
noodlotjaagt hem voort en knoopt de draden van de tragedie aaneen. Het
neemt zijn loop. De biografie ligt vast. Men kan er de tekst niet meer van
herschrijven, de personen, die erin optreden niet meer verwisselen voor
andere.
In zijn komedie probeert Frisch het noodlot af te schudden. Het leven
opnieuw te beginnen en de verschillende mogelijkheden ervan uit te proberen. De vraag of men zijn leven nog eens opnieuw zou kunnen beginnen

606

Streven/april

en of men dan alles beter, overtuigender, gelukkiger kon aanpakken, die
vraag, die vele mensen bezighoudt, ligt ten grondslag aan Frisch' komedie. In het begin. citeert hij uit De drie gezusters van Tsjechov : 'Ik denk
vaak : hoe zou het zijn als men zijn leven nog eens een keer kon beginnen,
alles wetend, wat men nu weet. Hoe zou het zijn als het leven, dat men tot
nu toe heeft geleefd om zo te zeggen niet meer dan een eerste schets zou
zijn geweest, een klad, dat men een tweede keer in het net zou kunnen
overschrijven ? Ieder van ons zou dan, denk ik, zich inspannen om vooral
niet zichzelf te herhalen ; hij zou tenminste voor zichzelf een andere
levenswijze aannemen. 'Het oude thema dus van de wedergeboorte, dat
op een onderhoudende en elegante wijze in het hedendaags bestaan wordt
gevlochten. Een nieuw leven openen, waarin men zijn medemensen, zijn
kinderen, zijn levensomstandigheden naar believen zou kunnen verwisselen. Men zou nog verder kunnen gaan : wanneer de eerste gecorrigeerde
versie nog niet bevredigt zou men haar nog een keer kunnen herzien en nog
een keer - ad infinitum.
Om zulke correcties van het leven mogelijk te maken schept Frisch in zijn
stuk de merkwaardige figuur van de Registrator. Deze Registrator met zijn
magische hulpvaardigheid kan op verzoek ieder leven tot op een bepaald
gewenst punt uitvegen zodat men de lege bladzijden weer opnieuw kan
gaan beschrijven. Op die manier kan men aIle pijnlijke episoden uitbannen, zich van alle schuldgevoelens bevrijden en al zijn vergissingen ongedaan maken.
Frisch ontkent in zijn nawoord dat deze Registrator een of andere bovennatuurlijke instantie zou zijn maar erg geloofwaardig klinkt die verzekering niet. De Registrator stelt eigenlijk een vreemdsoortige godheid voor,
die men naar believen te hulp kan roepen wanneer het eigen levenslot niet
meer bevalt en men het van zich afwilleggen als een kledingstuk, waaraan
men is ontgroeid.
De Registrator is een karikatuur van God - aIle verzekeringen van Frisch
ten spijt. Zou het inderdaad mogelijk zijn om met zijn hulp het leven te
herschrijven en naar believen te veranderen, dan zou het menselijk bestaan nooit meer uit de fase van vrijblijvendheid en van het experiment
loskomen. Dan zou geen stabiel leven meer mogelijk zijn. Dan zou de
mens nooit uit het stadium van de improvisatie loskomen, waarin hij elke
onaangename beslissing door een tegenovergestelde zou kunnen herroepen. Dan zou het leven een chaotisch panorama bieden, zoals het stuk
dat trouwens ook al doet. De personen in dat stuk zijn hun hele leven bezig
terzijde te schuiven wat zij vandaag nog hebben gedacht of gisteren
hebben gedaan. Zij annuleren jaren van hun leven, die zij als een stuk
papier verfrommelen en wegwerpen.
De komedie Biografie vormt een pendant van de tragedie in de Homo
Faber. De komedie weerspreekt de tragedie en omgekeerd ; maar zijn
horen bij elkaar ; zij verwijzen naar elkaar. De mens, wiens leven oncorrigeerbaar als door een noodlot is vastgelegd, hunkert naar een los maken

Hans Jurgen Baden/Max Frisch, religieuze evolutie van een auteur

607

van dat noodlot, een nieuw begin van dat leven, naar die verleidelijke
vrijblijvendheid, die de Registrator biedt. Zou echter de mens werkelijk
die mogelijkheid worden geboden, die hem op het toneel wordt voorgesteld, kon hij dus delen van zijn leven naar believen uitpoetsen, ze verwisselen als waren het kleren of maskers, dan zou hij juist voor die vrijblijvendheid gaan gruwen en zou hij de gevangenschap in de ban van het
noodlot bijna als een vaderland en een geborgenheid begroeten.
Voor welk van de twee mogelijkheden hij ook kiest, voor de tragische
predestinatie of het voortdurend improviseren en corrigeren, in beide
gevallen komt de mens te kort. Hij moet 6fwel van het element van de
vrijheid afzien of hij verliest - als hij telkens weer zijn leven herroept iedere verantwoordelijkheid en iedere waardigheid, waar tenslotte iedere
humaniteit in wortelt. De zaligheid van Kierkegaard, gebonden aan de
zelfbeschikking en daarin ook verwezenlijkt, is voor de duur van zijn leven
ontoegankelijk. Hij zou niet meer in staat zijn zichzelfte kiezen en daarin
de hele rijkdom van zijn bestaan te ervaren.
.

Berusting
In de derde en voorlopig laatste fase bij Frisch horen thuis het Dagboek
1966-71, de drie jaar later verschenen vertelling Montauk en de drie scenes
van het Triptychon, Frisch, die in 1911 werd geboren en dus inmiddels de
65 is gepasseerd, cultiveert in deze drie werken de berusting. Dat is
blijkbaar zijn gemoedsstemming in deze laatste fase. Ik bedoel dit niet als
een gebrek aan waardering ; ik stel het alleen maar vast, overigens niet
zonder innig meeleven. Men kan zich nauwelijks onttrekken aan de golf
van ingehouden zwaarmoedigheid, die van deze laatste werkstukken uitstraalt. Een religieuze oplossing vertoont zich nergens en wordt ook in de
verste verte niet gesuggereerd. De mens blijft hier met zichzelf aIleen, met
zijn ouder worden, met zijn niet te stuiten verval. Hij heeft geen spirituele
reserves. De Stiller-gesprekken, de oplossingen van Stiller zijn al lang
achter de horizon verdwenen. Aan Kierkegraad wordt niet meer gedacht.
Maar ook de strenge, tragische wetmatigheid van de Homo Faber ontmoeten wij nergens meer - evenmin als de amusante improvisaties van de
Registrator. De ouderwordende auteur, op zichzelfaangewezen, heeft het
vaandel opgerold. Hij stelt in Montauk, dat hij de 'gemiddelde levensduur
eerdaags bereikt' en voegt daar - bijna eigenzinnig - aan toe: 'Ik wil niet
heel oud worden'. In ditzelfde verband spreekt hij van toekomstloosheid.
'Het wordt tijd over de dood niet meer alleen te denken maar er ook over te
spreken. Noch plechtig, noch grappig. En niet over de dood in het algemeen maar over de eigen dood.'
De melancholische angst voor de ouderdom en vooral voor een pijnlijke
dood loopt als een rode draad door die laatste werken ; die angst blijft hun
centrale thema. In het tweede Dagboek wordt dat nog een beetje ironisch
afgedaan met het voorstel een vereniging voor de vrijwillige dood op te
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richten. Die club met haar statuten en reglementen beschrijft hij uitvoerig.
Neemt bijvoorbeeld bij een van haar leden de seniliteit zienderogen toe,
dan wordt hem te verstaan gegeven, dat voor hem de tijd is aangebroken
om van het toneel te verdwijnen voordat hij door versuffing en aderverkalking openlijk ergernis gaat geven. Maar die grappigheid slaat niet
aan, werkt zelfs op een gegeven moment fataal. Het noodlot van de dood
verliest niets van zijn verschrikking wanneer het tussen humoreske
coulissen wordt gepresenteerd. Oak met een enquete-forrnulier in vijfentwintig punten over de dood komt men niet verder. Het is eenvoudig niet
geloofwaardig, dat de auteur die spottende afstandelijkheid en superioriteit werkelijk bezit. Hij kan zich niet ontrekken aan het opwekken van
medelijden. Zijn angst laat zich niet wegmoffelen ; zij trilt door in tal van
zinnen en hele passages.
Frisch kan zich weemoedig en teneergeslagen de schuld herinneren, die hij
in de loop van de tijd op zich heeft geladen, vooral tegenover zijn eerste
vrouw, van wie hij gescheiden is, tegenover zijn kinderen, maar ook
tegenover andere vrouwen : hij telt al de abortussen op, waartoe hij
aanleiding gaf. Ook het complex Ingeborg Bachmann speelt bij de herinneringen aan zijn schuld een belangrijke rol. Telkens weer komt haar naam
op de proppen. Tenslotte vat hij het aldus samen : 'Ingeborg is dood. Wij
hebben elkaar het laatst gesproken in 1963 op een ochtend in een cafe in
Rome. Ik hoor, dat zij in die woning, Haus zum Langenbaum, mijn
dagboek heeft gevonden in een gesloten lade. Zij heeft het gelezen en
verbrand. Het einde hebben wij niet goed doorstaan ; allebei niet. 'De
bekentenissen van zijn hartstocht worden as, zoals de overblijfselen van
alle hartstochten. Dat is tenslotte het melancholisch resultaat. Daar komt
dan nog het inzicht bij (met associaties aan de Homo Faber) dat slechts een
ding duurzamer is dan de liefde : de ervaring van schuld, die niet tot as
vergaat doch integendeel zich steeds meer verdicht en zich zoals de
Erinnyen uit de antieke mythologie vasthecht aan de hielen van de schuldige,
De schrijver registreert naarstig het onstuitbare biologische verval ;het
zand loopt met een fijn straaltje steeds verder door de zandloper ; het
scherpe geruis daarvan klinkt over alles heen. Slechts op een plaats schijnt
deze situatie doorbroken : daar waar de auteur zit te schrijven. Schrijvend
weet hij zich staande te houden tegenover het Niets, dat van aIle kanten op
hem aan stormt en zijn bestaan bedreigt. In wezen is het onstuitbaar
atbrokkelende leven zonder schrijven niet te verdragen. 'Hoe ouder ik
word, des te minder kan ik het uithouden als ik niet werk'. En elders:
'Leven is vervelend ; ik beleef aIleen nog wat als ik schrijf.'
Het oude thema van dejustificatio per opera - de rechtvaardiging door de
werken, zoals het bij Paulus in zijn brief aan de Romeinen heet. AIleen
door te schrijven schenkt men het leven nog vastigheid, een vleug van
duurzaamheid ; zonder dat raakt de mens in verval en stelt hij zich bloot
aan de spot der verveling. Dat is blijkbaar de enige troost, die de mens
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overhoudt : door zijn werk (en dat geldt voor iedere soort werk, niet aIleen
voor het werk van de kunstenaar) slaat hij de aanval van het Niets af en
verzet hij zich tegen de ontbinding. Zo hebben Klaus Mann, Cesare
Pavese, Katherine Mansfield en vele anderen tegen de dood aan geschreyen en geprobeerd zich staande te houden en zich te rechtvaardigen. Maar
die rechtvaardiging blijft toch uitsluitend afhankelijk van hun werk. Zodra
dat stagneert stort de mens in de bodemloosheid. Toen Cesare Pavese aan
het eind van zijn dagboek verzekerde, dat hij niet meer zou schrijven,
tekende hij in feite zijn eigen doodvonnis.
De laatste fase bij Frisch, waar men gevoeglijk de titel van Gottfried Benn
,ouder worden als probleem voor kunstenaars' boven zou kunnen zetten,
eindigt met Triptychon. Dat zijn drie kleine scenes, waarin de schrijver
.weer om de vraag van de dood heen draait. Die drie scenes vormen geen
aaneengesloten handeling ; zij belichten het doodsprobleem van drie verschillende kanten. Eerste scene : een gezelschap treurende mensen in hun.
conventionele hulpeloosheid en hun banale houding tegenover het onherroepelijke. Tweede scene: een tafereeltje uit het hiernamaals, waarin
verschillende doden optreden, die aan het mediteren slaan over hun
vroeger leven en hun verhouding tot elkaar. En de laatste scene gaat over
de verhouding tussen een levende en een dode, die als onlosmakelijk
wordt voorgesteld ook wanneer die verhouding rustte op een misverstand
en uitmondde in een verongelukte liefde. De levende partner bezegelt die
blijvende band door het vuurwapen op zichzelf te richten.
Getuigt nu dit Triptychon van enig religieus inzicht, waar de lezer weer
hoop uit kan putten in het aangezicht van de dood ? Ach, er komt weI een
jonge pastoor in voor, die rijkelijk het Nieuwe Testament citeert, maar hij
doet aan als een soort zwarte pop, die deze teksten over Lazarus en de
ongelovige Thomas als banderolletjes in een stripverhaal uit zijn mond laat
hangen. De ontknoping echter ligt in de uiteindelijke berusting en luidt :
'Wat er is geweest laat zich niet meer veranderen en dat is de eeuwigheid. '
En elders : 'Hoe wij leven telt. Ik bedoeI : de afzonderlijke episoden in ons
leven, ieder op zijn eigen plaats en tijd, veranderen niet meer - en dat is de
eeuwigheid.' In die eeuwigheid wordt de verwachting uitgedoofd ; daar is
de eeuwigheid banaal'. Diezelfde banaliteit geldt ook voor de Triptychon
van Frisch zelf. Alles wat hij aan metafysiek kan opbrengen blijft hier
beperkt tot: 'Eeuwigheid van hetgeen geweest is' . Dat is niet veel meer na
de religieuze verwachtingen in het laatste gedeelte van Stiller en na het
tragische pathos van de Homo Faber.
Zoals wij hem hier ontmoeten toont de schrijver zich niet bij machte zijn
eigen berusting te verloochenen. Hij wacht op de dood, waar hij slecht op
is voorbereid. Zijn zelfportret in deze laatste fase, vooral in Montauk bezit
nog een zekere aantrekkelijkheid. Men kan zich moeilijk onttrekken aan
de doorzichtige, melancholische magie van zijn proza. Maar Frisch heeft
van iedere hoop op iedere toekomst in de religieuze zin afstand gedaan.
'Hier is niets meer te verwachten', laat hij een van de doden in het
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Triptychon zeggen, 'ook geen vrees, geen toekomst en dat is waarom het
allemaal zo onbelangrijk lijkt wanneer het ten einde loopt'.
Ouder worden a~s probleem voor kunstenaars : wij stellen vast - niet
kritisch maar in alle discretie - dat Max Frisch kennelijk niet tegen dit
probleem is opgewassen. In de loop van de jaren gooit hij steeds meer
religieuze ballast overboord maar daarmee verliest zijn ballon aan gewicht, drijft hij af en raakt hij steeds minder in staat op vaste bodem terecht
te komen. Het fixeren van wat geweest is maakt de eeuwigheid tot een
farce. Hoe totaaI anders is het beeld van de eeuwigheid bij Gottfried Benn,
dat hij ons in zijn essay over het ouder worden als probleem bij kunstenaars heeft nagelaten. Hoe anders in Benns slotwoord : 'En daarom
beroep ik mij tenslotte op aile kerkvaders, die van vele honderden jaren
her, op het oude woord : non confundar in aeternum - ook ik zal niet in
eeuwigheid verworpen worden.'
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Bloesemweelde en daarna... bij Maria
Vasalis
Lieve Scheer

Maria Vasalis is het pseudoniem van Mevr. Droogleever Fortuyn, echtgenote van de zenuwarts J. Droogleever, hoogleraar. Zij werd geboren in
Den Haag in 1909, studeerde medicijnen en werd psychiater. Om haar
poetisch oeuvre duidelijk los te maken van haar maatschappelijke persoon
koos zij als pseudoniem de Latijnse vertaling van haar meisjesnaam
Leenmans (= van de vazal). Toch vindt men in haar gedichten heel wat dat
uit dezelfde bron kan zijn ontstaan als haar beroep, o.a. een innig meevoelen met wat hulpeloos is en lijdend. Haardiepe verwonderde aandacht
voor het bestaande, die kan varieren van verrukking naar weemoed of
angst en eenzaamheid, wordt gedragen door wat ze zelf noemde een
'eerbied voor de gewoonste dingen'. Deze bescheiden vrouw houdt zich
ver van het officiele literaire leven in Nederland.
Van haar hand verschenen volgende verzenbundels : Parken en woestijnen (1940), De vogel Phoenix (1947), Vergezichten en gezichten (1954).
Typisch voor Maria Vasalis zijn haar warme aandacht en eerbied voor
mensen, dingen, dieren die miskend zijn, waar men achteloos aan voorbijloopt : een beek, twee oude mannen, een trek, het ezeltje, ze brengen
haar tot bespiegeling en zeltbezinning. Voor haar is wat ze ook ontmoet,
niet minder dan een wonder. Het sterk inlevende gedichtAppelboompjes
is daar een voorbeeld van :
APPELBOOMPJES
Op een recht, zwart kousenbeen,
dunne rokjes opgeheven,
dansend in de vroege regen
en de tuin voor zich aIleen,
staan twee jonge appelbomen,
't witte bloed omhooggestegen,
vlinder-hoofden wijd omgeven
door hun aller-eerste dromen.
Met hun smalle voet in 't gras,
ingetogener en lomer
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staan zij later in de zomer
na te peinzen hoe het was.
Voller wordend met de dagen,
vastgegroeid in 't ogenblik,
bestemd, mijn zustertjes, - als ik te wortlen, rijpen en vrucht te dragen.
Kan het kleiner, waardelozer : geen boomgaard, geen park, maar twee
minieme wezens in een tuin, niet groter dan danseresjes. Het diminutief
'appelboompjes' leidt vanzelftot een zekere veronachtzaming. Maar lees
verder, enje merkt datjuist het schijnbaar onooglijke de boompjes kostbaar maakt want het roept op : prilheid, broosheid, vertedering.
De warmte die van het gedicht zal uitgaan, vindt men intussen al direct in
de soort fruitboom die de schrijfster heeft gekozen. Appels, zoals al wat
rond is en vrucht, zijn symbool van liefde : te betasten ronde en op te eten
vormen zijn, volgens de psychoanalyse, niet meer of minder dan een
moederborst, waar de mens zijn eerste ervaring van liefde aan ontdekt ; de
appelboom is iets uit onze oerbeleving ; een boom uit het vervlogen
paradijs ...
De uitbouw van dit gedicht berust op een topos, een uitgewerkte
beeldspraak, waarvan de traditie opklimt tot de klassieke oudheid. We
maken het boompjesleven mee van lente doorheen zomer naar herfst. Dit
beeld wordt in de laatste strofe expliciet overgedragen op de levensfasen
bij de mens: van jeugd over volwassenheid naar vruchtdragend ouder
zijn, Dat M. Vasalis zulke topos gekozen heeft, is al typisch voor haar.
Hoe diep zij zich ook kan overgeven aan kijken, aan verzinken bijna in
schouwen, vroeg of laat komt toch de expliciete gedachtelijkheid naar
voren. De dingen volledig zichzelf laten zijn zoals bv. de Japanse dichtkunst dat kan, de onuitspreekbare metafysica van elk wezen opvangen, er
gestalte aan geven, omdat men met dit wezen een geworden is, zover gaat
ze niet. De tekst is dan ook in de laatste strofe een ietsje te westers-verstandelijk. Er blijft een grens, een expliciete scheiding : de boompjes zijn
'zoals ik' ; er zijn twee polen van vergelijking. Maar goed, laten we liever
luisteren naar al het mooie dat intussen voor ons is opengegaan.
De eerste twee strofen scheppen een eigenaardig gemengde sfeer van
weelde en broosheid, zo typisch voor de lente in bloei. Het ritme stijgt
doorheen deze twee strofen, wat enthousiasme uitdrukt, en met het ritme
ook de opbouw van het beeld. Van de danseresjes, zoals de bomen hier
gezien worden (let op de vervrouwelijking die past bij wat we zeiden over
de appel als moederborst), merkt men eerst, beneden, hetbeen. De bomen
staan op een been, zoals een danseresje dat doet bij het uitvoeren van
sommige figuren. M. Vasalis had ook 'benen' kunnen schrijven, want er
zijn twee bomen, maar dat zou het plastische effect van elk van beide
danseresjes op een been vemietigd hebben.
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Door de inversie, vier verzen lang, komt er intussen een zekere suspens in
het gedicht ; we weten pas in de tweede strofe over wie het gaat. De titel
'appelboompjes heeft al weI iets verraden, maar toch kan men de eerste
strofe pas volledig vatten als men ze vanuit de t.weede terugblikkend
herleest. Deze manier van doen brengt iets van een vervreemdingseffect,
maar scherpt tegelijk de aandacht van de lezers. M. Vasalis wil de werkelijkheid zo zichtbaar mogelijk open laten gaan. Ze laat ons opgaan in het
ding dat ze voor ogen heeft, of liever, er is eigenlijk geen ding, er is aIleen
een sprookjesbeeld, een visioen, dat we pas achteraf, als terloops, bijkomstig bijna, intellectueel geidentificeerd zien als appelbomen. Door die
omdraaiing ontstaat echte poezie : het intellectuele, benoemende intellect
is geweken voor een schouwend aandachtig zijn.
Toch was er al iets bevreemdends, dat een licht schokje bracht in dat
tedere visioen van danseresjes : sinds wanneer hebben zulke wezentjes
een zwart kousenbeen ? Het adjectief recht dat er nog aan toegevoegd
wordt, brengt intussen een sfeer van gaafbeid, levenskracht en zuiverheid
(cfr ...'zich recht houden', 'een rechte levenswandel').
Dan schuift de blik naar omhoog : de broze bloesemweelde boven de starn
wordt tot fijne, bijna doorzichtige opgehouden rokjes van danseresjes (let
weer op het diminutief) !
Dat 'opgeheven' rokjes drukt, zoals elke beweging naar de hoogte blijdschap uit. Die gaat zich, in volgend vers, met een licht schokje, verhevigen
tot een stille roes : er wordt gedanst en in de regen dan nog weI. Bevreemdend bij eerste lectuur, maar niets dan genieting voor wie het beeld vanuit
de tweede strofe recapituleert : voor lentebomen is de regen een bron van
leven, sap en bloei : hij wordt dan ook feestelijk onthaald.
De vroege regen past bij de sfeer van prilheid enjeugd. De appelboompjes
zijn als uitgelaten kinderen : ze hebben de tuin voor zich alleene Ze kunnen
zich uitleven. Het is nog vroeg in het seizoen (er is nog zoveel te verwachten !) en vroeg in de morgen (zodat niemand hen in de weg komt).
Trouwens, rond hen zit nog alles onder de grond. De tuin is de tuin van het
leven, een element van warmte, bewoonbaarheid en samenhoren. Een
tuin heeft iets wat door de geest gecultiveerd is, en dat bereidt de latere
symboliek van het gedicht voor. Appelbomen en mensen roepen elkaar op
zoals huis en tuin.
.
Er is een eigenaardig schokje van eerste naar tweede strofe : wat 'dansende' was, blijkt nu te "staan': Het is dus geen beweeglijk dansen met de
ledematen, maar een innerlijk dansen : een dansen van het hart en van het
bloed. Zo staat het trouwens een weinig verder in de tekst (v.6).
Het adjectief 'jonge' bij appelbomen wil weer het prille in de taal vangen,
maar een nieuw diminutief heeft de dichteres hier vermeden, anders zou
het te infantiel worden ; trouwens er neemt iets van die appelbomen bezit,
waardoor ze ophouden boompjes te zijn. De stuwende kracht van het
leven heeft in deze jonge wezens het 'bloed' naar 'omhoog' gedreven,
zoals ook gebeurt wanneer vreugde, passie, dolheid van ons. en zeker van
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eenjeugdig iemand, bezit neemt. Maar hoe teder is het beeld gehouden :
dit bloed is geen passioneel bloed ; het is niet hun maar het bloed, de
kracht van de lente, die aan hen gebeurt, en ze komt naar buiten als witte
bloesem, symbool van zuiverheid en broosheid. Ook al is de intensiteit om
uit te bloeien nog zo sterk geweest (het bloed is 'omhoog gestegen :
accentuerend pleonasme') wat te voorschijn komt, is niets dan zuiverwitte weerloosheid.
Hier, in deze verrassende beeldspraak, herkennen we heel Maria Vasalis
methaar intieme maar eerbiedige doordringingskracht in het anders-zijn
van elk levend wezen. De appelboompjes zijn lijk zij en niet lijk wij. Ze zijn
eerst en vooral mysteries, iets om over te denken in verwonderde aandacht. Trouwens, weten wij eigenlijk weI iets van die pulserende
bioesemweeide af ? Vlinders noemt de schrijfster ze;: zij kiest dat beeld
omwiIIe van het broze en ook het gratuite. En nog iets : de vlinder, als
fladderende, 'dansende' bloesem, kan het heimwee der boompjes naar
openbIoeiende reikwijdte nog vergroten. De vlinder is volgens de symbooitheorie een beeld van het veriangen, de ziel. En waar hoort dit beter
thuis dan rond het hoofd , het hoogste punt van een rechtopstaand mens,
daar waar de geest huist en bioeit ? Intussen ziet de lezer ook weI meerzinnigheid der poezie - rond de bloesemweeIde, de echte viinders
fladderen, die de bioesems komen bezoeken.
TerzeIfder tijd wordt de aanvankeIijke onooglijkheid die door het diminutief kon zijn ontstaan, helemaal ontkracht in het ruimtescheppend 'wijd' .
Hoe prachtig kunnen ze het beleven, deze jonge levende wezens : de
weeide van het volop bloeien, het zich volop ontplooien in een eerste
groots en zuiver Ievensgeluk ; Ievensgeluk dat eigenlijk voor drievierde
droom is, want het bioeit zo rap uit en is zo broos. De streepjeswoorden :
'vlinder-hoofden, aller-eerste' rekken het ritme uit, en brengen iets fladderends.
Drukte de kracht van de Iente zich uit in het doorlopen van eerste naar
tweede strofe, in de volgende strofen wordt het ritme kaimer en samen
daarmee wordt het rijmschema vaster, regelmatiger. De seizoenen en ook
het leven gaan voort. Er komt een andere beleving, geleidelijk ; let op de
comparatieven : ingetogener, Iomer. Het valt weer op welk geestelijk
beleven de schrijfster aan elk wezen toekent. De boompjes zijn 'ingetogener' en zijn aan het 'napeinzen': Maar hoe geestelijk gericht ook, M.
Vasalis verlaat de zintuiglijke wereld nooit ; haar ogen zijn altijd wakker
en de plastisch-schrijvende pen maakt door haar fijne detaillering alles
veel werkelijker. Zo hier : 'hun smalle voet'. De appelboompjes zijn zo
opgegaan in de weelde van het omhoogstijgen (been-rokjes-hoofden) en
blijven nu in de herinnering nog zo daaraan hangen, dat ze zich voorlopig
weinig om inworteling in de aarde bekommeren. Zij zijn nog altijd danseresjes, lomer weI en ingetogener, maar hun voetpunt blijft smal, ook al
zinkt ze weg tussen de weelde die de zomer heeft meegebracht : het malse,
levenskrachtige opgeschoten gras. Toch al iets van evolutie : na het
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stijgen van been-rokje-hoofd, brengt de voet een sfeer-dichter bij de aarde,
de realiteit (gras is lager en alledaagser dan vlinders).
Het 'lomere' van de appelboompjes heeft niets negatiefs, doordat het
verbonden wordt met 'ingetogen'. De stille naarbinnengekeerdheid en
ook de groeiende zwaarte doen bijna denken aan een vrouw die nieuw
leven verwacht, groeiende in haar. De verinnerlijking komt er ook in het
'na-peinzen', wat betekent : zich achterafbezinnen over iets wat geweest
is. Die mooie lentebloei die als een droom voorbijtrok, hij laat de boompjes
nog niet los. De keuze van 'peinzen' i.p, v. by. 'denken' is veel dieper : wat
deze boompjes en ook levendragende vrouwen doen, is geen verstandswerk van een geisoleerde ratio, maar een mijmerachtig uitdiepen in verstilde beleving. Het is allemaal zo snel gegaan, als het leven van een
vlinder, dat ze nog even in de droorn gevangen blijven. Daarom staat er
ook geen 'vroeger' ingeschoven bij 'hoe het was', dat zou distantie insluiten en heimwee, een zich vastklampen, en zo is het niet.
De laatste strofe laat dan het groeiende vruchtleven van de nazomer zien.
Ritme en klank worden zwaarder, trager ; de bomen worden 'voller'. En
met dit voller worden gaat heel wat veranderen. Het dansende geluksgevoel naar de hoogte toe, de broosheid van een 'smalle' voet, ze zijn
voorbij. Er komt een sterke evolutie naar beneden, als ideaalbeeld voor de
rijpende mens zo mooi beschreven in het boek Hara van Karl Graf von
Diirckheim. Bezonkener wordend gaat men meer leven vanuit de diepte,
waarbij het lichamelijke zwaartepunt zich naar beneden verplaatst. Zo
ook in dit gedicht ; het accent valt op 'vastgegroeid' (voltooid deelwoord,
wat oproept dat er al heel wat achter de rug is) en nog dieper : 'wortlen'.
Dit 'wortlen' wordt dan de aanzet voor 'rijpen' en 'vruchtdragen'.
Het poetische beeld van de boompjes wordt hier symbolisch verrijkt.
Maria Vasalis gaat aan 't filosoferen, iets wat ze zo graag doet als conclusie
van een schouwend zien. Een scharnierpunt in die filosofie is vers 14 :
'vastgegroeid in 't ogenblik'. Tijd Cogenblik') en ruimte (~vastgegroeid
in') kruisen hier elkaar, wat een soort metafysische absoluutheid schept.
De paradox tussen vastgegroeid (beklemtoning van inworteling, gevonden evenwicht) en ogenblik (het bij uitstek vluchtige, vlietende) draagt
ertoe bij de gedachte te wekken dat dit gevonden evenwicht buiten tijd en
ruimte ligt, metafysisch is. Dejeugd is toekomstgericht, is een, zij het zeer
mooie vorm van alienatie. De echte wijsheid, die later komt, vindt het
leven in het nu, in een voortdurend vloeiende heraanpassing aan elk
glijdend moment. Vastgegroeid immers is iets anders dan vastgeroest
(houding die zich naar het verleden zou keren, zich aan eenmaal verworden structuren vastklampt).
Zulke voortdurend nieuw te scheppen aanpassing aan het nil is een steeds
rijper wordende vrucht, waar een groei aan voorafgaat ('voller wordend
met de dagen'), en die een einddoel heeft (bestemd ... ).
In de keuze van het woord 'voller wordend met de dagen' is de topos van
het samenvallen van seizoenen en mensenleven mooi tot zijn recht geko-
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men; wat voor de appelboompjes dagen zijn, zijn voorde mensen jaren.
En is er eigenlijk wei een verschil,. want men zegt toch wei van iemand dat
hij 'oud van dagen' is, 'oudbedaagd' enz. ?
Mooi is ook de vondst van M. Vasalis om de uitdrukking 'met de dag' om
te vormen tot een eigen schepping 'met de dagen'. Zo komt er een
duidelijker klemtoon op de cyclische afwisseling (morgen, middag, avond,
nacht, symbool voor het cyclische verloop derjaren). Tegelijker tijd wordt
de evolutie van de boompjes ingebed in de evolutie van de kosmos : zij
worden niet zomaar 'doorheen', maar samen met de dagen voller. Alles
kent een groot rijpingsproces van groei en bloei naar vrucht.
De mens valt daar niet buiten. M. Vasalis noemt de appelboompjes haar
"zustertjes', Zulke gedachtengang is typisch voor haar. Zoals ze in de beek
zichzelfherkent, zoals ze in de ogen van het ezeltje de verloren ongerept-·
heid van haar jeugd afleest, zo brengen ook de appelboompjes haar tot
bespiegeling over haar eigen zijn. Zulke schouwende overgave heeft als
basis een zeer grote nederigheid. M. Vasalis deelt de wereld niet in in
hoger of lager geevolueerde wezens. Ze ziet in al wat leeft een geestelijke
bron en ook in vele wezens die onooglijk en miskend zijn, ontdekt en
herkent zij die bron in al haar zuiverheid. Personificatie en antropomorfisme zijn dan ook haar meest typische stijlkenmerken.
Een goed kunstwerk maakt alles nieuw ; het geeftje 't gevoelen datje de
dingen waar het naar verwijst, voor het eerst echt ziet of hoort. Zulk
gevoelen van stille verwondering kreeg ik bij het gedichtAppelboompjes.
Ik ben ontwaakt tot een dieper stukje van de werkelijkheid.
N oot : voor een paar van de bier gevonden toelicbtingen ben ik mijn leerlingen van de jaren

1977-1979 dankbaar.

617

Oost-Afrika, knekelhuis van de
prehistorie
P.Overhage

In Oost-Afrika, en met name in de Olduvaikloof en bij het Turkana(eertijds Rudolph-) meer worden steeds meer resten ontdekt van grote
fossiele primaten die min of meer duidelijk hominide (op de mens gelijkende) structuren vertonen. Zij versterken de opvatting dat oorsprong en
vroege evolutie van de homo sapiens in Oost-Afrika gesitueerd dienen te
worden. Voorlopig echter spreekt men zich niet al te stellig daarover uit,
omdat men al eens eerder een (ander) continent, Zuidoost-Azie namelijk,
tot 'wieg' van de mensheid had uitgeroepen. De voornaamste reden van
die (voorbarige) uitspraak was het feit dat men toendertijd vele fossiele
resten van grote primaten in China en op Java had ontdekt, waarvan de
bekendste vertegenwoordigers, Pithecanthropus en Sinanthropus (o.m.
door Teilhard de Chardin ter plaatse bestudeerd) thans de gemeenschappelijke naam homo erectus dragen (1). Daar kwam dan nog in 1965 de
ontdekking bij van de hominiden van Yuan-Moe (China), slechts ver-

1 De systematische classificatie van de soorten geschiedt volgens de vertrouwde onderverdelingen in familie (eventueel subfamilie), geslacht (genus), soort (species) en ondersoort
(subspecies). Aanvankelijk en nog geruime tijd werd in de paleo-antropologie met elke uiteraard zeldzame - nieuwe fossiele vondst een aparte (generische en specifieke) naam
verbonden, wat de mogelijke verwantschap tussen de fossiele vertegenwoordigers onderling
(en met de huidige mens) in het ongewisse liet en ten dele zelfs ondoorzichtig maakte. Die
voor een fylogenetische interpretatie van de vondsten zeer onbevredigende toestand werd
pas na veel studie, discussie en nieuwe ontdekkingen grotendeels opgeklaard. Op het
zevende wereldcongres van antropologen en etnologen te Moskou in 1964, aanvaardde men
het volgende, uiteraard nog voor enige herziening vatbare schema :

Familia

Subfamilia

Genus

Hominidae

Ramapithecae
Australopithecae

Ramapithecus
Australopithecus

Homininae

Homo

Species

Subspecies

africanus
robustus
habilis?
habilis ?
erectus
sapiens o.a.
sapiens o.a.

neanderthalensis
sapiens

In dit artikel worden .et name de nieuwe inzichten en/of veronderstellingen omtrent Ramapithecus, Australopithecus en homo habilis behandeld.

618

Strevenlapril

tegenwoordigd door twee maaltanden, die tegelijk zeer oud zijn en homokenmerken vertonen. Met behulp van de elektronenmicroscoop werden
sterkte en fijne structuur van het kiezenemail onderzocht dat, evenals bij
de huidige mens, uit zeer kleine prisma's blijkt te bestaan. De berekening
vande ouderdom leverde als resultaat 1,7 tot 3,5 miljoenjaar op, wat nog
eens bevestigd werd door het paleomagnetisch onderzoek van de geologische laag waarin de kiezen zich bevonden. Dat alles bracht de bekende
antropoloog von Koeningswald tot de bewering dat 'ondanks de sensationele vondsten van Afrika, de wieg van de mensheid toch weI in Eurazie
gezocht diende te worden'.
De tijdspanne , waarbinnen wij de aanwezigheid van de mens aan de
sporen van zijn activiteit kunnen aflezen, is enorm uitgerekt geworden.
Die grensverlegging naar een alsmaar ouder verleden was, aldus Narr (2),
een continu proces dat waarschijnlijk nog niet is afgesloten. Die verruiming was niet aIleen te danken aan de systematische toepassing van de
moderne methodes van absolute datering (met de radioactieve klok) maar
evenzeer aan een hele reeks nieuwe vondsten van alsmaar oudere fossiele
resten en met name die van grote primaten in Afrika. 'Door die ontdekkingen zijn we waarschijnlijk al aangeland bij een tijdstip van twee en een
halfmiljoenjaar geleden en wij moe ten ermee rekenen de oudste grens nog
niet bereikt te hebben.' (Narr,o.c.)

In het spoor van de Leakey-familie
De nieuwe fossielenvondsten van Oost-Afrika leverden ten dele revolutionaire inzichten op, die wij vooral te danken hebben aan twee competente antropologen : L.S.B. Leakey en zijn zoon R.E. Leakey. Na de
dood van zijn vader zet Leakey junior diens opzoekingen met succes
voort. Ais directeur van het Nationaal Museum van Kenia organiseert hij
systematisch opgravingen en leidt hij tevens het 'Onderzoeksproject van
Oost-Turkana', een internationale en multidisciplinaire wetenschappelijke vereniging voor het onderzoek van het Plioceen en het Pleistoceen
van Kenia (3). De onderzoeksteams brachten een reeks nieuwe fossiele

2. In K.J. Narr, Zeitmasse in der Urgeschichte (Opladen, 1978).
3. Het geologisch verleden van de laatste 600 rniljoenjaar werd vnl. op grond van de fossiele
getuigen van de evolutie der levende wezens onderverdeeld in vier hoofdtijdperken van zeer
ongelijke duur : het Paleozoicum (eertijds Primair geheten), het Mesozoicum (eertijds Secundair geheten), het Tertiair (tijdperk der zoogdieren) en het Quartair (tijdperk van de mens
en de ijstijden), welke beide laatste het Kenozoicum vormen. Het Tertiair (aanvang 70
miljoen jaar geleden), wordt onderverdeeld in Paleoceen, Eoceen, Oligoceen, Mioceen en
Plioceen ; het Quartair in Pleistoceen en Holoceen (het laatste gerekend vanafhet einde van
de laatste ijstijd, ongeveer 8.000 jaar geleden). Aangezien de aanwezigheid van de mens
(geslacht homo) vanaf het Midden-Pleistoceen vrij overvloedig gedocumenteerd is, zijn het
vooral het onder-Pleistoceen en het daarbij aansluitende Tertiaire Plioceen, die in het
brandpunt van de belangstelling staan in het onderzoek naar het verloop van de hominisatie.
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primaten aan het licht, o.m. vertegenwoordigd door enkele min of meer
volledige schedels. Mocht die ondememing met hetzelfde succes blijven
doorgaan, dan kan het gebied ten oosten van het Turkanameer, op de
grens van Kenia en Ethiopie, wel eens het interessantste knekelhuis van
de prehistorie worden.
Dat geldt natuurlijk ook van de bekende en beroemde Olduvaikloof, die
iets meer zuidelijk aan de rand van de Serengetiewoestijn gelegen is en
waarin L.S.B. Leakey aljaren geleden naar sporen en beenderresten van
prehistorische primaten met hominide kenmerken heeft gezocht en een
eerste reeks belangrijke vondsten heeft gedaan.
De Olduvaikloof is een indrukwekkend, soms meer dan 100 m diep
erosiedal met veelal steile wanden, dat op het einde van de ijstijden is
ontstaan en uitmondt in de Babbalslenk (afgezakt gedeelte van de
aardkorst), die zelf deel uitmaakt van de Grote Afrikaanse Slenk in de
buurt van het Victoriameer. In de door de erosie ingesneden en blootgelegde valleiwanden treft men de nagenoeg ongestoorde afzettingen
aan van een periode van meer dan twee miljoenjaar, die de klimaatwisselingen weerspiegelen van de vroegste tot de jongste ijstijd. Waar de
ijstijden in Europa gekenmerkt werden door periodes van grote landijsuitbreiding (eigenlijke ijstijden geheten) afgewisseld met periodes met
een milder klimaat (de zogeheten tussen-ijstijden), blijken in Afrika een
aantal regenrijke (zogeheten pluviale) periodes met regenarmere (zogeheten interpluviale) te hebben afgewisseld. Tussen de Olduvaisedimenten komen geregeld ook lava's of vulkanische as voor die door de
nabije vulkanen werden uitgestoten : de daarin gekristalliseerde mineralen zijn bijzonder geschikt voor de absolute datering. De overgang
van de oudste naar de jongere ijstijd(en) wordt in het Olduvaipakket
gekenmerkt door een opvallende verandering van de fauna, de zogeheten faunasprong. Het onderzoek van de Olduvaikloof begon al in
1913 en had talrijke fossiele dierenresten (o.a, van 153 zoogdiersoorten)
opgeleverd. Sinds 1931 hebben Leakey en de East-African Archeological Expedition het gebied zo grondig in kaart gebracht, dat men de
nagenoeg ononderbroken natuur- en cultuurgeschiedenis ervan, gedurende de laatste twee miljoenjaar, kon reconstrueren. De belangrijkste
vondsten van fossiele hominiden begonnen in 1955 (het sterfjaar van
Teilhard de Chardin).
De periode die ons in de hele kwestie vooral interesseert is die van het
Plioceen (laat-Tertiair) en het daaropvolgend Pleistoceen (vroeg-Quartair)
en meer nog de overgang zelf van het Plioceen naar de oudste ijstijd.
Tijdens die overgang, die volgens de jongste berekeningen een paar miljoen jaar heeft geduurd, blijkt zich immers de evolutie of transformatie
naar de mens toe - een stuk hominisatie dus - voltrokken te hebben.
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Wat de recente ontdekkingen ons hebben geleerd is : dat er ten tijde van
die hominisatiewende levende wezens bestonden met een rechtopstaande
gang en met 'handen' die vrij instrumenten konden manipuleren. Het
waren wezens die min of meer uitgesproken hominide kenmerken bezaten, wat zich eveneens uitte in de bouw van de schedel en het gebit, Die
beslissende periode is men dan ook steeds meer 'de overgangstijd van dier
naar mens' gaan heten, en Oost-Afrika de 'overgangsruimte van dier naar
mens'. Daarmee wou men de buitengewone fylogenetische (afstammings-) betekenis van die tijd en dat gebied beklemtoond zien.
De vraag of het genus homo al in het Tertiair aanwezig was, kan men
vandaag de dag, vanuit louter biologisch-anatomisch standpunt, weI bevestigend beantwoorden, voor zover men ze verstaat als de vraag naar de
aanwezigheid van grote primaten met hominide kenmerken. Of die grote
primaten al de naam 'homo faber' verdienden - niet aIleen gebruikers maar
volwaardige makers van werktuigen waren - is een belangrijke kwestie
waarop wij nog terugkomen. Vast staat intussen dat primitieve, stenen
werktuigen, de zogeheten pebble tools (rolkei-instrumenten), werden
aangetroffen samen met de fossiele resten van die grote primaten en een
groot aantal diersoorten.

De kosmopolitische voorlopers
Dryopithecus is een grote primaat zonder homokenmerken maar met
verscheidene zogeheten pongide (mensaapachtige ; pongo=orang-oetan)
trekken. Men begrijpt dan ook dat vele pogingen ondemomen werden om
de huidige mensapen fylogenetisch met de prehistorische Dryopithecus te
verbinden. Dat is tot nog toe niet op bevredigende wijze gelukt, o.m.
omdat men lange tijd nagenoeg uitsluitend aangewezen was op vondsten
van tanden en kaakbeenresten, wat onvoldoende is. Vrij laat kwam de
ontdekking van Dryopithecus africanus (eertijds proconsul geheten),
waarvan naast de onderkaak ook een flink stuk schedel en resten van
gewrichten werden gevonden.
Lange tijd was het genus Dryopithecus zowat het verzamelbekken voor
fossielen waarvan de al te schaarse resten niet toelieten ze een weI omschreven plaats in het zoologische systeem te geven. Dat was vooral het
geval wanneer zoals zo vaak gebeurt, slechts tanden bekend waren. Die
noodoplossing wordt geleidelijk overbodig naarmate meer fossielen ontdekt worden en men dientengevolge een hele reeks fossiele vormen uit de
Dryopithecusgroep heeft kunnen lichten om ze in een zelfstandige groep
onder te brengen. Dat is o.m. met de (aanvankelijk alleen in het Indiase
subcontinent ontdekte) Ramapithecus gebeurd.
Volgens Simons (4) wordt Dryopithecus al in het Mioceen en zelfs in het
4

In E.L. Simons, Ramapithecus, in Scientific American, 236, 1977, pp. 28-35.
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nog oudere Oligoceen aangetroffen. De eerste vondst stamt uit Frankrijk
en werd Dryopithecus fontani genoemd. Ondertussen werden er fossiele
resten ontdekt zowat overal in de Afro-Euro-Aziatische wereld: in
Egypte, Spanje , de RijnvaIlei, de buurt van Wenen, het noordoosten van
Hongarije, Macedonie, Griekenland, Voor-Azie, Oost-Pakistan, OostChina en nog andere gebieden. Dryopithecus was dus een kosmopoliet. De
tijdspanne waarbinnen hij leefde wordt door Simons op 20 miljoen jaar
geraamd. Gedurende die uitzonderlijk lange periode zouden, nog volgens
Simons, uit die vroege Dryopithecus ten minste drie andere groepen van
grote primaten zijn ontstaan : Gigantopithecus, Sivapithecus en Ramapithecus, aIle met de horninide kenmerken.
Van Ramapithecus zijn slechts brokstukken van een onderkaak en een
volledige bovenkaak bewaard gebleven. In tegenstelling met Dryopithecus bezatRamapithecus al hominide kenmerken, die men thans sterker
beklemtoont dan voordien gebruikelijk was : dat zijn met name de parabolische vorm van de in planting der tanden en de bouw van hoektanden.
Die hominide trekken zijn duidelijk waarneembaar op het volledige kaakbeen dat door Pilbeam in de buurt van Islamabad (Pakistan) werd ontdekt
en op de onderkaak uit de Koobi-Fora-afzettingen bij het Turkanameer in
Oost-Afrika. De eerste vondst gebeurde al in 1932 in de Sivalikheuvels ten
noorden van New Delhi en kreeg de naamRamapithecus brevirostris (met
de korte snuit) : die naam wijst op een kenmerk dat de grote primaten
zonder hominide kenmerken niet bezitten.
Decennia lang leidde Ramapithecus een schaduwbestaan in het genus
Dryopithecus tot hij 'gerehabiliteerd' werd en als zelfstandige Ramapithecus uit de Dryopithecusverzameling werd gelicht. Daardoor zou de
aanvang van het genus homo tot ver in het Tertiair opgeschoven en het
hominisatieproces een paar miljoen jaar ouder geworden zijn. Voor Simons is Ramapithecus inderdaad de primitiefste vertegenwoordiger van
het genus homo en dient hij in de fylogenetische lijn naar de mens toe
gesitueerd te worden (5).

De verrassende Australopithecus
Enkele zeer belangrijke inzichten omtrent de afstammingsgeschiedenis
van het genus homo hebben wij te danken aan de grote verrassing die de
eerste vondst van een volwassen Australopithecus de antropologen heeft
bezorgd (6) : die vondst leverdehet zekere bewijs dat die wezens overwegend dezelfde lichaamshouding hadden als de huidige mens. De bouw van

5 Zoals blijkt uit de in voetnoot 2 vermelde, algemeen aanvaarde zoologische classificatie
van de hominiden, zijn de meeste onderzoekers het met deze zienswijze (nog?) niet eens.
6 Die vondsten dateren uit de jaren 1936-1937 en werden door Broom in Zuid-Afrika
verricht : hij noemde de nieuw ontdekte hominide Plesianthropus (bijna-een-mens) transvalensis .
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het bekken, de wervelkolom, de voet en grotendeels ookde hand waren in
dezelfde,- 'menselijke' zin gespecialiseerd : Australopithecus blijkt een
'rechtopstaande tweevoeter' geweest te zijn. Ook de voor paleo-antropologen zo veel-betekenende structuren van kaak en gebit, vooral van de
hoektanden, waren van hominide aard. Tegelijk vertoonde het mens-diermilieu van die vroege periode talrijke kenmerken die ook voor de huidige
mens karakteristiek zijn.
.
De globale indruk evenwel die van de schedel uitging - relatiefkleine
hersenschedel en vooruitspringende gezichtsschedel - wees eerder op een
pongide (mensaapachtige) kopvorm, zoals die ook bij de ehimpansee,
.maar dan veel meer uitgesproken, wordt aangetroffen. Het hersenvolume
van Australopithecus moet slechts ongeveer 480 tot 530 ern? bedragen
hebben. Dat geldt eveneens voor Australopithecus robustus (Zinjanthropus), ondanks zijn veel grotere lichaamsmassa. Wat het hersenvolume
betreft viel Australopithecus dus nog binnen de variatie-breedte van de
huidige mensapen.
In de Australopithecusgroep zelf kan men twee vormen onderseheiden :
de lichter gebouwdeAustralopithecus africanus en de grotere en struisere
Australopithecus robustus (Paranthropus). De vertegenwoordiger van de
tweede vorm, die in de Olduvaikloofwerd ontdekt en daar Zinjanthropus
werd geheten, bezat het grootste tot nog toe bekende gebit. Volgens de
metingen van Tobias hadden de maaltanden een lengte van 72 mm, waar ze
bij de huidige mens gemiddeld slechts 42 mm lang zijn. L.S.B. Leakey
heette die fossiele vertegenwoordiger dan ook bij wijze van seherts een
'notenkraker-mens'. Op de top van de schedel zat zelfs een heuse sehedelkam (crista sagittalis), die het aanhechtingsvlak vergrootte ten behoeve
van de machtige kaakspieren. Het gebit vertoont een opvallende disharmonie tussen het kleine voorgebit van snij- en hoektanden en het bijzonder
krachtige achtergebit van de maaltanden. Bij de slankere Australopithecus africanus ontbreken al die kenmerken : hij staat veel diehter bij de
homovorm. Volledigheidshalve weze hier nog vermeld dat een fossiele
vertegenwoordiger van de Australopithecusgroep, die door Johanson in
de Afarslenk van Ethiopie werd ontdekt (1978), door die antropoloog als
een derde, primitieve vorm beschouwd wordt, die de naam Australopithecus afarensis kreeg.

Leakey's -controversiele- homo habilis
Aan vader en zoon Leakey danken wij twee ophefmakende vondsten van
fossiele schedels in Oost-Afrika : L.S.B. Leakey deed de eerste ontdekking in de Olduvaikloof, R.E. Leakey de tweede aan de oostrand van het
Turkanameer (7). Beide sehedels zouden een opvallend sapiens-karakter
7 R.E. Leakey, New hominid remains and early artifacts from Northern Kenya, inNatura,
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hebben, en dat reeds twee tot drie miljoenjaar geleden. De eerste schedel
kreeg de naam homo habilis, terwijl de tweede voorlopig bekend staat
onder het etiketnummer van de vindplaats KNM-ER 1470.
In een wetenschappelijke publikatie hebben L.S.B. Leakey, Tobias en
Napier (8) in 1964 het onderscheid van de 'habilis'-vorm met Australopithecus gerechtvaardigd. Ze maakten gebruik van de fossiele resten van vijf
individuen. De onderzochte brokstukken vallen, wat hun structuren betreft, buiten de variatie-breedte van de Australopithecus of liggen ten
minste aan een uiterste grens ervan. De hele architectuur van de schedel
lijkt in de zin van homo sapiens verschoven te zijn. Wij hebben hier dus
een grote primaat met niet aIleen homo maar homo sapiens-kenmerken :
hij is verder gevorderd in de hominisatie. Tobias vatte zijn oordeel over die
vondsten aldus samen : homo habilis was een hominide met de grootte van
de huidige pygmeeen, met een relatief grote schedelcapaciteit, met een
aantal gereduceerde (menselijke) tanden enz... Die starn vertegenwoordigt een bepaalde groep., die de overgang vormt tussen Australopithecus
en de primitiefste homo.
Simons (1977) blijft bedenkingen uiten tegen de wijze waarop de schedelbouw gereconstrueerd werd aan de hand van resten van vijfindividuen en
meent dat de naamgeving homo habilis opnieuw onderzocht dient te
worden. R.E. Leakey is van oordeel dat homo habilis, de typevorm van
Olduvai, identiek is met de volledig bewaarde vorm KNM-ER 1470 van
het Turkanameer : de gewrichtsbeenderen hebben dezelfde vorm als bij
homo sapiens.
De vondst van R.E. Leakey bij het Turkanameer was inderdaad verrassend en veel-betekenend ; het ging om een schedel die er opvallend
modem uitziet. Leakey acht het heel goed mogelijk dat dit wezen een
rechtstreekse voorouder van homo sapiens vertegenwoordigt. In een
recente publikatie stond bij een atbeelding van die schedel het onderschrift
KNM-ER 1470 : 'Een twee tot drie miljoenjaar oude homo sapiens met
grote hersenen ... uit de Koobi-Fora-afzettingen van het Plioceen bij het
Turkanameer'. Dergelijke formulering is waarschijnlijk nog voorbarig.
Leakey zelf drukte zich voorzichtiger uit, omdat een exacte reconstructie
van de schedel nog op zich laat wachten. Mocht die interpretatie echter
bevestigd worden, dan leefde de homo sapiens inderdaad reeds in het
laat-Tertiair, in het Plioceen, twee tot drie miljoen jaar geleden. De mens
van het Tertiair zou werkelijkheid geworden zijn.
Het kan nog een tijdje duren voor men met de reconstructie van schedel
KNM-ER 1470 klaar is. Dat zal echt geen gemakkelijke taak zijn, niet

226, 1969, pp. 223-224 ; Hominids in Africa, in American Scientist, 64, 1970, pp. 147-178 ;
Evidence for an advanced Plio-Pleistocene hominid from East Rudolf, Kenya, in Nature,
242, 1973, pp. 446-450.
.
8 L.S.B. Leakey, P.V. Tobias & J.R. Napier, A new species of the genus 'homo' from
Olduvai Gorge, in Nature, 202, 1964, pp. 7-10.
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alleen omdat de reconstructie van een fossiele schedel altijd een zeer
moeizame aangelegenheid is, maar ook omdat het hier om 150 brokstukken gaat en enkele blijkbaar ontbreken. Men begrijpt dan ook dat de
berekeningen over schedelcapaciteit en hersenvolume die reeds werden
uitgevoerd, nogal uiteenlopende resultaten hebben opgeleverd. Men
neemt aan - en verwacht - dat het hersen volume meer dan 800 ern"
bedroeg.
Alleen nieuw fosiel materiaal kan voldoende zekerheid geven over de
juistheid van de schedelreconstructie.
R. E. Leakey is ingegaan op de vraag, waar deze schedel in de zoologische
classificatie der primaten thuishoort : Homo ofAustralopithecus ?'Op dit
ogenblik stel ik voor deze fossiele vertegenwoordiger voorlopig homo sp.
(van nog onbepaalde soort) te noemen, in plaats van hem volledig onbepaald te laten. Er is geen enkele reden om hem bij Australopitheeus onder
te brengen. Hem als een nieuw (apart) genus te be schouwen , is niet aileen
nutteloos maar betekent - volgens mij althans - zoveel als eraan verzaken
de oorsprong van de mens ooit te verstaan.'
Van die grote primaten met homokenmerken die gedurende het laat-Tertiair leefden, zijn niet aIleen min of meer goed bewaarde skeletresten
bekend, maar ook stenen artefacten, die zij gemaakt en benut hebben : een
evolutie die tot in het boven-Plioceen wordt aangetroffen. De. meeste
daarvan bevinden zich 'in situ', op de woonplaatsen (living floors) zelf, te
samen met gebroken beenderen van een aantal diersoorten, de waarschijnlijke resten van eenjachtbuit. Die zogeheten rolkei-instrumenten of
pebble-tools (aan een kant grof 'bewerkte' rolkeien) zijn zo simpel dat zij
naar een woord van Oakley 'niet nog eenvoudiger gemaakt kunnen worden' . Ook Clark noemt ze 'buitengewoon simpel' , zo zelfs dat het moeilijk
zou zijn er nog eenvoudiger te maken. Mocht men ze helemaal verstrooid
aantreffen, dan zou men niet eens met zekerheid kunnen uitmaken of het
om echte artefacten dan weI om loutere natuurprodukten gaat (9).
Mevrouw M.D. Leakey heeft aIle pebble-tools van Olduvai kritiseh
geinventariseerd : te samen 5.321 stuks afkomstig van acht woonplaatsen
(10). De meeste grotere artefacten zijn van lava, de kleinere vaker van
kwarts. Binnen de Olduvaicultuur kan men ook een zekere standaardisering ervan in enkele types constateren. Toch blijft het gezamenlijke steneninstrumentarium 'opmerkelijk homogeen'. De veranderingen die bin-

9 J.D. Clark, The evolution ofculture in Africa, inAmerican Naturalist, 97, 1963, pp. 15-27.
Zoals bekend gebruiken een aantal dieren (ook vogels zoals b. v. de aasgier en de spechtvinken) en met name de mensapen in de natuur voorhanden zijnde voorwerpen als instrumenten, waaraan ze zelfs wijzigingen aanbrengen om ze aan hun activiteit aan te pas sen. Die
gedragingen voeren echter niet tot een herhaald en continu gebruik van een voor dat ' doel'
bewaard instrument. Cfr. P. Overhage, Menschenformen im Eiszeitalter, J. Knecht, Frankfurt/Main, 1969, pp. 159-161.
10 M.D. Leakey, A review of the Oldowan culture from Olduvai Gorge, in Nature, 210,
1966, pp. 462-466.
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nen het geheel der vondsten optreden schijnen niet voldoende significatief
te zijn om op grond daarvan een opeenvolging (en ontwikkeling) in de tijd
te rechtvaardigen. Er bestaan weliswaar verschillen die echter veeleer
veroorzaakt schijnen te zijn door de verschillen in het gebruikte materiaal
dan door een verandering van de techniek of door een voorkeur voor
bepaalde types van instrumenten. Er is dus geen verbetering of vervolmaking van de werktuigen te herkennen met verloop van tijd. De rolkeiencultuur bleef gedurende die zeer lange periode van een tot twee
miljoen jaar ongewijzigd. Die bevinding pleit bepaald niet voor een
'geestelijk' gedrag en dient mede verrekend te worden in de beoordeling
van de psychische vermogens van b.v. homo habilis,
Isaac vraagt zich dan ook af of die 'toolmaking hominoids' van anderhalf
tot twee miljoenjaar geleden reeds 'humans' waren. Hij neemt aan dat die
instrumentenmakers de hoog ontwikkelde geestelijke en cuiturele vermogens van de thans levende 'humans' nog niet bezaten (11).
De rolkeienindustrie werd geleidelijk door de vroege 'vuistkeil' industrie
afgelost. Die verandering en aflossing worden te Olduvai duideIijk merkbaar in de afzettingen boven de opvallende 'faunasprong' in het middenPleistoceen. Die industrie van het stenen werktuig raakt dadelijk in beweging en zet zich in verschillende eikaar opvolgende cuItuurstadia voort tot
aan de bekende topprestaties van de jagers van het jong-Paleolithicum
tegen het einde van de ijstijd. Wie de gebruikers en makers van de vroege
vuistkeilindustrie waren, kan men niet met zekerheid zeggen (omdat aIleen artefacten gevonden werden). Ofschoon men het dus niet strikt
bewijzen kan, mag men toch aannemen, aldus R. E. Leakey, dat die
nieuwe techniek zich geIijktijdig met de verschijning van de 'voitooide'
homo sapiens begon te ontwikkeIen, aismaar beter werd en verfijnde
technieken voortbracht.

Conclusie
De ontdekkingen en inzichten die de paleo-antropologie de laatste decennia verzameid heeft, waren slechts mogeIijk door de inzet van individuele
onderzoekers en heuse onderzoeksteams, zoais die in het verieden weI
nooit in dien getale ter beschikking stonden om het moeizame uitgraven,
reconstrueren en beschrijven van de fossiele vondsten tot een goed einde
te brengen. Dank zij die activiteit moesten een aantal hypothesen Iosgelaten of aangepast worden of dienden heel nieuwe geformuleerd te worden.
Geen enkele wetenschap kan het zonder hypothesen stelIen : maar die
kunnen thans, veel meer dan vroeger het geval was, steunen op aanwijs-

11 G.I. Isaac, The food-sharing behaviour ofProtohuman hominoids, in Scientific American, 238, 1978, pp. 90-106.
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bare feiten en duidelijke bevindingen. Enkele van die feiten en hypothesen
vatten wij hier in 't kort samen :
1. De aanwezigheid van Ramapithecus is thans ook voor Oost-Afrika
aangetoond : hij bezit reeds enkele hominide kenmerken.
2. De vroege ontwikkeling van die hominide kenmerken dwingt ons de
afstammingslijn die naar homo sapiens leidt door te trekken tot in het
Mioceen. De even belangrijke als interessante waarnemingen aan Ramapithecus verricht, ondersteunen de opvattingen van de 'wortels' van het
geslacht homo tot diep in het Tertiair.
3. Het dier-mens overgangsstadium wordt eveneens naar het Tertiair
opgeschoven en moet volgens de moderne dateringsmethoden twee tot
drie miljoen jaar hebben geduurd. Dat stadium bevindt zich op de grens
van het Plioceen en het oudste Pleistoceen.
4. Gedurende het laat-Tertiair en het vroeg-Quartair leefden drie zo niet
vier verschiIlende vertegenwoordigers van grote primaten met hominide
kenmerken, naast elkaar : Ramapithecus, Australopithecus, homo habilis
en homo sapiens (KNM-ER 1470).
5. Enkele onderzoekers be schouwen Australopithecus africanus en
Australopithecus robustus als twee onathankelijke, naast elkaar bestaande afstammingslijnen.
6. Hoe het mogelijk was dat drie of vier nauw met elkaar verwante
vormen miljoenen jaren lang in nagenoeg gelijke milieu-omstandigheden
naast elkaar hebben kunnen bestaan, is een nog onopgelost probleem.
7. Eenvoudige werktuigen als de pebble-tools komen reeds in het laatTertiair voor. Qua techniek bleef die rolkeiencultuur, in Olduvai b. v., ten
minste een miljoen jaar lang ongewijzigd. Een vooruitgang of verfijning
van de instrumenten valt er niet te bespeuren : een onderverdeling in
chronologisch elkaar opvolgende cultuurperiodes, op grond van een ontwikkeling van de rolkeieninstrumenten, blijkt niet doenbaar te zijn. Die
bevinding van een volkomen stilstand van de culturele ontwikkeling dient
een rol te spelen in de discussie over de psychische vermogens van b. v.
homo habilis .
8. De 'mens' leefde reeds in het laat-Tertiair (Plioceen), indien men onder
'mens' verstaat : een grote primaat met homokenmerken. In de volle zin
van het woord kan men slechts dan van een Tertiaire mens gewagen
wanneer een grote primaat niet aIleen homo- maar ook homo sapienskenmerken heeft. Dat schijnt voor homo habilis en KNM-ER 1470 te
gelden, maar staat nog niet definitief vast.
9. Op somatisch-gestaltelijk vlak worden de grenzen tussen mens en dier
alsmaar vager.
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Bestaat er enige relatie tussen samen-spel in natuurlijk-maatschappelijk
verband (wat we 'politiek' noemen) en samen-spel in opzettelijk-artistiek
verband (wat we dan 'theater' noemen) ? Uiteraard lopen hier de meningen uit elkaar ; sommigen stellen dat je deze relatie telkens weer extra
moet knopen, terwijl anderen verkondigen dat ze vooraf al organisch in
beide gegevens vervat ligt. Het is een eindeloos dovemansgesprek en het
loopt altijd uit op 'welles-nietes. De discussie gaat door, zoals enkele
nieuwe publikaties bewijzen.
M. Faure 1, die de avonturen van de Franse dichter Prevert met een
agitpropclubje in het Parijs van het begin van de jaren 30 beschrijft, maakt
het zich methodisch gemakkelijk ; hij stelt een brokje geschiedenis voorop
en stipt dan zonder argumentering aan welke reliefpunten daarin aan te
treffen zijn. Enige vraag naar de diepere samenhang blijft echter uit ;
welke vorm deze militanten precies hebben gehanteerd met welk effect,
vraagt hij zich niet af en dit theater verdrinkt dan ook in de toevallige data
van de conjunctuur. Wat er in de tijdspolitiek eigenlijk aan de hand was,
waarom deze lui precies deze theatertechniek hebben gekozen, welke
ideologische voorkeur dramaturgisch verwerkt werd, daar heb je het
raden naar.
H. Eichberg e.a.", die zich omstandig bezighouden met de enige eigen
theatervorm die het nazisme heeft ontwikkeld heel vroeg na 1933, om al
heel vlug weer afgewezen te raken (het zgn. Thingspiel), gaan volkomen
tegengesteld te werk. Ook al is hun analytische methode zonder verrassingen, zij tekenen nog erg zorgvuldig uit welke factoren en data in de
conjunctuur aanleiding hebben gegeven tot het opzetten, het theoretisch
verstevigen en het pragmatisch uitdragen van deze nieuwe vormoplossing ; het dramatische resultaat staat dan ook geen ogenblik los van het
tijdskader, maar hoort er op logische wijze volkomen in thuis.
R. Grimm en J. Hermand' beperken zich niet tot een kort tijdsfragment,
maar willen grotere historische segmenten uittekenen met precedes die

1 Michel Faure, Le Groupe Octobre, C. Bourgois, Paris, 1977,405 pp., FF 60.
2 Henning Eichberg, Michael Dultz, Glen Gadberry, Gunther Ruhle, Massenspiele. NSThingspiel, Arbeiterweihespiel und olympisches Zeremoniell, Fr. Frommann. Vlg. Gunther
Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1977, 271 pp., (problemata 58), OM. 34,-.
3 Reinhold Grimm-Jost Hermand, Hrsg., Deutsche Feiern, Akad. Verlagsges. Athenaion,
Wiesbaden, 1977, 187 pp., (Athenaion Literaturwissenschaft Bd 5), OM. 29,80.
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schematische parallellen aantonen ; de gigantische problemen van de
historiografie van drama en theater kunnen ze dus niet ontlopen. Vergelijkbare interessemotieven, tijdsactueel relief, periodische analogie,
ideologische constanten, aspecten van ideele en cultuurhistorische erflating wijzigen stilaan het rnozaiek tot een prisma dat zijn betekenis voor
ook vandaag openbaart, niet in hooghartige betweterij maar in kritische
verwerking. Of het historische drama, dat altijd toch, zelfs indien onwillekeurig, een uitspraak bevat over de- tijdsgeest, principieel een labiel
genre is, zoals dezelfde auteurs vooropstellerr', zodat voor elke nieuwe
tijdsperiode een andere definitie vereist is, valt te betwisten. Wei is vooral
methodisch moeilijk, de vreemde verscheidenheid van het tijdsrelief van
diverse periodes onder een sluitend begrip te vangen, en daarom leggen de
auteurs er zich op toe de inventaris van een bepaalde periode op te stellen
die voorlopig gewaardeerd wordt als noodzakelijke heuristische arbeid ;
pas als je in het bezit bent van dergelijke feitenbundel, kan enige dramaturgisch-ideologiekritische analyse echt beginnen.
Zodra de monografie, de analyse van een enkel tijdgenoot, wordt aangedurfd, vluchten vele vorsers in de blije interpretatie ; blozende volzinnen
vol twijfelachtige inzichten poneren telkens weer de onmisbare relatie
tussen individu en gemeenschap. Als M. Haiduk" Peter Weiss ontleedt,
dan isoleert hij deze auteur van diens Westduitse realiteit, terwijl hij toch
pas tot het schrijven, en het zo schrijven, van zijn politieke dramatiek is
gekomen als reactie op zijn onmiddellijke ervaring. Natuurlijk staat Marat/Sade centraal ; toch magje je afvragen of dat nu zo verhelderend werkt
voor de denkprogressie die bij Weiss sedert dat stuk te noteren is. Haiduk
plant zijn eigen partijdogmatische concept van de maatschappelijke constanten rood-lichtend voorop, terwijl de Westerse outsider die Weiss is,
juist daar geen boodschap aan heeft. Haiduk verkiest de kreet van zijn
politieke engagement, maar verwaarloost de kern van wat dat engagement
bij Weiss inhoudt en tot welke dramatische vormoplossingen dit heeft
geleid. Zo kan toch al te gemakkelijk Marat uitgeroepen worden tot
positieve held, terwijl Weiss' diepere kritiek op deze mythologant van de
revolutie en ook op de concreet-materiele verlangens van het yolk dat
helemaal geen boodschap heeft aan de 'vrijheid', weggemoffeld blijven.
Wat Haiduk vooral niet snapt, is Weiss' radeloosheid die, realistisch
standpunt tussen de twee wereldmachten (of liever nog tussen materialisme en idealisme), oogt als geheime wens tot verlossing.
Van A. Tsjechow weten we dathij de dramatische normen van zijn tijd niet
langer aanvaardde, dat hij er nieuwe zocht : het vermijden van enige

4 Reinhold Grimm-lost Hemamd, Hrsg., Geschichte im Gegenwartsdrama. W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1976, 120 pp., (Sprache und Literatur 99), OM. 18,-.
5 Manfred Haiduk, Der Dramatiker Peter Weiss, Henschelverlag, Berlin, 2, 1977, 342 pp.,
54 Fotos, OOR M 18,-.
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verhaalintrige, het stilleggen van de exteme handeling, het verwijderen
van zowel positieve als negatieve heIden, het in keurige scenetjes verpakken van de dramaturgische structuur. Vele critici hebben dit al vroeger
opgemerkt, maar deze kenmerken kwamen hen voor als van secundair
belang ; en dus gingen ze op zoek naar de hun meer vertrouwde wereldbeschouwing, zijn gedrag in de reele politieke beweging, de sociale en
religieuze vragen. Zo ontstond afwisselend de behoefte Tsjechow een
realist te noemen, een symbolist, een impressionist, of een optimist, een
pessimist, een melancholicus, een fin-de-siecle-immobilist, Al deze trefwoorden zeggen meer over de critici zelfen hun telkens actuele behoeften,
dan over Tsjechows oeuvre. Nu weet I. Dlugosch" aannerrielijk te maken
dat de gelijktijdige aanwezigheid vankomiek en tragiek Tsjechows organische standpunt tegenover de actualiteit is geweest. Tsjechow heeft het
nooit over 'kunst' -figuren, maar over mensen in vele Iagen van bewustzijn
op een zelfde ogenblik ; hij schuift al deze figuren zacht voor zich uit,
terwijl Stanislawskij (de regisseur die Tsjechow bekend heeft gemaakt) ze
naar zich toe heeft gehaald. Wat Tsjechow principieel ingebouwd heeft, is
de actieve verwerking door de toeschouwer, met in het logische verlengde
niet de stille of luidruchtige verering voor de regisseur, maar het consequente proces van erkennen, nadenken, doordenken en (be)oordelen.
Dit precede voorkomt dat de illusie van het leven binnen handbereik
opdaagt, en eist dat de essentie van 'leven' aan het publiek overgedragen
wordt. En om dit begrip gaat het immers altijd wanneer het verschijnsel
maatschappij wordt benaderd als bewustzijn ; politiek is dan (siechts ?)
het min-of-meer-toevallige, min-of-meer-belangrijke gezeischapsspel dat
van al deze fundamentele impulsen een al-dan-niet constructief gebruik
maakt.
Het valt niet te ontkennen dat vele analisten voortdurend bedreigd worden
door een serie psychologische, esthetische en cultuurhistorische gevaren ; hoe ze te ontlopen, vereist dan ook bijzondere methodologische
aandacht. Deze opdracht heeft D. Schwanitz? naar zich toegehaald. Vooreerst wijst hij de methode af die de 'structuurpatronen' van een drama, die
bijzondere fragmenten die thematisch of handelingstechnisch relief aangeven, favoriseert ; hij acht deze werkwijze de negatie van het dramatische principe, dat drama gelijk is aan interactie d.w.z. het gelijktijdig
totaal samen-spel van aIle componenten, die weliswaar lineair, elkaar
opvolgend in de tijd worden waargenomen maar die elkaar telkens aanvullen en aIleen daardoor het vooriopig-definitieve resultaat bepalen.

6 Ingrid Dlugosch, Anton Pavlovic Cechov und das Theater des Absurden, Wilhelm Fink
Verlag, Munchen, 1977,314 pp., (Forum Slavicum Bd 42), DM. 36,7 Dietrich Schwanitz, Die Wirklichkeit der Inszenierung und die Inszenierung der Wirklichtkeit. Untersuchungen zur Dramaturgie der Lebenswelt und zur Tiefenstruktur des
Dramas, Vlg Anton Hain, Meisenheim am Glan, 1977,318 pp., (Hochschulschriften Literaturwissenschaft 22), DM. 38,-
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Zoals we dat immers ook op elk moment in ons eigen leven plegen te doen.
Zijn stelling houdt dus in dat de interactie van aIle dramatische momenten
volkomen dezelfde structuur vertoont als de werkelijkheid die we als
buiten-theatrale ervaring kennen. Dit inzicht brengt hem meteen in de
buurt van het rollenspel. Van de Amerikaanse sociale psycholoog. E.
Goffman leent hij de 'frame theory', de strategie van het leven die elk
belevenismoment organiseert als een autonoom kader dat dan, via de
opgestapelde ervaring, in relatie wordt geplaatst met de complete ik-persoon ; Schwanitz behoudt de eigen dimensie van het drama in ongeschonden zelfstandigheid, omdat het buiten-theatrale kader (waar elk drama
naar verwijst om 'zin' te verwerven) niet identiek, maar analoog is. Door
middel van dit methodisch denkschema kan hij het theater zondermeer
laten functioneren als ervaring van werkelijkheid.
.
Er blijven nog even wat probleempjes. Zelfs al benje bereid de eigensoortige realiteit van het theater te aanvaarden als de kern van elke dramatische beeld-kwaliteit, dan kan je toch niet zomaar ontsnappen aan het
inzicht dat de buiten-theatrale werkelijkheidservaring (een objectief-kritisch complex) in de theatervoorstelling gewijzigd wordt tot een ingebeelde, voorgespeelde binnen-theatrale werkelijkheid (een subjectief-actueel complex). Dit besefisjuist bepalend voorde methode die Schwanitz
hanteert ; hij confronteert de (intra-theatrale) realiteit van de scenische
afbeelding met de (extra-theatrale) afgebeelde realiteit, maakt van het
(sociaalpsychologische) begrip 'rol' gebruik als toetsinstrument en weet
overtuigend de onderlinge verwisselbaarheid van dramatische functie en
maatschappelijke gedragsvorm te staven. Het leidt hem bovendien tot
functionele criteria die de (onder-) scheidbaarheid van 'rol ' en 'individu'
mogelijk maken ; dit resultaat komt mij voor als een volstrekt nieuw
aspect om de evolutie van het drama zowel als die van de samenleving in
historische periodestructuren te onderzoeken.
Hoe ook opgevat en verwerkt, rol en individu staan nooit los van de tijd en
de ruimte waarin ze zich opbouwen en differentieren, F.H. Links gaat nu
de 'tijd' in het drama uitvoerig na. Het dramatische element 'tijd' is altijd
een factor met veelzijdige functies. die logisch de structuur van de tekst en
de voorstelling bepalen en vooral verwijst hij, hoe grillig ook gemanipuleerd, naar de afbeeldbare realiteit. Link erkent de waarde van de 'tijd'
voor de dramatische spanning en de globale compositie, maar relativeert
ze meteen ook, doordat hij aIle nadruk legt op de 'tijd' als bewustzijnsmoment van zowel de auteur en de dramatische personages als de toeschouwers. Link plaatst voortdurend communicatie-analytische elementen op de voorgrond en daarom weet hij zorgvuldig te schakeren tussen de
precedes die de intra- en de extra-dramatische 'tijd' bewust maken. Via

8 Franz H. Link, Dramaturgie der Zeit, Verlag Rombach, Freiburg, 1977,240 pp., (rombach hochschul paperback bd 87), DM. 28,-.
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deze gedachtengang formuleert hij systematisch onder het aspect 'tijd' de
interactie van werkelijkheidswaarneming en dramacontextueel rolconcept en dat in categorieen van ervaringsnabijheid en/of afstand. Via
deze klassen aIleen reeds brengt hij inzicht bij in de hechte relatie tussen
theater en maatschappij.
Ais de ervaringsfunctie van de 'rol' vooropstaat en de 'tijd' realiteit en
fictie integreert, welk aandeel vertegenwoordigt dan de 'ruimte' ? J.F.
Arnott e.a.? vermijden niet altijd het wat broze speculeren op immanente
wetten van het theater ; ontroerend-echte getuigenissen uit de geschiedenis van de theateropvoeding komen dan de theoretische inzichten verdrin'gen. Een aantal referenten onttrekt zich echter niet aan deze uitdaging en
zij bieden een rijk album van stimulerende denkbeelden aan. De 'ruimte'
wordt dan ontrukt aan haar geometrisch-technologische begripsbeperking .
(terwijl die niettemin concreet-belangrijk blijft) en principieel opgenomen
in de historische procesvorm van drama en theater ; de ervaring van de
werkelijkheid wordt immers via de ruimte omgevormd tot uitgebeelde
fictiviteit en die wijst dan op haar beurt via het artistieke ruilproces terug
naar een dit keer gefilterd realiteitsbewustzijn. Conclusie : ook in zijn
concrete ruimtevorm sluit het theater het principe van maatschappelijkheid in.
Wil het theater onderzocht worden naar zijn waardencomplex van maatschappelijk bewustzijn, dan moet je de twee methodische instrumenten,
de dissectietechniek van een conjunctuur en de systematische analyse die
structuurkenmerken opspoort, uit hun wedijver losmaken en harmonisch
verbinden ; dat heeft A. Blumer!" gedaan toen hij het documententheater
uit de jaren 60 aanpakte. Kenmerkend voor het documententheater is dat
dit erg vlug opgebrande subgenre tussen esthetische en politieke functie
weifelt. Politiek heeft het geholpen commentaar op de tijd uit te brengen
door historische aandachtsaspecten in de reconstructie van de voorstelling te relativeren ; esthetisch is het vaak bezweken onder de druk van de
illusie, omdat het inderdaad subtiele onderscheid tussen de realiteit enerzijds en het kunstig schikken van objectieve (nochtans subjectief geselecteerde) gegevens anderzijds toch enkel schijnbaar werd doorbroken, zodat de esthetica van schaar en lijmpot triomfeerde. Eigenlijk is dit soort
theater verdwenen in zijn dubbele (en dubbelzinnige) identiteit : die van
politieke esthetica en die van esthetiserend marxisme. Levensgroot echter
kan je de historisch-maatschappelijke context beklemtonen : op welke

9 James F. Arnott, Joelle Chariau, Heinrich Huesmann, Tom Lawrenson, Rainer
Theobald, eds., Theatre Space. An examination of the interaction between space, technology, performance and society, Prestel-Verlag, Munchen, 1977,239 pp + 250 pp., DM.
38,-.
10 Arnold Blumer, Das dokumentarische Theater der sechriger Jahre in der Bundesrepublik
Deutschland, Verlag Anton Hain, Meisenheim am Glan, 1977, 342 pp., (Hochschulschriften
Literaturwissenschaft 32), DM. 38,-
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wijze objectiveert zich een maatschappij in haar kunstproduktie ? De
moeilijke problemen van esthetische potentialiteit en actuele maatschappelijkheid vallen niet te ontlopen. Haalt het de theaterillusie, dan hou je
enkel oppervlakkig realisme over en dat is dan niets meer dan maatschappelijke illusie. Waarschijnlijk ontloop je nooit helemaal de fictionalisering; Kunst (met hoofdletter toch ) blijft onmisbaar, wil je realiteit oproepen. Politieke en esthetische oppositie (afwijking van de dominante
norm in beide vlakken) moeten hand in hand gaan, wil het doel van de fictie
nl. kritiek op afgebeelde verhoudingen, haalbaar worden. Uitsluitend
thematische of dialoogtechnische nadruk op morele stellingen (cfr. R.
Hochhuth) lost dit dilemma niet op ; in Adorno-geest vindthet theater
diep in zijn eigen wezen de ambivalentie terug die ertoe uitnodigt en noopt
de dialectiek van affirmatie en negatie om te zetten in rationeel bewustzijn
van de kern van mens en wereld.
W. Ismayr 1 1 waagt heel evident de stap over de strikte methode van de
drama-analyse heen en hij introduceert een interdisciplinair instrumentarium. Hij tracht - naar mijn weten voor het eerst zo fundamenteel - de
werkcategorieen van de politologie over zijn dramaturgische klassen te
leggen. Welke thema's selecteren de auteurs uit het ruime mogelijke veld
en welke ontwijken ze ? En, uiteraard, waarom ? Welke intenties resp.
tendensen van (voornamelijk) politieke aard komen er aan bod ? Wat voor
politieke reacties hebben ze geprovoceerd ? Sluiten deze stukken aan bij
de stand van het politieke doorsneebewustzijn, resp. de politiekwetenschappelijke definitie en interpretatie ? Of lopen ze veeleer achter bij het
inzicht in de problemen van de eigen tijd ? Of wijzen ze misschien daaroverheen naar wat nog te gebeuren staat ? Bij deze kranige vraagstelling
hoort natuurlijk ook het methodologische probleem of het theater als
artistiek medium enige politieke functie in de maatschappij vertegenwoordigt en, zo ja, of die eventueel grondig verschilt van die van andere
communicatiemedia ; daarom dringt hij diep door in interessevelden als de
autonomie van het esthetische, die vaak gehanteerd wordt als argument
tot het afwijzen van 'politiek' theater, maar ook de concrete werkvormen
van theater legt hij op de snijtafel : het theater als morele instantie, het
revolutionaire leertheater, politieke tendens en artistieke geldigheid, de
al-dan-niet specifieke rol en functie van het theater in een democratisch
bestel.
Vooral nog wijst deze studie op de vanzelfsprekendheid (terwijl ze toch
niet terechtkomt in micro-detaillistische case-studies en evenmin vrijblijvend speelt met behavioristische denkmodellen) waarmee theater'functie' in deze onze tijd (en aIleen in deze tijd ?) ontstaat uit het drama-

11 Wolfgang Ismayr, Das politische Theater in Westdeutschland, Verlag Anton Hain,
Meisenheim am Glan, 1977,495 pp., (Hochschulschriften Literaturwissenschaft 24), DM.
29,80.
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turgische vormproces waarin aspecten van geloof en hoop worden vastgehouden die ook in het publiek het gehalte van het actuele leven medebepalen. Daar toch he eft het theater altijd al mee te maken gehad : spelen om
te (overjleven, samen-leven met dedingen van de dag die het perspectief
van wat ooit was, wat nog komt en wat nu 'is' permanent her-bepalen.
Theater dat pas-in zichzelf zin-vol wordt - en daar dan juist de correcte
draagvorm voor behoort te vinden - als het op geen moment deze grondvesten van het leven-in-gemeenschap, dit bestaan-in-samenhang loslaat.
Theater als, dan niet langer toevallig maar wezenseigen, politieke interactie.
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Bij enkele recente Duitse films
Eric De Kuyper

Het noodlot van de kleinere filmlanden is zwaar te dragen. Komt de
nationale produktie op artistiek vlak niet van de grond, dan blijft de
.'nationale filrncultuur' -terecht- onbekend buiten de eigen grenzen. Overstijgt men, niettegenstaande de beperkte middelen en vaak ook dank zij die
beperkte middelen, de artistieke beperkingen, dan staan er andere groeimoeilijkheden te wachten. Hierover handelt voor het grootste deel het
stuk dat voIgt. De evolutie van en in de jonge Duitse film leek mij hiervoor
een uitstekend illustratiemiddel. Vooral dan omdat op z'n minst met drie
persoonlijkheden - Fassbinder, Wenders en Herzog - de Duitse film bewust buiten zijn eigen kring is getreden.
Maar eerst misschien de vraag : wat is een nationale filmcultuur ? Een
filmbeweging die een bepaald soort etiket opgeplakt krijgt van nationalistische aard, en daarom ook altijd -op z'n minst op economisch vlak- als een
beetje onvolwassen beschouwd wordt. Zo zouje het kunnen omschrijven.
Je hebt inderdaad de grote filmlanden, die films produceren volgens industriele patronen, en die dus (uiteraard ?) een universele weerklank
hebben. Dat zijn er niet zo veel meer : de Verenigde Staten en voor een
deel ook Frankrijk en Italie kunnen nog op een eigen filmindustrie bogen.
Daarbuiten heb je de traditionele filmlanden die, om een of andere economische reden, dit industriele produktiepeil niet hebben kunnen handhaven
en nu beschouwd worden als 'nationale filmscholen' : Zweden, Denemarken, Duitsland en ook Groot-Brittannie horen hiertoe. Tenslotte heb je de
kleinere filmlanden, die op geen belangrijke filmtraditie kunnen bogen en
pas de laatste decennia zijn overgegaan tot het produceren van films
(meestal dank zij een of andere vorm van staatshulp) : Belgie, Nederland,
Zwitserland, maar ook Canada.
De films uit de Derde Wereld ofuit de Aziatische landen laat ik hier buiten
beschouwing. Ook de films uit het oostelijk blok vormen een klasse apart.
Maar hier in het Westen of in de VS worden ze op gelijke voet geplaatst
met de nationale cinema's. Zo spreekt men van Poolse of Hongaarse films,
op een nagenoeg gelijke toon als van Zweedse of Nederlandse films. Ze
krijgen bijna automatisch een kwaliteitsmerk mee, wat vooral te danken is
aan het feit dat het gros van die produktie in het Westen (gelukkig) nooit te
zien is.
Een nationale filmcultuur groeit uit een groepje min of meer getalenteerde
cineasten, die door een speling van omstandigheden films (kunnen) maken. De infrastructuur is meestal onderontwikkeld of beperkt, maar dit
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wordt dan 'gecompenseerd' door geldelijke aanmoedigingspremies van
diverse aard en waarvan het bedrag varieert van te weinig (regel) tot te veel
(uitzondering). De respons op de films in eigen land is doorgaans verkeerd : klein of nietszeggend of, wat hetzelfde is : overdreven georkestreerd door de media, zoals in Belgie en Nederland. Karakteristiek is wel
dat kleine (film)landen hun eigen (film)cultuur nooit naar waarde kunnen
schatten : al wie een camera in handen durft te houden, heeft er blijkbaar
even veel recht op waardering. Het kaf wordt niet van het koren gescheiden ; dat laat men over aan belangrijke cultuurlanden, die niet altijd
beter kunnen oordelen, maar op z'n minst durven oordelen. Kortom, in de
kleine kring wordt het waardeoordeel verblind door complexen (minderof meerderwaardigheidscomplexen) ; de verhoudingen met het eigen talent zijn gefrustreerd en frustrerend. De nationale (filmjbodern is nooit
stimulerend, altijd fnuikend. En dat is vaak jammer, omdat bepaalde
talenten nu eenmaal alleen kunnen bloeien in een niet-kosmopolitische
omgeving. Ze leven en sterven in de eigen kring (voor wat de film betreft is
het laatste geval bijna altijd geldig. Kijk : zelfs een Bergman).
Het aparte van zo 'n film school valt in het buitenland gunstig Ope Het heeft
charme. Er gaat van die films een bepaalde sfeer uit, ze laten een eigen
toon horen, tegen de grotere gladheid van de internationale produktie.
Niettegenstaande de bescheidenheid, vaakjuist door die bescheidenheid
stralen die films iets uit. Zo zegt men terecht van de jonge Duitse film dat
die beslist anders is, van de Zwitserse film dat die toch wel iets aparts
heeft, en denkt men dat de Nederlandse of de Belgische film ook weI eens
zo iets zouden kunnen ontwikkelen... Deze eigenheid moet echter frele en
ongeorganiseerd, de beweging moet spontaan en vertederend blijven. Zo
niet, vervalt zo'n school in de 'folklore' (wat geschikt geacht wordt voor
de export) of in would-be allures ('we kunnen het even goed als de
anderen, zij het met veel minder middelen en nog minder talent'). Komt
echter eenmaal de erkenning door het buitenland, dan beginnen andere
moeilijkheden de kop op te steken.
Een duidelijk voorbeeld daarvan is de Duitse cinema. Zo'n tienjaar lang
werkten daar enkele cineasten in de semi-anonimiteit. In een beperkte
kring en voor een beperkte kring. Vrienden en kennissen, cinefielen.
'Afficianados'. Hun doorzettingsvermogen zowel als hun successen werden met een warm gevoel onthaald. Je yond hetjammer voor hen dat ze
telkens weer in zulke moeilijke omstandigheden moesten werken. Geregeld ook verdronken of verdwenen er een paar van hen, niet de minst
talentvolle : een Adolf Winkelmann (die nu ineens, na zoveeljaren, weer
opduikt), een Hellmuth Costard, een Werner Schroeter (in de marginale
sector) ofeen U we Brander, een Syberberg. Maar op een bepaald ogenblik
vindt er zo iets als een stroomversnelling plaats : een paar successen in het
buitenland, een paar prijzen op festivals, een naam die zich om een of
andere reden blijft opdringen, ook bij outsiders. En vooral misschien :
omdat de respons in eigen kring uitblijft of de verkeerde respons zo weinig
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stimuleert, wordt naar een anderen ruimer werkmilieu uitgekeken. Ook
om redenen van film-industriele aard kan men niet eeuwig films blijven
maken die er aIleen maar komen dank zij een gelukkige samenloop van
ornstandigheden. Dus worden de films iets duurder, en dus moeten ze ook
afgestemd worden op een meer internationaal publiek. Wat Fassbinder,
Wenders of Herzog zo eigen en apart maakte, moet nu toegankelijk
gemaakt worden voor een internationaal publiek. Gemakkelijk verval je
dan in de folklore of in de 'international style'. En aangezien deze cineasten geen ervaring hebben in de omgang met die 'international style' , is
de kans groot dat ze erdoor opgeslorpt worden. Deze drie cineasten
hebben elk met een recente film deze verruimende doorbraak geprobeerd,
of zijn ermee bezig. Ze zijn, wat P.W. Jansen in een overzicht van de
Duitse film noernt, 'Kinolegionare' geworden, culturele gastarbeiders.!

Wenders
Wim Wenders draait op het ogenblik zijn eerste Amerikaanse film: zonder de eigen filmploeg waarmee hij al zijn vorige films maakte. Wat dat
wordt, is natuurlijk nog niet te zeggen. Maar voordien heeft hij al een soort
probeersel, een soort mengprodukt gemaakt: Der Amerikanische
Freund. Deze fum werd nog geheel in Europa verfilmd, op een draaiboek
geinspireerd door een roman van Patricia Highsmith. Het was een knappe
film en toch was er iets in dat me stoorde. Ais ik er achteraf over nadenk,
geloof ik dat het de contradictie was tussen de bekommernissen van de
cineast Wim Wenders en die van Patricia Highsmith. Bij Highsmith draait
het toch altijd min of meer rond de problematiek van de schuld. Wat
Wenders fascineert, is iets totaal anders en naar het mij voorkomt ook
tegengesteld daaraan. Reeds van in zijn eerste korte films gaat het bij
Wenders steeds om een doelloos zwerven. Sorns is dat een soort vluchten
(zoals in Summer in the City, zijn mooiste film), vaak een soort zoeken of
achternazitten (zoals inAlice in the Cities, Falsche Bewegung) : meestal is
het een combinatie van beide. Gewetensconflicten, vooral van het 'criminele' type zoals die waarmee Highsmith zich bezighoudt, vragen daarentegen, minstens op enkele beslissende momenten, een scherpe articulatie.
Die kan ook weI onderhuids aangebracht worden en heeft niet per se iets te
maken met psychologische nauwgezetheid of met uiterlijke en spectaculaire effecten. Maar bij Wenders blijft alles vaag en onbeslist, zonder
duidelijke 'zin', zowel 'ervoor' als 'erna'. Een mooi voorbeeld daarvan is
zijn samenwerking met Peter Handke in Die Angst des Tormanns beim
Elfmeter. De dubbeIslachtigheid van Der Amerikanische Freund daaren1 InJahrbuch Film 78/79, Hanser Verlag, p. 20. P.W. Jansen meent dat deze Kinolegionare 'minder intemationaal dan supranationaal' zijn te noemen. De tegenspraken van de
nationale culturen zijn volgens hem niet weggeebd. De vraag of er kans bestaat dat deze
moeilijke evenwichtspositie gehandhaafd kan blijven, wordt terzijde gelaten.
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tegen was te wijten aan het feit dat hij op twee vlakken tegelijk zit : op het
ene, het visuele, demonstreerthij heel sterk Wenders bekommernissen ;
op het andere, dat van het draaiboek, probeert hij die van Highsmith te
respecteren.

Fassbinder
Ook Rainer-Maria Fassbinders eerste Engelstalige film, Despair, getuigt
van een zelfde dubbelzinnige benadering. Ook hij vertrok van een beroemd romancier, in dit geval Nabokov, om duidelijk 'economische'
redenen : Highsmith en Nabokov liggen nu eenmaal beter in de markt dan
Wenders en Fassbinder. Maar ik heb de indruk dat Fassbinder niet eens
pretendeert de romanstofinteressant te vinden. Voor hem is het niet meer
dan een dubbelgangergeschiedenis zoals er dertien in een dozijn gaan. Het
triviale en stereotiepe, het vals literaire - dat wat ervan overblijft als je
abstractie maakt van wat Nabokov er vermoedelijk literair van gemaakt
had - wordt niet eens verdoezeld, maar sterk in de verfgezet. Mij kwam de
film over als een draak, maar overweldigend vanwege het plezier waarmee
hij kennelijk vervaardigd is. Fassbinder weigert dit allemaal au serieux te
nemen (ook het draaiboek, waaraan Tom Stoppard werkte, wordt - terecht ? - gemassacreerd), maar schept een aanstekelijk genoegen in zijn
eigen handwerk : het spelen met briljante camerabewegingen, de zelfspot
waarmee aIle acteurs schijnen te spelen (op kop Dirk Bogarde in - ditmaal een plezierige zelfparodie), de kitscherige decors en kostuums, de hele
pseudo-existentiele problematiek. Het wordt allemaal ten top gedreven,
zoals ook de eigen kijk (vanuit een andere taal) op het bekende milieu : het
kleinburgerlijke Berlijn uit de jaren dertig. Het is zo 'fake' als het maar
kan : maar daar is het bij Fassbinder juist om te doen. Hij is de anti-Bergman bij uitstek. Bergman die alles zo ernstig neemt, en niet eens in staat
blijkt te zijn, om met die ernst ook nog te lachen (de vergelijking is niet
door toeval ingegeven : Bergmans Slangenei is in dezelfde Berlijnse nagebouwde studiodecors gedraaid als Fassbinders Despair. Met een ontzettend plezier, met stoute en vaak diabolisch aandoende trekken beweegt
Fassbinder zich in deze kermisfilm : lenig en lomp. Hij weet wat hij doet,
en beleeft daar zelfveel plezier aan. Ik zie ook weI dat dit geen goede film
is, maar toch heel wat 'beter' dan zo veeI andere, die misschien gladder
zijn en fraaier. Maar ook minder speling geven en minder speling toelaten.
Zo beschreven, lijktDespair niet veel meer dan een 'bad joke", ingegeven
door een lastige film-wonderboy : bedoeld om kwaad bloed te zetten bij de
intellectuele kijkers die wel eens van Nabokov gehoord hebben, en om een
gemakkelijke consensus los te krijgen van het pseudo-intellectuele publiek, waarvoor de film duidelijk bestemd is : de toeschouwers van de
'betere zalen", een intemationaal verschijnsel dat opgekomen is met het
verdwijnen van de hedendaagse film. Maar er is meer : enkele scenes
suggereren een andere film, achter de valsheid van de eerste, een film die
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blijft haperen en pijn doet. Niet de film die Fassbinder had kunnen maken :
Fassbinder is cynisch genoeg om te beseffen datje geen 'echte films meer
kunt maken', dat je die aIleen nog kunt suggereren, als een schim tussendoor. Een film die zou handelen over de lichamelijke obsessie van een
man voor een andere man. Enkele toetsen, enkele 'misplaatste' accenten,
twee-drie beelden, geven deze andere film aan: D. Bogarde die de
voetnagels van zijn dubbelgangerslachtoffer knipt. Of die het naakte lichaam van dezelfde man bekijkt en tot de -absurde- ontdekking komt dat
hij op hem lijkt. Zoals in zijn bijdrage aan de collectieve film Deutschland
im Herbst, waarin hij zelf een rol speelde , komt hier een (tegendraadse)
sensualiteit opdagen waarvanje dacht dat die bij Fassbinder eigenlijk niet
(meer) aanwezig was. Maar het lijkt alsofhij een hele dekking nodig heeft
om binnenin de film zijn anti-films te ontwikkelen. Daarom is hij misschien
ook de enige cineast die een internationale carriere aankan, maar ook
nodig heeft : als dekmiddel.

Herzog
Bij Werner Herzog zoek ik tevergeefs naar een moment van authenticiteit,
terwijl hij juist zo sterk zijn best doet om menselijk te zijn. Bij mij heeft dit
altijd het verkeerde effect : het effect dat ook uitgaat van een bewogen
predikant. Het kan weI overtuigd zijn, maar de nadrukkelijkheid waarmee
dit soort humanisme bepleit wordt, maakt me achterdochtig. Geen mens is
zo 'menselijk'.
Herzogs pogingen om de internationale markt te veroveren gaan uit van de
(waarschijnlijk) juiste constatering dat Duitsland in het buitenland een
reputatie en image heeft dat iets te maken heeft met romantiek, expressionisme, demonisme, het fantastische, enz. Kortom, de hele culturele Germaanse bollenwinkel wordt weer eens geetaleerd : van L'Ecran Demoniaque (het beroemde werk van Lotte Eisner, gewijd aan het Duitse
expressionisme, een ontoelaatbaar slecht boek) tot Von Caligari his Hitler
(het ietwat ernstiger werk van S. Kracauer). Maar als Herzog nu een
remake maakt van Nosferatu, de beroemde film van de Duitse expressionist Murnau (1922), dan is dat niet aIleen wat Murnau, maar ook en vooral
wat het Duitse romantisme en expressionisme betreft, niets anders dan :
culturele roofbouw.
Herzog doet die Dracula-geschiedenis nog eens over : hij voIgt bijna beeld
na beeld de decoupage van Mumaus originele werk-. AIleen is Herzogs
film natuurIijk in kleur en van geluid en muziek voorzien. Beide elementen
dragen weinig bij. Integendeel zelfs. De kleurenfotografie is van een
onverdraagIijk estheticisme, het geluid onvoorstelbaar ongeinspireerd :
2

'Jammer dat we beide Nosferatu' s momenteel niet kunnen vergelijken' , zeggen ze bij
(De Standaard, 26 februari 1979). Maar in Parijs - aileen in Parijs, zou Rudy Kousbroek
zeggen - kun je de twee films in hetzelfde bioscoopcomplex zien.

ODS

Eric de Kuyper/Bij enkele recente Duitse films

639

zowel de dialogen als de geluidssfeer - in een horror-story toch erg belangrijk - en de muziek, Wat dacht u? Wagner natuurlijk, op D.C.Friedrichachtige beelden van berglandschappen. Waar Herzog op het vlak van het
verhaal of de uitwerking daarvan iets aan het oorspronkelijke model
toevoegt, zit het telkens verkeerd. Bij Mumau volstaan bijvoorbeeld een
paar ratjes om te suggereren dat de pest (het kwaad) de stad in haar macht
heeft. Bij Herzog zijn er dat duizenden en het effect is nihil. Typerend voor
de dubieuze smaak van Herzog is ook het inlassen van een stelletje
zigeuners, die de 'aftakeling van de held' van op afstand zien gebeuren,
maar niet aan het 'kwaad' deelhebben. Als natuurvolk zijn en blijven ze
zuiver, onaangetast door het boze'.
Het ontbreekt Herzog aan een naieve verteltrant die de horror sublimeert
en poetiseert, er een sprookje van maakt. In deze Nosferatu is er nauwelijks iets als angst: daarvoor is het een veel te chic maakwerk. Het
vampirisme van Dracula groeit nooit uit tot 'eine Symphonie des
Grauens', zoals de ondertitel van Mumaus eerste versie luidde. Hoe kan
boetiek-kunst ontroeren ?
3 Herzog ging eens, 'uit protest tegen de pollutie' , te voet van Munchen naar het festival
van Cannes. Dat bracht hem inderdaad veel publiciteit op : de idealist ! De vraag is echter, of
de hele filmindustrie, inclusief zijn eigen films, afgezien nog van hun kwaliteit, niet veel meer
polluerend zijn.

Wij nemen graag de tijd
voor u
Zo zijn wij. Voor ons is een bank nu eenmaal geen
plaats waar mensen mekaar paperassen toeschuiven en waar clienten als nummers kemen en
gaan.
Wij nemen graag de tijd voor u, want wij geloven in
«rnaatwerk». Veor iedere specifieke situatie is er
een oplossing. Het is onze taak die te vinden veer
u. Korn eens langs.

•

KREDIETBANK
Wij nemen graag de tijd voor u.
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Kerkvervolging in EI Salvador
'Er bestaat geen kerkvervolging in mijn
land.' Dat verklaarde de president van
El Salvador, generaal Carlos Humberto
Romero, op 20 januari 1979 te MexicoCity, aan het slot van zijn staatsbezoek
aan dat land. Een van de aanwezige
joumalisten belde dadelijk de aartsbisschop van San Salvador op om hem die
nieuwigheid mee te delen. Het antwoord van de bisschop beperkte zich
tot volgend bericht: 'Hedenmorgen
om zes uur overviel de Guardia Civil
ons vormingscentrum EI Despertar in
de parochie San Antonio Abad. Sinds
de vooravond was daar het gebruikelijke weekend aan de gang, waarmee de
zogeheten initiatiecursussen (iniciacion) voor jonge christenen worden afgesloten. De meeste van de jeugdige
deelnemers waren nog te bed, enkelen
stondenjuist op, toen een born de inrijpoort vernietigde, een jeep en een gevechtstank binnenreden en de binnengedrongen soldaten begonnen te
vuren. Zij doodden twee studenten van
vijftien jaar, David en Roberto, twee
jonge arbeiders van tweeentwintig,
Angel en Jorge en de cursusleider Octavio Ortiz Luna, priester van het bisdom San Salvador. AIle andere deelnemers aan het weekend, een kloosterzuster en een postulante inbegrepen,
werden opgepakt en naar het hoofdkwartier van de Guardia Civil overgebracht' .
In Mexico bleef de president van El
Salvador steevast loochenen dat er
enige kerkvervolging in zijn land bestaat : hij ontkende zelfs dat er in zijn

land politieke gevangenen of spoorloos
'verdwenen' personen zouden zijn.
Wat er weI aan de hand was, zo zei hij,
was 'een crisis binnen de Kerk', waarvoor 'de priesters voor de Derde WereId' verantwoordelijk waren. Hij deed
ook nog zijn beklag over de sensationele berichtgeving in de kerkelijke pers
en over de 'politieke preken van de
aartsbisschop'. Een dergelijke 'politieke preek' was de dag daarop al opnieuw te horen in de kathedraal van EI
Salvador. Priesters en gelovigen uit het
hele bisdom waren daar samengestroomd voor de openingsplechtigheid van de oecumenische gebedsweek
voor de eenheid der Kerken. In de gegeven omstandigheden stond de hele
viering vanzelfsprekend in het teken
van de moordpartij van de vorige dag.
In naam van de Wereldraad der Kerken
te Geneve en van de Amerikaanse Raad
der Kerken te New York betuigde een
protestants geestelijke zijn solidariteit
met de beproefde Kerk van EI Salvador. De aartsbisschop, Oscar Arnulfo Romero, preekte over de verrijzenis. Hij bracht hulde aan het getuigenis van de vermoorde jonge mensen en
van de man die hij zelf vier jaar geleden
tot priester had gewijd. Hij bevestigde
met klem dat noch de pastorale bedrijvigheid van Octavio, noch de activiteiten van het voor iedereen toegankelijk vormingscentrum enige aanleiding
hadden gegeven tot de gewelddadige
ingreep. De rechtzetting was hoogst
nodig, want de dag zelf al van het gebeuren (20 januari) hadden radio, tele-
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visie en een offici eel perscommunique
van de regering het voorgesteld alsof
een terroristennest was uitgeroeid.
Gelukkig hadden twee joumalisten van
de BBC die in de buurt logeerden, de
enscenering van de politie ten behoeve
van de joumalisten waargenomen : de
veiligheidspolitie had eigenhandig twee
van de vier lijken van de jonge mensen
op het dak gegooid, om de indruk te
wekken dat zij daar waren neergeschoten. De aartsbisschop achtte zich
verplicht die "leugenachtige' versie van
de regering te ontmaskeren. Daarom
ging hij uitvoerig in op het werk van de
vermoorde priester en de activiteiten
van een normaal dagprogramma in het
vormingscentrum, om dan een ooggetuige-bericht van de overval voor te lezen.

Touwtrekken in Puebla
AIle gevangenen zijn ondertussen weer
vrijgelaten, omdat de rechter weI moest
erkennen dat de Guardia Civil generlei
wapens in het centrum had gevonden.
De magere buit bestond uit enkele gitaren en een paar requisieten van een
eerder opgevoerd volkstoneel: een
kartonnen dolk en een plastieken revolver. Oat belette niet dat de regering
haar versie van de feiten nooit heeft
teruggenomen. Zij volhardde veeleer in
de boosheid : een van de priesters van
het driekoppig pastoraal team van San
Antonio Abad, Placido Erdozain, van
Baskische afkomst, werd op 31 januari
zonder enige formele aanklacht het
land uitgewezen. Hij kwam in Mexico
aan precies op de dag waarop paus Johannes-Paulus II de ministers van
buitenlandse zaken van heel CentraalAmerika ontving, bij wie zich ook de
minister van justitie van EI Salvador
had aangesloten. Het werd die minister, dr. Flores y Flores, zelfs toegestaan
aan de paus een dossier te overhandigen over de situatie en de activiteiten
van de Kerk in zijn land, waarin met
name de 'illegale inmenging van jonge
priesters in de politiek' werd aangeklaagd. De zopas uitgewezen priester,
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die nadien naar Puebla trok, merkte
bitter op : 'en die dr. Flores is nog bij
mij in de christelijke leer geweest'. Dr.
Flores had namelijk ooit deelgenomen
aan een initiatiecursus van dezelfde
aard als die welke door de Guardia Civil
zo gruwelijk was verstoord.
In Puebla was er echter die bewuste 31
januari nog wat anders gebeurd. Terwijl
op de bisschoppenconferentie, als echo
op de aanbevelingen van de paus, het
parool 'eenheid en eensgezindheid'
weerklonk, gaf de bisschop van San
Vincente (EI Salvador), Pedro Arnoldo
Aparicio y Quintanilla, een interview
weg aan de correspondenten van Associated Press, ter gelegenheid van een
Don Bosco-viering in de kathedraal.
Evenals de minister vanjustitie van zijn
land had ook hij het over de 'avantgardistische jonge priesters' en beschuldigde hij de theologen van de bevrijding van een 'verkapte geloofsval' .
Maar de klap op de vuurpijl was zijn
beschuldiging aan het adres van de jezuieten, die de eigenlijke aanstokers
zouden zijn van het hele conflict tussen
Kerk en Staat, omdat zij een 'links
geinspireerde ' beweging onder de campesinos (boeren) in het leven hadden
geroepen. Die laatste beschuldiging
kwam bijzonder hard aan in het licht
van een reele terroristenaanslag die
kort tevoren aan veertien politiemannen in EI Salvador het leven had gekost. De krant La Voz de Puebla heeft
die samenhang dan ook dadelijk dik in
de verf gezet. Nu is de bisschop van
San Vincente geen onbelangrijk personage: hij nam deel aan de bisschoppenconferentie van Puebla als
voorzitter van de bisschoppenconferentie van EI Salvador! En in die
laatste hoedanigheid wordt hij door de
regering geregeld uitgespeeld tegen de
weerbarstige bisschop Romero. Romero heeft zich op zijn beurt tot het
publiek gewend in een paar persconferenties te Mexico City en te Puebla : hij
vreesde dat er nog meer slachtoffers
zouden vallen. Met hem hebben velen
te Puebla tevergeefs gewacht op een
onmisverstaanbaar teken van aanmoediging in de vele toespraken die de
paus in Mexico hield : van de 'martela-
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ren in Latijns-Amerika' die 'vervolging
lijden omwille van de gerechtigheid'
werd geen enkele keer gewag gemaakt.
Ook de pauselijke nuntius in El Salvador he eft tot nog toe een weinig
roemenswaardige 001 gespeeld.
Talrijk evenwel waren de sympathieen solidariteitsbetuigingen die bisschop
Romero ontving van vele bisschoppen
uit de Oude en de Nieuwe 'Wereld,
evenals van vele priesters uit Guatemala en van een van hun bisschoppen,
Flores van Vera Paz. Als laatste in de rij
zegde ook bisschop Leonidas Proaito
van Riobamba in Ecuador hem zijn
steun toe. Wat meer is : reeds in november 1978 hebben 1191eden van het
Britse Parlement (meer dan 65 van Labour, meer dan 35 van de Conservatieve Partij, 11 van de Liberale Partij en
nog een paar anderen), onder wie zeven
leden van de regering en twee van het
schaduwkabinet van de oppositie,
aartsbisschop Romero te Oslo voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs voor de vrede. Die voordracht werd
intussen gesteund door een aantalleden
van het Amerikaanse Congres.
Een omvangrijk dossier van het Britse
Bureau voor Latijns-Amerika en een
rapport van de Commissie voor de
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Mensenrechten van de Organisatie van
de Amerikaanse Staten. (OEA/OAS)
bevestigen de werkelijkheid van de terreur van de Guardia Civil in El Salvador. Zij wijzen tevens op de rampzalige consequenties van de beruchte
wet op de 'nationale veiligheid' (seguridad nacional) die daar, zoals in vele
andere Latijnsamerikaanse landen,
voor gevolg heeft dat talloze mensen
zonder meer 'verdwijnen' zonder gerechtelijk bevel tot inhechtenisneming.
De onchristelijke mentaliteit van de
'seguridad nacional' heeft kardinaal
Lorscheider op een persconferentie
treffend gekarakteriseerd. 'Wij christenen gaan uit van het vertrouwen in de
mens :
vooraleer
iemand
tot
boosdoener bestempeld wordt, verlangen wij dat men het bewijst. De nationale zekerheid gaat uit van wantrouwen : in haar ogen dient men te
bewijzen dat iemand geen boosdoener
is.' Bisschop Romero van zijn kant
meende : 'In de grond is het niet de
Kerk die vervolgd wordt maar het volk.
Maar de Kerk staat aan de kant van het
volk en het volk aan de kant van de
Kerk. God zij dank.'
L. Kaufmann, Puebla

De stad en haar problemen, enige recente literatuur
De snelle groei van de steden en de
daarmee samenhangende problemen
vormen tegenwoordig belangrijke facetten van de sociaal-ruimtelijke ontwikkeling. Vrijwel dagelijks wordt de
burger geconfronteerd met berichten
over
sanering,
stadsuitbreiding,
leegstand, kraakacties, verkeerscongestie en stedelijke criminaliteit (om
slechts een greep te doen). Begrijpelijk
dat ook de wetenschap zich met stedelijke problemen bezighoudt. Sedert
1977 verschenen er, van geografisch/
planologisch signatuur voorzien, ook
op de Nederlandstalige markt een aantal publikaties, waarvan er hier een
aantal besproken worden.

De sociaal-geograaf/planoloog Rottier
benadrukt in zijn studie (1) het belang
van de historische benadering. Dat is
meer dan aIleen maar een nostalgisch
terugblikken, omdat immers de stad,
ondanks een ononderbroken aanpassing, voor een belangrijk deel een nalatenschap uit het verleden is. Veel van
de huidige stadselementen blijven qua
betekenis onverstaanbaar wanneer

1 H. Rottier, Stedelijke structuren. Een
inleiding tot de ontwikkeling van de Europese stad, Coutinho, Muiderberg, 1978, 228
pp.
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men ze niet beziet tegen de achtergrond
van hun ontstaan en ontwikkeling. Dat
geldt bijvoorbeeld voor middeleeuwse
kernen, grachtengordels en 1ge eeuwse
woonwijken.
Ais kernthema van dit uiterst verzorgde
boek (o.a. door de tientallen foto's en
stadsplattegronden) koos Rottier voor
het analyseren van de relaties tussen
stedelijke structuur en maatschappelijke kaders in bepaalde perioden. Hij
ziet de stedelijke vorm terecht als een
materiele projectie van sociaal-economische processen. Naar mijn mening is
hij er inderdaad in geslaagd die wisselwerking goed duidelijk te maken, al
bedient hij zich hierbij soms van een
compacte terminologie die wij voor de
leek op dit terrein (en daar is het boek
voor bedoeld) weI wat problematisch
lijkt. Achtereenvolgens worden behandeld : De stadsontwikkeling in Mesopotamie, het oude Egypte, het oude
Griekenland en het Romeinse Rijk.
Daarna komt de middeleeuwse stad aan
de orde gevolgd door een beschouwing
over de stad in de 16e-18e eeuw en de
hedendaagse stad.
Uiteraard kunnen in een 200-tal pagina's niet aile aspecten behandeld worden. Doordat de Europese stad centraal
staat is nadrukkelijke aandacht voor de
Nederlandse ontwikkeling natuurlijk
naar verhouding wat mager. Een goede
aanvulling voor het inzicht in de ontwikkeling van het stedelijk systeem in
de Nederlanden van de 16e-18e eeuw
vormt daarom de voortreffelijke studie
van De 'l ries (2) over het personentransport in genoemde periode (hij
analyseert daarin het unieke trekvaartnetwerk dat een wezenlijke rol speelde
bij de consolidatie van het stedelijk
systeem). Toch achten we Rottier's behandeling van de stedelijke ontwikkeling in een opzicht weI wat gebrekkig. Hij negeert nagenoeg volstrekt de
ontwikkeling van de steden in de Oost-

2 J. de Vries, Barges and capitalism. Passenger transportation in the Dutch economy
1632-1839. A.A.G.-Bijdragen, nr. 21. Afdeling Agrarische Geschiedenis Landbouwhogeschool, Wageningen, 1978, p. 33-398.
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europese (socialistische) landen van de
laatste 50jaar. Alhoewel de steden in de
socialistische landen vele overeenkom, sten vertonen met die in niet-socialistische, zou het toch de moeite waard
geweest zijn na te gaan in hoeverre een
dominante
politiek-economische
structuur (die de superioriteit van de
stedelijke beschaving predikt) zijn
neerslag vindt in specifieke stedelijke
vormen.
Een goed overzicht van de stadsontwikkeling in socialistische landen
(minder morfologisch van karakter dan
de studie van Rottier) is de bijdrage van
De Rijk (Steden in socialistische landen; Wat is anders) in de bundel Zicht
op de stad (3). De Rijk constateert
daarin overigens dat de benaming 'socialistisch' eigenlijk voor de stedebouw
niet opgaat. Er gaapt nog een grote
kloof tussen theorie en werkelijkheid.
Zo blijkt het streven om het openbaar
vervoer te laten overheersen steeds
minder gemakkelijk te realiseren te
zijn. Het particuliere vervoer gaat een
steeds belangrijker rol spelen. Ook de
verkleining van de woon-werkafstand
is een vaak vrome wens gebleken. Verder blijkt men in de socialistische landen de betekenis van de dienstensector
ernstig onderschat te hebben. Dat heeft
tot gevolg gehad, dat de stedelijke centra in deze landen te veel gericht werden op de vervulling van culturele en
politieke functies en te weinig op de
verzorgingsfunctie (winkelapparaat).
Hoezeer de zogenaamde tertiaire activiteiten (de dienstensector dus) de
stedelijke ontwikkeling in de westerse
wereld mede bepaald hebben, wordt
duidelijk gemaakt in de bundel 'Het
grootstedelijk milieu. Kansen en bedreigingen' onder redactie van N .A. de
Boer en W. F. Heinemeyer (4). Het is de
3 G. de Rijk, Steden in socialistische landen: Wat is anders ? in : Zicht op de stad,
Sociaal-geografische beschouwingen over
steden en stedengroei, Onder redactie van
J.A. van Ginkel, O. Verkoren, G. Mik, G. de
rijk en J. Veldman, Romen, Bussum, 1977,
p. 251-315
4 Het grootstedelijk milieu. Kansen en bedreigingen. Onder redactie van N .A. de
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weergave in druk van een leergang die
onder auspicien van de Stichting PostDoctoraal Onderwijs in het Bouwen in
het najaar van 1976 aan de Technische
Hogeschool te Delft werd gerealiseerd.
De bijdragen zijn van de hand van o.a.
geografen, planologen,een milieudeskundige, een criminoloog en een verkeersdeskundige.
Een van de in het oog springende aspecten in een belangrijk deel van de
bijdragen betreft de rol van de communicatie bij de stadsontwikkeling. Op
deze betekenis van de stad als 'agora'
wijst overigens Rottier in zijn studie
ook herhaaldelijk. De economischgeograaf Lambooy geeft een uitstekend
overzicht van de rol van die factor
communicatie voor het stedelijk gebeureno Voortbouwend op het onderscheid
dat de econoom Galbraith gemaakt
heeft jussen bedrijven die behoren tot
de zogenaamde planningsector (de
multinationale ondernemingen, de
overheidsinstellingen, de vakbonden,
de bedrijfstakorganisaties etc.) en die
behorende tot de zogenaamde marketsector (kleinere bedrijven, de middenstand) stelt hij dat de eerstgenoemde categorie systeembepalend is,
doordat ze gericht is op het bestuur en
de beheersing van onze complexe samenleving. Ze is sterk afhankelijk van
informatie en dus van communicatie.
De wederzijdse relaties tussen de
hoofdkantoren van de multinationale
ondememingen, de financiele wereld,
de overheid en de media zijn zo intensief en zo afbankelijk van het persoonlijke directe contact, dat ruimtelijke
concentratie vereist is. Dat verklaart
dan de opeenhoping in de grootstedelijke centra van bankkantoren, hoofdkantoren van verzekeringsmaatschappijen etc. iets dat in steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag door
ieder waargenomen kan worden.
Het verschijnsel dat speciale activiteiten, gericht op informatie en organisatie, zich concentreren in de grote
agglomeraties en vaak daarbinnen in
Boer en W.F. Heinemeyer, Van Gorcum,
Assen, 1978, 211 pp.
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het centrum, heeft nogal wat gevolgen
gehad, omdat gebleken is dat deze activiteiten zich niet gemakkelijk laten
decentraliseren. Het leidde tot een
dusdanige concentratie dat de woningmarkt onder druk kwam te staan in die
gebieden en sanering een gecompliceerde aangelegenheid werd door
het opereren van grote projectontwikkelaars. Deze laatste vonden samen
met grond- en overige onroerend
goedspeculanten in de centra van onze
grote steden een dankbaar (winstgevend) werkterrein. Uit Kruyt's bijdrage over 'Grondpolitiek en ruimtelijke ordening' in de hier aan de orde
zijnde bundel valt af te leiden dat de
overheid onvoldoende is uitgerust om
de bedreigende negatieve effecten van
het marktmechanisme voor een gezonde stadsontwikkeling te neutralisereno Het gaat in feite om een goed
evenwicht tussen wonen en werken,
want een zonder meer terugdringen van
de werkfunctie laat het stedelijk centrum verschraald achter en tast evenzeer de leefbaarheid aan als een te grote
concentratie van kantoren en bedrijYen. Hoewel ook kantoren naar
'buiten' zijn getrokken (vanuit Amsterdam bijvoorbeeld naar Buitenveldert en Amstelveen) pleiten deskundigen tegenwoordig toch voor een
concentratie van kantoren in bepaalde
delen van het stadscentrum (bij stations) naast concentratie in randurbane
gebieden, om het ruimtegebruik en het
woon-werkverkeer te beperken. Het
onderzoek naar effecten van spreiding
en concentratie van kantoren is in Nederland merkwaardigerwijs nog maar
van recente datum (5)
Een andere opmerkelijke tendens uit de
bundel 'Het grootstedelijke milieu' is
dat verschillende auteurs pleiten voor
verdichting. Van oudsher zijn steden
compact gebouwd en de negatieve ef-

5 H.W. ter Hart, Vestigingsplaatsen van
top-management. Verkenningen op het terrein van de transactionele geografie, Academisch proefschrift U niversiteit van Amsterdam, Krips Repro, Meppel, 1979, 280
pp.
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fecten van een te ver doorgevoerde bebouwingsdichtheid (bijvoorbeeld in de
1ge eeuwse stadswijken) leidde tot de
jarenlang gehoorde slogan 'verdunning'. Iedereen moest aanspraak kunnen makenop 'licht, groen en ruimte'.
Langzamerhand worden de nadelen
van 'verdunning' zichtbaar. Het belangrijkste nadeel is de vergroting van
de te overbruggen afstanden. Daardoor
wordt een toename van het autoverkeer
in de hand gewerkt omdat voorzieningen niet meer op voor velen acceptabele loop- offietsafstanden voorhanden
zijn. Dat concentratie daarentegen niet
zonder meer het beste altematief is,
toont de beschouwing van Rottier aan
over het denken van Le Corbusier. In
de voorstellen van Le Corbusier overheerst het pleidooi voor de vervanging
van de horizontale bebouwing door
bouwen in de hoogte. Rottier stelt dat
men in deze voorstellen tevergeefs
zoekt naar de menselijke schaal en dat
het grootste nadeel is dat de bij bouwen
in de hoogte vrijkomende ruimte weer
wordt opgeslokt door de verkeersvoorzieningen die noodzakelijk geworden
zijn door de grote bevolkingsconcentratie.
De Boer (eveneens in genoemde bundel) wijst nog op andere nadelen van
verdunning. Nationaal gezien leidt het
tot verzwakking van de stedelijke gebieden die voor vele activiteiten zo'n
gunstig produktiemilieu vormen. In dit
verband stelt hij ook de my the van het
Groene Hart (van Randstad Holland)
aan de kaak. Dat het behouden moet
blijven is voor hem geen vraag, doch
weI wat er mee gedaan moet worden.
Wat heeft het Groene Hart te bieden ?
WeI niet zoals gedacht is ontspanningsruimte voor de massa van de stedelingen : 'Het agrarisch landschap is
saai, verrassingsloos en onherbergzaam... Er zijn eindeloze verten, maar
het beeld wordt meer bepaald door het
ontbreken van beschutting, door
chaotische bebouwing in het 'landelijk'
gebied en door stedelijke horizonvervuiling' (p. 3). Wanneer nu de bevolking meer geconcentreerd wordt,
zijn er meer mogelijkheden voor het
behoud van landelijk gebied en de re-

constructie van grote aaneengesloten
landschappen. De Boer concludeert dat
er een gebrek is aan visie en beleid, dat
er sprake is van een beperkte economische benadering en dat grote structuurbepalende projecten ontsnappen aan
democratische controle. Er is weliswaar een kentering in dat denken over
de grote stad, maar De Boer blijft pessimistisch over de mogelijkheden tot
verbetering.
Gebrek aan visie kan in ieder geval niet
ontzegd worden aan de plannen van het
stadsbestuur van Groningen. Van de
voormalige wethouder Van den Berg
troffen we in 'Het grootstedelijk milieu'
een beschouwing aan over de achtergrond van de Groninger 'praxis'.
Het is een typisch politiek stuk geworden. Na lezing denk je : leuke ideeen,
maar hoe werkt het nu in de praktijk ?
Het is jammer dat niets van de eerste
ervaringen met het bestemmingsplan
en het verkeerscirculatieplan in Van
den Berg's essay doorklinkt. Tenslotte
is de doorvoering van het Groningse
stadsbestuurbeleid niet zonder kritiek
geweest en heeft met name het verkeerscirculatieplan de gemoederen danig verhit. Enquetes doen op zijn minst
vermoeden dat het niet voor iedereen
even rooskleurig is (omzetdalingen bij de
middenstand). Tekenend vonden we in
dit verband de volgende stelling uit een
medisch proefschrift: 'Wanneer de
circulatie van een patient er net zo
slecht aan toe is als die van de stad
Groningen zou de familie allang gewaarschuwd zijn' (stelling van A.B.
Huisman die op 31 januari 1979 tot
doctor in de geneeskunde promoveerde). Voor hen die wat meer uitvoerig en gedegen geinforrneerd willen
worden over de stadsontwikkeling in
het kader van het Groningse experiment is een speciaal nummer van het
tijdschrift Wonen-T AlBK beschikbaar
(6).

Al met al kan geconcludeerd worden
dat de bundel 'Het grootstedelijk milieu' voortreffelijke informatie ver6 Groningen: de stad als collectieve voorziening, Wonen-TA/BK, or. 14, juli 1978
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schaft over vele stedelijke problemen.
We hebben hier slechts een enkele bijdrage voor het voetlicht gehaald.
Minder enthousiast ben ik over het
boek van Peter Hall, dat handelt over
de problemen van een zevental wereldsteden (7). De tweede herziene druk
van dit oorspronkelijk engelstalige
werk behandelt Londen, Moskou, New
York, Parijs, Tokyo, de Randstad
Holland en het Ruhrgebied. Dat het om
een herziene druk gaat is me niet in aIle
opzichten even duidelijk geworden :
voor het Ruhrgebied gaat de literatuur
die aangehaald wordt niet verder dan
1970 en juist daarna beginnen de problemen op bestuurlijk gebied rond het
planningsorgaan
Siedlungsverband
Ruhrkohlenbezirk, voor Parijs geldt dat
het laatst vermelde werk dateert .van
1965 ! Bij de behandeling van Randstad
Holland wordt weI aandacht geschonken aan de trits regeringsnota' s met
betrekking tot de nationale ruimtelijke
ordening, doch daartegenover staat de
vermelding van veel verouderd cijfermateriaal en achterhaalde visies. Kenmerkend is de optimistische toon en

een heilig geloof in de effectiviteit van
de (overheids)planning. Zo schrijft hij
over La Defense, het uitgestrekte
stadsvernieuwingsgebied in Parijs, dat
het een van de meest boeiende voorbeelden van de moderne bouw van een
stedelijk centrum in de wereld belooft
te worden. Rottier is evenwel van mening (p. 216-217) dat La Defense slechts
enkele uren per dag een overtrokken
spanningsveld vormt, doch 's nachts
een levenloos gebied is. La Defense
mist elke aansluiting met bestaande
structuren. Hall schenkt veel te weinig
aandacht aan de kritiek die op de stedelijke planning van de Parijse overheid is
gekomen (8). Het is me dan ook niet
geheel duidelijk waarom uitgeverij
Romen heeft gemeend, naast het goede
overzicht dat het in 1977 verschenen
'Zicht op de stad' van de stedelijke problemen biedt, een herdruk van Hall's
boek te laten verschijnen.

P. Hall, Zeven wereldsteden. Problemen
van groei en leefbaarheid, Romen, Bussum,
1978, 232 pp.

8 J. Kok-, De Parijse regio. Stedelijke ontwikkeling en planning. De Nieuwe Geografenkrant, Jrg. 2, 1978 (6), p. 4-7

7

A.G.J. Dietvorst

Duitsland : droom of nachtmerrie
De vrees voor een toenadering tussen
de Volksrepubliek China en de Westeuropese landen heeft , naar aIle waarschijnlijkheid, de Sovjet-Unie er toe
gebracht met hernieuwde kracht te
gaan streven naar een min of meer
hecht bondgenootschap met de Bonds-

republiek. Een kwart eeuw lang was het
'revanchistische' West-Duitsland de
voornaamste boeman voor het Kremlin
in West-Europa, maar dit vervagende
spookbeeld verdween tenslotte geheel
toen president Leonid Brezjnev in mei
1978 zijn tweede bezoek aan Bonn
bracht.

Sovjet-Unie en de Bondsrepubliek
Nu zijn er zelfs steeds meer aanwijzingen dat de Bondsrepubliek voor de
overwegend bejaarde en conservatieve
Kremlinleiders een welkom bolwerk
van stabiliteit is geworden in een snel

veranderende wereld. Het belang dat
Moskou hecht aan zijn betrekkingen
met Bonn werd in november 1978 opnieuw onderstreept door de benoeming
van de veteraan-diplomaat Vladimir
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Semjonov als opvolger van Valentin
Falin tot ambassadeur in Bonn. De nu
67-jarige Semjonov was onderminister
van buitenlandse zaken en heeft sinds
1972 aan het hoofd gestaan van de Russische delegatie bij de onderhandelingen met de Verenigde Staden over beperking van de strategische bewapening.
De benoeming van Semjonov tot ambassadeur wordt in diplomatieke kringen over het algemeen beschouwd als
een bevestiging van de sleutelpositie
die het Kremlin aan Bonn heeft toebedacht in zijn betrekkingen met de kapitalistische wereld .
In Russische ogen steekt de stabiliteit
van de betrekking met de Bondsrepubliek gunstig af bij wat er rest van de
ontspanning die in het begin van de jaren zeventig bereikt werd tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. De
leiders van het Kremlin maken zich
zorgen over de ups en downs in de betrekking met de regering-Carter. Bovendien heeft het aanknopen, per I januari van dit jaar, van normale diplomatieke betrekkingen tussen de
Chinese Volksrepubliek en de Verenigde Staten Moskou nog meer verontrust.
De Bondsrepubliek daarentegen, op
het ogenblik de grootste handelspartner
van de Sovjet-Unie in de kapitalistische
wereld, is in onderhandelingen een
partner gebleken van wie Moskou wat
gemakkelijker kan bepalen wat het er
aan heeft. Terwijl in het Amerikaanse
Congres in toenemende mate twijfel
wordt uitgesproken over de betekenis
van overeenkomsten met Moskou, is in
Bonn geleidelijk de kritiek van de min
of meer conservatieve oppositiepartijen op de Ostpolitik van de sociaaI-liberale regeringscoalitie verstomd . In
Moskou schijnt men thans zelfs te geloven dat goede betrekkingen met de
Bondsrepubliek kunnen worden gehandhaafd, ook als er een regeringswisseling zou komen in Bonn. De factor die
in Moskou het meest heeft bijgedragen
tot de overtuiging dat aan de betrekkingen met Bonn een hoge voorrang
moet worden gegeven, is de opkomst
van de Volksrepubliek China als een
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actieve rivaal op het wereldtoneel en
met name in Europa. Het Kremlin ziet
hoe de Chinese Volksrepubliek een
vriendschapsverdrag met Japan sluit,
bij de niet-communistische landen in
Zuidoost-Azie in het gevlei tracht te
komen en probeert moderne wapens te
kopen van landen als Frankrijk en Engeland. Van de Bondsrepubliek wordt
aangenomen dat het wat minder snel
bezwijkt voor de avances van China,
vooral wegens zijn ligging en zijn afhankelijkheid van de Sovjet-U nie voor
wat betreft de banden met West-Berlijn. In Moskou is men er zich ook weI
bewust van dat de Bondsrepubliek de
medewerking van de Sovjet-Unie nodig
heeft bij de emigratie van verscheidene
duizenden volksduitsers per jaar (op
een totaal van ongeveer 1,8 miljoen) uit
de Sovjet-Unie. De Chinezen daarentegen, die zich op een afstand van vele
duizenden kilometers bevinden kunnen
Bonn niet meer bieden dan verbale
steun voor het beginsel van de hereniging van Duitsland.
In kringen van Westerse diplomaten in
Moskou en andere Oosteuropese
hoofdsteden gelooft men niet dat de
komst van Semjonov in Bonn de voorbode is van een wijziging van de tot
dusverre door de Sovjet-Unie gevolgde
koers wat betreft de verdeling van
Duitsland in twee staten. In de loop van
oktober, november en december van
het vorigjaar is er enige speculatie ontstaan over een mogelijke hemieuwde
belangstelling van de Kremlinleiders
voor het verzwakken van de banden
van Bonn met het Westerse bondgenootschap
door
middel
van
proetballonnetjes over de hereniging.
De kwestie werd plotseling afgelopen
zomer actueel, toen in Bonn een politieke storm 'opstak over berichten
(overigens officieel in Bonn en Washington tegengesproken) dat Egon
Bahr met Moskou plannen had besproken voor de hereniging en een neutrale
status van Duitsland.
De benoeming van Semjonov, vele jaren een deskundige op het gebied van
de Duitse politiek, cultuur en filosofie,
heeft sommige Westerse waarnemers
zich doen afvragen wat Moskou met
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Bonn voor heeft. In het begin van de
jaren vijftig werd de naam Semjonov,
destijds hoofd van de Russische militaire missie in bezet Duitsland en de
eerste ambassadeur van de Sovjet-lJnie
in de DDR, in verband gebracht met
naderhand weer losgelaten plannen
voor de hereniging van de twee
Duitslanden op basis van neutraliteit.
Maar diplomaten en politieke waarnemers, onder andere in de Oosteuropese
hoofdsteden, zijn over het algemeen
van mening dat het bijna ongelooflijk
zou zijn als de Russen de klok ,25 jaar
zouden willen terugzetten na al die tijd
te hebben geijverd voor internationale
erkenning van het bestaan van twee
Duitslanden. Iedere aanwijzing dat de
Kremlinleiders bereid zouden zijn te
onderhandelen over de Duitse hereni- .
ging, zou inhouden dat zij bereid zijn de
DDR te laten vallen, hun trouwste
bondgenoot in Oost-Europa.
Volgens politieke waarnemers is het
dan ook waarschijnlijker dat Semjonovs taak in Bonn beperkt zal blijven
tot het handhaven van een in Russische
ogen bevredigende status quo in
Duitsland. Toch zijn er enkele redenen
om aan te nemen dat hij als ambassadeur het mandaat zal krijgen voor uitgebreide gesprekken met de bondsregering over ontwapeningsvraagstukken. Een van de weinige concrete resultaten van Brezjnevs bezoek aan
Bonn in mei 1978 was de kennelijke
bereidheid van de Russen te praten
over de zgn. 'grijze zone ~ van de bewapening. Hieronder verstaat men de
kernraketten voor middelgrote afstand,
die niet ter sprake komen bij de Russisch-Amerikaanse besprekingen in het
kader van SALT en evenmin bij onderhandelingen in Wenen over een evenwichtige vermindering van de strijdkrachten.
Semjonov zal wellicht met de bondsregering een nieuwe dialoog beginnen
over kernwapens, zoals de Russische
SS-20 raket voor middelgrote afstand
en de Amerikaanse kruisraket. In recente Russische perscommentaren
werd de schuld voor het blokkeren van
de weg naar ontwapening in de eerste
plaats gegeven aan de Amerikanen en
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werden die beschuldigd nieuwe hoogontwikkelde wapens op te dringen aan
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hun aarzelende Europese bondgenoten.

Actualiteit van het Duitse vraagstuk
Wordt het Duitse vraagstuk weer
acuut ? In de Westerse pers werden
hoofdartikelen en redactionele commentaren geschreven, waarin bezorgdheid stak dat de Duitsers weer op het
nationale pad waren; de International
Herald
Tribune
waarschuwt :
'Niemand buiten Duitsland heeft belang bij de Duitse hereniging'. En de
Chinese vice-premier Deng Xiaoping
spreekt in Tokio van het anti-historische van nationale delingen. Is het dan
verwonderlijk dat dit een echo vindt in
de Bondsrepubliek ?
In november 1978 heeft het Aspen Instituut in West-Berlijn een seminarium
van
hooggekwalificeerde
mensen
georganiseerd, waarbij het thema
Duitsland onvoorzien op de voorgrond
geraakte. Op een in de congreszaal
openlijk gestelde vraag gaf Kissinger al
even openlijk het antwoord : hij zag in
de nabije toekomst geen mogelijkheid
voor een vereniging van beide
Duitslanden. Hij geloofde niet dat de
Sovjet-Unie bereid zou zijn de DDR op
te geven en daar vrije verkiezingen te
laten houden. Evenmin achtte Kissinger hereniging via onderhandelingen
mogelijk. Maar, volgens hem, in elk geval zouden beide staten op lange termijn in het kader van een historische
evolutie in Europa nader tot elkaar
kunnen komen.
Een paar uur later, bij het feestelijke
diner in het slot Charlottenburg, leek
Kissinger spijt te hebben van zijn grofheid (althans in Duitse ogen) en verklaarde hij dat hij geen weg kon aangeyen waarop de hereniging tot stand zou
kunnen komen, maar hij geloofde dat
de dingen niet zo konden blijven als zij
nu zijn.
Zolang de huidige internationale constellatie voortduurt, gebaseerd op een
Russisch militair overwicht op het continent, zal de hereniging van beide
Duitslanden waarschijnlijk niet komen.

Het is de vraag of er, na een explosie,
nog veel te verenigen zou blijven. Aan
die feiten mag men niet voorbij gaan.
Een visie is goed, maar verder zijn er
slechts illusies. De Westduitsers
moeten zich hoeden voor keuzen
waarin gehandeld wordt onder etiketten als Polen, Gambetta en Rapallo.
Doen als Polen, dat na 120 jaren geduldig wachten de nationale eenheid verkreeg ? Geen goede raad en die kan
bovendien niet gevolgd worden. Wat
het in drieen gedeelde Polen tijdens een
conventionele Eerste Wereldoorlog
lukte, kan de Duitsers in het nucleaire
tijdperk niet meer lukken. Bovendien
hadden de drie Polens onder verschillende heerschappij niet die uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen doorgemaakt die thans de Bondsrepubliek en de DDR hoe dan ook kenmerken. Vanhereniging valt niet meer
te spreken, hoogstens van een nieuwe
vereniging.
Gambetta ('nimmer erover spreken,
steeds eraan denken' - de Franse revanchegedachte na 1870). Deze methode ware zo fataal als maar mogelijk
is. De Duitsers moeten niet een revanche maar een 'Ausgleich' zoeken. Revanchegedachten zouden de Bondsrepubliek in Oost en West veel sympathie kosten, juist nu de Bondsrepubliek in economisch, militair en politiek
opzicht zo machtig is geworden.
China? 'Wanneer is China zover dat
het een tweede front kan opbouwen T ,
zo werd Kissinger in West-Berlijn gevraagd. Antwoordt : 'De Chinese kaart
wordt alleen door de Chinezen gespeeld, door niemand anders' . Men zou
eraan kunnen toevoegen dat Peking
vooralsnog aileen maar 'politiek met de
mond' maakt, en voorts, dat het een
volkomen open zaak is of de Volksrepubliek China te zijner tijd op de
DDR of op Bonn zou wedden. China
heeft at meer verbluffende zwenkingen
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gemaakt. Het antwoord op de Duitse
problematiek ligt zeker niet in de Berlijnse Muur verborgen, maar is ook niet
op de Chinese Muur te vinden, zo zei
Leonid Brezjnev iri mei 1978 te Bonn.
Tenslotte Rapallo? Concreter: samengaan van Moskou en Bonn ? Sinds
de aankomst van ambassadeur Semjonov wordt daar niet aIleen in de
Bondsrepubliek, maar ook in Westeuropese hoofdsteden over gespeculeerd.
Maar dat gaat allernaal aan de werkelijkheid voorbij: het is niet meer
1922, want de beide landen spelen al
lang in geheel verschillende afdelingen.
Derhalve kan geen sprake zijn van een
ernstig te nemen Russische offerte. WeI
geeft het Kremlin zich in de laatste tijd
enige moeite, de gunst van Bonn te verkrijgen, maar dat moet dan weI op een
koopje. Een ernstig bedoeld aanbod
(aftocht Russische troepen uit de DDR,
'finlandisering' van de DDR, d.w.z.
externe afhankelijkheid met interne
autonomie, en laat staan nog een aanbod van Duitse hereniging), daarvan
kan geen sprake zijn. Maar v66r alles
komt dat men in Bonn zelf nauwelijks
of geen medestander vindt voor een
nieuw Rapallo, want geen enkele denkbare Russische offerte zou het verlies
aan veiligheid kunnen goedmaken dat
van de Bondsrepubliek zou worden
geeist (veiligheid in de NATO, economische binding met de vrije industrielanden, emotionele geborgenheid in de
Europese Gemeenschappen).
Gezegd wordt weI dat de Duitsers de
gedachte aan de eenheid moeten wakker houden, maar dat bergt het gevaar
in zich dat zij weer nationalistisch (of
nationaal) gaan denken.
Liever spreekt men van 'open laten',
d.w.z. de situatie open laten voor een
nieuwe vereniging, en de Duits-Duitse
relatie steeds verder uit bouwen. 'Open
staan' ook voor de kans die de ontwik-
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keling van de internationale betrekkingen vroeg of laat zal bieden. Maar
die kans is, volgens Theo Sommer, gering. ' Die Geschichte hat fur das
Schicksal der Deutschen tausend Jahre
lang meist andere komplizierte Gussformen bereitgehalten als die des
Eintheitsstaates' , aldus Sommer in Die
Zeit van 8 december 1978. Bondskanselier Adenauer was zich daarvan
terdege bewust toen hij in de jaren vijftig de vrijheid boven de eenheid
plaatste, en de socialistische burgermeester van West-Berlijn, Stobbe,
denkt evenzo, als hij (ook aan het diner
in het Charlottenburg) zegt ' die
deutschen haben in den dreissiger Jahren einen falschen Gebrauch von ihrem
Selbsbestimmungsrecht gemacht und
tragen nun die Konsequenzen. Frieden
ohne Bedingung ist die Realitat. Wir
Mussen sie ertragen - urn darauf
aufbauend vielleicht neue Ufer zu erreichen. Die liegen, was unser Land
angeht, viel weiniger in der Einheit als
in dem Begriff der Freiheit. Ich kann
mir ein Deutschland in zwei Staaten
vorstellen, wo in beiden mehr Freiheit
ist als heute in einem' .
.
Deze woorden getuigen wei van al te
veel visie. Juist is wel, dat een oplossing van het Duitse vraagstuk aIleen
nog maar in een groot-Europees kader
(al dan niet met de medewerking van de
Sovjet-Unie) denkbaar is. Het zal volgens Theo Sommer naar aIle waarschijnlijkheid een ' Freiheitslosung'
zijn, geen ,Einheitslosung' . De Duitse
deling zou daarbij juistkunnen worden
tot voorwaarde van het grotere, vrijere
Europa. Actueel kan men het Duitse
vraagstuk slechts noemen, als men dit
ziet in een nadenken over deze bittere
maar duidelijke samenhang,
P. van den Berg
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Boekbespreking

Theologie
Paul Bourgy, Louis Dingemans, Pierre
Hayoit, Joseph Natalis, Le remariage
des divorces, (colI. Dossiers Libres)
Ed. du Cerf', Paris, 125 pp., FF. 17.
De radicale wetgeving van de kerk inzake een tweede huwelijk van uit de
echt gescheiden personen en de daaruit
voorvloeiende menselijke tragedies
vormen een pijnlijk knelpunt van de
pastorale zorg. Drie theologen (ook
moralisten en sociologen) en een psycholoog stellen in dit waardevol dossier
een andere benaderingswijze voor : zij
gaan niet uit van de kerk als juridische
instelling (want de wet is er voor de
mens, en de mens niet voor de wet)
maar als geloofsgemeenschap die getuige zijn moet van Gods bevrijdende
barmhartigheid. En steunend op het
befaamd 'ratum et consumatum' stellen
zij voor te overwegen of bij een mogelijk verbreken van de huwelijksband
een 'niet moreel geconsumeerd huwelijk' ook niet nietig kan verklaard worden. Dit zou inhouden dat men de onverbreekbaarheid niet enkel bindt aan
de fysische voltooiing maar vooral aan
het geestelijk volwassen worden van de
interpersonele relatie. Hiermede is niet
alles gezegd, maar dergelijke beschouwingen vormen toch een stap
vooruit op de weg naar een mogelijke
bevrijding uit de huidige impasse.
J.F. Du Bois
Pedro-Maria Casaldaliga, Je crois en fa
justice, (colI. Pourquoi je vis). Ed. du
Cerf, Paris, 1978, 162 pp.
Bisschop zijn in de Matto Grosso (Brazilie), meemaken hoe dag na dag de

kleine boeren door grootgrondbezitters
en machtige industrielen worden uitgebuit, van hun akkers beroofd, verdrukt
en vaak zonder meer worden vermoord ; in een terreurklimaat leven en
wanneer je bij de politie protest aantekent tegen het martelen van vrouwen,
zien hoe naast je een vriend priester
zomaar wordt neergekogeld : over dat
alles en nog zoveel meer getuigt mgr.
Casaldaliga in deze autobiografie.
Een aangrijpend, menselijk verhaal
over geloof en vervolging dat zoveel
leert over miserabele rechtstoestanden
in Latijnsamerika wanneer het gaat om
de arme mensen. De lectuur van dit
boek doet begrijpen waarom in dat
continent de pastorale zorg niet zonder
politiek engagement kan blijven. In het
licht van Puebla en de controversen
rond de bevrijdin.stheologie warm
aanbevolen.
J.F. Du Bois
Willy Deckers, Spelen om te over/even,
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam, 1977, 148 pp., BF.
325.
De auteur publiceerde reeds eerder niet
onverdienstelijk werk : Niet sterven in
de middag (1971), als essay over mens,
kerk en toekomst bedoeld, en De opstanding van het lichaam (1975), dat
een pleidooi omvatte voor de opvoedingsweg van de lichamelijke expressie. Met dit nieuwe boekje kan een
bepaald geengageerd publiek zich andermaal verheugen over een set vlotte
en soms striemend rake gedachten die
zich met de politieke relevantie van het
spel inlaten : waar het spel een oervorm
van menselijk handelen is, ontsnapte
het toch niet aan onderdrukking ; der-
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halve dient men een nieuwe wijze van
spelen te ontdekken die de vitale dimensie ervan restaureren zal. De
auteur die als theoloog promoveerde,
weerspiegelt hier de motieven van zijn
huidige leerambt : docent aan het Hoger Instituut voor Sociale Studies in
Geel en stafmedewerker van het Centrum voor Levensverdieping in A verbode. Wat hier geboden wordt zal
daarom van onbestreden inspiratieve
waarde zijn voor wie met cultureel
vormingswerk bezig is en op lege ogenblikken naar inhoudelijke documentatie en antropologische back-ground
hongert.
E. Kerckhof
K. De Voght, J. Yperman e.a., Met
nieuwe ogen, Patmos, Antwerpen/Amsterdam, 1977, 172 pp. BF. 350.

In het studiehuis der Paters Jezuieten te
Heverlee kwamen er van 17 tot 20
maart 1977 een 200-tal mensen samen
voor een colloquium over 'evangelisch
leven midden in de wereld'. Het initiatief daartoe werd genomen door de
studenten van de werkgroep 'spiritualiteit' van de theologische faculteit
te Leuven. Het geheel werd gepatroneerd door de professoren J. Kerkhofs s.j. en F. Vansina ofm cap. Het
gebeuren ging indertijd niet onopgemerkt voorbij. Onder het motto 'naar
een gelovige levensstijl' verschijnt nu
in boekvorm een selectie uit de referaten die bij deze gelegenheid werden uitgesproken. Voor heel wat mensen kunnen deze teksten het persoonlijke antwoord op diepere levensvragen in het
concrete leven helpen stofferen. Het
gebodene verdient werkelijk om bij
monde van deze recensie weer eens in
de kijker te komen.
E. Kerckhof
Ethische vragen voor onze tijd, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/
Amsterdam, 1977, 388 pp.
Dit verzameiwerk is bedoeld als blijk
van hulde aan Monseigneur Victor
Heylen, iemand die in Vlaanderen als
eminent hoogleraar en verdienstelijk
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moraaltheoloog een gevestigde reputatie geniet. In juni 1977 heeft hij de leeftijdsgrens en hiermee het emeritaat bereikt. Dit laatste was de aanleiding tot
het uitgeven van dit boek, dat verzorgd
werd door de onderzoeksafdeling moraaltheologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Deze bundel opstellen wordt ingeleid door Kanunnik J.
Ghoos die van meet af aan eventuele
overspannen verwachtingen ter zake
op de juiste toonhoogte afstellen wit en
betoogt dat dit huldeboek wetenschappelijke vulgarisatie op ernstig niveau bieden zal en uit apostolische of
pastorale overwegingen al te technische aspecten (en al te netelige problemen ?) vermijdt. Ongetwijfeld kan
men met enige vrucht in dit boek grasduinen. Vanuit het leven en de praktijk
ontdekt een realistisch oog weI zelfwat
verdiend gelezen te worden en wat
niet: bijdragen die de ethische problematiek al te symptomatisch ofte oppervlakkig behandelen en daarom van
elke meer constructieve inhoud gespeend bleven.
E. Kerckhof
L. Leprince-Ringuet e.a., Jezus ,
Heideland-Orbis, Hasselt, 1976, 288
pp. (rijk geillustreerd), BF. 585 (bij intekening : BF. 495).
Hiermede werd ons deel XXIX van de
reeks Genie en Wereld toegestuurd dat
aan de stichter van het Christendom is
gewijd. Het gaat terug op een analoge
Franse editie die in 1971 (Hachette, Paris) verscheen en zodoende artikelen
omvat van o.a. G. Casalis, J. Danielou
J. Guitton, A.-M. Carre, Robert Aron,
F. Refoule , E. Borne en J. Madaule. De
Nederlandse vertaling is van de hand
van Henri Van der Burcht.
E. Kerckhof

Psychiatrie
Eugeen Roosens, Geel : een Unicum in
de Psychiatrie, De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam,
1977, 180 pp. (geill.), BF. 395.
Voor wie dit leest is Geel wellicht reeds
lang een begrip. Toch is het interessant

Strevenlapril

654

iets meer te weten over het 'kostvolk'
dat in deze gerneente de haast 'antipsychiatrische' weldaden van de zogeheten 'gezinsverpleging' mag ervaren.
De Leuvense hoogleraar en -antropoloog Roosens geeft hier de indrukken
weer van een team dat aan de hand van
een aantal typesituaties de interactie
ging bekijken tussen de mentale patienten enerzijds en de hen omgevende
normale mensengemeenschap anderzijds. Ondanks wetenschappelijke
achtergronden vormt dit boek toch een
vlot geschreven aggregaat van prettige
observaties en concreet veldwerk dat
ook een minder competent publiek
graag lezen zal.
E. Kerckhof

brengen. Maar nu is ook in Vlaanderen
de crisis feit geworden. Tindemans
luidt de alarmklok. Niet paniekerig,
maar de nuchtere feiten over aile takken van ons economisch bestel in aile
Vlaamse provincies spreken duidelijke
taal. Volgens Tindemans is de redding
gelegen in een herwaardering van het
gezag en de verantwoordelijkheden (p.
105). 'Ouders die tegen hun kinderen
zeggen dat Sint Niklaas niet bestaat,
zijn nog nooit met gejuich onthaald',
zegt Arnold Heertje. Tindemans vreest
dat zijn ernstige waarschuwing in ons
huidig politiek en sociaal bestel ook in
de wind zal worden geslagen ? Hij heeft
nog gelijk ook.
J. F. Du Bois

Politiek

Literatuurwetenschap

Guido Naets, Europa ABC, woord
vooraf door Leo Tindemans, Davidsfonds, Leuven, 1979,209 pp., ing. BF.
325, geb. BF. 375 .

Karl Eibl, Kritisch-rationele Literaturwissenschaft, Grundlagen zur erkliirenden Literaturgeschichte, (UTB
583), Wilhelm Fink, Munchen 1976, 119
pp., DM. 9,80.
Pavel Medvedev, Die formale Methode
in der Literaturwissenschaft, (Studien
zur Allgemeinen und Vergleichenden
Literaturwissenschaft 8), Metzler,
Stuttgart, 1976, 253 pp., kt., DM. 55,Walter Kindt - Siegfried J. Schmidt
(Hrsg.), Interpretationsanalyse . Argumentationsstrukturen in literaturwissenschaftlichen Interpretationen,
(Grundfragen der Literaturwissenschaft - N.F. Bd. 2),/ Wilhelm Fink,
Munchen, 1976, 194 pp., DM. 28,Horst Flaschka, Modell, Modelltheorie
und Formen der Modellbildung in der
Literaturwissenschaft, (forum litterarum 6), Bohlau, Koln-Wien, 1976, 211
pp., pb., DM. 28,-

Een boekje dat precies op zijn tijd komt
want beginjuni houden de negen landen
van de gemeenschappelijke markt hun
eerste Europese verkiezingen. G.
Naets,
BRT.-correspondent voor
Europese aangelegenheden heeft een
leuk en leerzaam werkje samengesteld
met daarin de geschiedenis van de
Europese eenmaking, de werking van
de gerneenschap zelf en de voorstelling
van de meest prominente figuren die
het nieuwe Europa hebben ontworpen,
tot stand gebracht ofnu beheren. Leerrijk is het aansluitend lexicon dat ons
wegwijs maakt in het raderwerk van
ministerraden en commissies die dit
Europees bestel uitmaken.
J.F. Du Bois
Leo Tindemans, Open brief aan Gaston Eyskens, Lannoo, Tielt, 1978, 176
pp., BF. 270.
Een open brief van een politicus aan
zijn mentor, van een bezorgd staatsman
aan zijn voorganger die in zijn colleges
de welvaart van Vlaanderen voorspelde en die als minister hielp tot stand

Beknopt maar bewust - Pepperiaans is
Eibl bezig met wezenlijke aspecten van
het zich moeizaam vemieuwende literairwetenschappelijke bedrijf. Polemiek schuwt hij veeleer en hij schuift
kalm de af te wijzen stellingen (contemplatie,
immunisering,
agnosticisme, fatalisme als merknamen voor
stromingen als marxisme en hermeneutiek) aan kant. Op goede argumen-
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ten pleit hij voor nomologie ook in dit
handwerk en hij draagt tot het moeilijke
proces van het 'Verstehen' binnen de
literatuurinterpretatie een stimulerende strategie bij die om uitvoerige
empirie smeekt. Medvedev (wiens
werk al in 1928 verscheen maar wiens
ideeen door het stalinisme onderdrukt
raakten) gaat vrij hevig te keer tegen de
formalistische school maar blijkt
duidelijk procedurale affiniteit te bezitten met het Franse structuralisme ;
inleider Gluck plaatst hem mooi binnen
het strijdgewoel en commenteert zijn
ideeen voortreffelijk zodat dit werk
"(niet helemaal ongelijk aan het be lang
van bv. een W. Propp) terecht meer
aandacht krijgt in de lopende discussie
door enerzijds de marxistische orthodoxie en anderzijds de vroeg-semiotische openingen. Kindt-Schmidt
stellen op basis van hun kritisch-rationalistische categorieen een aantal kritieken op analytische teksten van vertrouwde hermeneutici (R. Altewyn, C.
Brooks-R. Warren, O. Seidlin, E.
Staiger) maar ook meer eigentijdse critici (R. Jakobson-C. Levi-Strauss, T.
A. van Dijk, H. R. Jauss, H. Schlaffer)
ter beschikking en bewijzen dat suggestie en intuitie de stellingen compromitteren, want ze maken ze nauwelijks
intersubjectieftoetsbaar ; het positieve
van deze bundel ligt dan uiteraard in de
verantwoorde behoefte aan andere, weI
toetsbare
interpretatiecriteria.
H.
Flaschka legt aIle gangbare concepten
van literairwetenschappelijke modelbouw naast elkaar, breekt eigenlijk
geen nieuw land open maar geeft toch
organisch enige perspectieven vrij
waarvan de zorgzame uiteenzetting
over principe en varianten een be langrijke terreinverkenning vormt naar een
algemene modeltheorie toe die met
soortgelijke publikaties niet meer volkomen onmogelijk (b)lijkt ; de heuristische fase in de zelfverantwoording
van de literatuurwetenschap schiet
aardig Ope
C. Tindemans
Stephan Kohl, Realismus: Theorie
und Geschichte, (UTB 643, Wilhelm
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Fink, Munchen, 1977, 291 pp., DM.
19,80
Hugo Aust, Literatur des Realismus,
(SM 157), Metzler, Stuttgart, 1977, 105
pp., DM. 8,80
Helmuth Widhammer, Die Literaturtheorie des deutschen Realismus (/8481860) (SM 152), Metzler, Stuttgart,
1977, 101 pp., DM. 9,80
In het labyrint van opvattingen over
wat 'realisme' in de literatuur is resp.
behoort te zijn vormt Kohl een gezagverwervend wegwijzer. Hij werkt niet
vanuit starre overtuiging maar ordent in
diachronische voorbeeldigheid een
aantal kenmerken, behoeften, prioriteiten en resultaten en dat naar maatstaven die de analyse van een ontwikkelingslijn toelaten. AIle overbekende
troetelideeen treden kritisch op (mimesis, waarheid, werkelijkheid, imitatio,
natuur, illusie, ideaal) ; van Plato tot
Zola's school ontvangen de grote tenoren hun keurige relief waarna de 20e
eeuw fundamenteler onderzocht wordt
(van socialistisch realisme tot nouveau
roman). De niet eens plichtsgetrouwe
synthese trekt brede groeven i. v .m. het
realisme als zingeving van ervaring,
uitdrukking van ideologie of reductie
tot subjectiviteit ; wil tot (her)kennen
en vreugde om het kopieren lijken ook
vandaag instrumentele impulsen te
zijn. Waar Kohl internationaal (hoewel
Europees) is, beperkt Aust zich tot de
Duitse variant, schrikt niet voor een
(onmogelijke?) definitie terug, stalt
(ook bibliografisch) de periodevariabelen breed uit en deelt het werkveld
in typologische subvelden op (van roman tot colportage). Widhammer concentreert zich op een tijdvak waarbinnen het intelligente denkwerk i. v.m.
literatuur en werkelijkheid erg intens
was ; hij situeert de vertegenwoordigers, beschrijft de huidige interpretatiestand, geeft de kenmerken aan (f"I10sofie, optimisme, metaesthetica, illusionisme), begrenst deze focustijd
tegenover voor en na. Zoals altijd in
deze studiereeks lijkt me de discussie
veeleer een aanleiding, terwijl de bibliografie echter het argument levert.
C. Tindemans

656

Wolfram Mauser, Hugo von Hoffmannsthal: Konfliktbewdltigung und
Wertstruktur, (Kritische Information
59), Wilhelm Fink, Munchen, 1977,205
pp., OM. 19,80
Hartmut Scheible, Arthur Schnitzler
und die Aufkliirung, Wilhelm Fink,
Munchen, 1977, 124 pp., OM. 19,80
Uitgaande van een psychologisch model argumenteert W. Mauser in wat
duidelijk een vemieuwing in de Hoffmannsthaldiscussie uitmaakt, hoe het
veroveren van een identiteit en het verdringen van maatschappelijke conflictsfactoren het gehalte (inhoud en
vorrn), beide overtuigende aangetoond
in (vooral) Der Schwierige , in diens
werk hebben bepaald ; het onloochenbare conservatisme is dan de neerslag
van zowel le vens- als oeuvre-immanente varianten. Zonder een uitdrukkelijk beroep op soortgelijk werkmodel ontwikkelt H. Scheible toch weI
dezelfde klemtonen ; het consequente
steunen op individueelpsychologische
kenmerken ruilt Schnitzler in 1900 voor
fundamentele verwijzingen naar sociaal gedrag, de literaire kater van de
interne ontbinding van het burgerlijke
realisme, waarbij (onpolemisch want te
situeren in diverse waardegebieden)
het parallelisme met S. Freud evident
wordt.
C. Tindemans
Marcel Reich-Ranicki, Nachpriifung .
Aufsiit:e iiber deutsche Schriftsteller
von g est ern, Piper, Munchen, 1977,312
pp., OM. 32,Werner Kohlschmidt, Konturen und
Uberg ange , ZwolfEssays zur Literatur
unseres lahrhunderts, Francke, Bern,
1977,208 pp., sFr. 29,80
Klaus Gunther Just, Marginalien, Probleme und Gestalten der Literatur,
Francke, Bern, 1976,235 pp., sFr. 28,
Retoucherende portretkunst, dat is
Reich-Ranicki' s handwerk ; als hij vignetten, soms wat zwaar aangezet, uittekent van Fontane tot Klaus Mann met
aIle groten daartussen in, dan wil dat
niet een bestofte galerij blijven maar
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een levend panorama worden. Hij wil
het aperte antitraditionalisme tegenwerken met constructieve twijfel die
enkel in ernstige confrontatie kan opgeheven en deze oog-in-oog-plaatsing
doet hij dan even voor. Kohlschmidt
tracht (vergeefs) zijn geleerderigheid af
te leggen naar een ruimer leespubliek
toe maar zijn balansopstellen, afgemeten globaliseringen van telkens deelaspecten van literatuur, werken toch erg
goed, van de wat meer grootse (een
halve eeuw Duitse literatuur, poetische
secularisering, sociologische premisses
van het expressionisme, schuldbewustzijn in huidig lyrisch mensbeeld)
naar de meer intieme. (het fenomeen
George, geschiedenisinzicht bij Brecht
en Berm, de stad als literair motief).
Just komt, soms was manieristisch, altijd geraffineerd, meer nog boeiend en
ad rem, het dichtst in de buurt van het
Angelsaksische essay. Of hij het (literaire) cameleonmotief of het operalibretto doorneemt, allegorie tegen symboliek uitspeelt (bij Lohenstein), de visualisering bij E. T. A. Hoffmann, de
relatie tussen luchtvaart en literatuur of
de dialoog van het zwijgen (bij S.
Lenz), altijd valt het precies-precieuze
woord op, de ritmerende zin, de melodische context, een genoegen voor de
lezer die met de pret ook nog kennis
aangeboden
krijgt.
Deze
miniatuurtechniek is uitermate aangewezen bij de wel principiele aandacht voor
de literaire onderlaag, de meedraaiertjes, de tweede rij ; in melancholische
ingelijste figuren als A. Kopisch, P.
Cornelius, K. Lasswitz, S. Przybysjewski, samen met E. Barlach uit de
grauwe egaliteit van de tijdsstroom opgetild, krijgen mensen een voorgrondsbeurt die dichter wilden zijn en om die
inspanning en behoefte ook vandaag
nog iets te betekenen hebben. De fundamentele toetsing van traditie en verleden aan hun steekhoudendheid vandaag bindt de drie auteurs op ontroerende wijze.
c. Tindemans
Bernhard
Zimmerman,
Literaturrezeption im historischen Prozess, Zur
Theorie einer Rezeptionsgeschichte
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der Literatur, C. H. Beck, Munchen,
1977, 167 pp., DM. 26,-

In bewonderenswaardig logisch-systematische volharding haalt S. aIle recente receptietheorien (van Duitse herkomst) over de kam, waarbij hij gelukkig ook over een afgemeten talent voor
pregnante synthese bewijst te beschikken. Het gaat hier bepaald niet om een
humeurig nieuwlichter die met W.
Benjamin, P. Burger of H. R. Jauss
even de vloer aanveegt ; het kat-enmuis spelletje (op hoogwetenschappelijk niveau, dat wel) gebeurt vanuit
materialistische en marxistische behoefte- en overtuigingscategorieen die
tot grotendeels nuanceloze overeenstemming met (vooral) R. Schober
leiden. Nogmaals, de constructie van
zijn modelopstelling is volstrekt correct, de startpositie echter is een
koelbloedige demonstratie van het begrip 'partijdigheid'. Ondertussen weet
hij terecht veel aandacht op te eisen
voor de buiten-poetologische ingredienten in de ontwikkeling van literatuur en receptieproces terwijl hij de
esthetische componenten bewust ten
voordele van klassenstrijderige vooroordelen schrapt. Waarmee tevens een
nieuwe eenzijdigheid ontstaat. Het lijkt
me overigens niet te betwijfelen dat zijn
talrijke prikkels en accenten organisch
zullen opgaan in dit moeilijke discussiebegrip waarover het laatste woord
beslist nog lang niet gevallen is.
C. Tindemans

Literatuur
Jorge Amado, Cacaoplantage, Derde
Sprekerserie, Het Wereldvenster,
Baam, 1978, III pp.
Jorge Amado (°1912) is in Brazilie zowat een nationaal monument. Heeljong
al begon hij te schrijven. Cacaoplantage (1932) is zijn tweede roman. In het
voorwoord zegt hij: 'Ik heb geprobeerd om in dit boek, met een minimum
aan literatuur en een maximum aan
eerlijkheid, te vertellen over het leven
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van de arbeiders op de cacaoplantages
in het Zuiden van Bahia. Zou het een
proletarische roman geworden zijn T
Op die (ironische) vraag kan je rustig
'ja' antwoorden. Dit werk maakt immers dee! uit van Amado's stalinistische periode, die loopt tot 1958. (In
datjaar brak hij met de communistische
partij). Het werk doet vrij 'stichtelijk'
aan: op het einde laat de arme cacaoplukker zowaar de beeldschone
dochter van de kolonel-groot-grondbezitter staan nit trouw aan zijn revolutionair ideaal !
Vanaf 1958 heeft Amado zijn schrijfdrift vrije teugel gegeven, Uit zijn
tweede periode kennen wij o.m.Dona
Flor en haar twee echtgenoten (1966),
een kanjer van een boek, waarin de
toon aangegeven wordt door de Macumba en de Candomble, de syncretistische negergodsdiensten uit Bahia.
Het is een picareske roman, vol fantasie, humor, kleurenritme, die bewijst
hoe goed Amado zijn pappenheimers
kent.
Voor de Derde Sprekerserie heeft men
dus een geengageerde roman gekozen,
alhoewel Cacaoplantage een nog onrijp werk is. Jammer genoeg is de vertaling uitermate stroef. Je moet sommige zinnen driemaal lezen voor je ze
verstaat. De stijl is zo elegant als die
van een proces-verbaal. Zo kweek je
echt geen begrip voor de problemen
van de Derde Wereld. Jammer van de
moeite...
G. Posson
Wolfgang Fitee (Hg.)., Lateinamerikanische Literatur der Gegenwart in
Einzeldarstellungen, KTA 462, Kroner, Stuttgart, 1978, LXII, 538 pp.,
28,50 DM.
De plotse opkomst van de Zuidamerikaanse literatuur in de zestiger jaren
heeft de kritiek totaal verrast. Uitspraken als : 'De roman van de XIXe eeuw
kwam uit Rusland, die van de XXe uit
Zuid-Amerika' waren niet van de Iucht.
Er werd ook nogal wat onzorgvuldig
geschrijf gepubliceerd. In een bespreking van CortazarsBoek van Manuel-in
Vrij Nederland kwamen minstens vijf-

658

tien aperte fouten voor. In Jansens La
novela hispanoamericana actual y sus
antecedentes (1973) wordt de beroemde aanvangszin van Garcia Marquez' Honderd Jaar Eenzaamheid
tweemaal fout geciteerd : 'Vele jaren
later, toen kolonel Arcadio Buendia
voor het vuurpeloton stond, ... ' (Het
moet natuurlijk Aureliano zijn) Nochtans heeft de auteur er twee jaar over
gedaan om aile door hem besproken
werken te lezen !
Het moment voor rustige reflectie lijkt
aangebroken : we moeten terug naar de
teksten. Lezen en herlezen - Faulkner
zei het al. En het zijn de Duitsers, 'de
laatste ontdekkers van de Nieuwe Wereid' (H.-M. Enzensberger), die hierin
het voorbeeld geven. Na Materialien
zur lateinamerikanischen Literatur,
een bundel opstellen verzameld door
Mechtild Strausfeld (Suhrkamp Taschenbiicher nr. 341, 1976), ligt alweer
een uitstekend werk op de leestafel :
Lateinamerikanische Literatur der Gegenwart in Einzeldarstellungen. Samensteller is de jonge (1945) Duitse
hispanist Dr. Wolfgang Eitel, die er ook
een bijzonder lezenswaardige inleiding
voor geschreven heeft. Hij benadrukt
hierin hoe fragmentair onze kennis is,
en hoeveel er bijgevolg nog te ontginnen is.
De geselecteerde auteurs zijn : Borges,
Cortazar, Puig, Sabato, Cespedes,
Amado, Filho, Verissimo, Trevisan
(vier Brazilianen), Neruda, Droguett,
Donoso, Edwards, Lezama Lima, Carpentier, Icaza, Asturais, Garcia, Marquez, Rulfo, Paz, Fuentes, Cardenal,
Roa Bastos, Arguedas, Vargas Losa,
Onetti en Uslar Pietri. De besprekers
(' critici' vind ik zo een naar woord !)
zijn, ~p vijf na, allemaal Duitsers, en,
op een na, rond de veertig of jonger.
Hun bijdragen zijn geen kritische
hoogstandjes, maar de nuchtere
neerslag van aandachtige lectuur. Solied veldwerk, telkens gevolgd door een
behoorlijke primaire en secundaire bibliografie.
Het werk is zeer verzorgd uitgegeven :
gebonden (bestand tegen intensief gebruik), aangenaam lettertype, rustige
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Anderlecht - Antwerpen - Bergen
Brugge - Brussel - Charleroi
Gent. Hasselt - Kortrijk - La Louviere
Luik - Mechelen - Namen
Roeselare - St-Niklaas - Tumhout
Verviers - Woluwe (Shopping Center)
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bladspiegel. Een Taschenbuch dat zijn
prijs overwaard is.
G. Posson
Eduardo GalIano, Tage und Niichte
von Liebe und Krieg, Autobiografischer Bericht, Peter Hammer, Wuppertal, 1978, 200 pp., 18 DM.
'De opvatting van een politieke, revolutionaire Kristus, als aanstoker van de
subversie, is in strijd met wat de Kerk
onderricht'. Deze woorden van Johannes Paulus lIte Puebla hebben menige
toehoorder doen opkijken. Zou er ook
een appreciatie komen van de 'nationale veiligheid' , dat aan de 'subversie'
haar Zuidamerikaanse dimensie geeft ?
De paus heeft de balans niet in evenwicht gebracht, de bisschoppenconferentie later wel,
Een hele generatie is ginder verloren
gegaan - gefolterd, verbannen, verdwenen, gedood. 'Weg met het intellect ! Viva la muerte !' : die kreet van
generaal Millan Astray werd in Spanje
gruwelijke realiteit, te beginnen met de
moord op Garcia Lorca. De militairen
van over de plas hebben die van
madre patria ver achter zich gelaten :
'Wij kunnen nu zelfs onze repressietechnologie uitvoeren", noteert de
Uruguayaan Eduardo Galeano (1940)
bitter.
Deze veertiger ziet er tien jaar ouder
uit. Hij heeft al genoeg meegemaakt om
een heel leven te vullen. Een paar
voorbeelden : de val van Jacobo Arbenz in Guatemala (een vroege - 1954 maar succesrijke repetitie voor de minder fortuinlijke Varkensbaaiinvasie 1961- in Cuba), het regime van Peron,
diens val in 1955 en de achttien onzekere jaren die erop volgden, het
bloedbad van Ezeiza, waar aanhangers
van de teruggekeerde demagoog elkaar
afslachtten, de triomf -van Castro, de
ondergang van Che Guevara, de contradicties van het Chileense experiment
en het heetgelopen MacCarthysme van
Argentijnse en andere generaals.
Tage und Niichte von Liebe und Krieg
is geen pamflet van een linkse proseliet ; het is de verstikte kreet van een
gevoelig mens, die weet dat schrik laf
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maakt. Hij beseft hoeveel de slachtoffers gemeen hebben met hun beulen :
'Hoe vaak heb ik zelf niet dictator, inquisiteur of censor gespeeld ? Hoeveel
mensen heb ik veroordeeld omdat zij
niet ikzelf waren ?' Hoe kan je het bericht verwerken, dat de revolutionaire
salvadoriaanse dichter Roque Dalton
door linkse medeguerrilleros
is
doodsgeschoten? Plots voel je als
Europese (eventueel linkse) lezer een
bange vraag opkomen: 'Wat, als bij
ons een 'sterke man' de maatschappij
tegen zichzelf in bescherming zou nemen ?' Wie weet aan welke kant je terechtkomt ...
G. Posson
Robert Lebel, Het tweede g ezicht ,
vert. Greetje van den Bergh, Meulenhoff, Amsterdam, 1978, 120 pp., FI.
19,50.
Dit boekje bevat, uitstekend vertaald,
twee korte verhalen van de Franse surrealistische romancier en essayist R.
Lebel. Persoonlijk werd ik het meest
aangesproken door het tweede verhaal
'De uitvinder van de tijd voor niets'
waarin de auteur de figuur van Marcel
Duchamp heeft willen tekenen, Duchamp waarover dezelfde Lebel de beste studie schreef. Vooral de symboliek
van de drie klokken die de verhouding
van de mens tot de tijd verbeelden, geyen een duidelijk inzicht in de gedachtengang en de levenshouding van Duchamp.
J. F Du Bois
Franz Lennartz, Deutsche Schriftsteller der Gegenwart, 11de bijgewerkte uitg., A Kroner Verlag, Stuttgart, 1978, 825 pp.,
Een naslagwerk over de hedendaagse
duitsschrijvende auteurs. Geen betere
aanbeveling voor dit werk dan het vermelden van de tot nog toe bereikte oplage : 270.000 ex. Van elke auteur vind
je er een uitgebreide biografie in, een
analyse van zijn voornaamste werken
'en een volledige bibliografie die verdere studie en opzoekingen op gang zet.
Degelijk en onmisbaar.
J.F. Du Bois
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Hugo Neira Samanez, Huillca : een
Peruaanse boer vertelt, Derde Sprekerserie, Het Wereldvenster, Baarn,
19751 , 125' pp.
Dit werkje beleeft zijn tweede druk terecht. Het is echt : je hoort (voor een
keer) de stem van een ongeletterde
Quechua. Hij verdedigt zijn land en zijn
cultuur: 'subversie' dus, een bedreiging voor de 'nationale veiligheid'.
Heel diep in ons hart zijn wij eigenlijk
solidair ... met de overheersers. Wij
blanken weten niet goed raad met de
radicale contestatie van onze cultuur
door deze Indio.. 'De Spanjaard (lees :
de blanke) is maar een heel gewoon
mannetje. Met een middelmatig verstand. Een man die aileen maar kan
uitbuiten.' 'Wij gaan toch ook niet naar
hun land om ze van hun grond en van
hun bezittingen te beroven. Om weg te
halen wat van hen is, zoals zij bij ons
gedaan hebben. Ze vertelden ook
leugens door ons wijs te maken dat de
heiligen uit de hemel neergedaald waren. En dat het goden waren.'
'Ze weten niet wat ze zelf zijn'. Toch
hebben de blanken dadelijk een etiket
klaar voor wie hun heerschappij betwist: hij is een communist. 'Van mij
zeggen ze hetzelfde. Ik ben analfabeet.
Hoe zou ik van dat soort zaken iets af
kunnen weten ? Hoe zou ik dat moeten
weten ? Ik spreek niet eens Spaans.
Een man als ik, als ik het woord neem,
verhefik mijn stem en dan zeg ik : «Ja
broeders, wij zullen ons verdedigen,
wij zullen onze grond verdedigen, wij
zullen onze eisen stellen, om ervoor te
zorgen dat er een einde komt aan ons
lijden, dat ons geen land meer wordt
afgenomen, dat onze kinderen niet
meer in lompen gekleed gaan zoals
wij». Dat heb ik gezegd, en ook dat wij
op ooze eigen grond staan. De grond is
van ons. Zo is het, companero.'
G. Posson
Sandra Scoppettone, Some Unknow
person, Penguin Books Ltd., Harmondsworth, Middlesex, 1977, 380pp.,
£ 0,95.
Op 8 juni 1931 werd het lijk van de

Strevenlapril

mooie, mondaine Starr Faithful ter
hoogte van Long Island Beach uit het
water opgevist. Moord of zelfmoord ?
De gerechtelijke instanties zijn er nooit
achtergekomen en de zaak werd geklasseerd. Scoppettone heeft het dossier weer geopend en er een fictieve
oplossing aan gegeven : Starr, het
meisje dat op negenjaar door haar neef,
de burgemeester van Boston, werd
verleid, en nadien aan alcoolisme ten
onder dreigde te gaan. Een schitterend
verhaal over een leven vol verwachting
en eenzaamheid. Waar het op uitloopt,
lees je liever zelf.
J. F. Du Bois

Kunst
Albrecht Durer, Van de Menschelijke
Proportion, W.N. Scharo, Reguliergracht 52, Amsterdam, 1978, 267
pp. (geill.)
Diirers studie over de verhoudingen
van het menselijk lichaam behoort tot
de belangrijke teksten van de -renaissance. Het werk verscheen in het Duits
in 1527 ; een eeuw later, in 1622, kwam
er een Nederlandse vertaling van uit
waarvan hier de facsimile-editie. Met
dank zullen de kunsthistorici deze publikatie ter hand nemen. En alwie in de
cultuur geinteresseerd is zal niet nalaten dit boek met bewondering en
vreugde te doorbladeren. Men kan er
het boeiend avontuur in beleven van de
humanist Durer op zoek naar de 'ideale
mensengestalte', naar de mogelijkheid
de Platoonse idee in haar zichtbare verschijningsvorm naar best vermogen te
benaderen. Nog afgezien van de repercussies die dergelijke werken gehad
hebben op het constructivistisch denken van Cezanne aftot op onze dagen.
J. F. Du Bois
L. Gans en W. P. H. Russelman,
Naieve kunst, aspecten van een randverschijnsel, A. W. Bruna en z.,
Utrecht/Antwerpen, 1978, 112 pp., 60
zw ./w. en kl. ill.
De heropleving van de figuratie in het
laatste decennium heeft ook de aan-
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dacht gericht op de zgn. randverschijnselen van de officiele kunst (werken
van kinderen, schizofrenen, primitieven en de naieven). De bedoeling van
de auteurs is gericht op het scherp aflijnen van de kenmerken eigen aan de
naieve kunst, die veel bewuster en
opener werken dan b. v. de kinderen of
de schizofreen. Een verhelderend betoog. Jammer dat in de inleiding wordt
beweerd dat 'de officiele kunst de
kunstvorm is die gebaseerd is op de
menselijke figuur.' Een onjuiste affirmatie die slechts verwarring kan stichten.
J. F. Du Bois
Hans H. Hofstatter, Gustave Moreau,
Leben und Werk, (DuMont Kunsttaschenbiicher 60) DuMont Buchverlag, Koln, 1978, 194 pp., 64 zw./w.
en 16 kl. ill., DM.12,80.
Moreaus oeuvre is lang ongekend gebleven, Wei werd zijn naam geciteerd
maar dan gewoonlijk i.v.m. zijn beroemde leerlingen H. Matisse, A. Marquet, G. Rouault, H. Evenepoel. De
oeuvre-cataloog door P. L. Mathieu
heeft daar gelukkig verandering in gebracht. Hofstatter nu belicht Moreaus
werk vanuit een reeks themata en analyseert vooral de mythologische
beelding: de dichter en de dood, de
held, de vrouw beeld van aanbidding en
van fataliteit, de vraag naar de zin van
de hele existentie. Minder gesofisticeerd dan W. Blake, is het symbolisme van M. even visionair. In
welke mate zijn psychologie de thematische keuze beinvloedde is niet gemakkelijk te achterhalen. M. leefde teruggetrokken en over zijn priveleven
deed hij er het zwijgen toe. De sterke
moederbinding zal nochtans iets te maken hebben met de vele voorstellingen
van de fatale vrouw en met de gracieuze
efebenfiguren. Meer ook dan Blake is
Moreau een groot colorist geweest, een
schilder die de kleuren metamorfoseert. Een mysterieus, briljant
oeuvre dat in dit essay voortreffelijk
wordt voorgesteld.
J. F. Du Bois
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Michel Jaffe, Rubens and Italy,
Phaidon, Oxford, 1977, 128 pp., 346
zw./w. en 16 kl.ill., £ 35.,00.
Jaffe's studie is wellicht de' belangrijkste publikatie over Rubens verschenen n.a. v. diens eeuwfeest. De
auteur behandelt de vorrningsperiode
van Rubens tijdens zijn verblijfin Italie ,
een periode waarin hij zijn Vlaams regionalisme ontgroeide en definitief in
een barokkunstenaar gemetamorfoseerd werd. Daarom was het aangewezen de invloed na te gaan die Michel
Angelo, da Vinci, A. del Sarto, Correggio, de drie grote Venetianen,
Mantegna tenslotte en de manieristen
Carracci en Caravaggio op zijn picturaal denken hebben uitgeoefend.
Jaffe wijst er terecht op dat Rubens bij
het kopieren van zijn voorbeelden meer
begaan was om de assimilatie dan om
de imitatie. 20 komt in deze periode de
sterke persoonlijkheid van Rubens aan
het licht. Zo ontdekt men misschien
ook een nieuwe esthetica die zich bewust verwijdert van de platoonse imitatietheorie om tot een meer individuele en gevoelsgeladen expressie te
komen. Dit te hebben onderkend is
wellicht de voornaamste verdienste
van deze uitstekende studie.
J. F. Du Bois
Kenneth Clark, Ontmoeting met Rembrandt, Het Spectrum, Antwerpen/
Utrecht, 1978, 175 pp., vele zw./w. en
15 kl. ill.
Dit onderhoudend werkje van de bekende Engelse kunsthistoricus Kenneth Clark is gebaseerd op een reeks
t.v.vuitzendingen, een genre waarin de
auteur van 'Civilisation' zijn sporen
heeft verdiend. Het oeuvre van Rembrandt wordt daarom in de opeenvolgende hoofdstukken eerder thematisch behandeld en de nadruk valt op de
psychologische
verklaring.
Veel
nieuws zal de kenner er niet in vinden
behalve dan de rake opmerkingen
i. v.m. de invloed van Italiaanse en
Spaanse schilders (Caravaggio, Michel
Angelo, Titiaan, Velasquez e.a.) op de
composities en de schildertechniek van
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Rembrandt. Hier had de auteur ook
kunnen wijzen op de gelijkenis van de
'Poolse Ruiter' met het bekende werk
van Titiaan ' Keizer Karel na de slag
van Mulhouse'. Op de ' Aanbidding' uit
de Londense National Gallery onderkent Clark 'het indrukwekkend motief
van het lege zadel' (?) terwijl er duidelijk een gewone wankorf hangt.
J. F. Du Bois
Nina Kandinsky, Kandinsky und Ich,
Bastei Liibbe, Bergisch Gladbach,
1978,252 pp., (geill.) DM. 6,80.
Kandinsky's tweede vrouw Nina von
Andreewsky, publiceerde voor drie
jaar haar memoires die voortaan behoren tot de bronnen voor de kennis van
de hedendaagse kunstgeschiedenis.
Vooral de persoon van de kunstenaar
en zijn relaties met andere artiesten, het
onstaan en de doorbraak van de abstractie worden hier met enthoesiasme
verteld. Soms ontbreekt de kritische
zin en slaat het verhaal om in een
pleidooi dat weI eens de objectiviteit
schaadt. Verheugend blijft dat dit werk
nu ook in een pocket-editie voor een
breder publiek toegankelijk is.
J. F. Du Bois
Robert Lebel, Duchamp von der Erscheinung zur Konzeption, Verlag
DuMont-Schauberg, Koln, 234 pp., 128
zw./w. ill.
Lebel publiceerde deze studie over de
persoon en het oeuvre van M. Duchamp in 1959 ; sindsdien werd er nog
niet veel aan toegevoegd.
Zonder Duchamp kan men de ontwikkeling van de hedendaagse kunst niet
verklaren : dada en surrealisme zowel
als de assemblagekunst, de minimal art,
kinetische kunst of concept. Maar wie
kan Duchamp zelf verklaren? Zijn
opeenvolgende
revolutionaire-anarchistische daden, zijn doorbreken van
de platoons-humanistische denkwijze,
zijn plotse zwijgen dat een logische
conclusie was van zijn anti-esthetische
houding en zijn geloof in de mathematica van het toeval. Werd het schaken
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soms niet zijn voornaamste levensactiviteit ? Wellicht moet Duchamp ook
vanuit de psychologie benaderd worden : de invloed van het burgerlijk besloten gezinsmilieu, een oedipoescomplex, zijn relatieve misogynie verklaren
in min of meerdere mate zijn opstandigheid tegen de gevestigde waarden en
de culturele tradities. Anderzijds heeft
men nog steeds het raden naar de volle
reikwijdte van zijn innovaties en slaagt
men er nog steeds niet in die inzichtelijk
samen te vatten. De vele stukken van
de puzzel liggen op de tafel maar het
totaalbeeld komt niet tot stand. Een
volgende generatie zal het fenomeen
Duchamp beter kunnen verklaren wellicht. De Duitse vertaling is aan haar
tweede editie toe.
J. F. Du Bois
Gemma Levine, With Henry Moore,
the artist at work, Sidgwick and Jackson, London, 1978, 157 pp., £ 8,95.
Een nieuw fotoboek over H. Moore. De
for mule is klassiek geworden. De Engelse fotografe G. Levine verbleef enkele weken te Hoglands bij de kunstenaar. Zij fotografeerde de omgeving,
het huis, het atelier, Moore zelf aan het
werk, de boetserende handen, zijn
doordringende blik, en de sculpturen in
wording of opgesteld in het park, de
brede ruimten der omliggende velden.
Moore zelf schreef het commentaar,
zakelijk, verhelderend en vol begeestering. Net alsof je zelf bij de artiest op
bezoek bent en hij je al pratend en verklarend rustig door het huis en het atelier rondleidt. Levine heeft haast uitsluitend werken uit de laatste jaren gefotografeerd zodat dit prachtig boek
een welkome aanvulling vormt van
dergelijke opnameboeken die reeds
eerder zijn verschenen.
J. F. Du Bois
Werner Spies, Max Ernst 1950-1970,
(DuMont Kunsttaschenbiicher 76)
DuMont, Koln, 1979, 184 pp., 60
zw. :w. en 24 kl. ill., DM. 12,80.
Een welkome herdruk van Spies 'monografie over Max Ernst en het oeuvre
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van de laatste jaren, reeds verschenen
in 1971. De auteur legt de band tussen
het jeugdwerk en de latere produktie
van de artiest waardoor hij erin gelukt
de eenheid van het ganse oeuvre te
schetsen en te verklaren. Hij be studeert de technieken die Ernst reeds in
de jaren 20 ontwikkeld had (collage,
frottage, grattage) en de compositieschema's gebaseerd op het samenbrengen van heterogene beelden die je
afzonderlijk bij de analyse weI kunt onderkennen maar die je nooit in hun eenheid kunt vatten. Verhelderend werkt
het inzicht dat Spies he eft in het werk
van Ernst : dit oeuvre is geen materie
voor een Freudiaanse verklaring maar
precies omgekeerd zijn Freuds analyses motieven voor het kunstwerk zelf.
Zelden zo een inzichtelijk en verhelderend werk over Ernst gelezen, wellicht de grootste onder de plastische
kunstenaars die wij met de naam surrealisten aanduiden.
J. F. Du Bois
Leo van Puyvelde, De Vlaamse schilderkunst ten tijde van Bosch en
Breughel, Kosmos, Amsterdam en
Heideland-Orbis, Hasselt, 1977, 244
pp., 83 zw./w. en 47 kl. ill., BF. 1.850.
De overgang van de Vlaamse gotiek
naar de Vlaamse renaissance vormt een
hoofdstuk van onze kunstgeschiedenis
die velen temauwernood kennen. Op
de namen van Bosch en Brueghel na.
Prof. van Puyvelde was de aangewezen
man die deze periode inzichtelijk kon
behandelen : de Italiaanse invloed, het
nader omschrijven van de afharikelijkheid en de oorspronkelijkheid van de
Vlaamse kunstenaars, het schetsen van
het picturaal avontuur dat startte met
de hoogbloei van de Vlaamse gotiek en
uitmondde bij Rubens, Jordaens en
Van Dijck. Ofschoon niet iedereen het
met aIle zienswijzen van Prof. van
Puyvelde eens zal zijn (de studie van de
geschiedenis heeft inmiddels vooruitgang gemaakt en andere benaderingswijzen zijn opgedoken) toch zal men
zich erom verheugen dat dit belangrijk
werk nu ook in onze taal toegankelijk
is.
J. F. Du Bois
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Theater
Manfred Pfister, Das Drama. Theorie
und Analyse, (UTB 580), Wilhelm
Fink, Munchen, 1977, 454 pp., DM.
19,80.
Met communicatietheoretische principes als hypothetische uitgangspunten
voor een systeemontwerp van de dramatische tekst, en met de theaterwetenschappelijk stelling voortdurend
belicht (tekst is pre-text van opvoering), tracht S. de fundamentele factoren
van de dramatische structuur bij elkaar
te brengen. Het blijft bepaald geen
neutrale strooptocht; voortdurend
weet hij de naast elkaar en in de tijd
geponeerde inzichten op elkaar af te
stemmen maar dat verleidt er hem niet
toe de tegenstellingen harmonisch te
verstrikken. Zijn panoramatische kennis van de toch erg omvangrijke dramaturgische vakliteratuur (in ·verschillende talen, zoals het behoort maar te
zelden voorkomt) is ronduit indrukwekkend ; ze wordt vooral ook nooit
gehanteerd vanuit de superioriteit van
de betweter maar altijd in een afwegend-constructieve context zodat de
problemencomplexiteit (wellicht iets te
eenzijdig geillustreerd met bijna-exclusief Shakespeare) op elk moement
rechtvaardig ter beschikking komt en er
geen onderdeel uitgespaard blijft. Ais
informatief handboek bedoeld, groeit
deze publikatie in toenemende mate uit
tot een gaaf geheel dat in zelfzekerheid,
volledigheid en bibliografische doorverwijzing zonder meer onmisbaar lijkt
voor wie in het bouwproces van het
drama geinteresseerd is.
C. Tindemans

Heinz
Ludwig
Arnold-Theo
Buck(Hrsg.), Positionen des Dramas.
Analysen und Theorien zur deutschen
Gegenwartsliteratur, (Schwarze Reihe
Bd 163), DM. 18,80, C. Beck, Munchen, 1977, 287 pp.
Een prettige verzameling opstellen en
uitspraken van en over Duitse theater-
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auteurs sedert 1945. In dit altijd toch
willekeurige mozaiek draven F. Durrenmatt, M. Frisch, P. Weiss, P.
Handke, F.X. Kroetz als te veilig op
met bekende teksten ; critici als W.
Hinck (van parabel tot straattheater),
B. Allemann (over Frisch en Durrenmatt), Th. W. Adorno (boos over R.
Hochhuth), K. Braun (over P. Weiss),
R.-P. Carl (over documententheater),
H. Karasek (over M. Fleisser en O. von
Horvath), G. Rhule (terugkijkend op het
laatste decennium) en Th. Buck zelf die
de krachtlijnen tekent, vertegenwoordigen geldige standpunten. Van de
theatermakers is aIleen G. Peymann
aanwezig en dat is beslist onrechtvaardig waar deze periode mede vitaal gestalte he eft gekregen vanuit het bewustzijn van de doeners zelf.
C. Tindemans
Marie Axton-Raymond Williams (eds),
English Drama: Forms and Development. Essays in Honour of Muriel
Clara Bradbrook Cambridge Up, London, 1977,273 pp., £ 7,50.
Oleg Kerensky, The New British
Drama. Fourteen Playwrights since
Osborne and Pinter Hamish Hamilton,
London, 1977, 276 pp., (geill.) £ 6,95.
M.C.Bradbrook, een programmanaam
in de Angelsaksische theaterwetenschap (met bijgevolg de nadruk op
drama en niet op theater, al wordt de
voorstellingsgeschiedenis nooit verwaarloosd) wordt bij haar emeritaat
geeerd door een feestlijst van alumni en
coIlega's. Hun waaier reikt van het
volkstheater in Tudortijd, het Elizabethaanse hofdrama, Ben Jonson (alchemie als filosofische metafoor), catharsisidee (Milton), het Stuart-koningsstuk (verdienste, geen erfrecht),
Engelse opera in de 17e eeuw (via
Frankrijk, niet Italie), J. Gay (reevaluatie) tot het theater in de Victoriaanse roman, een vergelijking Shakespeare-S.Beckett, en het Britse naturalisme. Eruditie en inzicht, geschiedenis als proces, sociologie van het
drama, interactie tussen publiek en
scene, aile hedendaagse voorrangspunten zitten organisch verstrengeld
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met op het eerste gezicht traditionele
verwerkingen. Osmose van goedeoude filologie en verlegde interes se-aspecten waaruit gezonde vemieuwing
ontstaat. O. Kerensky laat de pioniers
van het nieuwere drama achter zich en
ma.akt een verse generatie bekend met
als laatste favorieten: De Storey,
E. Bond, P. Shaffer, P. Nichols,
E.A. Whitehead, C. Hampton, A.
Ayckboum, S. Gray, T. Stoppard, D.
Hare, T. Griffiths, H. Brenton, H. Barker en S. Poliakoff. Toch te vee I concentratie op het verhaal, te weinig op de
theatrale intentie en visie, met uitgesproken voorkeur voor sommigen en
afkeer van anderen. De nadruk ligt te
eenzijdig (zij het op zich correct) op de
thernatische belangstelling van de diverse auteurs, ingebouwd in de mentale
ontwikkeling van onze tijd, De publikatie behoudt echter de volle informatieve waarde door nog veruit onbenaderde auteurs voor het eerst intens
aan een weetgraag publiek aan te
bieden.
C. Tindemans
Gosta M. Bergman, Lighting in the
Theatre, Almqvist & Wiksell International, Stockholm - Rowman and
Littlefield, Totowa, New Jersey, 1977,
426 pp., (geill.), Sw.kr. 190,Ingrid Nohl (Hrsg.)., Ein Theatermann.
Theorie und Praxis. Festschrift zum 70.
Geburtstag von Rolf Badenhausen, I.
Nohl, Mimchen, 1977, 289 pp., DM.
19,80.
Dit helaas laatste boek van G. Bergman
(prof. theatergeschiedenis Un.Stockholm) wil de geschiedenis uitstippelen van het gebruik van kunstlicht in
theatervoorstellingen. Op basis van een
uitvoerige stapel documenten behandelt S. de ontwikkeling van theorie en
praktijk in de optica, in het sociale leven, in de esthetische opvattingen en in
de dagpragmatiek van de schouwburgruimte en scene, altijd tevens ook in de
technische zin. Grote nadruk valt er op
de cooperatieve functie met andere
theateraspecten (zowel het stilistische
spektakel als de intrinsieke dramatiek,
zowel het publiek als de integrale sceni-
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'sche ruimte). Het wordt bepaald geen
encyclopedie met intemationale detaillering , veeleer een concentratie op
de toonaangevende momenten (Italie
16e-17e eeuw, Frankrijk 17e-18e)
waama de 1ge en 20e eeuwen bredere
algemene lijnen meekrijgen en particuliere varianten. De informatie is
optimaal ; sociale, wetenschappelijke,
esthetische en technische waarden
staan hier logisch bij elkaar. Te betreuren valt er enkel de afwezigheid
van kleur, terwijl ook de prijs onfatsoenlijk is. Dit allereerste diepteoverzicht in dit specifieke onderdeel heeft
recht op een blijvende functie in de
studieliteratuur van het theater. R.
Badenhausen
(theaterwetenschap
Un. Koln 1960-72) wordt door de
oudstudenten in de bloempjes gezet.
Zelf draagt hij hiertoe bij met een activiteitsanalytisch stuk over Hofmannsthals relatie tot het theater.
Oaama volgt er een essaydefile , nu
eens repertoireanalytisch en -historisch (bv Shakespearereceptie), dan
acteer-, regie- (M.Reinhardt, Goethe,
G. Grundgens) en scenografiehistorisch, stuk voor stuk boeiend maar
qua methodiek adembenemend heterogeen. Tenslotte staat er een reeks
vrienden in het rijtje om met een
vluchtige tekst gefeliciteerd en dank-je
te groeten.
C. Tindemans
Alan Bird, The Plays of Oscar Wilde,
Vision Press, London, 1977,220 pp., £
5,40.
Ria Omasreiter, Oscar Wilde. Epigone ,
Asthet und wit, (Forum Anglistik), C.
Winter, Heidelberg, 1978, 165 pp., br.,
OM. 19,80.
Veel inzicht in O. Wildes (eigen en
tijdsconjuncturele) impulsen die hem
tot het schrijven voor het (sterk commerciele) theater (einde 1ge eeuw) hebben gebracht, biedt A. Bird niet ; hij
compenseert dit met zijn geloofin deze
auteur die hij in analyse beschermt door
constanten en eigenschappen zorgvuldig uit te stallen, het (trieste) begin
met pseudo-heroische teksten niet verzwijgend. Terecht legt hij grote nadruk
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op de (subtextuele weliswaar, maar
niettemin thans erg bewuste) sociale
tijdskritiek, maar veel verder dan het
telkens weer aanstippen komt hij tocht
niet. Gelukkig wordt deze onmisbare
opdracht voortreffelijk door R. Omasreiter overgenomen. Zij doet niet alsof
er een soort eerherstel geboden is maar
mikt regelrecht op de structurele kenmerken van Wilde als persoon die ook
zijn identiteit als auteur bepalen : de
formalistische eigenzinnigheid met de
paradox en het epigram als trapezeacts, het dandy-fenomeen, het anarchistisch-moralistische behoefteprincipe, het conventionele subjectivisme,
het eeuwige kruispunt van kunst
en/of natuur, het intuiitieve socialisme, het leven als dialectische
puzzle, het rollenspel als poging de
leegte van het leven te vullen.
C. Tindemans
Michael Black, Poetic Drama as Mirror of the Will, Vision Press, London,
1977,203 pp., £ 5,40.
Rolf Eichler, Poetic Drama. Die Entdeckung des Dialogs bei Byron, Shelley, Swinburne und Tennyson, (Reihe
Siegen Bd 6), C. Winter, Heidelberg,
1977,161 pp., br., OM. 30,- ; geb., OM.
46,-.
Met het (historisch erg complexe) begrip 'poetic drama' voor ogen houdt M.
Black een (overtuigend) pleidooi voor
de tijdeloze kenmerken van het (Europese) 'grote ' drama: karakter, agonaliteit, (vooral)taalvermogen. Hij onderzoekt de historische omstandigheden
die karakter, handeling en taligheid tot
een groot expressieniveau samenbrengen (bij Shakespeare resp. Racine),
niet in retorische (techniek poserend
als zelfnoemfunctie) maar in esthetische zin (Gestalt-gehalte). Langzaam
ziet hij deze eigenschappen afsterven
resp. opgeschort worden binnen de
toenemende regulariteit van het type
ten nadele van de normcreerende behoeften van het individuele personage.
Het romantische drama (in de ijdele
hoop het 'poetic' drama terug te vinden) weet de nodige harmonie tussen
subjectiviteit (van de auter echter, niet
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van het karakter) en objectiviteit (van
het drama als bouwschema) niet te revaloriseren en wordt verdrongen door
enerzijds de typologische groepszin
van het spektakel- en melodrama, anderzijds de muzikale tirannie van de
opera (als stapelplaats van heterogene
gegevens, niet in eigen dramatische
identiteit). Hoe en waarom dit romantische (Britse) drama er niet in geslaagd
is op eigen gehalte volwassen te worden, zet R. Eichler in detailanalyse
voorbeeldig uiteen ; zijn studie is zowel
bevestiging van Blacks standpunt als
zorgvuldige interpretatie van begaafde
egocentrische poeten die vergeefs een
objectiverend werkstuk trachten op te
bouwen.
c. Tindemans
Heide Eilert, Theater in der Erziihlkunst, Eine Studie zum Werk
E.T.A.Hoffmans
(Studien
zur
deutschen Literatur Bd 52), DM. 44,
Max Niemeyer, Tubingen, 1977, 200
pp.
Uiteraard is het in de Duitse literatuuranalyse sedert lang geen geheim
meer dat E.T.A.Hoffmann het theater
niet kon laten maar er in eigen handwerk toch buitengesloten bleef. S. gaat
nu in zijn (bepaald niet noodgedwongen) epische oeuvre na hoe deze
verdrongen liefde toch structureel verwerkt werd. Oat blijkt op 3 niveaus te
zijn gebeurd : het fantastische sprookjestype als een verabsolutering van het
conventionele komediescenario, het
theaterbezoek van romanfiguren als 10pende commentaar op traditie en concept van het tijdstheater, de polemiek
tegen het Weimarse classicisme in zijn
Prinzessin Brambilla. Gedetailleerdheid, acribie, beheersing van het tijdspanorama, gedurfde interpretatie en
een perfecte presentatie van inzichten en resultaten kenmerken deze studie als voorbeeld en bepaald ook als
richtinggevend in het perceptiepatroon
van de theaterconventie, terwijl Hoffmann op een meer fundamentele wijze
geintegreerd staat zowel in als tegen
zijn tijd en diens conceptenarsenaal.
C. Tindemans
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John, Heilpern Conference of the
Birds. The Story of Peter Brook in Africa, Faber and Faber, London, 1977,
317 pp., £ 5,95.
De auteur ('The Observer' -redacteur)
beschrijft in een (nog vaag bij het dagboek aanleunend) relaas de tocht die de
theatergroep van de Britse regisseur
Peter Brook in Afrika (van Algerije
over Niger en Nigeria en terug via Dahomey en Mali) in 1973 maakte. Geen
nauwkeurige analyse maar subjectieve
observatie, dringt het slechts af en toe
door tot wat nu deze Westerse acteurs
precies onrustig maakt en nieuwe
bronnen laat zoeken ; S. staat aan de
rand van de karavaan en slaat wat gekke rriensjes gade van wie hij wel is
gaan houden en die op erg zeIdzame
momenten onverklaarbaar tot creatief
vinden komen als een vluchtig succes
bij het loskomen uit beschaafde patronen. De auteur blijft skeptisch, het
boek boeiend, toch slechts leesbaar als
notitie-in-de-marge bij de consequente
ontdekkingsreis van Brook en de zijnen
naar een theater dat voor hen aileen
'leven' kan(mag)zijn.
c. Tindemans
Hans-Heino Ewers, Die schone Individualitiit. Zur Genesis des biirgerlichen
Kunstideals, J.B. Metzler, Stuttgart,
1978,314 pp., DM. 48,-.
Claus Borgeest, Das sogenannte
Schone. Asthetische Sozialschranken,
S. Fischer, Frankfurt, ·1977, 219 pp.,
DM.22,-.
Otto F. Best, Das verbotene Gluck.
Kitsch und Freiheit in der deutschen
Literatur, R. Piper, Miinchen, 1978,
305 pp., DM. 38,-.
Zorgvuldig vanuit hoofdzakelijk Hegel
(met Schiller als schaduwloper) redenerend en construerend, legt Ewers de
elementen samen die, tijdsideologie en
ijle creativiteit in moeizame behoefte
verbindend, een schoonheidsideaal
produceren dat niet speculatief uitvalt
maar de correspondentie opbouwt tussen tijdsdrang en kunst als emanatie
van suprematie (zoniet superioriteit) in
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de sociale zowel als mentale zin.
Ewer's reconstructie klopt uiteraard
omdat hij, eenzijdig maar beslist indrukwekkend werkend met de ideoIogiekritiek als instrument, zijn (voor-)
ingenomenheid zelf ook tot triomf
weet te brengen, daarbij een aantal immanente elementen (ook al kwamen die
er in deze fase structureel amper aan te
pas) als confrontatie-strategie ongebruikt latend. C. Borgeest gaat dan
weer nauwelijks de filosofische kant uit
maar tracht met (toch al te alledaagse)
antropologisch-sociologische waarnemingen een algemene deler te vinden ;
als aanloop tot materiaalverzameling
valt dit sterk te prijzen maar het komt
me twijfelachtig voor ofje bij deze vulgairesthetische korte-afstand-tactiek
ook de kern van de doorsneewaarden in
onze consumptie-esthetica binnen bereik kan krijgen. O.F.Best valt daarom
juist te loven omdat hij (weliswaar,
maar vanuit de thema-optie te rechtvaardigen, op de Aufklarung als ontstaansfase gefixeerd) de historische
omstandigheden van de discrepantie
tussen 'edele' literatuur en 'kitsch' nagaat ; hij blijft zowel uiterst terughoudend als af en toe zichzelf voorbijlopend met wishful thinking. Tegelijk is
de geinteresseerde lezer uitstekend met
dit trio publikaties gediend, die vooral
nog verduidelijken dat de estheticaproblematiek pas voorgoed binnen de
discussie is gebracht, nu de dagdagelijkse perspectieven er een organische
functie in veroverd hebben.
C. Tindemans
Walter Hinderer, Buchner - Kommentar zum dichterischen Werk, Winkler, Miinchen, 1977, 283 pp., DM.
19,80.
Gerhard P. Knapp, Georg Buchner,
(Sammlung Metzler 159), J.B. Metzler,
Stuttgart, 1977, 113 pp., DM. 9,80.
Wie G. Bucher encyclopedisch-synthetisch wil kennen in zijn levensloop,
zijn politieke problemen, zijn dramatische oeuvre, zijn interpretatiecurve en
zijn vakbibliografie, kan in beide frisse
studiedeeltjes veilig en volledig terecht.
Waar Knapp de eigen visie allerminst
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schuwt , voegt Hinderer er nog voor
elke dramatische tekst een omstandig
editie-apparaat en een overzichtelijke
discussie van stellingen en standpunten
aan toe. Aile bei keurige studie-instrumenten.
C. Tindemans
Heiner Muller, Die Schlacht/Traktor/
Leben
Gundlings
Friedrich
von
Pre ussen. Les sings Schlaf Traum
Schrei . 139 pp., DDR M6,-.
Harald Muller, Halbdeutsch,Strandgut. Stille Nacht. Winterreise. Vier
Stucke, 212 pp., DDR M 6,-.
Armin Stolper, Narrenspiel ~vill
Raum. Von Stiicken und von Stiickeschreibern , 239, pp, DDR M 9,-.
Solo fiir Schlagt uhr) und andere tchechoslowakische Stucke, 198 pp., DDR
M 6,-.
Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, Berling, 1977.
Kurt Bartsch, Der Bauch und andere
Songspiele , Autbau-Verlag, (Edition
Neue Texte) Berlin, 1977, 123 pp.,
DDR M 4,50.
Oostduitse
theaterteksten
De
4
weerspiegelen boeiend de spanningen
en behoeften in het actuele DDRtheater ; ook al staat de verzameling
dialog waarin ze zijn opgenornen, onder ideologische supervisie, toch valt er
de relatie tussen vormobsessie en inhoudelijkheid perfect in aan te treffen.
Heiner Muller zoekt naar een andere
vormcode, werkt principieel vanuit
fragmentaire verhalen en projecteert de
collage als een noodzakelijke vernieuwing van het bewustzijn van de
toeschouwer ; naar uitleider J. Fiebach
te oordelen, heeft het regiem er nog
veel moeite mee. Harald Muller is een
miskende F.X. Kroetz, niet in het regionaal-dialektische, maar in de verscheurdheid van de doorsneemensjes.
K. Bartsch trekt de grimmig-satirische
lijn van B. Brecht (die van de Songspiele omstreeks 1930) consequent door
met een huidige maatschappelijke thematiek. De Tsjechen (eigenlijk 2 Slowaken, I. Bukovcan en O.Zahradnik en
1 Tsjech, J. Jilek) trachten de achterstand op te halen met een oorlogs-
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thema dat in ruim-ethische vraagstellingen uitmondt, met een poging de
boulevardkomedie te versmelten met
de problemen van de positieve antiheld en met een stuk over generatieproblemen met slechts op de achtergrond de nieuwe ideologie. A. Stolper, dramaturg te Oost-Berlijn, schrijft
aardige dingen vanuit zijn dagervaring
over de programrneringsverantwoording van mensen als M. Gorki, Shakespeare, Goethe, Schiller, G. Kaiser, B.
Brecht, P. Hacks, Heiner Muller, regisseur B. Besson en zichzelf.Documenten voor een soort theater, een
soort tijd en een soort denken.
C. Tindemans

Rainer Nagele - Renate Voris, Peter
Handke, (Autorenbucher 8), 154 pp.
Rolf-Peter Carl, Franz Xaver Kroet z;
(Autorenbucher 10) 171 pp., C.Ho.
Beck-Verlag edition text + Kritik,
Munchen, 1978, DM. 9,80.
Waar R. Nagele-R. Voris vanuit de basisproblemen vertrekken die het literaire handwerk en bewutszijn vandaag
bepalen, wordt meteen de chronologisch-genetische belichting van P.
Handke een kruisverhoor tussen intentie en resultaat ; informatie staat prima
naast interpretatie en het geheel wordt
zinvol besloten op een discussie over
de geengageerdeprojectie van de tijdgenoot en de literaire progres sie van de
kunstenaar. R-P. Carl laat, bij aIle behoefte boven de actualiteit en haar problemen uit te stijgen, zich toch vaak
verleiden tot de beoordeling van F.X.
Kroetz met criteria die, behalve humeurig en zonder begrip, ook doctrinair
niet altijd terzake zijn. Het voordeel
blijft weI dat je als lezer achter de wezenlijke elementen komt en uit het verzet tegen de analist kan meteen ook
enige retlectie over het theater-in-dezetijd ontstaan.
C. Tindemans
Helen H. Palmer (comp.), European
Drama Criticism 1900-1975, The Shoe
String Press, Hamden, Conn.-Wm.

Boekbespreking

Dawson, Folkestone, 1977,653 pp., 1
15,-.
Dit werkapparaat wil een selectie van
kritische opstellen (uit het boek en tijdschriften) bij elkaar leggen die betrekking hebben op representatieve Europese toneelstukken op die van Shakespeare na. Deze voortreffelijke opzet die
in wat hij aanbiedt dan ook erg
bruikbaar wordt, is echter op grote
schaal gecompromitteerd door de warrige verantwoording. Wat is representatief ? Oat zijn kennelijk die auteurs
die in de grote compilatiewerken voorrang krijgen of die een internationale
reputatie bezitten. En toch geen ruimte
voor bv. Gombrowicz of Horvath ? En
welke bijdragen zijn opgenomen ?
Naast een hele reeks geldige teksten,
krijg je de weekendrecensies van bv.
Time .' De titelbeschrijving van sommige werken is rondweg foutief, zoals
de Duitse spelling al helemaal krankzinnig is. Verder is ook de Slavische
kritische markt nauwelijks aangereikt,
terwijl er nochtans principieel geen restrictie op de selectie zit. Teleurstellend.
c. Tindemans
Mineke Schipper-de Leeuw, Toneel en
maatschappij in Afrika, (terreinverkenningen in de culturele antropologie nr. 8) Van Gorcum, Assen/Arnsterdam, 1977, 135 pp. fl. 21,50.
Geschraagd door net zoveel soliede
theorie als het mogelijk maakt te stellen
dat momenteel in Afrika naast elkaar de
verschillende etappes van de ontwikkeling van drama en theater nog steeds
aangetroffen worden, trekt deze NOSradio-serie doorheen de diverse uitingen waarbij mythologie, heldendicht,
maskerade, marionettenspel in de conventie van vertellen en uitbeelden worden ingepast. Bondige verkenningen
van de orale traditie, de kolonialistische inbreng, de veranderende traditie, de verstedelijking van cultuurpatronen lopen logisch samen in het
brandpunt van de Nigeriaan Wole
Soyenka die a.h.w. typologisch behandeld wordt voor de eigentijdse Afri-
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kaanse auteur tussen brousse en wereldpodium. Stimulerend als opzet en
resultaat.
C. Tindemans
Michael Schulte (Hrsg.), Alles von Karl
Valentin, R. Piper, Munchen, 1978,639
pp., OM. 19.80
Ulf Birbaumer (Red.), Turrini-Lesebuch, Europaverlag, Wien, 1978, 415
pp. (geill.) pb., os. 228,-.
De Munchense schalk K. Valentin
(1882-1948) wordt andermaal integraal
ter beschikking gesteld en het blijft een
lust hem te lezen ; niet om de wat verschaalde
monologen
vol
lokale
deugnieterij, weI om de sketches en
scenes die in volmaakte eenaktervorm
perfecte analyses van yolks gedrag en
tijdsmentaliteit aangeven, op het randje
van de treurige satire, tegelijk boordevol grimmige vreugde omhetleven, altijd zalige aanleiding tot ongesofistikeerde toneelspelerij. Peter Turrini
(1944) een links Aufklarer die onder de
actuele huid wroetelt, wordt gereduceerd tot zijn kenmerkende toneelstukken (Rozznjogd, 1967 : Sauschlachten,
1971, Kindsmord, 1972), boosaardige
bewerkingen van klassieke komedies
(Beaumarchais'Der tollste Tag, 1972 ;
Goldoni'sDie Wirtin, 1973), een aflevering uit de tv-sene Das grosse Fest
(1977) en pamfletten, kritische teksten,
openbare brieven, het geheel omkranst
met publieksreacties. Bewust zoekt hij
de 'volkse", triviale vormen en cliches
op om ze inhoudelijk (tegelijk aansluitend bij en toch niet te vergelijken
met F.X.Kroetz) anders te vullen, af en
toe als politieke nar maar doorgaans als
gericht (en dus richtend) manipulator
die daarom ook thans op de tv-toer is
gegaan.
C. Tindemans
Christa, Vogel, Macht und Freiheit im
modernen polnischen Drama, Henssel
Verlag, Berlin, 1974, 196pp., DM. 22,-.
Bij de verrassende schaarste aan informatie over wat ik een van de rijkste dramatische produktiecentra ter wereld
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acht is dit (toch weI erg snelle) panorama zeer welkom. In reuzesprongen haast S. zich doorheen de voorgeschiedenis van romantiek tot nu,
verantwoordt daarna haar eigenlijke
motiefkeuze en de daarbij aansluitende
auteursselectie. De interpretatie van de
motieven (demythologisering via parodie, afrekening met de politieke realiteit
via de groteske, het politieke drama
tussen het marxisme en het existentialisme, de verbrijzeling van de nationale
mythe via het absurdisme) gebeurt
meer in narratieve parafrase dan in
zorgvuldige analyse ; meer adem gunt
S. zich echter in wat duidelijk de onmiddellijke aanleiding tot deze studie is
geweest: het oeuvre van Slawomir
Mrozek die in zijn politieke groteske
zowel veelzijdig als veelzinnig is en hier
ruime exploratie ontvangt.
C. Tindemans
Thomas R. Whitaker, Fields of Play in
Modern Drama, Princeton UP, Princeton, N.J., 1977 192 pp., $ 14,-.
Steunend op wat S. de hoogtepunten
van de 20e eeuwse dramatiek acht (H.
Ibsen, A. Strindberg, A. Tsjechow,
G.B. Shaw, P. Claudel, B. Brecht, T.S.
Eliot, H. von Hofmannsthal, J. Genet,
S. Beckett, T. Stoppard, telkens in een
bepaaid drama geconcentreerd) tracht
hij los te komen van het al-dan-nieterudiete spel met motieven, beelden,
structuren en betekenis, integendeel
probeert hij vanuit de lectuur van de
tekst een identificatie-experiment op te
bouwen dat zich ook in zijn wijze van
uitdrukken (niet nuchter stukbrekend
maar zichzelf verliezend in associatieve 'Iyrische ' woordreeksen) als
hypersubjectieve beleving wil kenmerken. Uiteraard overtuigt zoiets
niet : boeiend als het geforceerde
avontuur toch blijft, zit je als (ook hypersubjectief ?) lezer voortdurend in de
weg en deze methode biedt enkel incidenteel enig inzicht.
C. Tindemans
Katharine Worth, The frisch Drama of
Europe from Yeats to Beckett, The

Athlone Press, London, 1978, 276 pp.,
£ 10,50.
Oat, alvast in het veld van het drama,
de Ieren de begaafdste Britse auteurs
opgeleverd hebben, is een oude waarheid. K. Worth stelt zich hier de toegegeven partijdige taak deze waarheid
ook voor de 20e eeuw te bevestigen,
bovendien niet te beperken tot het 10kaal-Engelse gegeven maar vooral nog
uit te breiden tot de essentiele
beinvloeding van het Europese drama
in zijn geheel. Haar centrale figuur is,
niet zoals wellicht te vermoeden,
G.B.Shaw maar W.B.Yeats. Haar ronduidt meesterlijke, detailrijke, interpretatief onberispelijke dernonstratie
laat aIle Ierse ingredienten intact maar
bouwt ze tegelijk ook in een Europese
stroming in die, op de schouders van
Maeterlinck en het symbolisme, handin-hand met O.Wilde en J.M.Synge. in
Yeats het drama van het innerlijke
('interior') uitwerkt dat (soms) in
S.D. 'Casey maar (vooral) in S.Beckett
thans een determinerende norm inhoudt. K. Worth beheerst het totale
gamma, denkt zowel literair-dramatisch (en dat is bij deze auteur ook nodig
omdat hij beslist een poeet is gebleven)
als theatraal zodat ze verheugend ook
metrum, taligheid, ritme, beeldkracht,
groepsconstructie, karakterstructuur,
situatie, spanning, visuele suggestiviteit en waameembaarheid aIle aandacht
kan gunnen. Uiteindelijk blijft haar thesis aanvechtbaar, vooral omdat de
theaterreceptie van Yeats erg beperkt
is uitgevallen ; om haar te corrigeren,
vooral in de technisch-fenomenale consequenties, zal je echter minstens de
totale geschiedenis van drama en
theater in deze 20e eeuw in kennis en
visie moe ten beheersen.
C. Tindemans
Allen Wright, J.M.Barrie. Glamour of
Twilight, The Ramsay Head Press,
Edinburgh, 1976,96 pp., £ 2,50
J.M.Barrie (1860-1937), tijdgenoot en
zelfs rivaal van G.B.Shaw met ook
thans nog genietbare dramatiek (The
Admirable Grichton, 1903 ; Peter Pan,
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1904; Shall We Join the Ladies?
1932) , voorloper van het Schotse nationalisme, blijkt rijp voor enige revisie. Die zal dan wel anders en beter
moe ten uitvallen dan zoals de lieve
vrijblijvende S. hier poogt. Gemeenplaatsen,
vage
sliertzinnen,
achronologie, onbruikbare bibliografie
brengen enkel ergemis. Dat S. toch
wijst op moederbinding en sentimentaliteit, maakt zijn geschrift niet helemaal irrelevant.
c. Tindemans

Werner Waldmann, Das deutsche
Fernsehspiel,
Ein
systematischer
Uberblick, (Athenaion Literaturwissenschaft Bd 2) Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, Wiesbaden,
1977, 247 pp. DM. 34,80.
Jorg Drews (Hrsg.), Literaturkritik Medienkritik, (medium literatur 8),
Quelle & Meyer, Heidelberg, 1977, 116
pp., DM. 12,80.
Enigszins weifelend tussen een mediumgerichte visie op de dramaturgische systeemkansen van het tv-spel
en de globale afwijzing van de tot DOg
toe binnen het Duitse bestel uitgewerkte praktijknormen, laat Waldmann
er geen geheim over bestaan dat dit
dramatische genre bepaald dient te
worden door de technologie en de didactiek waar dat thans gebeurt door de
econornische voorwaarden en pseudosciologische vooroordelen. Zijn theorie
heeft hij niet kil verpakt in een betweterig bericht dat de demonstratie van de
praktijk verloochent ; hij heeft integendeel een typologie van het tvdrama en via analyse en commentaar
formuleert hij stilaan een stimulerend
concept. Dat de tv-kritiek (als die al
bestaat) momenteel sterk de aandacht
krijgt, documenteert J. Drews; hij
bundelt een germanistenonderonsje
waarop de literatuurkritiek afgewogen
wordt tegenover de literatuurwetenschap. Humeurigheid, ideologisering,
vakidiotie blijven uit ; de referenten
(o.m. P.U.Hohendahl, N. Mecklenburg, K. Prumm) bepleiten de institutionalisering (vanuit taakstelling en
inhoudsfunctie) van deze doorgaans als
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vrijblijvend afgeschoven, nochtans erg
invloedrijke bedrijvigheid binnen de
distributie van de literatuur.
C. Tindemans
Marion Zons-Giesa, Racine. Dramatische Dialektik und das Ende der Tragodie, (Freiburger Schriften zur romanischen Philologie, Bd, 34) Wilhelm
Fink, Miinchen, 1977, 329 pp., DM.
38,-.
Racine principieel benaderend vanuit
de sociaal-ideele structuur van zijn tijd
(wat meteen aan zijn ontwikkelingsfasen de esthetische grilligheid ontneemt)
slaagt S. in een interpretatie die, bij aIle
avontuurlijkheid, de Racine-studie een
stap vooruit brengt. .Behalve door de
uitstekende en breed-fundamentele
tijdsinkadering valt dit werk ook op
door S. 's aversie voor C. Maurons
psychokritische interpretatie en voor
L. Goldmanns jansenistische visie. Zij
wijst Goldmanns genetische structuralisme (immers te polemisch gefundeerd
op de weerspiegelingstheorie van doctrinair-marxistische herkomst) af omdat deze te eenzijdig met de opperviaktestructuur verbonden blijft. Overeenstemming van realiteits structuren(homologie) acht S. (terecht toch
wel) cognitief ontoereikend ; de ervaring van equivalentie wordt dan blind
aanvaard, de interne identiteitsgroei
wordt onvoldoende onderscheiden of
beklemtoond en juist daar gaat haar
eigen studie rechtlijnig op af in logische, onverbiddelijke analytische categorieen.
C. Tindemans

Miscellanea
Jonathan Rosenbaum (ed.), Rivette.
Texts and Interviews, British Film Institute, London, 1977, 101 pp., 75 p.
Tony Rayns (ed.), R. W. Fassbinder,
British Film Institute, London, 1976, 62
pp., 75. p.
Twee monografieen die retrospectieves
van het BFI hebben begeleid of ingeIeid. Over Rivette - de minst gekende
uit de groep Franse filmpioniers rond
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de Nouvelle Vague - voomamelijk uitvoerige interviews, en slechts een
tweetal theoretisch teksten van hemzelf. Jammer eigenlijk omdat deze cineast een van de meest produktieve en
persoonlijke medewerkers geweest is
uit de glansperiode van Les Cahiers du
Cinema. Maar het boekje is erg nuttig
omdat het versnipperd materiaal voor
het eerst bijeenbrengt, de interessante
filmische opvattingen van Rivette mooi
weergeeft en er een goedgedocumenteerde filmografie aan toevoegt. Het
boekje over Fassbinder verzamelt gekend materiaal (uit het Duitstalige werk
bij Hanser Verlag verschenen) en twee
oorspronkelijke bijdragen van Thomas
Elsaesser over de Jonge Duitse Film en
over (vnl) de thematiek van het Duitse
wonderkind. Beide werkjes zijn, ook
gezien de kostprijs, erg bruikbaar.
Eric De Kuyper

Herve Fischer, Theorie de l' Art 50ciologique , Casterman, Paris-Tournai,
1977,200 pp., BF. 395.
Fred Forest, Art Sociologique, (ColI.
10/18) Union Generale d'Edition, Paris,
1977, 441 pp.
Forest wil de (kunst-)communicatie
doorbreken. Hij wil stimuleren: hij
werd o.m. beroemd door het plaatsen
van een 'maagdelijke' advertentiepagina in Le Monde, als aansporing tot
creatief zelf-doen. Vanzelfsprekend
komt in dit opzet de video sterk te pas.
Forest heeft dit boekje zelf samengesteld ; het bestaat voornamelijk op
een documentatie van zijn environment-acties, randbeschouwingen van
hemzelf en van vele anderen w.o.
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Marshall MacLuhan, J. Duvignaud, E.
Morin om de beroemdste te vermelden.
Wat mij hierbij opvalt is de disproportie
tussen de ambitie en de verwachtingen
enerzijds, en de resultaten anderzijds
wat vaak tot een soort van interne contradictie leidt, en veelal een onprettige
communicatie-kramp veroorzaakt.
Een meer theoretische fun de ring van
deze 'sociologische kunst' kan men lezen in het werk van Herve Fischer.
Eric De Kuyper

Fotografie der 30er Jahre. Eine Anthologie, eingeleitet von Hans Jiirgen
Syberberg. Schirmer/Mosel, Miinchen,
1977, 169 pp., DM. 25,-

,Anthologie' is een ietwat verkeerde
be naming voor deze collectie foto's,
aIle afkomstig uit het tijdschrift 'Photographie' (te Parijs uitgegeven tussen
1930 en 1940), met namen als Man Ray,
Hoyningen-Huene, Steichen, Beaton,
Bresson, Brassai, Moholy-Nagy, enz...
maar niet die van Erich Salomon of
Walker Evans.Het accent komt te liggen op het 'modemisme' en het 'design' -achtige van de fotografie, zoals
Syberberg pertinent in zijn (ietwat moraliserende) inleiding schrijft ; het artistieke en artificiele van de fotografie
staat voorop : reportage en toeval worden geweerd, en ook waar ze -terzijdeaanwezig zijn, worden ze zo 'gevorrnd'
dat ze uitgroeien tot 'kunst' -produkt.
Een mooie verzameling, die inderdaad
tot nadenken over de periode en de rol
van de fotografie in die periode aanzet.
De kwaliteit van de afgedrukte beelden
is iets minder dan we gewoon zijn van
deze uitgeverij.
Eric De Kuyper

Personalia

Dr. Hans Jiirgen Baden, geboren 1911.

Studeerde evangelische theologie en
filosofie in Greifswald, Tubingen en
Gottingen. Kreeg in 1963 een leeropdracht aan de universiteit te Munster
voor grensgebieden van theologie en
literatuur. Bekwam een eredoctoraat
aan dezelfde universiteit en werd er in
1968 tot professor benoemd. Publiceerde tot nu toe 23 werken waarvan
er vele in het Nederlands en Spaans
vertaald werden.
Adres : Osterloher Landstr. 14, 0 3100 Celle-Osterloch.

Promotors, lid A.I.C.A. Hoofdredacteur van Streven-Vlaamse editie.
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De gangbare reacties op het 'verontrustend gebrek aan priesters ' getuigen volgens de auteur
van een merkwaardige incoherentie. Enerzijds beklemtoont men dat een volwaardige,
christelijke gemeenschap de - vrij frequente - eucharistie (en de priester als noodzakelijke
bedienaar ervan) niet kan missen. Anderzijds wil men blijkbaar aangewezen blijven op strikt
individuele - van een concrete gemeenschap losstaande - 'roepingen' tot een historisch
bepaalde o.m. celibataire levensstaat. Dient men niet dringend aandacht te besteden aan de
bestaande wensen en mogeIijkheden binnen de veIe gemeenschappen zelf, om in hun officieel
erkende, vitale nood, door eigen bedienaren te voorzien ?

HANS ZWIEFELHOFER, Kerkvervolging in EI Salvador
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InjuJi 1977 erkende de vroegere president van EI Salvadordat 'men weI stekeblind moet zijn
om de onmenselijke levensomstandigheden niet te zien, waarin de meerderheid van onze
boeren nog steeds verkeert . Zodra echter kerkleden of kerkelijke instanties zich inlaten met
het lot van de campesinos - door o.m. hun recht op vrije vereniging te behartigen en te
verdedigen - staan zij bloot aan een ongenadige vervolging, die zich op de N ationale
VeiIigheid beroept om aile dergelijke acties als staatsvijandige agitatie te brandmerken en te
onderdrukken.

JACQUES DE VISSCHER, De actualiteit van'Art Nouveau', 'Jugendstil', 'Symbolisme' enz,
700
De recente belangstelling voor [in-de-steele kunstwerken wettigt het vermoeden dat actuele
kunst nog wat anders moet betekenen dan kunst die hier en nu gemaakt wordt. Kunst - in
welke tijd ook ontstaan - is actueel wanneer zij gepast inspeelt op een onbehagen ofverlangen
van de hedendaagse mens. 'Art Nouveau' en de andere kunstvormen uit die periode komen
blijkbaar tegemoet aan een wijd verbreide ontevredenheid met de technologische produktiviteitscultuur van vandaag.

KOEN BOEY, De 'nieuwe filosofen' : een groepsprofiel

710

Door handig op de publiciteit in te spelen ontketenden de 'nieuwe filosofen' in Frankrijk een
heftige polemiek, die ten dele hun groepsprofiel heeft bepaald. Achter hun meest opvallend
en meest omstreden kenmerk - de uitgesproken afwijzing van het marxisme - gaan fundamenteIer en verderreikende inzichten schuil omtrent de rol van politiek, macht en wetenschap in aI onze Europese samenlevingen.

KOEN BOEY, B.R. Levy's 'Barbarij met een menselijk gelaat'
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'Wat is de goulag ? De Verlichting (Aufklarung) zonder de tolerantie.' Die kernaehtige
uitspraak resumeert treffend het betoog dat de voorman van de nieuwe filosofen in zijn
hoofdwerk ontwikkeld heeft. Het (barbaarse) marxisme is volgens Levy niets anders dan de
uiterste consequentie van het naieve vooruitgangsgeloof, dat sinds de Verliehting aile heil
verwacht van een alsmaar rationeler (wetenschappelijker) organisatie van de samenleving
door een alsmaar betweteriger en almachtiger staat. Binnen dat referentiekader kan noeh
mag men - uiteraard rationele - alternatieven voorstellen : het enige menswaardige verweer is
een radicale en uit-gesproken dissidentie.

GER GROOT, Vorsend naar het wezen van de wetenschap

727

De grote tenoren van de hedendaagse wetenschapskritiek en - filosofie zijn thans allen in een
aantal Nederlandse vertalingen toegankelijk geworden. Naar aanleiding daarvan vergelijkt
de auteur de rationalistische evaluatie (van vooruitgang in de wetenschap) van K. Popper met
de sociologische benadering van T. Kuhn en de synthetische verzoeningspoging van I.
Lakatos met de anarchistisch getinte wetenschaps- en maatschappijkritiek van P. Feyerabend.

FRANS SIER, ConDict in Indochina

740

Door zijn militaire interventie in Vietnam wou China o.m. tonen dat het, net zoals andere
grootmachten, wei degelijk in staat en bereid is om de belangen van zijn - verdreven volksgenoten en zijn politieke bondgenoten gewapenderhand te verdedigen. Dat het zo
langzaam een gewoonte wordt zijn politieke tegenstrevers te 'bestrafferi' door grenzen over
te steken en op vreemd grondgebied een oorlog(je) uit te vechten, is een alleszins verontrustend verschijnsel in de wereldpolitiek.
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Priester in de gemeenschap
Christian Duquoc

Om het dreigend priestertekort te keren, werd verleden jaar door de
Franse bisschoppen een grootscheepse publiciteitscampagne gelanceerd. Herderlijke brieven en brochures werden verspreid om de jeugd
weer voor het priesterschap te werven (een brochure van kardinaal Marty,
aartsbisschop van Parijs, was getiteld J'embauche). In een artikel in het
Franse jezuietentijdschrift Etudes stelt de bekende dogmaticus en liturgist, de dominicaan Christian Duquoc, daarbij twee vragen : 1) Waarom
werd in deze campagne zo weinig aandacht besteed aan een analyse van
de oorzaken van de crisis in het ambt ? Er werd gezegd : we hebben
behoefte aan overtuigingen, meer dan aan analyses". 2) Welk priesteren kerkbeeld ligt aan de ze 'overtuigingen' en aan deze campagne ten
grondslag? Weet men dan zo goed wat een priester is, waarom er
priesters nodig zijn ? Gaat men daarbij niet te eenzijdig uit van een vooraf
vaststaand beeld van de 'priesterlijke staat', te weinig van de (veranderende) behoeften van de kerkelijke gemeenschap ?
De eerste vraag signaleert hij aileen maar. Ze vindt vanzelfeen antwoord
in zijn overwegingen over de tweede vraag.

Niet aIleen zwijgen de bisschoppen over de oorzaken van de priestercrisis,
zij gaan ook uit van een priesterbeeld dat zij als te vanzelfsprekend
beschouwen. Mgr. Fretelliere bijvoorbeeld : 'Ook als ze geen priester
hebben, kunnen christenen heel goed bijeenkomen om te bidden, te mediteren of een activiteit te ontplooien. Maar wil de groep die zij dan
vormen, volledig erkend worden als kerkgemeenschap, dan is de ambtsuitoefening van een priester noodzakelijk... De gemeenschap vindt haar
bron en heel haar reikwijdte in de Eucharistie en de noodzakelijke bedienaar van de Eucharistie is de priester'.
Ogenschijnlijk is dit een duidelijke leer. In werkelijkheid is ze ambigu. Ze
mag niet los gemaakt worden van de omstandigheden waaronder zij in de
loop van de geschiedenis in praktijk is gebracht. In de oude kerk gold het

1 Mgr. Etchegaray, de bisschop van Marseille: 'Ce n'est pas Ie lieu de faire cette
analyse ... Plus que d'analyses, nous avons besoin de convictions'.
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beginsel: 'Hij die voorgaat in de kerk, gaat voor in de Eucharistie'>, Als
men nu, in de huidige vorm van het kerkelijk recht, zegt : 'de priester is de
noodzakelijke bedienaar van de Eucharistie', keert men dan dat oude
beginsel niet om ? Zegt men dan niet : hij die voorgaat in de Eucharistie,
gaat voor in de kerk ? En leidt dat niet tot klerikale privileges die een
gevaar vormen voor de vitaliteit en het evenwicht van de gemeenschappen?

Traditionele opvatting over bet ambt
Zulk een opvatting van het priesterschap heeft consequenties voor de
manier waarop men mensen aanspoort om zich aan het ambt te wijden. De
priester wordt er beschreven als de christen bij uitstek, hoewel hier en
daar enkele formele protesten tegen de idee van de priester als ' superchristen' worden gehoord. Dan is het niet te verwonderen dat de vorm en de
structuur van het priesterschap worden voorgesteld alsof ze los zouden
staan van de ontwikkelingen en de behoeften van de christelijke gemeenschap. Het priesterschap definieert zichzelf. Men beschrijft een
levensstaat en roept op tot een levensstaat, men nodigt uit tot een ambt
waarvan de vorm en de vereisten bepaald worden door de gemeenschap.
Het Tweede Vaticaans Concilie heeft getracht de ambten organisch te
integreren in de kerkgemeenschap, die er de oorsprong en het doel van is.
In de praktijk heeft de eeuwenlange verschijningsvorm van het priesterambt als priesterlijke levensstaat die inzichten van het Concilie niet de
kans gegeven effect te sorteren.
De roeping tot het ambt blijft een roeping tot een priesterlijke staat ;
enkele uiterlijke vormen daarvan zijn weI geevolueerd, maar de structuur
blijft dezelfde. Die structuur omvat in haar verschillende graden (priesterschap en bisschopsambt) de christenen die het doen en laten van de kerk
volledig op zich nemen : zij beslissen en voeren uit, de anderen zijn hun
onderdanen. Mensen die opgeroepen worden tot het priesterschap, worden dan ook opgeroepen tot heiligheid en evangelisch leven, maar over de
sociale functie van de priester wordt weinig gezegd. Wij hebben hier niet te
maken met een leer van het ambt binnen de gemeenschap, maar met een
zogenaamd traditionele theorie over de gehierarchiseerde priesterlijke
levensstaat. Verheven beschouwingen over het verband tussen Christus,
dienst, ambt en gemeenschap kunnen niet verdoezelen welke zware gevolgen het heeft als men uitgaat van een kerkopvatting die opgebouwd
is rond een hierarchisch priesterschap dat als enige de bestuursmacht in
handen heeft.

2 Cfr. H. Legrand, La preside nee de l'Eucharistie selon fa tradition ancienne .
in Spiritus, december t 977.
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Om aIle abstractie te vermijden, wil ik in het kort drie gevallen analyseren
die het belang van deze voorstelling van zaken duidelijk aan het licht
brengen : het priesterschap voor vrouwen, het gebrek aan priesters in
sommige landen van de derde wereld en de celibaatswet.

De vrouw in het ambt
De Congregatie voor de Geloofsleer heeft onlangs een document gepubliceerd over het priesterschap voor vrouwen. Toen Paulus VI dit document officieel presenteerde, meende hij zich bij de vrouwen te moeten
verontschuldigen voor de negatieve strekking ervan. Het document zelf
biedt zich aan als een positieve bijdrage in de strijd voor de bevrijding van
de vrouw ; maar deze aanspraak op een sociaal heilzaam effect voor de
bevrijding van de vrouw, mist aIle grond zolang de beslissingsmacht in de
kerk berust bij een priesterstand die praktisch onafbankelijk is van de
gemeenschap. Dat de beslissingsmacht of de bestuursmacht in handen ligt
van mannelijke priesters, he eft tot gevolg dat de vrouwen gemarginaliseerd worden: zij zijn onderdanen, zelfs al inspireren zij soms. Het kan
ook niet anders, want, zoals de kerk op het ogenblik is georganiseerd,
moet men, om tot het bestuur te worden toegelaten, priester zijn, en dat
wordt de vrouwen, naar men zegt, van Godswege onthouden op
grond van haar sekse. Het voorgaan in de kerk, wordt uiteindelijk niet
bepaald door de gemeenschap, maar door het voorgaan in de Eucharistie
en daarvan zijn de vrouwen uitgesloten ; omdat ze vrouw zijn (en niet
omdat ze er niet toe bekwaam zouden zijn of dat ze niet in staat zouden zijn
volgens het evangelie te leven) worden ze dus uitgesloten van het voorgaan in de kerk. Zeker, men herinnert er terecht aan dat de ware grootheid
in het oog van God niet voortkomt uit de plaats die men inneemt in de
hierarchie van de kerk, maar de kerk maakt er aanspraak op getuigenis af
te leggen van de eschatologische broederschap van het Rijk Gods, dus
moet zij daar ook een voorproefje van geven. Ais men a priori vaststelt dat
mensen op grond van hun sekse moeten worden uitgesloten van bepaalde
verantwoordelijkheden, laat men het verschil in sekse dienen als basis
voor een bepaalde onderschikking.
Wanneer de kerk het toetreden van vrouwen tot sociale en politieke
verantwoordelijkheden in de burgermaatschappij aanmoedigt, wanneer
de ontwikkeling ertoe leidt verantwoordelijkheden van deze orde niet
meer te verlenen op grond van sekse, maar op grond van bekwaamheid en
persoonlijkheid, zal het hoe langer hoe meer een anachronisme lijken en
ook hoe langer hoe meer een ergemis worden dat de zichtbare, sociale
kerk een bestuursstructuur blijft handhaven waaruit vrouwen worden
geweerd op grond van haar sekse. De strijd van de kerk voor gelijkberechtiging van de vrouw in sociale en politieke verantwoordelijkheden leidt
misschien niet logischerwijze tot de eis dat haar het priesterschap wordt
verleend in de termen waarin het heden ten dage wordt omschreven, maar
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men mag toch minstens verwachten dat de bestuurs- ofjuridische functie
in de kerk losgekoppeld wordt van het priesterambt.

Priestertekort
Tweede voorbeeld : het priestertekort, met name in Afrika en Zuid-Amerika, zou kunnen worden opgevangen door minstens tijdelijk diegenen
priester te wijden die daadwerkelijk in de gemeenschap voorgaan. Maar
dat weigert men. Talrijke bevolkingsgroepen kunnen de Eucharistie
slechts vieren met grote tussenpozen. Toch houdt men vast aan het principe : geen gemeenschap in de volle zin van het woord zonder Eucharistie,
geen Eucharistie zonder priester, geen priester zonder priesterlijke staat.
Ais die priesters er niet meer zijn, trekt men daar niet de conclusie uit dat
men dat systeem van de priesterlijke staat moet veranderen, maar dat men
moet trachten 'priesters te werven' om zo het systeem weer te laten
functioneren. Misschien zou het beter zijn te luisteren naar de noodkreet
van gemeenschappen die geen priesters hebben, maar weI mensen die zich
verantwoordelijk weten voor hun gemeenschap. Hieronder volgt een tekst
uit Zaire. Veel gemeenschappen worden geleid door een christen die men
'Mokambi' noemt. Een van deze gemeenschappen schrijft aan kardinaal
Malula:
'Tata kardinaal, wij wisten niet dat een leek het werk kon doen dat vroeger
in ons midden gedaan werd door de priesters, de zusters en de broeders
missionarissen, Op he! ogenblik zien wij duidelijk dat het werk van de kerk
niet uitsluitend door priesters gedaan hoeft te worden. Wij danken U dat U
thans onze ogen heeft geopend. Wij zijn zeer verheugd. Tata kardinaal, U
heeft ons vandaag een parochie-mokambi gegeven, V he eft hem deze taak
toevertrouwd
Maar is dat voldoende ? Wij lijden eronder dat in onze
buurt geen mis gelezen kan worden. Als er een dode is, kunnen we geen
priester vinden om de mis te komen celebreren ,. wij moeten altijd wachten
tot de volgende zondag. Tata kardinaal, kunt U zich niet tot de paus
wenden om hem te vragen aan onze mokambi, tata Mazanga, de macht te
geven de mis te celebreren ? Wij hebben geen priesters onder ons, we
willen zo graag geregeld een mis hebben in de week. Tata Mazanga zou
dat kunnen doen. Wij kennen onze mokambi : als de paus het goedvindt,
zal hij he! ook goedvinden ... '

Deze ontroerende oproep beantwoordt aan de toestand van veel plaatselijke gemeenschappen. Zij die daadwerkelijk voorgaan in deze gemeenschappen kunnen, zelfs als al hun tijd door de gemeenschap in beslag
wordt genomen, niet toetreden tot de priesterstand zoals die op het ogenblik functioneert.
'God aIleen kent de angst die het gebrek aan diocesane priesters in ons
aartsdiocees ons aanjaagt", schrijft kardinaal Malula. 'Als wij de normale
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weg willen volgen om kandidaten op te leiden voor het priesterschap ,
moeten lve minstens zes jaar wachten voordat wij een of twee priesterwijdingen hebben. (...) Kunnen we zeggen dat deze toestand door God
gewild is ? Is deze situatie niet een uitnodiging van de H. Geest, een teken
des tijds dat ons aanspoort andere wegen te zoeken dan die waaraan wij in
de kerk gewend zijn ?'

De definitie van het ambt door de priesterlijke staat zoals die op het
ogenblik is, verspert elk effectiefantwoord op dergelijke problemen. Men
spoort de gemeenschappen aan priesters voort te brengen volgens deze
staat, die men ideaal vindt. De vraag omkeren zou veel reeler zijn : 'Welke
priesters willen de gemeenschappen ?', 'Willen zij priesters volgens die
priesterlijke staat ?'. Men houdt geen rekening met het feit dat er een groot
verschil is tussen de behoefte aan het priesterambt en de historische
vormen ervan. Alles gebeurt alsof de kerkgemeenschap in dienst staat van
het voortbestaan van de priesterlijke staat",

Celibaat
Een laatste blijk van de overheersing van de 'priesterlijke staat' , hoe groot
ook de nadelen mogen zijn die zij voor de gemeenschap meebrengt, is de
wet van het celibaat. Mijns inziens is deze wet niet allereerst een praktische belemmering, die het aantrekken van nieuwe priesters afremt, maar
ze is een obstakel vanuit de leer : zij maakt van het priesterambt een
levensstaat. Met als gevolg dat het niet de gemeenschappen zijn die, in
functie van de mensen waarover zij beschikken, van hun eigen behoeften
en wensen, de contouren van het priesterambt aangeven, maar een van
tevoren vastgestelde wet die de mogelijke kandidaten selecteert niet op
grond van hun capaciteiten om in een gemeenschap voor te gaan, maar op
grond van een persoonlijke gave: nl. affectiefvolwassen te worden en tot
rijpheid te komen zonder binding aan een levensgezellin. Er is geen enkele
aanwijzing dat het 'charisma' van het celibaat een voordeel is voor het
efficient en evangelisch leiden van een gemeenschap ; niets bewijst dat het
afwezig zijn van dit charisme schadelijk zou zijn voor dit voorgaan. Men

3 Vaak denk ik dat het onvermogen van de hierarchische kerk om een bevredigend
antwoord te geven op de vragen van de Afrikaanse gemeenschappen, te vergelijken is met
de verbazingwekkende kleinmoedigheid waarvan diezelfde kerk blijk geeft inzake de vorm
van de Eucharistie. Als we zeggen dat het symboolteken van de Eucharistie de maaltijd
is, waarom blijft de kerk daarvoor dan nog altijd, uniform voor de hele wereld, brood en
wijn opleggen ? Voor vele volken hebben brood en wijn nauwelijks betekenis als symbolen van maaltijd. Ook hier tellen de behoeften van de gemeenschap niet, ook hier wordt
in laatste instantie alles bepaald door de materialiteit van de vorm, niet door de evangelische intentie. Ik heb het altijd onrustwekkend gevonden dat de kerk ons weI de Brief aan
de Romeinen doet lezen, die spreekt van de bevrijding ten opzichte van de Wet, maar zo
weinig het woord van Jezus op zichzelftoepast : 'De sabbat is er gekomen voor de mens,
niet de mens voor de sabbat'.
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kan de wet van het celibaat slechts begrijpen als men priesterambt en een
quasi religieuze levensstaat gelijkstelt. De weigering om gehuwde leiders
van gemeenschappen, met name in Afrika, tot priester te wijden laat zien
hoezeer deze wet in bepaalde gevallen in strijd is met de vitaliteit van de
kerk. In feite is het heel wat veiliger, een ervaren man te wijden die
verantwoordelijkheid draagt voor een gemeenschap en die zijn sporen
verdiend heeft in het leiden van mensen, dan een jonge man zonder
levenservaring tot het priesterschap te verheffen op grond van een selectie
die hoogst subjectief en soms problematisch is, die van het celibaat.
Niet de celibaatswet is een belemmering voor een hervorming van het
ambt, maar het beeld van het priesterschap als levensstaat. De celibaatsverplichting is een gevolg van deze voorstelling van zaken.
Een merkwaardige kronkel in de manier waarop men over de roeping tot
het priesterschap spreekt, brengt aan het licht hoe wankel de leer is die
men toch zo duidelijk vindt. Ik heb nog nooit horen zeggen dat iemand
roeping heeft tot het bisschopsambt. De bisschop is de voorganger van de
plaatselijke kerk en als zodanig roept hij zijn medewerkers. Maar natuurlijk eigent niemand zich de roeping tot dit leiderschap toe : van roeping
spreekt men aIleen waar het gaat om priesters van de tweede rang, die aan
de bisschop gehoorzamen. Deze gedachtenkronkel heeft een diepe betekenis : hij getuigt van de aloude opvatting, dat niemand aanspraak kan
maken op een leidende post in de gemeenschap als hij daartoe niet door de
gemeenschap geroepen is. Het is weI zo dat al meer dan vijftien eeuwen de
bisschoppen niet meer gekozen worden, maar uitgezocht door een hogere
instantie. Toch blijft van die vroegere gang van zaken een zeer gezond
inzicht over: tot het leiderschap wordt men geroepen, men spreekt in dat
geval niet meer van een persoonlijk charisma.
Deze drie, al te oppervlakkig behandelde voorbeelden laten zien dat het
niet een abstracte opvatting over het priesterschap is die voorop staat in de
uitnodiging om de priestercontinuiteit niet te verbreken, maar de praktijk
van een levensstaat. Die praktijk heeft inderdaad eeuwenlang bestaan en
lange tijd met het volste recht. Maar men moet daar nu geen dogma van
maken. Want dan vergeet men dat het priesterambt nooit een andere reden
van bestaan heeft gehad dan de gemeenschap en dat het de behoeften van
de gemeenschap zijn die voor het ambt bepalend zijn. Elke andere kijk
erop keert het probleem om en is geworteld in een kerkopvatting van voor
het Tweede Vaticaans Concilie.

Preconciliaire opvatting over de kerk
Als ik de teksten goed lees, verraadt het onvermogen om zich een andere
vorm van priesterambt voor te stellen dan de huidige priesterlijke staat,
een kerkopvatting die in tegenspraak is met enkele hoofdlijnen in de
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kerkleer van het Concilie. Ik geloof echt niet dat de hardnekkigheid
waarmee onveranderlijk dezelfde opvattingen worden herhaald en aan
dezelfde praktijk wordt vastgehouden, verklaard kan worden door het
vasthouden aan een traditioneel verleden alleene Mijns inziens kan deze
hardnekkigheid om de afmetingen van de priestercrisis niet te willen zien,
aileen verklaard worden door een ideeensysteern dat onaantastbaar of
onveranderlijk wordt geacht en waarvan men veronderstelt dat het tot de
dogmatische traditie behoort.
Ongetwijfeld is zulk een ideeenstelsel geworteld in belangen, voorrechten, macht, economische voordelen en het zou nuttig zijn eens na te gaan
welke verbanden er bestaan tussen sociale situaties en priesterlijke staat.
De teruggang van de kerk in het openbare leven is echter bijna overal zo
sterk, dat het wei geen reele belangen meer zullen zijn, maar symbolische,
die een verandering van het ideeenstelsel en een ombuiging van de praktijk
in de weg staan. De kerk legt zo weinig durf aan de dag in het beheer van
haar kapitaal aan geloofwaardigheid, dat men zich nauwelijks kan indenken dat de huidige patstelling uitsluitend te wijten zou zijn aan het vasthouden aan vroeger verworven privileges. Ik zeg niet dat een dergelijke
defensieve houding geen rol speelt, ik vind dat ze niet volstaat om een
verklaring te geven voor het feit dat de kerk steeds maar terugvalt op
leerstellingen en praktijken waarvan men op het ogenblik aIleen maar kan
zien dat ze een beletsel vormen voor een verantwoorde omvorming van de
gemeenschappen voor zover het het priesterambt betreft.

Verstarring van een systeem
De macht van dit ideeensysteern kan ook niet voortkomen uit een bijna
fundamentalistische trouw aan de Schrift. De exegetische studies gaan
helemaal niet in de richting van een interpretatie van het ambt die de
huidige theorie van de 'priesterlijke staat' zou ondersteunen ; ze gaan
evenmin in de richting van een uitsluiting van vrouwen in het voorgaan in
de gemeenschap. Het document over het 'priesterschap van de vrouw' gaf
dat trouwens eerlijk toe. Het document baseert zich op het feit dat Jezus er
niet over spreekt, maar concludeert daaruit slechts op grond van een
eeuwenlange praktijk tot uitsluiting van de vrouw. Het ideeensysteern
waar ik op doel, komt dus niet uit de Schrift, maar vormt integendeel het
uitgangspunt om de Schrift te interpreteren. De enige aannemelijke hypothese lijkt me dus de volgende. Van de praktijk die nu al eeuwenlang in
de kerk bestaat en die vroeger in reele behoeften voorzag, he eft men een
quasi dogmatische theorie gemaakt, die de praktijk dan gaat determineren
en belet dat men oog heeft voor de nieuwe behoeften van de gemeenschap.
Met andere woorden, een kerkelijke praktijk waarvan een van de be langrijkste bedoelingen was de levenskracht van de gemeenschappen te bevorderen, is gedogmatiseerd tot een wezenlijke structuur van de kerk en
reproduceert zich nu los van het spel van de verhoudingen waarin ze
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oorspronkelijk goed paste.Het uiteengaan van deze structuur en de belangen van de gemeenschappen is kenmerkend voor een platoons gedachte,
hierarchische ecclesiologie, die ver afstaat van de grote lijnen van de
kerkleer van het Tweede Vaticaans Concilie.

Kerk van de Menswording
De eeuwenoude praktijk van het priesterschap heeft geleidelijk aan vorm
gekregen rond twee kerngedachten : de kerk als zichtbare voortzetting
van de Menswording en het priesterschap als middelaar ten opzichte van
de gemeenschap.
De kerk wordt niet in de eerste plaats gezien als een gemeenschap die
voortkomt uit de gave van de H. Geest, maar als een structuur die haar
regels ontleent aan de Menswording ; zij zet in de tijd de organisatie voort
zoals Jezus die kende, als instrument van het Woord Gods. De kerk is die
menselijk-goddelijke werkelijkheid waarvan de opbouw zichtbaar wordt
door de sacramenten. Het voornaamste sacrament is de Eucharistie,
waarvoor het priesterschap, voorzover het deel heeft aan de macht van
Christus, de verantwoordelijkheid draagt. Dientengevolge staat alles los
van de historische groei van de gemeenschap, omdat de structuur onveranderlijk is tengevolge van de onveranderlijkheid van de Menswording,
die voortgezet wordt in het sacramentele systeem. De band die ontstond
tussen de leiding van de kerk en het voorgaan in de Eucharistie, het feit dat
kennis en macht in het bezit zijn van hen die voorgaan in de Eucharistie, de
definitie van het pausschap als hogepriesterschap, dat alles hangt volledig
samen met de opvatting van een kerk die van boven af door middel van een
structuur gegeven is.

Priesterlijke staat
Het priesterschap, middelaar ten opzichte van de gemeenschap, is de
kerngedachte van deze opvatting : zijn aard, los van persoonlijke bekwaamheid en waarde, staat borg voor het voortbestaan van de sacramentele structuur buiten de behoeften om van de historische gemeenschap. In zekere zin staat de priester buiten de gemeenschap :hij
staat tegenover haar als een andere Christus. Een sacramentele structuur,
gedacht buiten de historische evolutie van de gemeenschap om, moest
onvermijdelijk gaan in de richting van een priesterlijke staat. Wie tegenover de gemeenschap staat, heeft een levensstructuur nodig die niet herleid kan worden tot die van de gemeenschap. Meer nog, wie als een andere
Christus, tegenover de gemeenschap staat, vormt het steeds aanwezige
voorbeeld voor deze gemeenschap : hij is de christen bij uitstek.
Om het niet te lang te maken, geef ik de dingen zeer schematisch weer.
Maar dit schema laat tamelijk goed zien wat de grote lijnen waren van de
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theologie v66r het Tweede Vaticaans Concilie, een theologie die steunde
op de praktijk van de middeleeuwen en verhard werd door de Contra-Reformatie.
Het Tweede Vaticaans Concilie heeft met die verkeerd begrepen, 'van
boven naar beneden neerdalende' christologie gebroken. De heersende
kerkstructuur werd omgeworpen ten gunste van de gemeenschap als historisch milieu voor de gaven van de Geest, met bet oog op een steeds
opnieuw te vinden levenskracht van het evangelie. Dit was des te opmerkelijker omdat de praktijk die dit veronderstelt, op dat ogenblik nog
. nauwelijks vorm had gekregen. Maar dat is ongetwijfeld dan ook een van
de redenen waarom de concilieteksten tot op dit moment zonder uitwerking zijn gebleven op de verandering van het priesterambt.
Eerlijk gezegd werkt de Constitutie Lumen Gentium deze starheid van
opvattingen zelf in de hand, omdat de auteurs ervan de gedachte niet tot
haar logisch einde hebben doorgezet. Zeker, zij bebben gewezen op de
heersende rol die de verhouding 'Christus-kerkgemeenschap' moet spelen
in de kerkleer, maar zij hebben hun uiteenzetting over de hierarchische
structuur van de kerk niet voldoende in deze problematiek geintegreerd ;
deze hierarchische kerkstructuur komt in hun gedachte op de tweede
plaats en wordt op bijna autonome wijze uitgewerkt.
Ais bewijs voor deze onvolkomenheid signaleer ik het gebrek aan samenhang tussen de opvatting van het priesterambt als dienst (3, 18) en de
begripsbepaling van het priesterschap als 'sacrale macht' (2,10 ; 3,18).
Het eerste beeld heeft ten doel de regulerende doelgerichtheid van de
gemeenschap aan te tonen : het zijn de behoeften van de gemeenschap die
het priesterambt zijn reden van bestaan geven. Van de andere kant wil het
idee van' sacrale macht' vastleggen dat het priesterambt, op grond van zijn
object, zijn fundament niet heeft in de gemeenschap, maar in Christus. Het
verlangen om beide aspecten tot hun recht te doen komen is gewettigd,
maar het gelijktijdig gebruik van het beeld van de dienst en dat van de
sacrale macht verduistert hun onderlinge tegenstelling. De gemeenschap
heeft geen zeggenschap over haar lot, zij bepaalt niet zelf de behoeften die
noodzakelijk zijn voor haar evangelische vitaliteit : een 'sociaallichaam',
dat beschikt over een 'sacrale macht', beschikt over de juridische en
politieke macht. Er wordt geen enkele sociale regeling voorgesteld opdat
het priesterambt, dat per definitie dienst is, dit ook in werkelijkheid zou
zijn. Alleen de evangelische of morele voortreffelijkheid van dit sociale
lichaam brengt het ertoe zijn 'macht' in dienst te stellen van de gemeenschap. Het Tweede Vaticaans Concilie is er niet in geslaagd zijn
belangrijkste inzicht te verzoenen met een element dat uit een preconciliaire kerkleer stamde. De gehechtheid aan de vroegere opvattingen
komt voort uit de huidige tekorten van de theologie van de ambten.
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Priestercontinuiteit
Mgr. Etchegaray schreef dat hij zich 'een breuk in de priestercontinuiteit
niet kon voorstellen'. Men kan deze zin op twee verschillende manieren
verstaan al naar gelang van de opvattingen over de kerk die er aan ten
grondslag liggen. Ofwei vreest men een soort fysieke breuk in de sacramentele continuiteit die door de hele geschiedenis loopt, en gaat men
alles in het werk stellen om ze intact te houden, door te reproduceren wat
men denkt dat ze was ; ofwei weet men zich gesterkt door de nooit
aflatende gave van de Geest aan hen die zich verenigen in de naam van
Jezus om volgens zijn evangelie te leven en dan is men van oordeel dat de
evangelische vitaliteit van de gemeenschappen belangrijker is dan de
reproduktie van een model. Ais er een continuiteit is die niet verbroken
mag worden, dan is het die van het evangelisch getuigenis van de kerken,
niet die van een bestaand priesterlijk model. Ais die zorg vooropstaat,
zullen er ambten komen die het evangelie tot gelding brengen in de schoot
van de gemeenschappen. De historische vorm die het priesterschap heeft
aangenomen, dringt zich niet op met de noodzakelijkheid van een dogma.
Wat weI noodzakelijk is, is dat de gemeenschappen zelf uit hun midden
ambten doen ontstaan.

Bezwaren
Ongetwijfeld zal men tegen deze manier van denken bezwaren inbrengen.
Waarschijnlijk zullen die vooral steunen op de uitspraken van het Concilie
van Trente over het sacrament van het priesterschap. We moeten die
bezwaren niet bagatelliseren : Trente schijnt inderdaad een opvatting over
het priesterschap te hebben die indruist tegen mijn gedachtengang. Toch
houdt dit bezwaar een 'inflatoire' interpretatie in van conciliedecreten.
Een concilietekst is een van de elementen die de interpretatie van de
Schrift ordent, maar hij geeft geen totaalbeeld van het geloof ; hij moet in
dit totaalbeeld worden geintegreerd in functie van een duidelijk omschreven kwestie. Terecht of ten onrechte meende de katholieke kerk ten tijde
van Trente in Luthers stellingen de eis te onderkennen tot een verslapping
van het priesterlijk ambt en het gevaar van een radicale breuk met de
traditie op dit punt. Daarom riep Trente met kracht in herinnering dat het
priesterschap zijn oorpsrong en zijn kracht ontleent aan de Geest van
Christus en niet aan de instemming van het volk. En even sterk beklemtoonde Trente dat het ambt van het Woord niet gescheiden kan worden
van het voorgaan in de Eucharistie. Kortom, in het begrippenkader van de
laat-middeleeuwse theologie heeft Trente een wezenlijk punt gehandhaafd : indien de gemeenschap haar waarheid en haar kracht ontleent aan
Jezus Christus, moet dat ook het geval zijn met het priester- of bisschopsambt. Ook al kan niemand zich het recht aanmatigen om voor te
gaan in de Eucharistie zonder toestemming van de gemeenschap, geen
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enkele gemeenschap kan zich aanmatigen dat zij de Iaatste oorsprong is
van het ambt. Ik zie niet in op welke punten deze vaststelling in tegenspraak
is met een strengere en meer dialectische verheldering van de verhouding
tussen de kerkgemeenschap als Iaatste ordening en het priesterambt. Het
begrip "sacrale macht', dat nog gebruikt werd door het Tweede Vaticaans
Concilie, is niet het beste om deze verhouding te verhelderen, die door
Vaticanum II weI wordt gesuggereerd, maar nergens thematisch uitgewerkt.
Het Concilie van Trente biedt geen kerkleer aan ; het zou dan ook te
betreuren zijn als we die kerkleer gingen afleiden uit de teksten over het
priesterschap. Vaticanum II daarentegen biedt wel een kerkleer aan : een
ecclesiologie van de gemeenschap (communion) ; het zou al even betreurenswaardig zijn als secundaire elementen daarvan, zoals de theorie
over de hierarchische structuur van de kerk, een beletsel zouden vormen
om de logica van die kerkleer verder door te trekken. Nog meer te
betreuren is het misschien dat de pastorale praktijk geen afstand durft te
nemen van opvattingen die, hoe respectabel ze ook zijn, slechts een
element vormen van een dogmatiek over de kerk. Als men over het
priesterambt zou denken vanuit de werkelijke en niet aIleen de ideologische behoeften van de kerk, zou aan het Iicht komen, hoe betrekkelijk
sommige opvattingen zijn die velen voor dogmatisch houden.
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Kerkvervolging in El Salvador
Hans Zwiefelhofer

Tot nog maar enkele jaren geleden leek Midden Amerika een in slaap
gesukkeld gebied : Panama, Costa Rica, Nicaragua, EI Salvador, Honduras en Guatemala, de 'bananenstaten' op de landengte tussen Mexico
en Columbia. Monopoliestaten voor bepaalde landbouwprodukten. Staten, die een brug vormen tussen de Atlantische en de Stille Oceaan.
Staten, die gedurende de negentiende eeuw in de invloedssfeer van Engeland lagen doch naarmate Engeland zich uit dit gebied terugtrok, in de ban
raakten van de Verenigde Staten.
Sedert kort echter treedt Midden Amerika duidelijker naar voren op het
wereldschouwtoneel. De vestiging van een militaire dictatuur in El Salvador na de verkiezingen van februari 1977, de nieuwe overeenkomst
tussen Panama en de Verenigde Staten over het Panamakanaal en de
kanaalzone, de herhaaldelijk terugkerende onlusten in Guatemala en
tenslotte de bloedige strijd om de Somoza-dictatuur in Nicaragua trokken
eensklaps internationaal de aandacht.
Het is nu zo, dat President Carter hier, in Midden Amerika, de geloofwaardigheid van zijn beleid tot verdediging van de mensenrechten zal
moeten bewijzen.
Hoezeer dit gebied economisch aan de Verenigde Staten gebonden is ziet
men duidelijk wanneer men erdoorheen reist. Twee landen hebben bijvoorbeeld hun munteenheid geheel gelijkgeschakeld aan de dollar:
Guatemala zijn quetzal en Panama zijn balboa. Verreweg de meeste gebruiksvoorwerpen en luxe-goederen in de winkels dragen duidelijk het
stempel: 'Made in U.S.A.' Ook politiek oefent Amerika druk uit op de
regeringen in Midden Amerika, vaak echter via de multinationals.
Het duidelijkst treedt de macht van de Verenigde Staten in dit gebied aan
het licht op het militaire vlak. De Amerikaanse militairen speelden bij
politieke beslissingen in Midden Amerika altijd al een belangrijke role In
1903 boden Amerikaanse oorlogsschepen rugdekking aan de opstand van
Panama tegen Columbia, een opstand die door de Verenigde Staten zelf
was aangewakkerd. Nicaragua werd van 1903 tot 1933 (met enkele onderbrekingen) door Amerikaanse mariniers bezet gehouden. In 1954 waren de
Verenigde Staten direct betrokken bij de putsch tegen de regering van
Guzman Arbenz, die sociale hervormingen in Guatemala nastreefde. En in
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1965 maakten Amerikaanse troepen in de Dominicaanse Republiek ' de
terugkeer van de twee jaar tevoren ten val gebrachte regering Bosch
alsmede een daarmee samenhangende nationale bevrijdingsoorlog onmogelijk. Ook de inrichting van de Panamakanaalzone met zijn 14 Amerikaanse militaire bases en met de beruchte 'Escuela de las Americas'
alsook de in 1963 tot stand gekomen Midden Amerikaanse Defensieraad
(CONDECA), die ten nauwste samenwerkt met het U.S.Southern Command in Panama getuigen van ditzelfde militaire overwicht. Amerika
zoekt de rechtvaardigheidsgrond voor dit overwicht in de strategische
betekenis van dit gebied, zowel militair door zijn geografische ligging als
economisch door produkten-monopolies maar in feite steunt dit overwicht
evenzeer op de belangen van de Amerikaanse multi-nationals, die dit
gebied nog steeds naar oud-kolonialistische trant uitbuiten. Deze ondernemingen onderhouden uitstekende betrekkingen met het Pentagon, dat
alles in hetwerk stelt om zijn belangen in Midden Amerika veilig te stellen.
In datzelfde Pentagon ligt ook de bron van de weerstand die het Amerikaanse ministerie van Defensie biedt tegen de politiek van President
Carter jegens Latijns Amerika. Terwijl het Witte Huis aandringt op een
geleidelijke terugkeer naar formeel-democratische regeringssystemen in
Latijns Amerika en daarbij steun vindt bij die sectoren van het bedrijfsleven die zich nu eenmaal gemakkelijker aanpassen, vertegenwoordigt de
Pentagon-vleugel in de administratie een harde lijn, die Carters op de
mensenrechten gerichte politiek afwijst. Niet in de laatste plaats daardoor
is Carter in Midden Amerika nog steeds het bewijs voor de geloofwaardigheid van zijn Latijns-Amerika-politiek schuldig gebleven. Ondanks
duidelijke schendingen van de mensenrechten en massale moordpartijen
onder de burgerbevolking - in EI Salvador eind februari 1977 ; in Guatemala mei 1978 ; in Nicaragua september 1978 - komt zijn regering niet
verder dan protesten, in zorgvuldige beleefdheidsfrasen verpakt. Zulks
terwijl het steeds duidelijker wordt, dat een vastbesloten optreden van de
Verenigde Staten ten bate van het respect voor de mensenrechten binnen
de kortste keren iedere dictatuur in Latijns Amerika ten val zou kunnen
brengen.
In de laatste maanden planten de politieke beroeringen, die door de burgeroorlog in Nicaragua teweeg werden gebracht, zich in steeds wijdere
kringen over het hele Latijnsamerikaanse continent voort. Het blijkt hoe
langer hoe meer, dat de nauwe landbrug tussen Mexico en Columbia een
uiterst kwetsbare en gespannen crisishaard is geworden en dat de door
Washington aarzelend en veel te laat opgeworpen dammen een localiserening van die conflictsituatie niet meer hebben kunnen bereiken. Dezelfde
vrees voor het zogenaamde 'domino-effect' , waar Washington zich tot aan

1 De Dominicaanse Republiek valt buiten het eigenlijke Midden Amerika (Noot van de
vertaler.)
. '

688

Streven/rnei

zijn pijnlijk bankroet in Vietnam aan vastklampte, bindt de Verenigde
Staten nu aan de tyrannie van Somoza. Immers : wordt deze dictator ten
val gebracht, dan kan niemand meer de van ieder grondbezit verstoken
campesinos in Honduras, in El Salvador en in Guatemala ervan weerhouden eveneens met geweld bevrijding uit hun ellende na te streven.
Midden Amerika is in beweging geraakt en een blik op de gebeurtenissen
in El Salvador kan duidelijk maken, dat deze beweging steeds meer de
vorm aanneemt van een 'ge-institutionaliseerde aanwending van geweld'
om de karakterisering te gebruiken die de tweede vergadering van de
Latijnsamerikaanse bisschoppen in 1968 in Medellin vastlegde.

Kerk in benauwenis
In 1977 bereikte het Zwitserse katholieke tijdschrift Orientierung een op
26 mei gedateerde noodkreet om hulp uit 'het land van de Verlosser", El
Salvador en daarin heette het o.m. : ' Samen met de wij-bisschop van San
Salvador, Arturo Rivera Damas, worden wij, priesters, religieuzen en
cathechisten, als wilde dieren opgejaagd. Wij durven geen van allen meer
in onze huizen te slapen. Bisschop Rivera is ondergedoken ; hij is formeel
met de dood bedreigd. In de woonwijken van de hoofdstad werd een
pamflet verspreid, waarin letterlijk stond : 'Doe iets voor je vaderland ;
vermoordje priesters !' Wij smeken de publieke opinie in de hele wereld,
de kerkelijke instanties, de kranten, de tijdschriften en allen, die iets met
de publiciteitsmedia te maken hebben om deze misdaden en wetsverkrachtingen aan de kaak te stellen en op beeindiging ervan aan te
dringen. '
Een--vol uur lang luidden op 13 maar 1977 aIle klokken van het land als
teken van rouw en protest tegen de moord daags tevoren op de Jezuiet,
pater Rutilio Grande Garcia, die werd neergeschoten vlak voordat hij tot
het vieren van de Eucharistie het altaar betrad. Een oude boer en een
15-jarigejongen werden bij de schietpartij eveneens gedood. Pater Rutilio
Grande was pastoor van Aguilares en stond bekend om zijn onverbiddelijke inzet voor de rechten van de arme landarbeiders. Een ultra-rechtse
organisatie van grondeigenaren eiste de verantwoordelijkheid voor deze
moord Ope
Deze misdaad vormde echter niet meer dan de top van een ijsberg. Reeds
in 1976 werden op de Jezuieten-universiteit van San Salvador zes bommen
geworpen eveneens door een ultra-rechtse organisatie. Begin 1977 werden
twee priesters, een Amerikaan en een Belg, het land uit gewezen, zogenaamd wegens subversieve activiteiten. In februari van datzelfde jaar
kwam de Columbiaanse priester Mario Bernal aan de beurt. Ook hij moest
het land verlaten. Deze laatste uitwijzing nu gaf pater Rutilio Grande
aanleiding tot een weliswaar zuiver religieus gefundeerde maar toch
duidelijk concreet tegen de ongerechtigheden in El Salvador gerichte
predicatie. Hij hield deze predicatie op 13 februari 1977 in Apopa en zei
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daarin o.m. : 'Ik ben bang, lieve broeders en vrienden, dat de Bijbel en
het Evangelie spoedig halt zullen moeten maken aan de grenzen van ons
land omdat zij beiden in hun geheel subversief zijn - tegen de zonde. Ik
waarschuw voor de lawine van geimporteerde slagwoorden en slogans
over de vrijheid van godsdienst, die wij hier zouden genieten. Vrijheid,
ja, om ons naar een valse god te laten leiden ; naar een god, die in de
wolken van zijn hoogmoed zetelt. Vrijheid voor een godsdienst, die ons
een Christusfiguur voorhoudt, die niet de ware Christus is ! Dit is ergerlijk en vals. Ik ben bang, broeders, dat als Jezus van Nazareth terug
zou keren en, zoals hij eertijds van Galilea naar Judea afdaalde, van
Chalatenango naar San Salvador zou willen gaan, hij met zijn prediking
en zijn daden nog niet tot hier in Apopa zou kunnen komen. Ik
denk, dat hij ergens ter hoogte van Guazapa zou worden
aangehouden en in de gevangenis zou worden geworpen... Hij zou
van het ene gerechtshof naar het andere worden gesleept om zich te
verantwoorden als schender van de Grondwet en als subversieve agitator. De Godmens, het prototype van de mens zelf, zou als revolutionair worden aangeklaagd. Hij zou worden berecht als buitenlandse
Jood, als intrigant, als prediker van vreemde, exotische ideeen, gericht
tegen de democratie - dat wil zeggen tegen de minderheid in ons land.
Die minderheid zou hem goddeloosheid aanwrijven omdat zij nu eenmaal bestaan uit een clan van Karns. En er bestaat geen twijfel aan,
broeders, dat zij hem weer aan het kruis zouden slaan'.
Met deze predicatie tekende Pater Rutilio Grande zijn doodvonnis. Vier
weken later werd hij vermoord. Op 11 mei 1977 werd de parochie-priester
Alfonso Navarro, eveneens samen met eenjonge helper, in de hoofdstad
San Salvador om het leven gebracht. Een maand later werden aIle in het
land werkzame Jezuieten met de dood bedreigd, wederom door een
rechts-extremistische groep, die zich 'Union Guerrera blanca' noemde.
De paters Jezuieten werd aangezegd het land ogenblikkelijk te verlaten. In
totaaJ ondervonden toen 25 priesters de vervolging reeds aan den lijve,
hetgeen zich onmiddellijk wreekte in de Jevensomstandigheden van de
campesinos.
Daarmee werd de lijn doorgetrokken van vervolging en terreur, die reeds
enkele jaren lang voortdurend werd verscherpt.
- November 1974 : zes boeren vermoord en veJe gewond in het dorp
Cayetana;
- voorjaar 1975 : vijf boeren en een kleine jongen met machinegeweren
neergeschoten in het dorp Tres Calles ;
- juli 1975 : talrijke studenten gedood of verdwenen in de straten van San
Salvador;
- voorjaar 1977 : ongeveer 400 doden onder de deelnemers aan een protestdemonstratie tegen de met vervalste uitslagen bewerkte verkiezing
van generaal Carlos Humberto Romero van de Partido de Conciliacion
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tot President ; dit speelde zich af op de Plaza de Liberdad in San
Salvador;
- mei 1977 : vijftien doden, talrijke arrestaties, overvallen, ontruimingen
en ontvoeringen in EI Paisnal en Aguilares ;
- februari/maart 1978 : 192 arrestaties op grond van toenemende radicalisering in het bijzonder onder de plattelandsbevolking, terreur-aanslagen
uit protest tegen de uitsluiting van de oppositie-partij, de 'Union Nacional Opositora' bij de verkiezingen voor de gemeenteraden en het parlement : tien doden, 42 gewonden en 8 vermisten nadat de politie het
vuur opende op een groep campesinos, die de President van de Landbouwbank in de hoofdstad een petitie wilde overhandigen ;
- goede week 1978 : zes doden, 14 gewonden, een ontelbaar aantal vermisten, plunderingen, brandstichtingen en uitwijzingen in de regio San
Pedro Perulapan.
Op 30 juni 1978 publiceerde het 'Secretaria de Comunicaci6n Social' van
de Aartsbisschop van San Salvador een lijst met de namen van 99 personen, die officieel worden 'vermist', hetgeen betekent, dat zij door
organen van de overheid in hechtenis werden genomen, zodat men moet
vrezen, dat zij ofweI nog gevangen zitten ofweI intussen werden vermoord.
In het licht van deze talrijke zowel verbale als daadwerkelijke aanvallen op
de leden van de hierarchie en van de clerus alsook op leken die zich
inzetten voor de verkondiging van het Evangelie, kan men de hedendaagse
situatie van de kerk in EI Salvador niet anders dan als 'vervolging' brandmerken. Men vervolgt de priesters, die hun leven en werken wijden aan de
armen en de armsten der armen en men vervolgt de bisschoppen, die deze
pastorale inzet aanmoedigen en verdedigen. Weliswaar proberen de President en de leden van het militair bewind samenmet invloedrijke kringen
uit de ambtenarij en het bedrijfsleven, uiteraard unisono met de verschillende ultra-rechtse para-militaire organisaties in twijfel te trekken, dat het
hier om een kerkvervolging gaat, maar de feiten -. de talrijke moorden,
ontvoeringen, arrestaties, martelingen en verbanningen evenals de nagenoeg dagelijks gepleegde terreurdaden, overvallen en bedreigingen alsook
de regelmatige perscampagnes - spreken voor zichzelf. Tekenend is ook, dat
het militair bewind nog liever afzag van wapenleveranties uit de Verenigde
Staten dan een internationale commissie toe te laten tot het instellen van
een onderzoek naar de eerbiediging van de mensenrechten. Het feit,dat de
bevolking, in het bijzonder de campesinos, zicb de laatste jaren in toenemende mate organiseren en mobiliseren wordt door het heersende regime
beschouwd als een ernstige bedreiging. Met bet gevolg, dat diegenen in de
kerk die zich daarbij achter de bevolking schaarden, in principe tot
staatsvijanden moesten worden uitgeroepen.
De boeren en de landarbeiders hebben zich in EI Salvador georganiseerd
in de (verboden) vakbonden UTC (Union de Trabajadores del Campo) en
FECCAS (Federaci6n Cristiana de Campesinos Salvadorefios), beiden
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gesteund door de katholieke kerk. Beider ledental loopt reeds in de
duizenden. In 1975 sloten deze twee zich met nog een boerenvakbond, een
bond van onderwijzers en drie studentenorganisaties aaneen tot het 'Bloque Popular Revolucionario' en sedertdien ijveren zij gezamenlijk voor
verlaging van de pachtsommen, voor betere sociale voorzieningen en
loonsverhogingen, maar ook voor de vrijlating van politieke gevangenen.
De relatie tussen deze organisaties en delen van de kerkelijke hierarchie en
van de clerus, vooral van de ordensgeestelijken, vormt de onmiddellijke
aanleiding tot verdachtmaking, aanklacht en vervolging van de priesters
als subversieve elementen van het communisme ' door de militairen en de
politie. De internationale publieke opinie heeft de Jezuieten van EI Salvador en vele andere priesters, waaronder de Aartsbissehop van San
Salvador gered van een gewelddadige dood of van de verbanning. Maar
deze bescherming door de internationale publieke opinie strekt zieh niet
uit tot de eenvoudige boeren, de landarbeiders, de catechisten en de
kloosterzusters. Tegen hen concentreert zich de steeds scherper wordende vervolging, openlijk of clandestien.
'I

De algemene situatie in EI Salvador
EI Salvador is een van de kleinste en dichtst-bevolkte landen van Latijns
Amerika : 4.092.000 inwoners op 21.000 krn-. Een groot deel van de
bevolking is arm zonder enige hoop op verbetering - zonder voldoende
inkomen, zonder medische verzorging en zonder onderwijs-mogelijkheden. De kindersterfte en de ondervoeding overschrijden de toelaatbare
grenzen. Ondanks enige industrialisering is de landbouw de basis van de
economie gebleven ; meer dan 60 % van de bevolking is daarvan afhankeIijk. De bestaande verhoudingen in het grondbezit en de bestaande verdeling van de inkomens getuigen van extreme ongelijkheid. 57 % van de
bebouwde oppervlakte ligt in handen van 1,9 % der bevolking ; 21,9 %
van de grond is verdeeld over 21,04 % van de inwoners. Van al degenen
die in de landbouw werken, krijgt 86 % niet meer dan 24 % uit de inkomsten van dit bedrijfin handen terwijl2 % van de bevolking daarvan 46 % in
de wacht sleept. De economisehe macht ligt bij een klein aantal families,
die belangen hebben in aIle sectoren van het economisch leven, in de
overheidsadministratie en in het bankwezen. Naast de algehele vormt de
gedeeltelijke werkloosheid een ernstig probleem. Slechts 37 % van degenen die in de landbouw werken, zijn daar het hele jaar door mee bezig ;
14 % slechts 9 maanden en 30 % niet meer dan twee of drie maanden per
jaar. De beloning van de landarbeiders is van 1971 tot 1975 gedaald terwijl
de prijzen van de voornaamste levensmiddelen sterk zijn gestegen.
De politiek van EI Salvador vertoont sedert enkele tientallen jaren een
zekere mate van stabiliteit. De laatste burger-president werd in 1931 door
een militaire machtsgreep ten val gebracht. Daarna werden versehillende
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malen verkiezingen gehouden doch daarbij wonnen altijd de kandidaten
van het militair bewind. Op 20 februari 1977 kwam de kandidaat van de
militaire regeringspartij, de Partido de Conciliacion Nacional, generaal
Carlos Humberto Romero, als President uit de stembus te voorschijn. Bij
de oppositie en in brede kringen van de bevolking was men ervan overtuigd, dat er met de verkiezingsuitslag was geknoeid. Prompt braken
stakingen uit en werden protesten, demonstraties en politieke vergaderingen georganiseerd. Op 28 februari kondigde de regering de staat van beleg
af en het parlement, dat geheel uit leden van de regeringspartij bestaat,
bekrachtigde dit besluit en verlengde de staat van beleg tot juni van
hetzelfde jaar. De aldus bewerkte verenging van de politieke speelruimte
en de moeilijkheden die de campesinos in de weg werden gelegd om zich
legaal in vakbonden te organiseren, schiepen een sociale en politieke
situatie van onrecht en onrust. De democratie had terdege een traditie in
EI Salvador. Nog in 1972 ging 70 % van de kiesgerechtigde burgers naar de
stembus om overeenkomstig de bepalingen van de Grondwet deel te
nemen aan het openbare leven. Deze democratische traditie werd stukje
bij beetje gebroken doch niet zonder ernstige gevolgen voor het hele land.
De politieke partijen stuitten op steeds groter moeilijkheden bij het deelnemen aan de verkiezingen ; de burgers interesseerden er zich steeds
minder voor en steeds dieper drong in de brede lagen van de bevolking de
overtuiging door, dat het toch allemaal niets meer voorstelde en dat de
mening van het yolk niet meer werd gerespecteerd.
De steeds wijdere, door wantrouwen gevoede kloof tussen het geregeerde yolk en het repressieve militair bewind, samen met de onmogelijkheid om met de economische machthebbers tot een gesprek te komen,
verklaren de steeds grotere drang naar organisatie op het platteland.
Daardoor ontstonden naast de organisaties die door de regering worden
erkend, andere, die weliswaar geen rechtspersoonlijkheid konden verweryen maar wel duidelijk uit de volkswil voortkwamen. De Grondwet van EI
Salvador erkent het recht van vereniging maar de regering onthoudt dit
recht aan de landarbeiders en campesinos terwijl de machtige grondeigenaren, de industrielen, de bankiers en de kopstukken van de handel volop
gelegenheid krijgen wettelijk erkende verenigingen en organisaties op te
richten. De organisaties van het yolk, vooral van de campesinos, strijden
voor betere lonen, voor verlaging van de pacht, voor betere sociale zekerheid ; bij hen gaat het om de minimale bestaansvoorwaarden en de vitale
behoeften van de bevolking vooral op het platteland. Om het overleven
van vele, grote groepen in de bevolking. De onderdrukking van deze
initiatieven en het dientengevolge uitblijven van successen voor deze
organisaties leidden onvermijdelijk tot een steeds dreigender polarisering
tussen de geprivilegieerde minderheid en de grote meerderheid, die haar
essentiele behoeften niet kan bevredigen. Een polarisering, die ook aan de
andere kant werd toegespitst : de wet op de agrarische hervorming werd in
1975 gewijzigd ten ongunste van de campesinos en een jaar later onder
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druk van de grootgrondbezitters en de leiders van het eeonomiseh leven
praktisch geheel ingetrokken.
In de jaren 1977 en 1978 kreeg de internationale commissie van juristen
talrijke mededelingen over honderden scbendingen van de grondwettelijk
gegarandeerde vrijheden en reebten. Die sehendingen waren in het bijzonder gerieht tegen leiders van de arbeiders en de campesinos, funetionarissen van de organisaties, mannen zowel als vrouwen. De zwaarste van
die scbendingen grepen plaats op bet platteland. Militairen, politiemannen
en agenten van partieuliere para-militaire organisaties, vooral van de
zieh noemende 'Orden', pasten 'Inspeeiones' en 'Ocupacion Comanda'
toe, betgeen inhield, dat zij vrijelijk aan bet moorden sloegen, aan het
gevangennemen, aan bet verwoesten van buizen, akkers en vee, en aan
het deporteren van mensen, vrouwen en kinderen niet uitgezonderd.
Steevast volgden zulke expedities als antwoord op stakingen en acties
voor betere levensomstandigheden. Deze spiraal van het geweld kreeg
nieuwe impulsen toen op 25 november 1977 de 'Wet ter verdediging en
verzekering van de openbare orde' in werking trade Deze wet sehiep geen
vrede en geen orde in het land doch werkte als een legalisering van de
terreur. Voor politieke partijen en belangenorganisaties van het volk blijft
nu alleen nog de uitweg over van het geweld ; zij staan in de wet gebrandmerkt als 'terroristisch'.
Intussen ging de verslechtering van de rnateriele positie van de brede lagen
van het volk voort. Doordat de laatste koffie-oogsten slecht uitvielen en de
pluktijd korter was dan in normale jaren, kregen de boeren niet genoeg geld
in handen om de pacbt voor hun kleine stukje grond op te brengen en
aangezien de regering hun de pas afsneed naar iedere mogelijkheid om zieh
legaal te verdedigen, zijn zij in feite gedwongen tot radiealisering. Van
nature neigen de eampesinos van EI Salvador niet naar geweld evenmin als
de arbeiders en de bewoners van de krottenwijken, maar wat willen zij in
een situatie zonder uitzieht ? 75 % van de bevolking moet leven van iets
meer dan tien Belgisehe francs per hoofd per dag. De helft van de bevolking is geheel of gedeeltelijk werkloos en leeft in krotten. In de agrarische
gebieden kan meer dan de helft van de bevolking niet lezen of sehrijven.
Dit alles doet vrezen, dat onafhankelijk van eonspiratieve ideologieen of
buitenlandse invloeden, de 'institutionele aanwending van geweld' zich
nog zal verscherpen.
Enkele maanden voor het einde van zijn ambtstermijn erkende de
vroegere President van EI Salvador, de kolonel Arturo Molina, dat 'men
weI stekeblind moet zijn om de onmenselijke levensomstandigheden niet
te zien, waarin de meerderheid van onze boeren verkeerde en nog steeds
verkeert' (Rede 3 juli 1977).

De kerk en de mensenrechten
Iedere zondagmorgen kijkt het volk van EI Salvador reikhalzend uit naar
de enige man, die vrijuit en bemoedigend zijn stem verheft : de Aartsbis-
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schop Oscar A. Romero, wiens preek in de kathedraal van San Salvador
door de bisschoppelijke radio over het hele land wordt uitgezonden. Het
programmablad van die zender, het weekblad 'Orientacion' , en het informatie-bulletin van het aartsbisdom horen tot de zeer weinige organen, die
geen blad voor de mond nemen over wat er in het land gaande is, over de
voortdurende schending van de mensenrechten. Nog maar weinig jaren
geleden zocht niemand zo iets achter aartsbisschop Romero. Hij stond
bekend als een stille, terughoudende, conservatieve en zich ver buiten de
politiek houdende zielzorger, allerminst de man, van wie men mocht
verwachten, dat hij zich als de meest geloofwaardige stem van de katholieke kerk in het land zou ontpoppen. In gespierde taal en met een
scherpe pen verkondigt hij niets anders dan het Evangelie en de daarin
vervatte boodschap van Jezus Christus over de waardigheid van de mens
en over gerechtigheid en vrede in de menselijke samenleving.
Beschuldigingen, bedreigingen en perscampagnes weerhouden er de
Aartsbisschop niet van de gebeurtenissen in EI Salvador te plaatsen in het
licht van het Evangelie en hij schroomt ook niet de namen te noemen van
degenen, die aan de vervolging en de terreur ten offer vielen. In de
meestentijds emotioneel geladen sfeer van polarisering, die in het land nu
eenmaal heerst, kan het niet uitblijven, dat Romero ook uit kerkelijke
kring en zelfs door enkele van zijn medebisschoppen wordt aangevallen.
Het cornite echter, dat zich heeft gevormd uit moeders en familieleden van
politieke gevangenen en vermisten, noemde hem in een openlijke verklaring van mei 1978 'het voorbeeld van een rechtvaardig en waardig mens',
een 'geestelijke leider', een man 'die aIle vrees heeft overwonnen en de
zending vervult, die hem door zijn katholiek geloof en zijn liefde voor de
evenmens is opgelegd'. "De woorden en daden van deze herder belichamen volkomen de leer van Christus', aldus ditzelfde Cornite. De
Aartsbisschop schrikte er zelfs niet voor terug om in april en mei 1978 het
Opperste Gerechtshof een hele reeks nalatigheden en wetsverkrachtingen
voor de voeten te werpen. Zonder acht te slaan op zijn eigen veiligheid
wierp hij zich op als de spreekbuis van het verarmde en rechteloze Yolk en
beriep hij zich op de verklaring van de mensenrechten zowel in de Grondwet als in het Evangelie. 'Wat doet het Opperste Gerechtshof ? Wat maakt
het van zijn plaats boven de partijen, die het in de democratie toebedeeld
kreeg ? In mijn hoedanigheid van herder over het Yolk, dat onder onrecht
gebukt gaat, meen ik het recht te hebben daarover te klagen !' - aldus de
Aartsbisschop.
Nauw werkt Romero samen met de Jezuieten, wier ernstig pogen om zich
aan het verdrukte Yolk te wijden zijn duidelijkste neerslag Yond in het
pastorale werk in Aguilares. Een dorp, 30 km ten noorden van San Salvador midden tussen uitgestrekte suikerrietvelden, die evenals de drie
molens, die het hele gebied rijk is, toebehoren aan het imperium van de
grootgrondbezitters Orellana, De Sola, Nottebohn en Cie. De boeren, die
hier bijeen wonen, sloven zich uit om het meest noodzakelijke voor hun
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levensonderhoud te ontworstelen aan de kleine stukjes pachtgrond, die
nog niet door de suikercultuur zijn opgeslokt.
Hier werd de pater Jezuiet Rutilio Grande geboren en bracht hij zijn
kinderjaren door. En hier vestigde hij samen met enkele medebroeders
een broedergemeenschap, waarvan de leden zich verplichtten te werken
aan 'een nieuwe wereld zonder onderdrukkers en zonder onderdrukten. '
Rutilio Grande constateerde, dat de wet op de agrarische hervorming,
door o.a. de Jezuieten-universiteit krachtig verdedigd, hier, in Aguilares,
werd toegepast op een manier, die er een farce van maakte. Hij trof hier
aan : hoge geboorte- en sterfte-cijfers en veel stukgelopen huwelijken. De
noodlijdende bevolking legde zich bij haar lot neer zonder enige hoop op
de toekomst. Alcoholisme, prostitutie, criminaliteit en half-magische half
traditioneel katholieke praktijken tierden er welig en vervolledigden het
beeld van deze streek met haar 33.000 inwoners.
Rutilio Grande bezocht het ene kanton na het andere. Overal bleefhij twee
weken. Hij sliep in de primitieve hutten van de boeren, at met hen, hoorde
hun klachten aan en las hen voor uit de Schrift. Hij zette een ontwikkelingsproces in gang, waarin drie elementen in gelijke mate tot ontplooiing kwamen en onderling werden geintegreerd : Evangelie, gemeenschap
en leiderschap. Hij zag er nauwgezet op toe, dat geen van deze drie bij de
andere achterop kon raken of de andere kon overvleugelen. De leiders
moeten 'niet aIleen predikers zijn maar ook aanspoorders, die samen met
de anderen zich inzetten voor de waarheid, de eenheid, de actie en de
organisatie. '
Deze evangelisch geinspireerde activiteiten van pater Rutilio schudden de
boeren van Aguilares wakker. Zij leerden de Bijbel toepassen op de
realiteit van hun eigen dagelijkse leven. Zij begonnen de mogelijkheden,
die zij in zichzelfhadden ontdekt - het formuleren van hun gedachten, het
overleggen, het nemen van initiatieven, het optreden in groepsverband - te
gebruiken voor de opbouw van een vakverbond, de FECCAS (de Bond
van christelijke boeren in El Salvador). Die bond was weliswaar reeds in
1964 opgericht maar had daarna nauwelijks enig teken van leven vertoond.
De boeren ontdekten nu ook hoe zij legitieme eisen konden stellen en voor
de inwilliging daarvan konden ijveren. Rutilio Grande schreef: 'Ik zal
trachten ze een christelijke vorming te geven opdat hun daden met de
waarheid van de Heilige Schrift in overeenstemming raken'. FECCAS
werd groter en sterker. De vonk sprong van Aguilares over naar andere
regio's in de kleine republiek en Pater Rutilio's activiteiten begonnen de
aandacht te trekken van de grootgrondbezitters, de industrielen en de
officieren. Zij aarzelden niet lang om Rutilio Grande en zijn medebroeders en medewerkers te beschuldigen van opruiing. Op 12 maart 1977
werd Rutilio Grande vermoord.
Het wordt steeds duidelijker, dat het conflict over de mensenrechten in EI
Salvador zich gaat toespitsen op de vrijheid van organisatie voor de
boeren en de landarbeiders. Daarom schreef aartsbisschop Romero samen

696

Streven/mei

met bisschop Arturo Rivera Damas van Santiago de Maria in augustus
1978 een herderlijke brief over het thema : De Kerk en de politieke
organisaties van het volk. In dit schrijven werd de discriminatie van
bepaalde organisaties, die 'van onderop' waren gevormd, de extreme
ongelijkheid van de burgers ten aanzien van de deelname aan de politieke besluitvorming en de gewelddadige confrontatie met de organisaties van het yolk aan de kaak gesteld. De beide bisschoppen trokken uit
dit alles duidelijke conclusies over de situatie in EI Salvador. 'Het geloof moet de politieke actie inspireren', zeiden zij, 'zonder ermee te
worden vereenzelvigd.'

De ideologie van de nationale veiligheid
De afkondiging van de Wet op de verdediging en bescherming van de
openbare orde in november 1977, waarmee belangrijke gedeelten van de
Grondwet, met name die gedeelten die betrekking hebben op de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers, buiten werking werden
gesteld, bezegelde uiteindelijk de toetreding van EI Salvador tot die groep
militair geregeerde Staten van Latijns Amerika, die hun politiek baseren
op de staatsleer van de 'nationale veiligheid'. Weliswaar verschilt die
staatsleer zowel in theorie als in haar praktische toepassing van land tot
land en van het ene militair regime tot het andere, maar overal vertoont zij
toch een aantal gemeenschappelijke trekken. In wezen is het een militaire
doctrine, sterk gelardeerd met geopolitieke ideeen en toegepast over de
hele scala van de samenleving. Zij is erop gericht het geheel van Staat,
economie en cultuur te organiseren naar militair model. Een dergelijk
model vergt een oorlogsdoel en als zodanig gelden voornamelijk de interne
veiligheid en de economische ontwikkeling, die volstrekte voorrang krijgen boven de bevrediging der eerste levensbehoeften van een verarmde
bevolking. De grondsalgen en de beleidslijnen voor aIle terreinen van de
staatkunde, de cultuur, de opvoeding en de godsdienst worden als een
'totale strategie' opgebouwd naar het model van de 'totale oorlog'.
Uitgangspunt voor deze 'totale oorlog' vormt de tegenstelling tussen het
internationale marxisme-leninisme, dat men zich voorstelt als een hecht,
monolithisch blok enerzijds en de niet-communistische landen van het
Westen anderzijds, die de strijd tegen de communistische wereld aanbinden. ABe sociale conflicten worden als een uitvloeisel van deze allesoverheersende tegenstelling in de hedendaagse wereld uitgelegd. De totale
oorlog strijdt buitenslands tegen het marxisme, binnenslands tegen al die
levensbeschouwelijke stromingen in bepaalde delen van het volk en tegen
al die eisen en verwachtingen van het yolk en zijn organisaties, die met het
marxisme verwant zijn en een verandering van demaatschappelijke,
economische en politieke systemen nastreven.
Uit die 'totale strategie' met zijn actieprogramma voor aIle terreinen van
de samenleving groeide de politiek van de 'nationale veiligheid',
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waarin aIleen de militairen de macht uitoefenen. Het yolk krijgt daar geen
deel aan omdat het nu eenmaal het 'totaal-inzicht' daartoe mist. Tot de
militairen behoren ook aIle veiligheidsdiensten, aIle geheime diensten en
aIle para-militaire organisaties. AIle 'burgersen aIle instellingen worden
van staatswege geleid en zijn passief aan de Staat ondergeordend. De Staat
wijst ieder zijn rol en zijn taak toe in het maatschappelijk leven en controleert of aan die toewijzing gevolg wordt gegeven. De Staat vormt de
politieke eenheid, die aIle historische bestanddelen van de natie samenbindt : traditie, gebruiken, taal, ideeen, territorium, uiterlijke verschijningsvormen, alles saamgebonden door solidariteit in de strijd tegen de
gemeenschappelijke vijand. Een superstructuur in handen van de militairen, die als een nationale elite de verwachtingen, de behoeften, de belangen
van de burgers interpreteert en inpast in de nationale doelstellingen zoals
veiligheid, economische groei, internationaal prestige en territoriale integriteit. Deze 'nationale politiek' moet worden verwezenlijkt door een
'nationale strategic', die in verzet komt, overal waar deze doelstellingen
worden bedreigd door natuurgeweld, door mensen of door Staten. Die
'nationale strategie' maakt deel uit van de 'totale oorlog' - en daarom zijn
ook de militairen de enige dragers van de macht. Zij moeten zorg dragen
voor ontwikkeling en veiligheid : ontwikkeling als hoofddoel, dat bereikt
moet worden door het garanderen van de nationale veiligheid. 'Ontwikkeling is een aspect van de totale oorlog'. (Villegas ; Gurgel)
In deze ideologie van de nationale veiligheid worden kerk en godsdienst
beschouwd als 'religieuze macht', een bestanddeel van de macht in de
'totale strategie' tegen binnenlandse en buitenlandse vijanden van de
Staat. Kerk en godsdienst worden niet erkend vanwege hun inhoud doch
aIleen vanwege hun waarde als symbolen. Zij vormen de symbolen van het
christelijke Westen, die de kracht in zich dragen om de strijd tegen het
communisme te motiveren. De westelijke cultuur is nu eenmaal verweven
met christelijke symbolen. Die moeten benut en gecultiveerd worden.
Maar weI zorgvuldig onderscheiden worden van de geloofsinhoud. Het
geloof is nu eenmaal een particuliere aangelegenheid, een zaak voor de
individuele burgers en dus strategisch niet interessante
AIle regimes die de ideologie van de nationale veiligheid aanhangen,
zoeken samenwerking met de kerk. Zij gaan ervan uit, dat het communisme de gemeenschappelijke en de gevaarlijkste vijand is zowel van de
Staat als van de Kerk. De Kerk moet de Staat bijstaan in de ideologische
strijd tegen het communisme ; de Staat op zijn beurt moet de Kerk haar
veiligheid garanderen. Het regime moet nu eenmaal de taal van het christendom spreken wil het de bevolking achter zich krijgen. Het moet bij het
yolk de indruk wekken, dat de taal van het christendom ook zijn taal is.
Daarom beroepen zulke regimes zich ook altijd rijkelijk op God en de
Almachtige.
Andere begrippen en symbolen uit het staatkundig leven worden in religieuze vormen gegoten. Herhaaldelijk treft men de drie-eenheid 'God,
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Vaderland, Vrijheid' in hun leuzenpakket. Deze drie-eenheid moet het
regime en de bestaande verhoudingen immuniteit verschaffen. Om de samenwerking met de Kerk te bereiken verleent de Staat aan de Kerk een
aantal garanties en privileges: vrijheid van eredienst, waarborgen voor
het katholiek onderwijs, legerbisschoppen en aalmoezeniers, censuur op de
drukpers, subsidies voor kerkelijke liefdewerken, opname van priesters in
ministeries, openlijke lofprijzingen voor bisschoppen en deelname van
militairen aan godsdienstoefeningen. In ruil daarvoor verwacht de Staat
van de Kerk actieve deelname aan de strijd tegen het communisme en haar
zegen over alles wat de militaire dictatuur ondemeemt. De Kerk moet een
rol spelen in het verlengde van de rol die de militairen zichzelf hebben
toebedeeld : de bevolking onder controle houden en zich inzetten voor het
nationaal belang.
In dezelfde mate als waarin de Kerk in Latijns-Amerika zich inzette voor
de armen, voor de mensenrechten van de Indios en de landarbeiders, en
zich uitsprak voor sociale hervormingen, nam zij afstand van de staatsleer
der 'nationale veiligheid', zowel in theorie als in haar praktisch toepassing. Daarmee werd een conflict met de militaire dictaturen meer en meer
onvermijdelijk. Zowel volgens het Tweede Vaticaans Concilie als volgens
de tweede Latijnsamerikaanse Bisschoppenconferentie van Medellin in
19682 gaat het de Kerk om het heil van de gehele mens, om de alzijdige
menselijke ontwikkeling en de vernieuwing van de menselijke samenleving. De Kerk verkondigt het heil in al haar gedaanten : als Yolk Gods,
als Gemeenschap en als pleitbezorgster der armen. In de ogen echter van
de aanhangers der nationale veiligheid is de post-conciliaire Kerk antichristelijk omdat er marxistische beginselen en communistische elementen in zijn doorgedrongen. Overeenkomstig de beginselen van de leer der
nationale veiligheid wordt de Kerk als instituut gerespecteerd maar haar
zending wordt aangevallen en gehinderd, vooral door afzonderlijke bisschoppen, priesters, nonnen en catechisten te terroriseren en uit de weg te
ruimen, maar nog meer door diegenen te vervolgen die het voorwerp zijn
van de zending en de zorgen van de Kerk.
Een hele reeks Latijnsamerikaanse bisschoppen heeft zich duidelijk
tegen de ideologie van de nationale veiligheid uitgesproken alsook tegen
de wijze, waarop deze ideologie haar praktische toepassing vindt.
In de woorden van de Braziliaanse Bisschoppen :
'Veiligheid mag geen voorrecht zijn voor bepaalde systemen, klassen of
partijen. Zij vormt veeleer een deel van de verantwoordelijkheid van de
Staat als dienaar van aIle burgers. De Staat mag geen mensenrechten
opofferen om aldus de rechten van een enkele groep veilig te stellen.
Veiligheid is een kostbaar be zit van een hele natie en onverenigbaar met de
permanente onveiligheid, waar het yolk in leeft. Veiligheid moet zich waar
2 Evenals in de derde van deze conferenties, onlangs gehouden in Puebla. (Noot van de
vertaler).
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maken tegenover willekeurige onderdrukkingsmaatregelen, waartegen
niemand zich kan verweren, tegenover gedwongen interneringen, tegenover bet spoorloos verdwijnen van mensen, tegenover mensonwaardige
processen, tegenover de gewelddaden, die gewetenloze terroristen in het
geniep plegen zonder zich om iemand te bekommeren en tegenover het
feit, dat dergelijke misdaden vrijwel altijd ongestraft blijven. Maakt men
de veiligheid echter tot privilege van een bepaald systeem, dan wordt zij
tot de diepste bron van het recht uitgeroepen en zou men juridische
normen kunnen scheppen, veranderen of opheffen uitsluitend in het
belang van dat systeem. Dit zou leiden tot een gevaarlijke verwijdering
tussen Staat en Yolk, vooral wanneer het gaat om een Staat die zich
met zo'n systeem identificeert en een Yolk dat geen enkele medezeggenschap in dat systeem bezit of aIleen zo veel als nodig is om het
systeem te versterken. Een dergelijke verwijdering ligt altijd ten
grondslag aan alle totalitaire systemen van links of van rechts, die niet
aIleen het algemeen welzijn maar ook de grondslagen van het christendom verloochenen.'
Of in de woorden van de Argentijnse Bisschoppen :
'Geen enkele theorie van de algemene veiligheid, hoe belangrijk deze ook
is, mag ooit de rechten van de menselijke persoon aantasten. De sociale
orde beeft zich nu eenmaal evenals de orde in de schepping te onderschikken aan de menselijke orde en niet omgekeerd' .
Of in de woorden van aartsbisschop Romero :
'De repressieve aanwending van geweld door de Staat is in wezen geweldmisbruik en onrechtvaardig, omdat de Staat daardoor de duurzaambeid van het bestaande sociaal-economische systeem boven al het andere
en met inzet van zijn hele machtsapparaat vestigt en het volk iedere
mogelijkheid afsnijdt om als het werkelijk subject van de politieke wil zijn
recht op zeltbestuur te gebruiken en nieuwe wegen te zoeken naar gerechtigheid' .
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De actualiteit van'Art Nouveau',
"Jugendstil", 'Symbolisme'
Jacques De Visscher

Ter nagedachtenis van de Gentse mime speIer
M.A.J. Hoste, die mij in 1967 in de wereld van
Europa 1900 introduceerde.

In de zomer van 1967 had in Oostende een tentoonstelling plaats onder het
motto Europa 1900. Daar werden toen enkele honderden schilderijen,
tekeningen, beeldhouwwerken, juwelen, meubels, gebruiksvoorwerpen
en documenten tentoongesteld '. Veel van wat daar werd geexposeerd ,
werd lange tijd als smakeloos en kitschig afgedaan. Maar hier en daar waren
er al enkele stille verzamelaars die alles wat maar enigszins met de artistieke expressies van de 'Fin-de-siecle.' te maken kon hebben, gingen
opsporen. Sedertdien werden honderden tentoonstellingen, honderden
boeken en artikelen aan deze kunst gewijd, werden er duizenden prentkaarten en posters met reprodukties ervan verspreid. Men kent de typische
werken van deze periode en hun makers zijn in een minimum van tijd
sterren geworden : Audrey Beardsley, Gustav Klimt, Victor Horta, Antonio Gaudi, Georges Minne, Alphonse Mucha en zovele anderen. De
jongste tienjaar werd alles wat maar enigszins met deze cultuurperiode te
maken heeft, systematisch nagepluisd : niet aIleen allerlei voorlopers en
inspiratoren - men gaat terug naar de Middeleeuwse sagen of naar William
Blake - maar ook tijdgenoten werden erbij betrokken om aan de hele
belangstellingssfeer kracht bij te zetten ; ik denk aan Vincent van Gogh,
Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec, enzovoort, kunstenaars die
deze belangstelling voor de periode 1900 allang niet meer nodig hadden .
. Kortom, was de artistieke produktie rond 1900 vroeger slechts bekend bij
insiders, vandaag weet weI iedereen wat het fenomeen 'Art Nouveau',
'Jugendstil', 'symbolisme ', enz. zo ongeveer inhoudt.
Nu is het hier niet mijn bedoeling nogmaals een overzicht te geven van de
makers van objecten die men vandaag tot de Jugendstil of tot de art
nouveau rekent. Ik ben daarentegen weI getroffen door het fenomeen van
de actuele belangstelling. Hoe komt het dat vandaag duizenden mensen,
zoweljongeren als ouderen, opeens bijna gaan dwepen met het oeuvre van

1 Zie de twee catalogussen Europa 1900, uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling in Oostende (3juni - 30 september 1967), Brussel, Editions de la Connaissance, 1967.
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Gustav Klimt, Henry van de Velde, Theo van Rysselberghe ? Hoe komt
het dat vandaag, en dit sedert een tiental jaar, uit de tekeningen van
Audrey Beardsley en Felicien Rops een enorme aantrekkingskracht
straalt ? Hoe komt het dat sedert de beroernde tentoonstellingen nieuwe
verzarnelaars een hardnekkige ijver aan de dag leggen om tachtigjaar oude
vazen, juwelen, kledingsstukken, gebruiksvoorwerpen, stoelen, tafels en
kasten te gaan opsporen en er ongehoorde sornrnen voor te betalen ? Ik
begeef mij hier dus op het reflexieve niveau en niet op het encyclopedische of het catalogerende niveau.

Wat is actualiteit ?
Wat is actuele kunst ? Sommigen zullen zeggen : de kunst van vandaag of
de hedendaagse kunst. Hiermee is de vraag niet beantwoord. Is hedendaagse kunst de kunst die vandaag gemaakt wordt, of is hedendaagse
kunst de kunst die voor ons vandaag geldt ? Met het eerste zal men al niet
akkoord gaan. Ik kan vandaag schilderen zoals Jordaens, maar dat is geen
hedendaagse kunst. Van hedendaagse kunst verwacht men nieuwe stijlfiguren, originele vormen, nooit geziene thema's. Actuele ofhedendaagse
kunst zou dan zijn : fysisch en thematisch nieuw. Dat zijn twee objectieve
criteria. Is dat het standpunt van de kunstbeleving ? Ongetwijfeld jagen
sornmigen uitsluitend het nieuwe achterna : wat niet van vandaag is, is niet
interessante Dit lijkt karikaturaal om de eenvoudige reden dat mensen die
uitsluitend het nieuwe willen en zich van het zogenaamd oude afsnijden,
zelfkarikaturen zijn. Bij hen is er helemaal geen sprake van een duurzame
kunstbeleving, ze verliezen zich in het steeds maar wisselende nieuwe. Dit
is een eigenaardige objectiviteit : de criteria 'fysisch en thematisch nieuw'
vernietigen elke duurzaamheid van het object, ze maken zich van het
object los en worden subjectieve criteria, waaronder dan ineens andere
objecten vallen, die na een korte tijd zelfachterhaald ofverouderd heten.
Tegenover zo'n opvatting van actuele ofhedendaagse kunst staat noodzakelijkerwijze een opvatting van achterhaalde en verouderde kunst. Verouderd heet wat in jeugdigheid, dus in de tijd, achterhaald is. Na Mondriaan is Cezanne verouderd, na Bacon is Mondriaan achterhaald ; na Stockhausen is het gewoon een achterhaalde praktijk om nog naar Ravel of
Strawinsky te luisteren ; en wie nog een poging onderneemt om James
Joyce te lezen nu hij Alain Robbe-Grillet ter hand kan nemen, is niet van
zijn tijd.
Deze extreme aanhankelijkheid aan het vluchtige, dat altijd het nieuwe en
het andere verwacht, is niet zo zeldzaam. Maar zij is niet de enige mogelijke houding tegenover de kunst. Het valt zelfs heel erg te betwijfelen of
hier van een kunstbeleving sprake kan zijn, aangezien deze toch een
zekere tijd vergt, een beroep doet op aandachtige waarneming, verbeelding, geheugen, herinnering en reflectie. Wie slechts het vluchtige
najaagt, heeft uiteindelijk geen standpunt : hij fladdert rond objecten (er is
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geen tijd meer om te zien, te luisteren of te lezen), is volstrekt afhankelijk
van de nieuwe opdoemende vormen en thema's. Niet zelden wordt het een
waanzinnige jacht van tentoonstelling naar tentoonstelling, van film naar
film, van theaterstuk naar theaterstuk. Niets mag ontsnappen. Beter gaat
men dan helemaal niet meer naar tentoonstellingen, theater of film:
tijdschriften en recensies brengen er weI verslag over uit. Kunstbeleving
maakt plaats voor informatie over nieuwe objecten en manifestaties.
Dit kan niet de betekenis van de actualiteit van de kunst zijn. De criteria
'fysisch en thematisch nieuw' zijn in feite te objectief en veronderstellen
de subjectieve aanwezigheid van de toeschouwer niet. Als ik iets totaal
origineels maak, maar het niernand laat zien, dan komt het helemaal niet in
de actualiteit. De publieke aanwezigheid van de kunst is daarom ontzettend belangrijk. Ook de vereerders van het nieuwe omwille van het nieuwe
aIleen moeten met het criterium van de publieke aanwezigheid rekening
houden, vandaar dat ze soms zo uit zijn op ontdekkingen. (De ontdekker
van nieuwe dingen is in onze maatschappij een held). Maar als men rekening
houdt met de norm of het criterium van de publieke aanwezigheid, dan
stellen zich voor het vraagstuk van de actualiteit van de kunst nieuwe
vragen en doemen er nieuwe mogelijkheden Ope Ik stelde de vraag of de
hedendaagse kunst uitsluitend die kunst is die vandaag fysisch en materieel gemaakt wordt of daarentegen de kunst die voor ons vandaag geldt.
De eerste vorm heb ik verworpen, en ik wil nu ingaan op het criterium van
de geldigheid. Opdat iets geldig zou zijn moet het nu voor mij en door mij
tegenwoordig gesteld worden. Dit veronderstelt al het criterium van de
publieke aanwezigheid, maar dan toch niet om het even welke aanwezigheid. lets is voor mij in mijn tegenwoordigheid geldig als het mij op een of
andere manier aanbelangt. Van aIle voorwerpen die bestaan, zijn er dingen
die mij belangrijk lijken en andere waarvoor ik geen be langstelling kan
opbrengen. Beperk ik mij tot de kunstvoorwerpen, dan zijn slechts die
artistieke objecten belangrijk die voor mij iets betekenen (deze belangstelling kan ik in min of meerdere mate met anderen delen). Tot die betekenisvolle objecten behoren niet uitsluitend de dingen die heel onlangs gemaakt
zijn. Daarenboven is er een heel sterke gradatie in waardering van die
objecten : de ene zijn mij meer nabij dan andere. In ieder geval is het zo dat
de kunstvoorwerpen die in heel sterke mate mijn belangstelling meedragen, mij ook heel nabij zijn. Het criterium van de fysische en materiele
oorsprong is hierin secundair. Waar en wanneer het schilderij gemaakt is,
wie de schilder is en wat er allemaal met dit schilderij gebeurd is, speelt
hierin geenszins een hoofdrol. In de ervaring dat dit werk door zijn
tegenwoordigheid voor mij belangrijk is, hoefik niets van de biografie, van
de sociologische en historische achtergrond van de kunstenaar te weten.
Wat weI van belang is, is de mogelijkheid tot zelf-herkenning in het werk.
Ik moet in staat zijn een relatie met het werk op te bouwen waardoor het
deel uitmaakt van mijn wereld en van mijn existentie ; meer nog : het werk
is voor mij belangrijk als het mijn wereld en mijn existentie verduidelijkt,
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verheldert, illustreert of eventueel minder vreemd maakt. Hoe vaak gebeurt het niet dat onze visie op onze omgeving of op een facet van onze
innerlijke wereld juist door de kunst onthuld wordt ? Dat pas na een
bepaalde omgang met een kunstwerk ons iets getoond wordt wat zolang
voor ons verborgen gebleven was of dat we weI vaag voelden, maar niet
konden verwoorden ?
Maar welke kunstwerken kunnen dit effect in ons bewerkstelligen ? Zijn
het uitsluitend die dingen die fysisch en materieel onlangs geproduceerd
werden ? Behoren daar niet evenzeer de kunstwerken toe die fysisch en
materieel in vroegere eeuwen zijn gemaakt ? Natuurlijk weI ! Wie geinteresseerd is in de picturale en compositorische oplossingen, waartoe schilderijen ons soms dwingen, gaat kijken naar de plastische kwaliteiten van
vroeger gemaakte werken. Die geinteresseerde zoekt voor-beelden. Wie
in dat geval de schilderkundige hoedanigheden van het oeuvre van Rubens
aandachtig en met kennis van zaken bestudeert, ontdekt hoe brandend
actueel dit oeuvre plastisch nog altijd is. Wie gemteresseerd is in het
inzicht in de demonische mogelijkheden van de mens, kan er niet aan
ontsnappen om zich te confronteren met het oeuvre van Shakespeare en
Dostojewski en hij ontdekt hoe brandend actueel de inzichten en de
beelden van Shakespeare en Dostojewski zijn. Op dezelfde manier ontdekken anderen de actualiteit van Plato, van Beethoven, van Augustinus,
van Rembrandt, van Delacroix of van Jean-Jacques Rousseau.
Daarmee hebben we dus een ander criterium ingevoerd, namelijk de norm
van de existentiele belangrijkheid. Zijn Rubens, Shakespeare, Augustinus
en Rousseau dan onze tijdgenoten ? Waarom niet ? In de mate dat wij hun
werk kunnen actualiseren, dat wij de menselijke existentie, die ons allen
eigen is, en die zij op hun oorspronkelijke manier hebben uitgedrukt,
evident kunnen maken. Op een andere manier zijn zij onze tijdgenoten
helemaal niet : in de mate dat zij hun particularismen niet hebben kunnen
overschrijden.
Ais we in die zin over actualiteit spreken, veronderstellen we een tweetal
factoren : 1) de continuiteit van het gebeuren in onze westerse cultuur
waardoor traditie mogelijk is 2 ; 2) de omnitemporaliteit van de boodschap
waarvan het kunstwerk de drager is. Dit vergt een verdere uitleg. Op het
ogenblik dat de toeschouwer in het gegeven kunstwerk een antwoord
vindt of een teken ervaart dat voor zijn bestaan richtinggevend is, wordt
het werk onttrokken aan de beslotenheid van zijn particulier bestaan.
Vanaf dat ogenblik is het werk niet langer meer gebonden aan een welbepaalde tijd, maar wordt het van meerdere tijden, potentieel van alle
tijden, 'omnitemporeel'. Dat een kunstwerk een antwoordend leven gaat
leiden, maakt nu ook geschiedenis : meerdere mensen uit diverse tijden
2 De zelf-herkenning in produkten van andere culturen roept andere problemen op. Cfr.
J. De Visscher, De Europese mens en de niet-Westerse kunsten, in Kultuurleven, oktober
1977, pp. 750-759.
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gaan verschillende verhoudingen met een zelfde kunstwerk aan. De studie
van dit fenomeen van de praktische multi- ofomnitemporaliteit is de echte
kunstgeschiedenis, namelijk het nagaan hoe een kunstwerk geschiedenis
maakt bij de mensen en hoe mensen aan de hand van een bepaald kunstwerk in de loop der eeuwen zich een zin toe-eigenen". De echte kunstgeschiedenis heeft dus niets te maken met het opsporen van geboortedata
van kunstenaars, met de omschrijving van de stijlfiguren en hun vermoedelijke datum van ontstaan, of met de datering van het fysisch en
materieel ontstaan van een bepaald werk. Dit is geschiedenis die gereduceerd wordt tot anecdotiek, dit is de banaliteit van de leerboeken in de aard
van Van Altamira tot heden.
Hoe eigenen wij ons de zin van een kunstwerk toe ? Dit gebeurt door de
interpretatie. Interpreteren of duiden wil niet zeggen dat ik ga nakijken wat
bepaalde tekens en beelden in een schilderij ten tijde van het fysische en
materiele ontstaan hebben betekend. Ik moet mij niet afvragen hoe de
Vlamingen vijfhonderdvijftig jaar geleden Jan van Eycks dubbelportret
van de Arnolfini' s verstonden ; ik moet mij niet afvragen hoe zestig jaar
geleden de Duitstalige Tjechen het werk van Franz Kafka lazen. In mijn
opvatting van een existentiele interpretatieleer ga ik van het standpunt uit
dat deze kunstwerken ook tot mij gericht zijn". Ik interpreteer dus het
werk vanuit mijn huidig in-de-wereld-zijn. Dat brengt dus weI mee dat mijn
duiding onmogelijk de enige kan zijn ; mijn duiding is een van de vele
mogelijke, al zweer ik bij mezelfbij een enkele duiding. Anderen kunnen
mijn interpretatie weI delen, maar aan deze duiding zijn ze slechts existentieel deelachtig als ze persoonlijk tot dezelfde conclusies komen en niet als
ze rnijn interpretatie klakkeloos ovememen. De objectieve waarheid over
of van een kunstwerk waartoe iedereen, onafhankelijk van zijn subjectiviteit, zou moeten komen als hij een welbepaalde wetenschappelijke weg
zou volgen, bestaat niet. Wie interpreteert en zijn interpretaties publiek
maakt, doet in feite niets anders dan het afleggen van een getuigenis over
zijn visie, waarbij hij zijn publiek uitnodigt een eind mee te denken om tot
een confrontatie van duidingen te komen. Een interpretatie is in dat
opzicht een optie die men als exemplarisch voorhoudt in de hoop dat
anderen tot hetzelfde inzicht komen. Het is nu tijdens dergelijke interpretaties-in-dialoog dat de actualiteit van een kunstwerk zich manifesteert.

3 Een poging tot een dergelijke vorrn van geschiedschrijving van de kunst is ongetwijfeld : Nigel Glendinning, Goya and his Critics, New Haven, Yale University Press, 1977.
4 Ik volg hier Paul Ricoeur. Voor een samenvatting zie : Paul Ricoeur, Interpretation
Theory: Discourse and the Surplus of Meaning, Fort Worth, Texas Christian University
Press, 1976.
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De actualiteit van 'Art Nouveau', 'Jugendstil',
'Symbolisme', etcetera
In mijn interpretatieve analyse zou ik mij willen beperken tot een drietal
werken die voor mij illustratief zijn voor de vormen en thema's uit de
'fin-de-siecle ' -kunst die ons vandaag schijnen te interesseren en zelfs te
fascineren.
Heel typisch is de Gordelgesp van Henry van de Velde met de organische,
florale arabesken die een eindeloze beweging suggereren. Er is als het
ware geen beginpunt, noch eindpunt in het grafisrne van ditjuweel : aIleen
een eeuwige beweging. In het midden is er de fonkelende edelsteen die ons
oog fascineert. Als we ons nu esthetisch en beschouwelijk in de logica van
dit object gaan invoelen, dan worden we opgenornen in een beweging van
eindeloosheid en aantrekkelijkheid, van eeuwigheid en euforische, niet te
peilen glans. Bekend en begeerd is ook L' heure du berger van Hans
Christiansen. Een jong meisje in een idyllische tuin, symbool van de
onbezoedelde natuur. Opnieuw zijn er de florale motieven ; ze vormen
zelfs een van de centrale thema's van het werk : het meisje - men kan zich
in haar blankheid geen onschuldiger kind voorstellen - is een en al vervoering voor de zuivere schoonheid van de bloem. Ze beweegt zich op een
eindeloos pad - opnieuw die arabesk - wat haar niet belet tijdeloos bij een
bloem te verwijlen. Waar zij heen gaat, weet niemand ; er is slechts een
kommerloos bestaan in een ogenschijnlijk paradijselijke wereld met onbekende verten. En toch hebben die purperen bloemen iets afschrikwekkends : een sombere noot die aan de frisheid van het geheel atbreuk
doet. De onschuld van het meisje drukt voor mij uiteindelijk veeleer een
efebische steriliteit uit dan een serene natuurlijkheid. Het schouwen van
een bedwelmende bloem heeft iets verstikkends : het is het zich verliezen
in het onbekende, in hetgeen de persoonlijkheid opslorpt. Vandaar de
onthutsende anonimiteit van het hier afgebeelde geslachtsloze meisje.
Minder bekend, maar niet minder illustratief is het dubbelwerk van Fernand Khnopff: Secret-reflet, Hier krijgen we de uitdrukking van iets
geheirnzinnigs, iets magisch, mythisch, misschien zelfs iets occults. De
geheirnzinnige reflectie is dubbel : er is de spiegelloze weerspiegeling van
de vrouw in het beeld en de weerspiegeling in het water van het sombere
gebouw (de ingang van het pesthuisje in het oude Sint-Janshospitaal te
Brugge). De doodse somberheid in de beide pasteltekeningen is opvallend.
Maar de analogie tussen beide werkjes beperkt zich niet tot de sfeervolle
karakteristieken, er is ook een thematische overeenkomst. De vrouw in
het medaillon streelt een stenen hoofd zonder lichaam - of moeten we die
zuil of die pilaster als het lichaam be schouwen ? Ze draagt een lange witte
handschoen en bekijkt het beeld met een mengeling van sensueel verlangen en onderdrukte walg. Wat trekt haar aan, terwijl ze het ook op afstand
houdt ? Is het de veruiterlijking van een nog onbekende innerlijke wereld ? Is het een confrontatie met zichzelf ? Indien dit zo is, met welk facet
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van haar eigen zelfconfronteert deze in gewaden gehulde vrouw zich ? We
zien een versteend beeld met een hooghartige blik, als het ware een
porceleinen dodenmasker. Is het geheim van deze reflectie een confrontatie met de eigen dood ? Die doodse sfeer lijkt ook aanwezig in het onderste
tafereel : geen enkel teken van leven ; slechts een versteend bestaan met
een groenige reflectie : transparant en toch hard. Alsof de weerspiegeling
de noodlottigheid van de dood verhullend onthult. In deze stille kille
wereld lijkt de tijd ook niet meer in beweging : het eindeloze nu. Is het dat
wat de vrouw niet zonder dubbelzinnigheid verlangt ?
De drie werken die we hier met de nodige empathie en Einfiihlung esthetisch en reflexief benaderd hebben, zijn dragers van enkele gemeenschappelijke thema's : de eindeloze beweging, de fascinatie, de
eeuwige jeugd, het onbezoedelde plantenrijk, de bedwelmende euforie,
het verlangen, de innerlijke wereld, het geheirnzinnige, de zin tot evasie,
de dood. Bekijkt men interpretatief andere werken uit de 'fin-de-siecle"periode, dan vindt men thematisch en grafisch deze onderwerpen terug.
Pas nu kan zich de actualiteitsvraag stellen : wat hebben wij met dit alles
vandaag te maken ? Misschien schrikt men ervoor terug op deze onderwerpen verder in te gaan. Misschien zegt men dat men bij het zien van en
het omgaan met deze werken nog nooit aan de eeuwige jeugd of aan de
dood gedacht heeft. Misschien zegt men dat men zich aan het schouwen
moet houden en dat men over dit alles niet teveel moet nadenken. Misschien zegt men dat men vooral niet iets in het werk moet gaan zoeken.
Deze opwerpingen zijn al diegenen bekend die zich op het glibberige pad
van de reflexieve en kritische interpretatie bewegen. Maar aan de vragen
ontsnapt men niet - althans als men zich niet wil verliezen in het antireflexieve estheticisme. Daarom wil ik hier de gestelde vraag toch uitdrukkelijk articuleren en thematiseren : wat hebben wij vandaag te maken met
de wereld van de 'Art Nouveau', de 'Jugendstil', het 'Symbolisme', enzovoort ?

Jugendstil en tegen-cultuur
Mag men niet stellen dat wereld en sfeer van de 'fin-de-siecle' -kunst aan
een fundamenteel verlangen beantwoordt ? Verlangen we niet allemaal
het andere, het onbekende, het zuivere en het onbezoedelde ? Wij leven
tegenwoordig in ontevredenheid: dat manifesteert zich in onze verhouding tot onszelf, de andere, de collectiviteit, de natuur, de wereld, de
cultuur, de toekomst. Die ontevredenheid komt tot uitdrukking in het
eindeloos problematiseren van de arbeid, de vergoeding van de arbeid, het
bezit , de man-vrouwverhouding, het ouderschap, de macht, de consumptie, de bestedingen, enzovoort, enzovoort. Niets lijkt nog eenvoudig, alles is eindeloos complex en ingewikkeld. En steeds minder
geloven wij in bevredigende oplossingen. Zijn er nog veel mensen die een
eindeloos vertrouwen stellen in de technische of technocratische oplos-
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singen van de wereldproblemen zoals armoede, honger, uitputting van de
grondstoffen, water- en luchtvervuiling, oorlog en overbevolking ? Zijn er
nog veel mensen die geloven in het heilzame effect van technieken als het
enige middel in de strijd voor psychische stabiliteit, gezondheidszorg,
menselijke verstandhouding, zinvolle seksualiteitsbeleving, arbeidsvreugde, goede vrije tijdsbesteding ? Er is vandaag een tegen-cultuur in
opmars die met de technologische produktiviteitscultuur breekt. De eisen
en verlangens van deze tegencultuur drukken zich eerst en vooral kosmisch uit : men wil een andere ruimte- en tijdsbeleving. Door de ruimte
(het milieu, de bodem, de lucht, het water) als een produktief consumptiegoed te beschouwen, werd het in het recente verleden volledig
geseculariseerd en gedemythologiseerd : zakelijk gemaakt, omgevormd in
functie van een twijfelachtige economische efficientie. Een zelfde lot werd
de tijd beschoren : de tijd werd berekende tijd, tijd was maar tijd als hij tot
produktieve tijd kon worden omgevormd ; de tijd moest dus gerationaliseerd worden : dagindeling in functie van het produktieproces. Nu ook de
zogenaamde vrije tijd economisch rendabel moet zijn, is er geen sacrale
tijd meer. Het verlies van de sacraliteit van de ruimte en van de tijd lijkt mij
het basismotief voor een tegen-cultuur.
In die hier en daar opbloeiende tegen-cultuur wil men met ruimte en tijd
anders omgaan. En daarin kunnen we m.i. een praktisch en een beschouwend moment onderscheiden. Praktisch is er wat de ruimte betreft,
de kritiek en de actie tegen bijvoorbeeld de kerncentrales ; beschouwend,
het vertoeven in en het bewonderen van de planten- en bloemenwereld :
bomen en bossen worden opnieuw gesacraliseerd. In de nieuwe tijdsbeleving is er, praktisch, de kritiek op de waanzinnig jachtige tijd, op het
opgedreven werkritme, op de beknotting van de eigen tijd enzovoort.
Beschouwend ontstaat er een nieuwe spiritualiteit van de tijd in de meditatie. De mystiek, de meditatie, de niet-confessioneel gebonden religie
kennen een renaissance. We maken een re-sacralisering van de tijd mee.
De tijd moet niet langer beheerst worden door de arbeid of door de
economische efficientie ; de tijd moet daarentegen vrijgemaakt worden
opdat de mens opnieuw zichzelf zou kunnen beleven.
Als ruimte en tijd in een andere dimensie worden gezien, anders beleefd
worden, opnieuw een heilig karakter kunnen hebben, ontstaat er noodgedwongen een nieuwe moraal en een nieuwe ethiek die rekening houdt
met deze andere ruimte-tijdbeleving, die rekening houdt met de dualiteit
van profane en sacrale ruimte en tijd, die rekening houdt met de noodzaak
van het ontzag voor de transcendentie uit de profane ruimte en tijd, en de
transcendentie in de sacrale ruimte en tijd. Concreet betekent dit dat men
anders van de ruimte en de tijd gebruik moet maken en dat een humanistische niets ontziende beheersing van ruimte en tijd door zijn profanatie
een vorm is van hubris, overmoed.
Wat hebben Art Nouveau, Jugendstil en Symbolisme nu te maken met de
opkomst van de tegen-cultuur, die wij hier aIleen maar in haar fundamen-
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ten geschetst hebben ? De fundamentele thema's die wij uit de drie besproken werken interpretatief hebben afgeleid, hebben allemaal iets te
maken met een ruimte-tijdbeleving die indruist tegen het ontevreden bestaan in onze technologische produktiviteitscultuur. In de fascinatie voor
de wereld van de Jugendstil steekt een verlangen naar een andere wereld
die nog niet geprofaneerd is, die een innerlijke dimensie kent, waarin het
verlangen nog niet gefnuikt wordt door al te praktische overwegingen. Ais
sinds tien a vijftien jaar een vernieuwde beiangstelling voor de Art
Nouveau en het Symbolisme Ieeft, dan duidt dit op een fundamentele
behoefte om 'neen' tegen het bestaande te zeggen. Natuurlijk gebeurt dit
alles niet uitdrukkelijk of bewust. Men loopt niet in massa naar een
tentoonstelling in Oostende, in Parijs of in Darmstadt omdat die massa de
overtuiging is toegedaan dat zij hierdoor 'neen' zegt. Massa's hebben geen
overtuiging. AIleen lijkt mij de gelijktijdigheid van de belangstelling voor
de Jugendstil en het Symbolisme en de contestatiebewegingen van de
jaren zestig, de hippie-gemeenschappen, de provo's, de communes, de
afbraak van de arbeidsmoraal, de afbraak van het gezag, de kritiek op de
macht, het wantrouwen in wetenschap en techniek, de milieu-bewegingen, de kritiek op de verspilling, de be langstelling voor mythe en mystiek
niet zo toevallig. Ik vermoed heel sterk dat er een samenhang is.
En toch heb ik enkele reserves (die ik hier beperk tot de betekenis van de
Jugendstil). Al geloof ik heel sterk in de noodzaak van een nieuwe culturele beweging, toch heb ik een zekere argwaan en skepsis ten opzichte
van een al te euforische opvatting daarvan. In mijn drie interpretaties van
'fin-de-siecle' -objecten kon ik niet nalaten op een aantal dubbelzinnigheden te duiden. Een voor een zijn deze werken uitnodigingen voor de
evasie : de gordelgesp met de eindeloze arabeske rond de fascinerende
edelsteen, het meisje dat bedwelming zoekt in een idyllisch park, de
geheimzinnige zelfreflectie in een doodse tijd. Art Nouveau en Jugendstil
hebben iets van het eindeloze spel van het estheticisme, van het valse
serene dat zoals het estheticistisch verlangen steriel en doods is, makaber
koel zoals in het schilderij van Khnopff. De eeuwige jeugd bestaat niet,
elke fascinatie is een bedrog, het absolute verlangen is wreed in zijn
compromisloosheid, de eindeloze zelfbespiegeling lijkt op een opgeslotenheid in een morbiede wereld. Er zijn redenen om in verband met de
'fin-de-siecle ' -kunst van decadentie en van de bedrieglijke dimensie van
de kunst te gewagen. De Art Nouveau lijkt niet zelden op slechts een
simpele omkering van de maatschappij die ze schijnt te veroordelen. Beide
kennen een eindeloze beweging : de eindeloze beweging van de machines
en de eindeloze beweging van de arabesken ; de eeuwige produktie tegenover de eeuwige jeugd, Welk verschil is er ? Ais de Jugendstil nu deel
uitmaakt van de symbolisaties van de opkomst van de tegencultuur dan
moet dit niet leiden tot een verwerping van deze nieuwe cultuurvormen die
rondom ons traag en gebrekkig, met veel kinderziekten ontstaan. De
decadentie die al van bij de aanvang in elke vernieuwing aanwezig is, moet
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ons aIleen leren dat de vernieuwing niet alleen bij een traditie aansluit,
maar ook niet alles zal oplossen. We mogen de vernieuwing niet aanbidden, ze zal immers nooit volledig slagen. Als dit vandaag de zin kan zijn
van een kritische interpretatie van de 'fin-de-siecle'-kunst, dan zijn Art
Nouveau, Jugendstil en Symbolisme brandend actueel.
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De 'nieuwe filosofen' : een groepsprofiel
K. Boey

In het roerige debat over 'La nouvelle philosophie' raakten beide partijen
het verrassend eens over een punt: dat die filosofie helemaal niet bestaat.
Waarom er dan nog woorden aan verspillen ? Die botte ontkenning
stoelde echter op zo'n uiteenlopende argumenten, dat het misschien toch
de moeite loont even stil te staan bij de redenen van die verwonderlijke
negatie.
Voor een eerste groep - tegenstanders - gaat achter die zogenaamde
nieuwe filosofie niets anders schuil dan een strategisch maneuver : het zou
haar uitsluitend te doen zijn 'om de herhaling van cliche's uit de periode
van de Koude Oorlog' 1. De nieuwe filosofen schrijven met een politieke
bedoeling : de ideologische heropstanding van het kapitalistisch systeem.
Zij hebben zich gretig geworpen op het fenomeen van de Russische dissidenten om de Westerse ideologie, als verdedigster van de mensenrechten,
te rehabiliteren. Door hun vemietigende exegese- van de teksten laten
deze critici er niets van heel: die lui hebben niet alleen niets nieuws
gedacht, men treft er gewoon geen enkele gedachte in aan ! Zij vertolken
hooguit een paar opinies, die men op grond van hun obscurantisme en
reactionair politiek opportunisme dient te verklaren.
Diezelfde tegenstanders verwijzen graag naar nog een ander gebrek van de
nieuwe filosofen : hun gebrek aan originaliteit. Zij zouden in hoge mate
schatplichtig zijn aan de hedendaagse grootmeesters van de filosofie in het
universiteitsmilieu, met name Foucault en Lacan. 'De ideologie van de
nieuwe filosofen verschilt niet fundamenteel van die van hun voorgangers
en heeft daar veel hechtere wortels mee dan men doorgaans laat doorschemeren':'. Als zij bijgevolg niets anders hebben gedaan dan de theorieen

1 D. Lecourt, Dissidence ou Revolution, Maspero, 1978, p. 18. (L. Althusser weigerde
dit boek van zijn grote leerling op te nemen in zijn collectie 'Theone').
2 Cfr. F. Aubral en X. Delcourt, Contre La Nouvelle Philosophie, Gallimard, 1977.
3 A. Utudji, Les nouveaux philosophes ont-ils raison contre La raison ? In Raison
Presente, 1978, nr. 45, p. 11. D. Lecourt wijdt in Dissidence et Revolution een volledig
hoofdstuk aan 'l'enjeu Foucault', waarin hij tracht aan te tonen dat Glucksmann Foucault
misbruikt, 'terwijl deze laatste het nog steeds niet nodig heeft geacht zich te verdedigen' (p.
8). In Le Nouvel Observateur, 1977, 652, pp. 84-86 schreef Foucault echter een recensie op
,Les Maitres Penseurs ' van Glucksmann zonder een woord van kritiek,
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van Foucault (en de andere critici van de Westerse rationaliteit) wat te
simplificeren en te populariseren, dan zijn ze slechts epigonen en hebben
zij inderdaad niets nieuws gebracht.
De auteurs om wie het hele debat begonnen is ontkennen op hun beurt dat
zij ooit bedoelden de ontwerpers van een nieuwe filosofie te zijn. Hun
bedoeling was weI: opnieuw te filosoferen, Die intentie uit zich in hun
belangstelling voor de meest 'metafysieke' denkers nit de wijsgerige traditie met wie zij wensen af te rekenen. Maar ook uit het resultaat van die
afrekening moet hun originele bedoeling blijken : zij willen allerminst dat
'die ten gunste van de bestaande menswetenschappen zou uitvallen ! De
auteurs achten zichzelf wel degelijk filosofen, maar stellen helemaal geen
prijs op het etiket 'nieuw'. En dit des te minder naarmate daaruit het
misverstand zou kunnen ontstaan, als wilden ook zij in hun denken, met
zovele tijdgenoten, de metafysica vervangen door de humanistisch of
<rructuralistisch opzezette men swetenschappen.
De publicitaire ster van het gezelschap, Bernard-Henri Levy, bevestigde
in zijn recente interviews" dat de nieuwe filosofie niet bestaat. Hij was het
nochtans die de benaming gelanceerd had ! Levy bekende onomwonden
dat hij helemaal niet vies is van publiciteit : hij en zijn vrienden wilden
gelezen worden. Een auteur die door velen gelezen wil worden moet in
onze samenleving aanwezig zien te blijven in het net van de communicatiemiddelen. Juist door hun aandacht voor die zo nodige publiciteit wisten
de nieuwe filosofen, dank zij de massamedia, hun inzichten te socialisereno Daarin zijn ze duidelijk geslaagd, waar anderen die analoge ideeen
verdedigden maar niet tot de groep behoorden, weinig of geen weerklank
in de publieke opinie hebben gevonden. Aanvankelijk, aldus Levy, heeft
die publicitaire naam 'La nouvelle philosophie ' mij en mijn vrienden goede
diensten bewezen ; thans echter is het een ondeugdelijk etiket geworden
dat ons meer kwaad dan goed doet. Iedereen heeft er nu de mond van vol
maar acht het overbodig de auteurs zelf, in wat zij elk persoonlijk te zeggen
hebben, nog te lezen. En dat was toch hun oorspronkelijke opzet : de
nieuwe filosofen wensen namelijk geenszins allen over dezelfde kam
geschoren te worden.

De groep en haar woordvoerder Levy
Hoezeer ook de nieuwe filosofen hun onderlinge onafhankelijkheid beklemtonen, zij vormen een los-vaste (vrienden)groep, waarvan B.R. Levy
zowat de woordvoerder is en waarvan wij zelfs de ontstaansgeschiedenis
vrij exact kunnen reconstrueren.

4 Bernard-Henry Levy s'explique, in Lire, 1978, nr. 33, p. 26 : 'Et je dirais d'abord une
premiere chose: la 'Nouvelle Philosophie', c'est fini, ... '
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M. Guerin", C. Jambet", G. Lardreau", B.H. Levy" en P. Nerno? zaten in
de jaren 1966-1968 allen in dezelfde klas van Louis-le-Grand waar ze zich
voorbereidden op /' Ecole normale superieure . Met de hele klas waren zij in
de ban van Lacan en Altbusser. Jambet en Lardreau trokken J.P. Dolle!"
en A. Glucksmann 11 aan. Zij rekenden zichzelftot de generatie van Mei '68,
al konden zij niet allen als ex-militanten van die roerige periode gelden.
J.M. Benoit'? b.v. was in mei '68 als cultureel attache aan de Franse
ambassade te Londen verbonden : tocb werd ook hij nadien met de groep
geassimileerd door de teneur van zijn boeken, gescbreven in een tijd
waarin van de nouvelle philosophie nog geen sprake was. De definitieve
consolidatie van de groep was het feit dat aIle auteurs tenslotte bij dezeIfde
uitgever, Grasset, terechtkwamen : zij publiceren daar in collecties die
onder de Ieiding van Levy uitgegeven worden.

In conflict met aile partijen
De nieuwe filosofen staan erop dat zij elk uitsluitend in eigen naam
spreken en schrijven. Hun tegenstanders waren het die bet spookbeeld
van een hechte groep bebben opgeroepen. Die polemiek heeft ongetwijfeld in hoge mate hun groepsprofiel bepaald.
Door de marxisten werden zij als afvalligen op een hoop geveegd : gedesillusioneerde ex-militanten van de revolutie sioten een monsterverbond
met het kapitalisme om ook hun vroegere kameraden afkerig te maken van
de revolutie. Rechts nam die voorstelling van zaken gretig over: de
mogelijkbeid alleen al dat een groep intellectuelen bet marxisme definitief
de rug toekeerde, was een onverhoopte kluif. Men ging zelfs zover de
nieuwe filosofen te verdenken van medeplichtigheid aan een groot complot dat de Franse linkerzijde de overwinning moest onthouden bij de
jongste verkiezingen. Hoe reageerden de bedoelde auteurs op die aantij-

5 Auteur van Nietzsche, Socrate heroique , Grasset, 1975, en van romans.
6 Auteur van Apologie de Platon, Grasset, 1976. Co-auteur met Lardreau van L'AnRe,
Gras set, 1977.
7 Auteur van Le Singe d'Or, Mercure de France, 1973. Co-auteur met Jambet van
L'Ange, Gras set, 1977.
8 Auteur van La Barbarie a Visage Humain, Gras set, 1977 ; Banqla Desh : Nationalisme dans la Revolution, Mas pe ro , 1974. Directeur van de collecties 'Figures" en "Theoriciens' bij Grasset.
9 Auteur van L' Homme Structural, Gallimard, 1975 ; Job et l'Exces du Mal, Grasset.,
1978.
10 AuteurvanLe Desir de Revolution, Grasset, 1972 ; Voies d'Acces au Plaisir, Grasset.,
1974 ; Haine de la Pensee , Hallier, 1976 ; L'Odeur de la France, Grasset, 1977.
11 Auteur van Le Discours de la Guerre , l'Herne, 1967 ; Strategic et Revolution en
France, C. Bourgois, 1968 ; La Cuisiniere et Ie Mangeur d'Hommes, Le Seuil, 1975 ; Les
Maitres Penseurs, Grasset, 1977.
12 Auteur van Marx est Mort, Gallimard, 1970 ; La Revolution Structurale, Gras set,
1975 ; Tyrannie du Logos, Minuit, 1975 ; Pavane pour une Europe defunte . Hallier, 1976 ;
Les Nouveaux Primaires, Grasset, 1978.
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gingen ? Zij zien in het hun opgedrongen groepsprofiel eveneens een
onderdeel van een komplot, door links en rechts samen opgezet, om elk
'ongewenst' individu monddood te maken. Links en rechts hebben er
beide baat bij de nieuwe filosofen in diskrediet te brengen, 'want als er een
gebied is waarop links en rechts elkaar ontmoeten voor een bindende
opdracht, dan is het de opdracht om de staat te redden' 13. Zij hebben er
beide belang bij dat het geloof in het politieke behouden blijft.
De nieuwe filosofen bekennen dat zij vanuit dat standpunt bezien, inderdaad lastige en gevaarlijke individuen zijn voor de gevestigde politieke
machten en aIle politieke partijen. Ze schrijven allen, in radicaalkritische
zin, over de bestaande politiek, maar in tegenstelling tot vorige generaties
van intellectuelen geloven zij evenmin in de verlossende kracht van het
marxisme 14. N atuurlijk stelt men hun dan de vraag naar hun politiek
engagement : ontaardt een dergelijke radicale kritiek van heel het politieke niet onvermijdelijk in een pleidooi voor een politiek niet-geengageerde houding ?
Het antwoord hierop, zoals het door B.H. Levy werd geformuleerd, legt
nu juist een originele karakteristiek bloot die voor de hele groep geldt.
'Indien er een punt is, waarin de nieuwe filosofen overeenstemmen, dan is
het de vervanging van het begrip 'engagement' door dat van 'getuigenis',
van 'individueel protest' 15.
De figuur van de dissident, een Solsjenitsyn b. v., staat hun voortdurend
voor ogene Zij denken vanuit grenssituaties als het stalinisme of het
Pinochet-regime in Chili. Zij zijn overtuigd dat het stalinisme niet aIleen de
facto verder leeft in de Sovjet-Unie, maar dat het ook de jure een onvermijdelijke en directe consequentie is van het marxisme. En daar zij de
catastrofale consequenties van het kapitalisme eveneens beschouwen als
inherent aan dat systeem, kunnen zij niets anders dan de vraag naar hun
engagement van de hand wijzen. Zij willen aIleen protesteren en revolteren zoals de dissidenten dat doen.

In conflict met de marxistische 'Verlichting'
Wat is er specifiek (ofnieuw) in de kritiek van Levy (en de andere nieuwe
filosofen) op het marxisme ? L. Althusser, die alles behalve mals was voor
het feitelijk (gerealiseerd) marxisme, kan hier als tegenvoorbeeld dienen.
13 C. Jambet en G. Lardreau, Une derniere fois contre la 'Nouvelle Philosophie'; in La
Nef, nr. 66, 1978, p. 36.

14 Deze tegenstelling is overigens minder radicaal dan vaak wordt beweerd, althans voor
wie de posities kent van de auteur van 'Le Retourdu Tragique', J.M. Domenach en voor wie
kennis nam van 'Le Marxisme introuvable' van D. Lindenberg, Marx critique du marxisme'
van M. Rubel, van 'La Societe bureaucratique' van C. Castoriadis, om nog te zwijgen over
'Humanisme et Terreur' van M. Merleau-Ponty.
15 B.H. Levy: 'Ich bin fur das Licht - aber nicht fur die Festbeleuchtung des Staates'
(Ein Gesprach zwisschen L. Colletti, A. Glucksmann und B.-H. Levy), in Literaturmagarin,
1978, nr. 9, p. 33.
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'Men zegt ons', zo schrijft hij, 'dat de Oosteuropese landen socialistische
staten zijn : voor ons echter is socialisme in ieder geval iets totaal anders '!". Uitgangspunt van Althussers bewering was de stalinistische 'deviatie'. In de zich marxistisch noemende landen leeft het stalinisme voort
tot op onze dagen. Maar ook in de Westerse wereld beheerst het in grote
mate de praktijk van de communistische partijen. Die overtuiging sprak
Althusser onverbloemd uit in zijn analyse 'van wat er absoluut moet
veranderen in de communistische partij' 17. Hij mocht evenwel nog zo
ernstig ingaan op de crisis van het marxisme om de oorzaken van de
deviatie te ontmaskeren, zijn analyse van het stalinisme (in ruime zin)
als een deviatie bleef uitgaan van de (veronder)stelling dat het slechts
om een afwijking ging die weI degelijk gecorrigeerd kon worden. Hij
acht zelfs die correctie aileen mogelijk binnen de marxistische strijd,
daar waar de deviatie tot stand kwam 'als een dwaling zonder waarheid
en een afwijking zonder norm' 18. Althussers aandacht voor de visie van
het marxisme verhoogt dus slechts zijn engagement: zowel zijn bemoeiingen om een niet meer (of althans een wat minder) devierende
theorievorming als zijn ideologische interventies in de politieke actualiteit hebben als enig doel, die pijnlijke deviatie te bezweren. Al is zijn
kritiek op het bestaande marxisme inhoudelijk even radicaal als die van
de nieuwe filosofen, hij blijft het tegenvoorbeeld van wat zij met hun
kritiek beogen. Hij situeert zich binnen de marxistische strijd, zij staan
er met hun individueel protest volkomen buiten.
Hoe verschillend de kritische uitgangspositie van beide partijen is, blijkt
vooral uit de wijze waarop zij de 'Westerse rationaliteit' beoordelen. Met
de stalinistische deviatie voor ogen grijpt Althusser terug naar de grote
Westerse traditie (te beginnen met Spinoza) om van het marxisme een
radicaal wetenschappelijke theorie te maken, indachtig de beroemde uitspraak van Lenin 'zonder revolutionaire theorie geen revolutionaire beweging... ' 19. De individuele protesten van de nieuwe filosofen wekken
echter fundamentele twijfels aan de waarde van die Westerse rationaliteit.
'Ont-ils raison contre la raison T begint men zich terecht af te vragen.
Levy verwacht meer van de dissidenten dan van de grote vertegenwoordigers van de Westerse rationaliteit, juist omdat die dissidenten durven
breken met veel wat die anderen te nauw aan het hart ligt. 'Mij hebben zij
(de dissidenten) voor alles de kritiek van het licht en de apologie van de
nacht geleerd '20. De nieuwe filosofen hebben een zwak voor metaforen.
Levy's bedoeling is nochtans duidelijk : wij bevinden ons in een crisis, wij
leven in de nacht, en dan is niets zo gevaarlijk als de verdringing van die

16
17
18
19
20

L. Althusser, Die Krise des Marxism us, VSA, Hamburg, 1978, p. 55.
L. Althusser, Ce qui ne peut durer dans le parti communiste, Mas pe ro , 1978.
L. Althusser in het voorwoord op D. Lecourt, Lyssenko, Maspero, 1976, p. 12.
W. Lenin, Que Fa ire , Le Seuil, p. 78.
B.-H. Levy, Ich bin fur das Licht... , o.c., p. 33.
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werkelijkheid door een beroep op een zogenaamd licht, dat die nacht zou
kunnen verdrijven. Voor alles distancieert Levy zich van de heersende
mentaliteit die enorm veeI verwacht van een logische en bijgevolg dwingende kennis. Hij wantrouwt het inzicht dat er aanspraak op maakt algemeen geldig te zijn, omdat het wetenschappelijk is.
M. Foucaults analyse van de verhouding tussen kennen en kunnen maakt
de kennis fundamenteel verdacht in de ogen van de nieuwe filosofen.
Sinds de achttiende eeuw waren wij vertrouwd met de vrij algemeen verspreide stelling dat meer weten samenvalt met meer kunnen, meer macht
dus. Foucaults grote verdienste was het, daar een complementaire stelling
aan toegevoegd te hebben : de macht zelf produceert steeds kennis vanuit
een uitgesproken politieke bedoeling. Ieder weten wordt altijd voortgebracht onder bepaalde machtsverhoudingen-". Tegen die achtergrond
moeten wij de overtuiging van de nieuwe filosofen verstaan : dat dus ook
de Westerse rationaliteit steeds gebruikt wordt om de mensen te onderwerpen en te overheersen. De rede - la raison - valt samen met de
staatsraison - la raison d'Etat. De staat beroept zich niet aIleen op de
rationaliteit om zijn machtsproject ideologisch te rechtvaardigen ; hij
vergenoegt er zich niet mee de staatsideologie als het licht onder de
mensen te doen schijnen ; maar in naam van zijn keurig gesystematiseerde
maatschappijleer, sluit hij de dissidenten op in krankzinnigengestichten,
controleert hij de doorsneeburger in zijn hele handel en wandel, en stuurt
hem zo nodig 'wetenschappelijk' bij. De cartesiaanse Franse zeventiende
eeuw was de tijd waarin de krankzinnigengestichten tot stand kwamen en
bevolkt werden. Daar vinden wij het prototype van wat aIle (latere)
vormen van Verlichting onophoudelijk doen, voor zover zij althans de
tolerantie verzaken.
Doordat aIle kennis onder machtsverhoudingen geproduceerd wordt,
kunnen noch de systematische noch de wetenschappelijke waarheid echt
bevrijdend werken wanneer zij zich voor een voltooide kennis uitgeven.
Een wetenschappelijke kennis die de pretentie heeft algemeen geldig te
zijn moet onvermijdelijk repressief gaan functioneren. Niet de irrationaliteit is het, maar haar tegendeel de rationaliteit, die verantwoordelijk is
voor de repressieve samenleving. Daarop had reeds M. Foucault gezinspeeld door zijn verwijzing naar het Panopticon van de Britse filosoof J.
Bentham, die op het einde van de achttiende eeuw beschreefhoe de ideale
gevangenis er zou uitzien. In die gevangenis zou de bewaking maximaal
gerationaliseerd zijn : vanuit een centrale toren zou de bewaker alles
nagaan in de volkomen doorzichtig gebouwde cellen. Dat ideaal van
Bentham, zeggen de nieuwe filosofen, is werkelijkheid geworden in een
samenleving waar de macht aile wetenschappen inschakelt om de vol-

21

Dit is het centrale thema in La Volante de Savoir van M. Foucault.
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maakte controle te realiseren.PIetwat simplificerend samengevat : het
wetenschappelijk en het politioneel ideaal vallen samen. Tegen die
heilloze ontwikkeling in heel de Europese samenleving kan men zich
slechts verzetten door niet mee te willen doen en in weerbarstige dissidentie te volharden.

22 Foucaults leer over de 'micro-fysica' van de macht is ontstaan uit zijn analysen van de
zogenaamde kleine uitoefeningen van de macht. Hiermee bestrijdt hij de als marxistisch
beschouwde opvattting die de hele macht concentreert in de staatsmacht met de daarbij
behorende staatsapparaten. Onder dit oogpunt kunnen de nieuwe filosofen zich niet op
Foucault beroepen wanneer zij de neiging hebben om de macht heel en al gecentreerd te zien
in de staatsmacht. Vooral Levy gaat o.i, erg ongenuanceerd om met het begrip 'pouvoir",
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B.H. Levy's 'Barbarij met een
menselijk gelaat",
K. Boey

Met Levy als woordvoerder ontdekten wij in de voorgaande bijdrage 1 een
viertal kenmerken die in meerdere of mindere mate voor de hele groep van
de nieuwe filosofen gelden. Door hun radicale kritiek van het politieke als
zodanig zijn ze tegen aIle politieke partijen. Door hun exclusief geloof in
het individuele protest zijn ze tegen elk engagement. Door hun kritiek op
Marx, die ze zelf verantwoordelijk achten voor de zogenaamde 'corrigeerbare' deviaties zijn ze anti-marxisten. En omdat het marxisme
slechts een van de vele vormen is die de Verlichting (de wetenschap),
ontdaan van tolerantie, he eft aangenomen, zijn ze tegen de Westerse
rationaliteit. Wat wij in deze bijdrage willen doen is : dieper ingaan op de
oorspronkelijke behandeling van die vier themata in het hoofdwerk van
B.H. Levy La Barbarie a visage humain". Zijn uitgangspunt was een
bezinning ofreflexie op het fenomeen van de revolte. De geest van rebellie
blijkt een wezenlijke constante te zijn van de menselijke existentie.
En tegelijk staat het even onomstotelijk vast dat rebellie tegen de macht
geen ander resultaat oplevert dan een (zoveelste) machtswisseling. Levy
vraagt zich af: hoe komt dat ? Wat is macht eigenlijk en wat zijn de
mogelijkheden of onmogelijkheden van een authentieke rebellie daartegen ?

De fataliteit van de macht
De macht bestaat, maar hoe ? Ofschoon de macht uiteindelijk nergens
precies gesitueerd kan worden, is ze een totaal gegeven, waar men niet
omheen kan daar ze gewoon alles omvat. Die bijzondere zijnswijze van de
macht heet 'fantasma? : macht is iets irreeels dat tegelijk sterker is dan
aIle realiteit omdat het aan aile werkelijkheid de wet stelt. Door de macht
te vereenzelvigen met de 'rneester' neemt Levy verder het hegeliaanse
thema op van 'meester en knecht' in de lijn waarin reeds J. Lacan dat
thema had ontwikkeld. Volgens Levy ,he eft de meester steeds gelijk, daar
1 K. Boey, De 'nieuwe filosofen' : een groepsprofiel, in Streven, ditzelfde nr., pp.
2 B.-H. Levy, La Barbarie a Visage Humain , Grasset, 1977.
3 o.«., p. 32.
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hij slechts de andere naam van de wereld is ; hij zal niet ophouden gelijk te
hebben zolang als er een samenleving is'".
Die onontkoombaarheid van de macht maakt haar tot een absolute/ataliteit, En intussen is die macht, waarbuiten niets is, tegelijk de draagster van
ongeluk en ellende. Noch de marxistische machtstheorie noch de recentere van G. Deleuze durven de macht eerlijk in de ogen te zien als het
kwaad. En daarom moeten de categorieen die de bestaande maatschappijtheorieen hanteren, fundamenteel worden herzien.
Zo is het b. v. onjuist dat de samenleving tot stand kwam op grond van een
sociaal contract tussen reeds bestaande individuen. 'Er bestaat geen sociaal contract's. 'Er bestaat geen individu'", Veeleer waren het in den
beginne de staat en de macht, die de aanvang van aile menselijke existentie
vormen. Er bestaat dus evenmin 'een natuurtoestand waarin de mensen
aanvankelijk geleefd zouden hebben", Ook het natuurrecht is een bedrog'", De macht hoeft zich helemaal niet te legitimeren : een fataliteit
legitimeert zichzelf en stelt aan zichzelf paal noch perk. Levy's stellingen
over de macht - die de pretentie hebben een ontologie van de macht te
ontwerpen - hebben verreikende consequenties voor de rebellie tegen de
macht. De opstandige dient er zich rekenschap van te geven dat de idee
zelf van een goede samenleving of een 'goede meester' verworpen moet
worden. De rebel moet bovendien zijn rebellie vrijwaren van alles wat
slechts dank zij de macht bestaat : de gevestigde taal, de geschiedenis, de
wens en de realiteit. Hij dient zich dus van alles te distancieren, De uiterste
consequentie van Levy's inzichten over de macht luidt dan ook onomwonden : 'revolutie, in strikte zin, is iets onmogelijks'".
Ondanks de pessimistische conclusie 'dat er geen goede samenleving
bestaat' blijft men terecht vragen naar de minst slechte uitoefening van de
macht. Het streven naar een zo min mogelijk repressieve macht bezielt de
revolterende mens, zowel in zijn voorlopige politiek als in zijn ethische
bewogenheid. Het enige criterium voor die weerstand tegen nog groter
kwaad en nog meer totalitaire macht is : de illusie van het individu,
Aangezien het individu, volgens Levy, slechts als handlanger van de staat
tot bestaan kan komen, is het even onzinnig als gevaarlijk te gewagen van
een verdrukt individu, dat bevrijd dient te worden. Wat niet anders kan
bestaan dan als ' doublure' van de Staat, is niet verdrukt door de instantie
waaraan het uitsluitend zijn bestaan ontleent. Spreken over de bevrijding
van het subject is even onzinnig als het gepraat over het afsterven van de
Staat. Men brengt onmogelijkheden ter sprake, om de opbouw van nog
totalitairder staatsvormen te verhullen.
4
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Die pijnlijke constatering neemt niet weg dat de illusie van het individu, als
enige norm voor de weerstand, gehandhaafd moet worden. "Het individu
is niets behalve wat het door de Staat is ; akkoord. Maar de ervaring
bewijst dat de Staat zonder dat 'individu' het naakte geweld is - tot en met
de concentratiekampen. De eigen wil is niets anders dan de aflossing van
de wil van de meester ; nog eens akkoord. Maar ook hier leert de ervaring
dat de wil van de meester, zonder de illusie van het individu, heel vlug in de
ergste barbaarsheid wegzinkt' 10. Waarin bestaat dan de (on)mogelijkheid
van de weerstand tegen de fataliteit van de macht ?

De (on)mogelijkheid van de weerstand
Levy's verwerping van enig (politiek) engagement houdt verband met
zijn reflexie op de gebeurtenissen van Mei '68. Dat betekent niet dat hij
zelf zijn weerstand binnen die Mei-revolte situeert. Hij verwijst veeleer
naar het voornaamste gevolg van die gebeurtenissen en dat was : dat de
Franse socialistische partij het vocabularium heeft overgenomen waarin
de revolterenden van toen zich, bij gebrek aan beter, hadden uitgedrukt.
Op slag werd het marxisme in heel Frankrijk een soort nieuwe vulgaat.
'Om die reden dient men de dwaze gemeenplaats te laten varen, dat Mei
'68 een nieuwe periode zou hebben ingeluid van intellectuele dooi en van
omverwerping van de orthodoxieen ' 11. Net het tegenovergestelde is gebeurd : het marxisme dat de Franse socialisten, met een kleine tien jaar
achterstand, aan de simplificerende dogmatiek van de mei-dagen hebben
ontleend, is volgens Levy volkomen steriel. Een Franse communist heeft
dat als het gevaar erkend, maar 'nadat het marxisme een vulgaat geworden
was, kon ook een Althusser niet meer optornen tegen de wet die zegt dat
aIle vulgaten van aIle tijden krachteloze hangbuiken zijn, niet in staat om
iets nieuws te produceren en niet eens om iets nieuws te assimileren' 12.
Aangezien na Mei "68 het marxisme de politieke vulgaat bij uitstek geworden is, aangezien het marxisme zich aandient als de moderne heerser en de
meester van de toekomst, is het daartegen dat Levy weI in het verzet moet
gaan. 'Het anti-marxisme is niets anders en kan niets anders zijn dan de
hedendaagse vorm van de strijd tegen de politiek"".
In dat verzet heeft Levy zich ontpopt als de afvallige leerling van zijn grote
meester Althusser. In die woelige meidagen had Althusser op zijn studeerkamer opnieuw de hoogste theoretische eisen aan zichzelf gesteld. De
wetenschap, die de echte kennis van de werkelijkheid ontsluit, diende
vooreerst gedefinieerd te worden ten aanzien van de 'ideologie' . Ideologie
was immers volgens hem' een representatie van de imaginaire verhoudin10
11
12
13

o.c.. p. 83.
o.c.. p. 210.
o.c.. p. 214.
o.c.. p. 217.

720

Streven/mei

gen van de individuen met hun bestaansvoorwaarden' 14. De juiste 'wetenschappelijke' theorie onderkende drie kenmerken van het ideologische :
1. zijn imaginaire realiteit ; 2. zijn inwendige omkering ; 3. de illusie van
het subject!". In de daaropvolgende auto-kritiek ging Althusser evenwel
ook meer en meer de positieve functie van de ideologie benadrukken : zij
zou het engagement voor wat de wetenschappelijke theorie had onthuld
mogelijk maken ; aIleen binnen het ideologische veld zouden de individuen tot (actieve) subjecten gewekt kunnen worden.
Levy heeft Althussers stellingen gewoon omgekeerd en tegen de meester
uitgespeeld. Niet toevallig was in Althussers opvatting 'de illusie van het
subject' de kern van de ideologie . Maar voor Levy maakt die illusiejuist
de kern van zijn ontologie uit, wat in Althussers terminologie wetenschap
zou heten. Op het ontologisch niveau bestaat immers niet het individu
maar aIleen de macht. WeI kent Levy aan het individu een zekere (illusoire) ervaring toe : van zichzelfen van zijn eigen wil, De 'illusie van het
subject', voor Althusser niet toevallig de kern zelfvan de ideologie, hoort
volgens Levy thuis bij de enige, ontologische (wetenschappelijke) realiteit : de macht of de wil van de meester. Levy verwerpt dan ook Althussers 'positieve' evaluatie van de ideologie als het milieu, waarin het
wetenschappelijk onbestaande individu 'gewekt' en omgevormd wordt tot
een strijdbaar subject, dat zich met het wetenschappelijk marxisme verbindt, in de klassenstrijd engageert en zo het communisme zal vestigen.
Het enige bestaan dat Levy het illusoire subject toekent, is dat van het
getuigend en protesterend verzet, dat niet aIleen het verbond met de
marxistische wetenschap, maar alles afwijst wat de werkelijkheid (ontologisch/wetenschappelijk bezien) is .
Al gebruikt Levy vele Althusseriaanse schema's, in de praktijk staat hij
veel dichter bij de Sartriaanse rebellie tegen de absurditeit dan bij de visies
van zijn leermeester, van wie hij getuigt : 'Theoretiseert, zo zei hij, daarvan hangt de revolutie af. Het heeft niet veel gescheeld ofik was hem alles
verschuldigd geweest' 16. Sartre evenwel heeft die existentie - de plaats
van waaruit men revolteert - ondertussen als authentieke realiteit opgevat,
terwijl de daarmee vergelijkbare subjectiviteit van Levy, in diens ontologische interpretatie ervan, uiteindelijk een illusie blijft.
Aithussers alomvattende klassenstrijd tenslotte werd in Levy's visie vervangen door de fataliteit van de alom aanwezige macht. Ondervraagd naar
de 'plaats' van waaruit men daartegen in het verzet kan gaan, beperkt
Levy zich tot een verwijzing naar het "ik' dat de geschiedenis - uitdrukking
van de macht - kan weigeren en verwerpen. Levy erkent volmondig het
pessirnistisch karakter van zijn oproep tot radicaal verzet : die oproep

14 L. Althusser, Positions, Editions Soeiales, 1976, p. 101.
15 L. Althusser, Elements d' Autocritique, Hachette, 1974 p. 72.
16 B.-H. Levy, La Barbarie ii Visage Humain, efr. supra, p. 213.
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stelt geen alternatief voor, omdat er geen alternatieven zijn. Het is een
verzet zonder uitzicht of hoop, al houdt het daarom nog niet op echte
weerstand te zijn. Die stelling klinkt geinverteerd stoicijns, omdat ze het
fundamenteel vertrouwen in een dieperliggende harmonie mist: 'Men
moet neen kunnen zeggen ; neen aan de bekoring van bet lauwe zicb-Iatengaan. Ik beweer dat men minder dan ooit mag zwichten voor het ondragelijke' 17 • En dat ondragelijke is simpelweg dat de macht zich nog machtiger
zou laten gelden ; dat ze op nog meer totalitaire wijze alles tot barbarendom zou omvormen. Vooral de intellectuelen dienen zich tegen dat barbarendom te verzetten : zij moeten zich voortdurend vragen stellen over
de (on)mogelijkheden van het revolutionair gebeuren. Blijkbaar gebeurt er
immers zo nu en dan toch iets, dat de geschiedenis van de macht even doet
stokken : een mysterieuze onderbreking. De andere wapens waarmee de
intellectuelen hun weerstand kunnen stijven, zijn de kunst en de moraal :
bronnen van protest tegen de alles controlerende macht en uit-wegen uit
een bestaan dat men steeds opnieuw tot het politieke wil herleiden. En
aIleen al omdat ook de mystiek een reactie tegen die reductie is, dient zij
positief gewaardeerd te worden.

Waarom anti-marxist?
In Levy's opvatting is de volmaakte tegenvoeter van de opstandige de
reactionair : wordt de revolterende gekenmerkt door zijn verzet tegen de
macht die de geschiedenis maakt tot wat zij geworden is, dan is hetjuist
karakteristiek voor de reactionair dat hij instemt met die wereld en haar
verloop. En vanuit dat standpunt is het marxisme reactionair. Ais filosoof
van het pessimisme onderkent Levy in het marxisme 'niet aIleen een onder
de vele versies van het optimisme, maar de grofste karikatuur ervan' 18. In
de discussie onder de marxisten kiest hij partij voor Garaudy tegen AIthusser en schrijft omtrent de invloeden die in het marxisme blijven
doorwerken dat 'het socialisme inderdaad ondenkbaar is zonder zijn hegeliaanse kern' (een kritiek die Glucksmann veel grondiger zal uitwerken!"). Levy's polemiek met het marxisme beperkt zich veelal tot een
nogal gemakkelijke ovemame van het Nietzscheaanse verwijt, als zou het
socialisme niets anders zijn dan ressentiment en 'daarom niet in staat een
samenlevingsproject te ontwerpen'20 (een verwijt dat ook in de verkiezingsstrijd in Frankrijk voortdurend te horen was). Slechts op een punt
is Levy's anti-marxisme uitvoeriger gestoffeerd, waar hij het namelijk
situeert in zijn ontologie van de macht.

o.e.. p.
18 o.c.. p.
19 O,c., p.
20 o.c.. p.
17
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Het marxisme, als specifieke versie van het optimisme, is op drijfzand
gebouwd omdat het 'aanleunt bij het bestaan van een aparte, sociale klasse
(het proletariaat), die door de dialectiek met een universele zending werd
uitgerust'>'. 'Helaas', stelt Levy, 'het proletariaat bestaat niet op
duurzame wijze'22. Reeds Marx had het bestaan ervan niet empirisch
kunnen aantonen maar had die zogenaamde agens van de verdere geschiedenis theoretisch gepostuleerd als eindpunt van een dialectische
ontwikkeling-". Levy is goed op de hoogte van de recente marxistische
theorie omtrent het (reele) bestaan van klassen : men is daar op zoek
gegaan naar een onbetwistbaar criterium 'dat ons de mogelijkheid moet
geven het bestaan van klassen te herkennen ?". Het criterium dat daarbij
uit de bus kwam was dat van de 'pertinente effecten '25 : waar een element
in het produktieproces effecten heeft die niet aIleen binnen de politieke en
ideologische structuren maar tegelijk binnen de politieke en ideologische
sociale verhoudingen worden teruggevonden, daar heeft men zeker de
vinger op een bestaande klasse gelegd, Levy gaat uitdrukkelijk in op dat
criterium, zoals N. Poulantzas het aan zijn leermeester Althusser had
ontleend. Want in zijn polemiek met de humanistische opvatting van het
marxisme, had Althusser eveneens het bestaan van het proletariaat als
agens van de geschiedenis verworpen, omdat hij niet gelooft in een 'collectief subject'. De 'klassenstrijd zelf zou, volgens hem, de motor van de
geschiedenis'26 zijn en aIleen daarbinnen kwamen de klassen werkelijk tot
het bestaan. Met menige neo-marxist uit de Frankfurter Schule stelt Levy,
tegenover die Althusseriaanse interpretatie, hetfeit dat de kapitalistische
produktiewijze een dwingend imperatief tot pacificatie (en niet tot strijd)
met zich brengt. Onze samenleving wordt in feite gekenmerkt door de
'sombere werkelijkheid van de gelijk-waardigheid en de veralgemeende
koehandel, die de sociale verhoudingen herleiden tot subtiele vormen van
contract en gemeenzaam overleg?". Maar Althusser gaf zich nog niet
gewonnen. Met een beroep op Lenin zelf kon hij toegeven dat de arbeiderswereld, aan zijn natuurlijke neiging overgelaten, inderdaad makkelijk
verzandt in egoistische eisen die het revolutionaire dynamisme verstikken. ' Akkoord', zei hij, 'het proletariaat is slechts bij uitzondering 'proletarisch' , maar het is de uitzondering die belangrijk is en die het proletariaat
zijn waardigheid verleent'j". Levy erkent dat dezelfde groep individuen
tegelijk in het sociaal overleg kan verwikkeld zijn en toch in opstand kan

21 O,« .. p. 98
22 o.c.. p.104
23 Cfr. K. Marx, Zur Kritik der Heg elschen Rechtsphi/osophie, in Die Friihschriften, ed.
Landshut, Stuttgart, p. 223.
24 N. Poulantzas, Pouvoir Politique et Classes Sociales, Maspero, 1975, t. I, p. 79.
25 B.-H. Levy, O.C., p. 104.
26 L. Althusser, Reponse a John Lewis, Maspero, 1973, p. 28.
27 B.-H. Levy, o.c., p. 107.
28 o.c.. p. 108.
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komen door zich revolterend van haar gelatenheid te bevrijden. Hij neemt
echter niet aan dat het zogenaamde proletariaat zijn ware natuur vergeet,
telkens als het zich niet 'proletarisch' opstelt en zich slechts in uitzonderingsgevallen van zijn eigenlijke bedoelingen bewust wordt. Er bestaat
slechts een wijze waarop het proletariaat daadwerkelijk tot stand wordt
gebracht : "door de organisatie van de proletariers tot een klasse en dus tot
een politieke partij ?". Die organisatie is het die het proletariaat in feite al
aan de macht heeft gebracht met name in de socialistische staten. En waar
dat gebeurd is, leren de feiten ons dat de revolutionaire kracht van de
proletarische klasse hierop neerkomt : dat de revolutie haar eigen kinderen verslindt. 'Het proletariaat aan de macht betekent weI vlug en noodzakelijk de sinistere farce van de tanks in Boedapest en Praag, de opnieuw
ingevoerde verdrukking ten behoeve van de nieuwe heerser, die geboren
wordt op de mestvaalt van de bedrogen volksverwachting?".
Ontdaan van haar retoriek sluit de kritiek van Levy heel dicht aan bij de
argumentatie die M. Merleau-Ponty ontwikkeld heeft!", Volgens MerleauPonty vraagt Marx zelf om een beoordeling vanuit het standpunt van de
proletarische geschiedenis, en dat nog weI in naam van de door hem
gereleveerde stelling van Feuerbach : "De filosofen hebben de wereld
aIleen maar op verschillende wijze geinterpreteerd, het komt erop aan de
wereld te veranderen' 32. Meteen is aIleen datgene wat het marxisme
daadwerkeIijk wist te realiseren object van een pertinente evaluatie ervan.
Althusser en anderen zijn dan ook op een zijspoor geraakt met hun
academische discussies over de juiste interpretatie van Das Kapital : dat
soort getheoretiseer moet radicaaI verlaten worden om ook het marxisme
materialistisch te analyseren en te beoordelen. Dan luidt de te beantwoorden vraag : wat bewerken - hoe 'functioneren ' - de teksten van Marx ?
Glucksmann he eft die vraag uitvoerig opgenomen, terwijl Levy dadelijk
antwoordt : Marx" teksten dienen om het stalinisme te rechtvaardigen.
Zelfs de meerderheid van de marxisten in het Westen geeft toe dat het
stalinisme, ook na het twintigste partij-congres, welig blijft tieren in de
Sovjet-Unie. 'Wij zijn er niet voor beducht het woord uit te spreken ; ja,
daarvoor bestaan er veel aanduidingen. Het marxisme bevindt zich vandaag in een crisis en die is voor allen zichtbaar ; zichtbaar voor onze
tegenstanders die alles doen om ze uit te buiten'<'. Tot die tegenstanders
behoort ongetwijfeld Levy.

29 K. Marx, Manifest der Kommunistischen Partei, in Die Friihschriften, ed. Landshut,
Stuttgart, p. 535.
30 B.-H. Levy, o.c., p. '109.
31 M. Merleau-Ponty, Humanisme et Terreur, Gallirnard.
12 K. Marx" Die Deutsche Ideologie, in Die Friihschriften, ed. Landshut, Stuttgart, p. 341.
33 L. Althusser, Die Krise des Marxismus, VSA, Hamburg, p. 54.
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De barbaarse - Westerse - rationaliteit
Levy's afwijzing van de Westerse rationaliteit - als oorsprong van het
barbarendom - vloeit voort uit zijn kritiek op het marxisme. Vit het falen
van het marxisme als heilsleer en als belofte van een algemene en totale
bevrijding uit de technologische, wetenschappelijke en bureaucratische
onderdrukking, is een nieuw, verwoestend barbarendom voortgekomen
waartegen vooral de intellectueel zich dient te verzetten. Maar die is
natuurlijk niet gebaat met theoretische wapenen die hun ondeugdelijkheid
al hebben bewezen. En dat is op de eerste plaats de marxistische maatschappij-analyse : ' om de drama's en het Iijden van de mensen vandaag de
dag te begrijpen, zijn de theoretische analyse-instrumenten van het marxisme ondeugdelijk gebleken ?". Er moet dus naar andere instrumenten
uitgekeken worden, maar welke ? Het zal in aile geval de aard van het te
analyseren object zijn die bepaalt welk instrument aangepast is : welnu dat
object is het barbarendom en niets anders dan het barbarendom. Voor
zover echter de intellectuelen als wetenschapsbeoefenaars bleven putten
uit het arsenaal van de Westerse rationaliteit, zijn ze er niet in geslaagd het
barbarendom te analyseren : ze hebben nooit begrepen dat het ' de laatste
verschijningsvorm was van zowel de liberale als de socialistische samenleving ?". Aileen de dissidenten hebben blijkbaar een analyseinstrument
ontdekt dat hen in staat stelde de toestand waarin wij beland zijn, als
barbarendom te onderkennen en te behandelen. In die zin bekent Levy:
'Ik ben meer aan Solsjenitsyn verschuldigd dan aan de meeste sociologen,
historici en filosofen die de laatste dertigjaar over de lotsbestemming van
het Westen hebben nagedacht?".
Onder de oudste, Westerse filosofen heeft Plato ten minste op een punt
juist gezien : de transformaties van de samenleving zijn een steeds voortschrijdend fenomeen van decadentie van een en hetzelfde beginsel. Oat
beginsel is volgens Levy de ontwikkeling van de macht tot tirannie, Wij
bevinden ons thans in de laatste fase van die decadentie. 'De techniek, de
begeerte'" en het socialisme : dat zijn de drie matrices of configuraties
van de hedendaagse tragedie. Het is opletten geblazen voor het total itarisme onder zijn technocratisch, seksueel of revolutionair gelaat ?". Geen
wonder dat de Westerse rationaliteit de situatie niet begrepen heeft als het
eindpunt van die decadentie : haar eigen aandeel in de ontwikkeling
ervan was maar al te groot geweest ! Het sleutelprobleem van het totalitarisme in onze tijd is immers 'het probleem, misschien het enige, van de

34 B.-H. Levy, o.c.; p. 111.
35 O.c., p. 133.
36 O.c., p. 179
37 Allusie op G. Deleuze. De polemiek die Levy met hem voert vooral in verband met de
theorie van de macht, lieten we onbesproken.
38 B.-H. Levy, 0.('., p. 143.
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totalitaire stoat'?", Maar .sinds Plato in een my the het politieke bad omschreven als een 'goddelijke herder die het vee hoedt' heeft het Westen
vanaf dat prilste begin nooit meer opgehouden de macht in de spiegel van
het goddelijke te reflectererr'". Van die Westerse 'reflexie' is de totalitaire
staat het eindpunt. Men heeft daarvan vele definities voorgesteld, maar bij
nader toezien komen ze aIle neer op het volgende project : 'de toeeigening
door de staat van het lichaam van de samenleving"".
Aangezien Levy op de eerste plaats - maar niet uitsluitend - aan de
politieke regimes in de socialistische staten denkt, dient hij nog te verkIaren hoe hij de Westerse rationaliteit als zodanig verantwoordelijk kan
stellen voor de decadentie van de macht en met name voor het ontstaan
van de totalitaire regimes. De in het Westen heersende rationaliteit beeft,
volgens hem, de vooruitgangsgedachte gepropageerd. Die toonde haar
ware gelaat in de Aufklarungsfilosofie, die de geschiedenis als vooruitgang
ziet. Het marxisme, de meest uitgesproken optimistische leer over het
verdere verloop van de geschiedenis, is de definitieve vorm van die
Verlichtingsfilosofie en he eft de laatste consequentie getrokken uit de
(veronder)stelling dat rationaliteit bevrijdend werkt. Daarom heeft het
marxisme gepoogd een socialistische maatschappij uit te bouwen als een
volkomen rationele en volledig transparante samenleving. 'De totalitaire
samenlevingen zijn immers transparante samenlevingen ; zij worden bestuurd door heersers die nooit slapen, maar weI dromen... met name van
glazen huizen '42. Levy suggereert nog dat in de totalitaire staten de ' geleerderi' principieel aan de macht zijn : zo'n staat streeft immers naar de
beheersing van aile vormen van wanorde of chaotisch gebeuren. En dat
niet aIleen op het economische vlak ! De totalitaire macht wil tevens een
exhaustiefen totaal redelijk vertoog in omloop brengen : 'het gaat baar om
de politiek van het Woord'r'", die het erop aanlegt dat ook de burgers alles
zouden zeggen, alles bekennen, alles openbaar maken. 'Er bestaat gevaar
voor totalitarisme telkens als een samenleving ons verplicht alles te zeggen '44. En dan is het verder onbelangrijk of die verplichting gemotiveerd
wordt vanuit de lof die men de autokritiek toezwaait of vanuit een
heimwee naar de volledige bevrijding van het woord. Waar een totalitaire
macht erin slaagt het universele weten te belichamen en weI ZO, dat de
heerser zelf zich onzichtbaar weet te maken, daar heeft de totalitaire staat
in zijn soort de volmaakte vorm bereikt.
Een indringender kritiek op de Westerse rationaliteit zullen wij bij
Glucksmann aantreffen. Maar we dienden ook even op Levy's gedachten

39 O.c., p.
40 O.c., p.
41 O.c., p.
42 O.c., p.
43 O.c., p.
44 O.c., p.
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169
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173
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daaromtrent in te gaan om te begrijpen wat hij bedoelt met zijn nogal
merkwaardige uitspraak 'Wat is de goulag ? De Verlichting zonder de
tolerantie. '45 Meteen verstaan wij ook beter waarom Levy zijn meester
Althusser tegelijk oprecht bewondert en beslist afwijst. ' Althussers
theorievorming' is een 'inspanning zonder weerga om de theorie uit te
breiden tot aile continenten die tot nog toe daarvoor gesloten bleven, ten
einde geen enkel gebied van de Encyclopedie erbuiten te laten '46 In die
theorievorming is Althussers poging een hoogtepunt, maar nog steeds
binnen een rationaliteit die Levy ontmaskert als de verantwoordelijke voor
de dreigende catastrofe. Hij stelt geenszins dat vertrouwen in de wetenschap waarvoor Althusser pleit en verwacht evenmin heil van de voor
Althusser zo belangrijke regel van de autokritiek : de meest radicale
verplichting om alles te zeggen.

45 Oic., p. 142.
o.c.. p. 200.
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Vorsend naar het wezen van de
wetenschap
Ger Groot

De wetensehapsfilosofie mag zieh verheugen in een grote belangstelling.
Dat komt in Nederland onder andere tot uitdrukking in het grote aantal
vertalingen van wetensehapsfilosofisehe werken dat de laatste jaren is
versehenen. Wij proberen hier aan de hand van enkele van deze vertalingen de hoofdlijnen aan te geven van de huidige discussie over de grondslagen van de wetensehap. Op de aehtergrond van deze uiteenzetting
funetioneert het uitstekende boek van Herman Koningsveld Het verschijnsel wetenschap. Een inleiding tot de we ten sch ap sfilosofie .

I. Karl Popper
Popper wijst er in navolging van Hume op dat het onmogelijk is door
induetie tot universele wetten te komen. Op basis van een eindig aantal
waarnemingen kan men immers nooit beslissen tot een universele uitspraak (en een wetensehappelijke wet heeft de status van universaliteit).
Dat was ook al door Carnap onderkend en deze probeerde het probleem op
te lossen door middel van het invoeren van een induetieve logica van
waarschijnlijkheid of confirmatiegraad.
Popper brengt echter nog een tweede bezwaar in tegen deze voorstelling
van zaken : theorievrije observatie bestaat volgens hem helemaal niet.
Waarnemingen worden altijd gedaan op grond van bepaalde verwachtingen of dogma's. Elke observatie is een aetiviteit met een bepaald doel
en altijd gaat daar een bepaalde hypothese aan vooraf. Pas wanneer onze
verwaehtingen worden beschaamd, worden we ertoe genoodzaakt onze
dogma's te herzien. We proberen dan een nieuwe theorie uit, een nieuw
verwachtingspatroon dat aan de werkelijkheid wordt getoetst. In eerste
instantie is er geen enkele garantie dat de nieuwe theorie zal kunnen
standhouden. Er is sleehts sprake van een gissing, een conjecture, een
trial. Zolang deze niet met de werkelijkheid in strijd raakt, blijft ze als
nieuw dogma aanvaard ; maar ontstaan er problemen, d.w.z. blijkt de
werkelijkheid niet aan ons nieuwe verwachtingspatroon te beantwoorden
en wijst de gissing zich als error (refutation) uit, dan moet ook deze theorie
plaats maken voor wederom een nieuwe gissing.
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Zo ontwikkelt zich de dagelijkse kennis, zo ontwikkelt zich volgens Popper ook de wetenschap. Er wordt aan theorieen echter een aanvullende eis
gesteld, willen ze aanspraak maken op wetenschappelijkheid. En dat is de
eis dat ze weerlegbaar zijn. Er moet duidelijk worden aangegeven welke
waarnemingen onverenigbaar zijn met de theorie, met andere woorden
waar het risico ligt dat men loopt als men de theorie opwerpt. Er zijn
immers talrijke theorieen in omloop die zo ruim ofvaag gesteld zijn dat ze
altijd weI met de feiten in overeenstemming te brengen zijn. Deze theorieen
lijken weI heel veel te zeggen over de werkelijkheid, maar in feite zeggen
ze ons niets. Positieve bekrachtiging van de theorie kan als onderscheidingscriterium tussen echte en pseudo-wetenschap niet voldoen.
Popper drukt dat in De groei van kennis als volgt uit :
'1) het is gemakkelijk confirmaties, ofverificaties, voor bijna elke theorie
te vinden, als wij maar moeite doen ernaar te zoeken.
2) Confirmaties hebben aIleen waarde, als zij het gevolg zijn van riskante
voorspellingen, dat wil zeggen als wij een gebeurtenis hadden verwacht
die niet met de theorie in overeenstemming was geweest, wanneer wij
door de theorie in kwestie niet' op betere gedachten waren gebracht.
3) Elke goede wetenschappelijke theorie is een verbod : de theorie verbiedt dat bepaalde dingen gebeuren. Hoe meer de theorie verbiedt, hoe
beter zij is.
4) Een theorie die door geen enkele voorspelbare gebeurtenis kan worden
weerlegd, is onwetenschappelijk. Onweerlegbaarheid is geen deugd van
een theorie (zoals de mensen vaak denken), maar een ondeugd.
5) Elke echte test van een theorie is een poging haar te fasifieren, te
weerleggen. Testbaarheid is falsificeerbaarheid. Maar er zijn graden van
testbaarheid, sommige theorieen zijn beter testbaar, meer blootgesteld
aan weerleggingen dan andere. Zij nemen als het ware grotere risico's.
6) Positieve evidentie heeft geen waarde, behalve wanneer ze het resultaat is van een echte test van de theorie. Dit betekent dat het een serieuze
maar onsuccesvolle poging moet zijn de theorie te falsifieren, (Ik spreek in
dergelijke gevallen nu van 'versterkend bewijsmateriaal' of 'corroborating
evidence' .)
7) Er zijn testbare theorieen die door hun aanhangers nog steeds worden
verdedigd wanneer al ontdekt is dat zij onwaar zijn. Dit doen zij door bij
voorbeeld ad hoc een hulphypothese te introduceren of door de theorie ad
hoc zo te herinterpreteren dat deze door de gevonden evidentie niet meer
wordt weerlegd. Zo iets is altijd mogelijk, maar behoedt de theorie aIleen
voor weerlegging ten koste van haar wetenschappelijke status die hierdoor
geheel verdwijnt of in ieder geval vermindert.' 1
Dit criterium van falsificeerbaarheid fungeert voor Popper als het demar1 Karl R. Popper. De groei van kennis, Boom klassiek or 11, Boom Meppel1978, p. 61.
Dit is een vertaling door Zeno Swijtink van zes hoofdstukken uit Conjectures and Refutations, Londen 1963.
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catiecriterium tussen wetenschap en pseudo-wetenschap. Het fungeert
tevens als norm voor de objectieve waarheid. Deze wordt dus negatief
benaderd door middel van uitsluiting van onjuist gebleken theorieen. In
zijn Autobiografie zegt Popper daarover :
'Vooruitgang bestaat in het vinden van theorieen die ons steeds meer
vertellen, theorieen met een steeds grotere inhoud. Maar hoe meer een
theorie zegt, des te meer sluit zij uit ofverbiedt zij, en des te groter zijn de
kansen haar te falsifieren. Dus de theorie met meer inhoud is die theorie
die strenger getoetst kan worden. Deze overweging bracht mij tot een
theorie waarin vooruitgang van de wetenschap niet bleek te bestaan in het
verzamelen van waamemingen, maar in het omverwerpen van minder
goede theorieen en het vervangen daarvan door betere, in het bijzonder
door theorieen met meer inhoud.?
Het gaat er dus niet om theorieen positief (via verificatie of inductieve
confirmatie) te rechtvaardigen.
'We kunnen een theorie nooit rechtvaardigen. Maar we kunnen in een
heel andere zin soms onze voorkeur voor een theorie 'rechtvaardigen.'
wanneer we namelijk kijken hoe die theorie er voorstaat in het kritisch
debate Want een theorie moet kritiek beter kunnen doorstaan dan haar
concurrenten (.. ) In het verleden dachten de meesten filosofen dat iedere
aanspraak op rationaliteit rationele rechtvaardiging betekende. Mijn stelling was (.. ) dat rationaliteit rationele kritiek betekent (kritiek op eigen
theorieen en op die van anderen). Dus in tegenstelling tot de klassieke
filosofie, die het idee van rationaliteit verbond met definitieve, bewijsbare
kennis (..), bracht ik het idee van rationaliteit in verband met de groei van
hypothetische kennis . (.. ) Volgens deze opvatting gaat het wetenschappers om het zoeken naar steeds betere benaderingen van de waarheid. Het doeI van de wetenschap is meer en meer te kennen. Dit houdt in :
groei van de inhoud van onze theorieen, groei van onze kennis van de
wereld.'3
Een consequentie daarvan is dat de verklarende kracht of inhoud van een
theorie evenredig is aan de hoeveelheid waarnemingen waardoor zij kan
worden weerlegd, d.w.z. met de onwaarschijnlijkheid ervan. Naarmate
een theorie meer toestanden uitsluit, vertelt zij ons meer over de wereld.
Een theorie die aan dergelijke strenge eisen voldoet, moet immers weI
bijzonder sterk in de schoenen staan. Theorieen met een hoge mate van
toetsbaarheid of een grote invloed voldoen beter aan de eis van wetenschappelijkheid dan theorieen waarbij dat minder het geval is, want wetenschappelijkheid is toetsbaarheid, is weerlegbaarheid.
2 KarlR. Popper, Autobiografie, Aula 648, HetSpectrum, Utrecht/Antwerpen 1978, pp.
97-98. Een vertaling van Jack Bimer en Rob de Vries van Unended Quest, dat oorspronkelijk
deel uitmaakte van: Paul A. Schilpp (ed), The Philosophy of Karl Popper, DI. 14/1 en 14/2
van The LibrQIY of Living Philosophers, La Salle, Illinois, 1974. Later als paperback
uitgegeven bij Fontana/Collins, Engeland.
3 Autobiografie , p. 186.
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,..omdat een Iage waarschijnlijkheid betekent dat de theorie een grote
waarschijnIijkheid heeft weerIegd te worden, houdt dit in dat het een van
de doeIsteIlingen van de wetenschap is een grote mate van falsificeerbaarheid, weerlegbaarheid oftestbaarheid te bereiken en dit is in feite precies
dezeIfde doeIsteIling als een grote informatieve inhoud.
Het criterium of een theorie mogeIijkerwijs bevredigt, is dus testbaarheid
of onwaarschijnIijkheid : aIleen een theorie die zeer testbaar of onwaarschijnlijk is, is het waard getest te worden en bevredigt echt (en niet aIleen
maar potentieeI) wanneer zij strenge testen doorstaat'".
Theorieen zijn aldus constructies die steeds onder het teken van de voorIopigheid staan. De wetenschap kenmerkt zich daardoor, dat voortdurend
getracht wordt de opgeworpen gissingen te weerleggen, d.w.z. dat men
door empirische toetsing de theorie probeert kapot te krijgen. AIleen
wanneer een theorie rigoureus wordt aangevallen kan zij bewijzen solide te
zijn. In zijn referaat De logica der sociale wetenschappen vat Popper het
als voIgt samen :
'a) De methode van de sociale wetenschappen, evenals die van de natuurwetenschappen, houdt in dat pogingen tot oplossing van de problemen
waarvan wordt uitgegaan, worden getest.
Er worden oplossingen voorgesteld en bekritiseerd. Als zo 'n voorstel niet
toegankelijk is voor zakelijke kritiek, dan wordt het juist daarom als
onwetenschappeIijk verworpen, al is het misschien maar voorlopig.
b) Als het toegankelijk is voor een zakelijke kritiek, dan proberen wij het
te weerleggen ; want aIle kritiek bestaat in pogingen om te weerleggen.
c) Als een voorstel tot oplossing van een bepaald probleem door onze
kritiek wordt weerlegd, dan proberen wij het met een ander voorstel.
d)AIs het tegen de kritiek bestand is, dan accepteren wij het voorlopig ;
en weI accepteren wij het voorstel in de eerste plaats, omdat wij het de
moeite waard vinden om het verder te bespreken en te bekritiseren.
e) De methode van de wetenschap is dus die van de tentatieve oplossing of
van de inval, die aan controle door de scherpste kritiek wordt blootgesteld. Het is een kritische evolutie van de methode van de proef en de
vergissing (trial and error).
f) De zogeheten objectiviteit van de wetenschap bestaat in de objectiviteit
van de kritische methode : dat betekent echter v66r alles dat geen enkele
theorie boven kritiek verheven is, en ook dat de logische hulpmiddelen
van de kritiek - de categorie van de logische tegenspraak - objectief zijn' 5 •

4 De groei van kennis, p. 142.
5 Karl R. Popper, De logica der sociale wetenschappen , in : W.J.M. Bronzwaer, D. W.
Fokkema en Elrud Kunne-Ibsch (red), Tekstboek algemene literatuurwetenschap , Ambo
Basisboeken, Baarn 1977, p. 16. J. Verbaas vertaalde een groot fragment van Poppers Die
Logik der Sozialwissenschaften, Dit artikel verscheen oorspronkelijk in : Theodor W.
Adorno et al., Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie , Luchterhand, Darmstadt
en Neuwied, 1969.
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II. Thomas Kuhn
In de ogen van Thomas Kuhn verloopt de ontwikkeling van de wetenschap
heel wat minder egaal dan Popper suggereert. Daar moet vooraf bij worden opgemerkt dat Kuhn's invalshoek vrij sterk van die van Popper
verschilt. Bij de laatste gaat het om een theoretische reconstructie van de
wetenschappelijke evolutie, maar Kuhn richt zich veel meer op het werkelijk aanwijsbare, veel minder ideale proces. Zijn aanpak gaat sterk in de
richting van de wetenschapssociologie : het zijn bij hem niet allereerst
ideeen die in de wetenschap met elkaar in de slag gaan, maar gemeenschappen van onderzoekers.
Deze gemeenschappen zijn verenigd rond zgn paradigma's, Kuhn omschrijft deze paradigma's in zijn De structuur van wetenschappelijke revoluties" als 'algemeen aanvaarde wetenschappelijke prestaties die een
tijd lang modeproblemen en oplossingen verschaffen aan een gemeenschap van onderzoekers'". Het is een geheel van theorieen, experimenten en soms zelfs metafysische vooronderstellingen die tesamen
zoiets als een wetenschappelijk wereldbeeld constitueren. Het zijn apriori's die worden geacht voldoende buiten elke discussie te kunnen
blijven.
Zo'n paradigma komt tot stand via een, vaak stilzwijgende, afspraak.
Een wetenschap in wording kenmerkt zich door een verregaande diversiteit van meningen over de grondslagen van die wetenschap. Er zijn nog
geen modelvoorbeelden van puzzeloplossing, de vraagstellingen zijn vaak
nog niet uitgekristalliseerd en lopen onderling sterk uit elkaar, etc. Dit
wordt door Kuhn het stadium van de pre-paradigmatische wetenschap
genoemd. Het is de periode waarin zich verschillende scholen grondvesten en elkaar vaak apodictisch bestrijden.
'Speciaal de preparadigmatische periode wordt gewoonlijk gekenmerkt door
veelvuldige en diepgaande debatten over toelaatbare methoden, problemen en normen waaraan oplossingen moeten voldoen, hoewel hierdoor
eerder scholen dan overeenstemming gecreeerd worden.'8
'De vroege ontwikkelingsfasen van de meeste wetenschappen worden
gekenmerkt door voortdurende wedijver tussen een aantal verschillende
natuurbeschouwingen die elk gedeeltelijk zijn afgeleid uit, en aIle ruwweg
verenigbaar zijn met, de voorschriften van de wetenschappelijke methode. Niet een of andere methodische fout was het die de verschillende
scholen deed verschillen -ze waren aile wetenschappelijk - maardat wat
6 Thomas S. Kuhn, De structuur van wetenschappelijke revoluties , Boom Meppell972.
Een vertaling door Bastiaan Willink van: The Structure of Scientific Revolutions, The
University of Chicago Press, Chicago/Londen 1962. Dit boek maakt deel nit van de International Encyclopedia of Unified Science onder redactie van Otto Neurath, Rudolf Camap en
Charles Morris. Afdeling Foundations of the Unity of Science, Vol II, nr. 2.
.
7 De structuur..., p. 10.
8 o.c., p. 66.
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we hun onmeetbare wijzen van be schouwen van de wereld en het beoefenen van wetenschap daarin zullen gaan noemen. Waarneming en ervaring
kunnen en moeten strenge toelatingseisen stellen aan wetenschappelijke
overtuigingen, want anders zou er geen wetenschap zijn. Maar zij kunnen
niet aIleen beslissen over een speciaal systeem van overtuigingen. Een
duidelijk arbitrair element, samengesteld uit persoonlijke en historische
toevalligheden, is altijd een vormend bestanddeel van de overtuigingen die
door een gegeven wetenschappelijke gemeenschap op een gegeven tijdstip
worden aangehangen.'9
De wetenschappelijke groep kan echter pas werken wanneer een aantal
grondovertuigingen is geaccepteerd. Binnen dit paradigma kan men zich
dan, bevrijd van aIle grondslagendiscussies, rustig bezig houden met
het oplossen van wetenschappelijke problemen. Kuhn spreekt hier van de
normale wetenschap.
'In dit essay betekent 'normale wetenschap' onderzoek dat stevig is
gegrondvest op een of meer vroegere wetenschappelijk prestaties, prestaties die door een bepaalde wetenschappelijke gemeenschap een tijd lang
worden erkend als grondslag voor haar arbeid. (... ) Hun prestatie was
voldoende weergaloos om een stabiele groep van aanhangers afte houden
van concurrerende wijzen van wetenschappelijke activiteit. Tegelijk bleef
er nog genoeg onvoltooid om allerlei soorten problemen aan de gevormde
groep onderzoekers over te laten om ze op te lossen. (...) De studie van
paradigma's (.. ) geeft de student de belangrijkste voorbereiding op het
lidmaatschap van de bijzondere wetenschappelijke gemeenschap waarin
hij later zijn werk doet. Omdat hij zich aansluit bij mannen die de bases van
hun onderzoeksterrein leerden door middel van dezelfde concrete modellen, zal zijn verdere onderzoek zelden openlijke menigsverschillen over
grondslagen oproepen. Mannen wier onderzoek gebaseerd is op gemeenschappelijke paradigma's zijn gebonden aan dezelfde regels en
normen voor de wetenschappelijke praktijk. Die gebondenheid en de
duidelijke eensgezindheid die emit voorvloeit zijn eerste vereisten voor
normale wetenschap, d.w.z. voor het ontstaan en voortbestaan van een
bijzondere onderzoekstraditie.' 10
Hieruit blijkt al dat Kuhn het normale wetenschappelijke bedrijfaIleen ziet
functioneren binnen bepaalde tradities, d.w.z. binnen bepaalde paradigrna's. Het paradigma reikt de puzzels aan die moeten worden opgelost. Zo
houdt de wetenschap zich be zig met het verzamelen van steeds meer
relevant feitenmateriaal, met het ontwikkelen van instrumenten om de in
het paradigma opgesloten theorieen te toetsen, het vergelijken van theorie
en feiten en met het uitwerken van de theorie. Het paradigma ontwikkelt
zich 'in de breedte'. Binnen het door het paradigma gedefinieerde probleemveld worden steeds meer puzzels opgelost (en opgeroepen). De
9
10

O.C.,
O.C.,

p. 19.
p. 25-26.
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normale wetenschap leeft van detailonderzoek en haar levenskracht valt
af te meten aan de ruimte die ze geeft aan deze activiteit van probleemoplossing.
De grondgegevens van het paradigma worden daarbij niet ter discussie
gesteld. En hier ligt het grote verschil met Poppers theorie, die van
falsificatie van theorieen uitging en daaraan zijn criterium van wetenschappelijkheid verbond. Volgens Kuhn wordt het paradigma in de praktijk zo lang mogelijk gesauveerd, bijvoorbeeld door het invoeren van
ad-hoc hypothesen of door ,het simpelweg onopgelost laten van problemen. Met het loslaten van het paradigma zou immers het hele gebouw
van de betreffende wetenschap (d. w .z. de onderzoeksgerneenschap en het
daarmee verbonden onderwijs) in elkaar kunnen storten. Toch kan op een
bepaald ogenblik het aantal anornalieen zodanig zijn toegenomen dat
het paradigma zelf in een crisis geraakt.
'Hoewel het geloof (van de wetenschappers) zwakker kan beginnen te
worden en ze daarna kunnen overgaan tot het be schouwen van alternatieven laten ze het paradigma dat ze naar de crisis leidde niet vallen.
D. w .z. ze behandelen afwijkingen niet als tegenvoorbeelden, hoewel ze
dat weI zijn in het vocabularium van de wetenschapsfilosofie. (... ) Als ze
eenmaal de status van paradigma heeft bereikt wordt een wetenschappelijke theorie pas ongeldig verklaard als er een alternatieve kandidaat is om
haar plaats in te nemen. Er is geen enkel proces door de historische
bestudering van de ontwikkeling van de wetenschap aan het licht gebracht
dat ook maar iets gemeen heeft met de methodologische stereotypie van
de falsificatie door een directe vergelijking met de natuur. (.. )
De beslissing om het ene paradigma te verwerpen is altijd tegelijkertijd die
beslissing om het andere te aanvaarden, en het oordeel dat tot die beslissing leidt behelst de vergelijking van beide paradigma's met de natuur en
met elkaar. 1 1
Plotseling kan het ene paradigma voor het andere worden ingeruild en
vaak verloopt dat via een strijd tussen onderzoeksgeneraties. Men kiest
voor een nieuw paradigma ; en dat gebeurt meer op grond van geloof
(gesteund door de verwachting en eerste ervaring van het groter puzzeloplossend vermogen van het nieuwe paradigma) dan op grond van
redenering. De ontwikkeling van een wetenschap verloopt dus binnen de
paradigma's 'in de breedte' (de term is niet van Kuhn) en tussen de
paradigma's sprongsgewij:e, revolutionair.
'Paradigma's zijn helemaal niet corrigeerbaar door normale wetenschap.
In plaats daarvan leidt normale wetenschap (.. ) uiteindelijk slechts tot de
erkenning van anornalieen en crisistoestanden. En deze worden niet door
overpeinzingen en interpretaties beeindigd, maar door een betrekkelijk
plotselinge en ongestructureerde gebeurtenis vergelijkbaar met een ver'I

11 o. c., p. 97.
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andering van Gestalt. Wetenschappers spreken vaak van 'de schellen
vielen van mijn ogen' of van de 'lichtflits' die een tevoren duistere puzzel
verheldert en die het mogelijk maakt om de delen op een nieuwe wijze te
zien zodat voor het eerst een oplossing mogelijk wordt.' 1 2

III. Imre Lakatos
Is Kuhn met zijn model de richting ingeslagen van de sociologie, en heeft
hij de poging opgegeven de groei van de wetenschap rationeel te verklaren, Lakatos probeert weer het rationele element in te voeren, zonder
echter Kuhns inzichten geheel aan de kant te schuiven. Hij neemt daarmee een positie in die halverwege tussen Popper en Kuhn in ligt. Dat komt
ook tot uitdrukking in de Nederlandse titel van het boek waarin hij zijn
opvattingen uiteen heeft gezet : Wetenschapsfilosofie en wetenschapsgeschiedenis, de controverse tussen Popper en Kuhn. 13
Kuhn beschrijft volgens Lakatos een wetenschappelijke revolutie als een
religieuze bekering. Het laatste citaat wijst daar ook Ope Daarmee is het
wetenschapsbedrijf prijsgegeven aan de irrationaliteit. Poppers model is
uitermate rationeel : de eliminatie van onjuiste theorieen verloopt daar via
strikte lijnen en objectieve, onontkoombare criteria. Kuhn heeft er volgens Lakatos echter terecht op gewezen dat de feitelijke wetenschapsgeschiedenis helemaal niet zo gestroomlijnd verliep als Popper beschrijft.
Theorieen die volgens Poppers criteria allang gefalsifieerd hadden
moeten zijn, werden vaak toch niet verworpen, maar met behulp van
allerlei kunstgrepen gered. Lakatos probeert nu de rationaliteit van Poppers' model te verbinden met Kuhn's schildering van de feitelijke gang van
zaken in de wetenschapsgeschiedenis.
'Bij het beschrijven van een historisch voorbeeld dient men mijns inziens
de volgende methode aan te wenden : 1) men geeft een rationele reconstructie ; 2) men probeert deze rationele reconstructie te vergelijken met
de werkelijke geschiedenis en daarbij zijn eigen rationele reconstructie
wegens gebrek aan historische betrouwbaarheid, en de werkelijke geschiedenis wegens gebrek aan rationaliteit te bekritiseren.' 14
Van Kuhn neemt Lakatos het paradigma-begrip over, dat bij hem researchprogramma heet. Dit waarborgt een zekere continuiteit in het
wetenschappelijk onderzoek, doordat de methodologische regels ervan in
het programma zijn vastgelegd. AIle wetenschappelijke research-programma's worden gekarakteriseerd door een harde kern ; dit zijn negatief12 o.c., p. 144.
13 Imre Lakatos, Wetenschapsfilosofie en wetenschapsgeschiedenis , de controverse
tussen Popper en Kuhn, Boom, Meppel z.j., vert. Karel van der Leeuw. Deze tekst verscheen oorspronkelijk onder de titel Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes in : I. Lakatos en A. Musgrave (red), Criticism and the Growth of
Knowledge, Cambridge University Press, 1970.
14 Wetenschapsfilosofie, p. 52.
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heuristische regels die aangeven welke theorieen onverenigbaar zijn met
het betreffende programma. Daaromheen bevindt zich een beschermende
laag van hulphypothesen, die' de schok van experimenten moet opvangen
en die steeds opnieuw moet worden aangepast, of zelfs volledig herzien,
om zo de geharde kern te verdedigen.' 15 •
Een falsificatie van de theorie leidt dus niet onmiddellijk tot het opgeven
ervan, maar hoogstens tot het bijstellen van een of meerdere hulphypothesen. Evenals Kuhn laat Lakatos ook ruimte voor een proces van het
opgeven van het ene research-programma ten behoeve van het andere :
dat is echter geen zaak van bekering, maar van een rationele procedure.
De eis is dat de nieuwe theorie (het hart van een nieuw researchprogramma) meer feiten voorspelt dan de oude, geen feiten onverklaard laat
die door de oude weI verklaard werden en bovendien dat de voorspelde
feiten ook in de empirie worden aangetoond (waar weI enige tijd overheen
kan gaan). Bij Lakatos is er dus geen sprake van een krachtmeting tussen
de theorie en de feiten, zoals bij Popper, maar van krachtmeting tussen
twee (of meer) concurrerende theorieen , gespeeld over de band van de
feiten.
Lakatos gaat daarbij uit van een meervoudigheid van concurrerende research-programma's, terwijI Kuhn uitgaat van een monopoliepositie van
een paradigma, althans in de fasen van 'norrnale wetenschap'. Men moet
de wetenschap in Lakatos" ogen opvatten als een continu sIagveld ; alleen
dan kan het begrip vooruitgang een zinvol begrip zijn ; het wordt immers
afgemeten aan de hand van een vergeIijking tussen verschillende programma's. De diverse research-programma's zijn in een constante strijd
gewikkeld om zo snel mogeIijk zo veel mogeIijk feiten te produceren die
kunnen dienen als 'verificatie" voor de eigen theorie.
,De geschiedenis van de wetenschap is er een van concurrerende researchprogramma"s (of 'puradigma' s") geweest en dat hoort ook zo , het is
geen opeenvolging van perioden van 'normale wetenschap' geweest : hoe
sneller de concurrentie op gang komt, hoe beter voor de vooruitgang.
Theoretisch pluralisme is beter dan theoretisch monisme : in dit opzicht
hebben Popper en Feyerabend geIijk en Kuhn ongeIijk.
De idee van concurrerende research-programma's leidt tot het probleem: hoe worden research-programma's verworpen ? (.. ) Kan er
sprake zijn van objectieve redenen (in tegenstelling tot sociaal-psychologische redenen) om een programma te verwerpen, dat wil zeggen de harde
kern ervan en het programma om beschermende zones te creeren te
verlaten ? GIobaaI genomen is mijn antwoord daarop, dat een dergelijke
objectieve reden wordt verschaft door een rivaliserend research-programma dat het voorgaand succes van zijn concurrent verklaart en het
verdringt door een verdergaand vertoon van heuristisch vermogen' 16.
15
16

O.C.,
O.C.,

p. 46.
p. 68.
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Zo wordt van elk research-programma geeist dat het voortdurend in
verklaringskracht toeneemt. Dat is voor Lakatoe het kenmerk van de
echte wetenschap. Lakatos ruilt het falsificationisme van Popper in voor
een bepaalde vorm van verificationisme, waar hij zegt dat het de positiefheuristische taak van elke theorie is bevestigende feiten op het spoor te
komen. Tussen de verschillende research-programma's is er echter sprake
van een concurrentiestrijd waarbij elk programma zal trachten door een
grotere verklarende kracht de andere te overtroeven.
'Hetdogmatische vannormale wetenschap is dus geen belemmering voor
groei, zolang we het combineren met Poppers inzicht, dat er goede
normale wetenschap is die tot vooruitgang leidt, en slechte die tot achteruitgang leidt, en zolang we vastbesloten blijven research-programma's
onder bepaalde objectief aangegeven voorwaarden, op te geven.' 17

IV. Paul Feyerabend
Lakatos stelde als eis aan de wetenschap dat de research-programma's
progressie moesten vertonen. Doen ze dat niet, dan gaan ze aan degeneratie ten onder en worden door andere programma's overvleugeld. Lakatos
verbindt daaraan echter niet de eis dat een research-programma, op het
moment dat het enige achterstand oploopt t.a. v. concurrerende programma's, onmiddellijk moet worden verlaten. Het zou zich in de toekomst nog kunnen revancheren en dus is het niet irrationeel als wetenschappers binnen het oude programma blijven werken. Feyerabend zegt
daarop :
'Wetenschappers hoeven een degenererend programma niet los te laten en
kunnen er zelfs in slagen om uit een degeneratieve fase terug te komen en
hun rivalen te overstijgen. Dit heeft tot gevolg dat zij onder aile wi1lekeurige omstandigheden rationeel te werk gaan, met als enige voorwaarde dat zij degenererende programma's degenererend noemen en progressieve progressief. Dit betekent dat Lakatos met mooie woorden de
schijn ophoudt van een methodologie. Het is echter in werkelijkheid geen
methodologie. ' 18
En hij voegt daar als conclusie aan toe dat zelfs uit de meest complexe
methodologie die wij bezitten (n.1. die van Lakatos) blijkt dat er helemaal
geen wetenschappelijke methode bestaat.
Aan de hand van een aantal uitvoerige voorbeelden laat hij in zijn boekln
strijd met de methode zien hoe irrationeel de wetenschap vaak tewerk
gaat. Hoe er tegen aile logische en methodologische regels gezondigd

17 O.C., p. 89-90.
18 Paul K. Feyerabend, Hoe verdedigen wij onze samenleving te gen de wetenschap,
vertaald door Louis Boon, in : Harry Kunneman (red), Wetenschap en ideologiekritiek,
Boom, MeppellAmsterdam, 1978, p. 190.
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wordt, ook en vooral bij het invoeren van de meest vruchtbare concepten
uit de wetenschapsgeschiedenis.
'Bijna niemand is bereid toe te geven dat Copernicus misschien weI dieper
in de problemen heeft gezeten dan de Aristotelisch-Ptolernaeische kosmologie en dat zijn inzichten zich konden doorzetten dankzij ad hoc
veranderingen in het bewijsmateriaal, schoonschijnende argumenten en
een hoop blah blah. En toch was het Galilei's hechte geloofin Copernicus,
zijn geestdrift, zijn propagandistisch talent en zijn bereidwilligheid mensen beet te nemen die een zeer beslissende rol speelden in de strijd die op
het punt stond los te barsten. Het is interessant om te zien hoe wantrouwig
Galilei ten aanzien van de ervaring is en hoe vaak bij meer waarde hecht
aan een interessante en intrigerende inval dan aan een heldere en duidelijke waarneming.' 19
Het is volgens Feyerabend dit anarchisme dat de wetenschap vooruit
brengt, terwijl de methodologische law-and-order principes voor die vooruitgang de dood in de pot betekenen.
'Het moet nu langzamerhand duidelijk zijn, dat het idee van een onwrikbare methode of rationaliteitstheorie berust op een te naieve kijk op de
mens en zijn sociale omgeving. Voor degenen, die bet rijke materiaal dat
de geschiedenis verschaft in ogenschouw nemen en die niet van plan zijn
die gegevens uit te hollen vanwege het bevredigen van hun lagere instincten of hun hunkering naar intellectuele veiligheid in de vorm van helderheid, precisie, objectiviteit, waarheid, zal het duidelijk zijn dat er slechts
een principe bestaat dat men onder aile omstandigheden, in aile fasen van
de menselijke ontwikkeling kan verdedigen. Dat principe luidt : alle s is
mogelijk - anything goes '20.
Daarbij gaat het Feyerabend er niet om elke regel in de wetenschap uit te
bannen. Hij wit benadrukken dat geen enkele regel beilig is en houdt een
vurig pleidooi voor de fantasie als minstens gelijkwaardig aan de rationaliteit. Zijn anarchisme is dus een strijd tegen het absolute gezag van een
beginsel, en komt op voor een veelheid van methodologieen in een pluralistische wetenschap.
'Het is niet mijn bedoeling om een bepaalde verzameling algemene regels
te vervangen door een andere reeks : veeleer ben ik van plan de lezer
ervan te overtuigen dat aile methodologieen, zelfs de meest voor de hand
liggende, hun beperkingen hebben. Dit kan het best worden aangetoond
door de beperkingen en zelfs het irrationele te laten zien van enkele regels
die hij ofzij van fundamenteel belang acht. (.. ) Men dient daarbij goed voor
ogen te houden dat de bewijsvoering en retoriek die ik gebruik, geen

19 Paul K. Feyerabend, Deskundigen in een vrije samenleving, vertaald door Ilonka
de Lange, in : Kunneman, Wetenschap en Ideologiekritiek, p. 165.
20 Paul K. Feyerabend, In strijd met de methode. Aanzet tot een anarchistische kennistheorie, Boom, MeppellAmsterdam 1977, p. 34. Een vertaling door Hein Kray van
Against Method, New Left Books, Londen 1975.
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uitingen zijn van welke diepe overtuiging dan ook. Ze tonen hoogstens aan
hoe gemakkelijk het is mensen op rationele wijze bij de neus te nemen.
Men kan een anarchist vergelijken met een geheim agent, die het spel van
de Rede speelt om het gezag van de Rede (en van de Waarheid, Eerlijkheid, Gerechtigheid enzovoort) te ondermiinen'?".
Voor Feyerabend is geen enkele methode heilig, maar ook de wetenschap
zelf is niet heilig. Met grote felheid keert hij zich tegen de aanmatigende
houding van deze nieuwe religie. Zoals vroegerde godsdiensten, zo eist nu
de wetenschap het opvoedingsrecht op de scholingsinstituten Ope Politieke beslissingen worden steeds vaker genomen door zgn. deskundigen.
Wetenschappelijk is een toverwoord. Tegen die tendensen roept Feyerabend op tot een bevrijding uit de wurggreep van de ideologisch versteende
wetenschap, op dezelfde manier als men zich een aantal generaties geleden heeft losgemaakt uit de dodelijke omhelzing van de Enige Ware
Religie. Hij pleit voor een herstel van de zeggenschap van de leek.
'Er bestaat geen enkel argument dat de buitengewone plaats van de
wetenschap in onze samenleving rechtvaardigt. Er zijn door de wetenschap grote daden verricht, maar dat geldt evenzeer voor andere ideologieen (...) Er bestaat geen wetenschappelijke methode die de wetenschap
onderscheidt van de rest. De wetenschap is slechts een van de vele
ideologieen die de motor vormen van de samenleving en zij dient ook als
zodanig behandeld te worden. '22
De leek, vindt Feyerabend, moet weerbaar gemaakt worden tegen de
totalitaire aanspraak van de wetenschap, die hem zijn oorspronkelijke
creativiteit heeft ontnomen. Hij wi! een opvoeding die mensen dwaas en
recalcitrant maakt ; niet anti-wetenschappelijk, maar een opvoeding
waarin de wetenschap slechts een van de vele my then is die onderwezen
worden.
'Onder een volwassen burger versta ik iets anders dan iemand, die onderricht ontvangen heeft in een bepaalde ideologie (.. ) en die nu zijn ideologie
als een mentale tumor met zich meezeult. Een volwassen burger is iemand
die in staat is om z'n eigen standpunt te bepalen en die beslissen kan over
datgene wat hem het meest aanstaat. (.. ) Ais voorbereiding op zijn keuze
zal hij kennis nemen van de belangrijkste ideologieen als historische
verschijnselen en er zich niet toe laten verleiden om de wetenschap te zien
als de enige redelijke manier om problemen op te lossen. Zijn wetenschappelijke opleiding zal hij combineren met het bestuderen van andere
sprookjes, zoals my then uit primitieve samenlevingen, zodat hij voldoende gegevens heeft om tot een vrije keuze te komen. '23
Daarmee heeft Feyerabend zijn terrein verbreed van wetenschapskritiek

21 In strijd met de methode, p. 40-41.
22 Hoe verdedigen wij ... , p. 192.
23 In strijd met de methode, p. 362.
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tot maatschappijkritiek. Waarschijnlijk een logische stap in een samenleving die zo door de wetenschap wordt getekend als de onze. (Ook
Popper heeft zich op dit gebied gewaagd). Minder duidelijk zichtbaar dan
de technische bemvloeding is deze invloed van de wetenschap op het
denken van de samenleving in zijn diepste wortels. Daaruit blijkt de
politieke relevantie van deze debatten, hoe exotisch ze ook mogen lijken.
Want de inrichting van de samenleving wordt mede bepaald door het soort
wetenschap dat wordt beoefend en nagestreefd, en dat naar zijn wezen
allerminst onomstreden blijkt.
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Conflict in Indochina
Frans Sier

'De werkelijkheid lijkt op vele punten met deze beeldvorming in strijd (de
beeldvorming slaat op het ontstaan van oorlog als een plotseling en aanwijsbaar verschijnsel in de tijd). Besluiten zijn maar zelden traceerbaar tot
op een 'punt' waar ze genomen zijn. Wat er precies aan de hand is, is zelfs
voor degenen die er nauw bij waren betrokken, meestal onduidelijk.
Oorlogen zijn zelden rationeel gefundeerd, al worden ze achteraf vaak als
zodanig beschreven. Er zijn legio voorbeelden van situaties die anders
liepen dan de betrokkenen verwachtten. De veronderstelling van rationaliteit, beheersbaarheid van menselijk handelen die ten grondslag ligt aan
de afschrikkingstheorie, is gebaseerd op een opvatting over het ontstaan
van Jaoconflicten die in de geschiedenis weinig steun vindt. Beide wereldoorlogen ontstonden uit een escalatieproces, zo luidt een andere realistischer visie' . 1
Het gewapend conflict in Indochina heeft volgens radio Peking tot doel
Vietnam een lesje te leren en haar te dwingen haar invasie in Cambodja en
de schendingen van Chinees gebied stop te zetten. Deze verklaring en de
toonzetting ervan, doordat er gewezen wordt op het Vietnamese expansionisme, illustreert duidelijk de verstoorde relaties tussen Cambodja
en Vietnam, Vietnam en China.
Een tweede aspect in het ontstaan van de gespannen situatie in het Verre
Oosten zijn de internationale verhoudingen die de spanning in dit gebied
nog vergroten. Het focus hiervan ligt bij de relatie tussen de Sovjet-Unie
en China en de betekenis van de afzonderlijk landen en Indochina voor de
internationale machtspolitiek.
Een derde en even belangrijk aspect is de interne situatie van de direct
betrokken landen.

1 Ph. Everts en H.W. Tromp, Thema's in de polemologie, in Intermediair, nr. 3, 19
januari 1979.
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Interne situatie
Ik wil niet ingaan op de interne situatie van Cambodja en Vietnam en mij
wat dit betreft, beperken tot enkele algemene opmerkingen.
Vietnam en Cambodja zijn twee landen die in de opbouwfase van het
communisme verkeren. De methoden die Pol Pot hierbij hanteerde waren,
indien ik de persberichten moet geloven, verre van menselijk en op zijn
minst niet-humanitair te noemen, zodat het vervangen van zijn regiem niet
als een grote slag voor de wereld of voor het communisme beschouwd
hoeft te worden. De manier waarop dit gebeurde echter weI. Het bracht
voor het eerst in de geschiedenis twee Aziatische communistische regeringen met elkaar in een groot gewapend conflict. Vietnam die de in dit
land opgerichte Cambodjaanse bevrijdingsbeweging steunde, kwam met
een gedeelte van haar leger door deze steun in Cambodja terecht en
assisteerde de Cambodjanen die daarom gevraagd hadden, bij het verdrijyen van de regering Pol Pot.
Men mag echter ook aannemen dat een aantal Cambodjanen niet zo blij is
met deze gang van zaken. Begrijpelijk indien men bedenkt dat de Vietnamese bevolking 10 keer zo groot is als die van Cambodja en dat er vanuit
Vietnam altijd tedere gedachten zijn gewijd aan een Indochinese federatie
die aIleen al door de numerieke meerderheid van de Vietnamezen
Vietnam het leiderschap hiervan zou opleveren.
Deels door historisch gegroeid wantrouwen ten opzichte van de Vietnamese heersersdrang, deels door ervaringen die de huidige Cambodjaanse
bevolking hier persoonlijk mee zegt te hebben en doordat de relatie van de
Cambodjaanse leiders met de Chinese uiterst hartelijk was, hebben zi] een
beroep gedaan op hun Chinese bondgenoot hun te helpen in de strijd tegen
de in hunogen Vietnamese overheerser. Op zo'n verzoek wordt echter
niet altijd direct ingegaan. Dat China in dit geval een offensief tegen
Vietnam opende, was dan ook veelmeer het gevolg van haar eigen geschillen met Vietnam en verschuivingen in de intemationale politieke
situatie.

Vietnamese vluchtelingen
Tussen de Vietnamezen en de Chinezen bestaat net zon wantrouwen als
tussen de Cambodjanen en de Vietnamezen. Van oudsher vrezen de
Vietnamezen door hun noorderburen geknecht te worden. Dit wantrouwen vormt een grondtoon in de Vietnamese internationale opstelling
en -is een van de oorzaken dat zij zich ideologisch meer richten op de
Sovjet-Unie. Waren de verhoudingen tussen China en Vietnam in dejaren
zeventig nog redelijk te noemen, met het toeneme van de propagandaoorlog tussen de leiders van de Sovjet-Unie en China verslechterde deze al
snel. Behalve de zojuist genoemde Sino-Sovjet relaties zijn hiervoor echter nog andere redenen te noemen. Naarmate de ideologische keuze van
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Vietnam duidelijker werd, ontstonden er aan de grenzen van Vietnam met
Cambodja en China grensincidenten. Deze incidenten namen aan de China-grens nog toe nadat zich daar duizenden Chinese vluchtelingen meldden om in hun oude vaderland weer toegelaten te worden. Deze vluchtelingenstroom stoorde de Chinese leiders hevig.
Ten eerste, zo zeggen zij, wonen er al eeuwenlang Chinezen in Vietnam en
mede omdat zij tijdens de vrijheidsoorlog tegen het imperialisme samen
met het Vietnamese yolk strijders voor de vrijheid hebben geleverd en zich
dus als goede revolutionairen hebben gedragen, vinden de Chinese leiders
het onbegrijpelijk dat nu zoveel van oorsprong Chinese burgers zoveel
moeite doen Vietnam uit te komen. Naarmate het aantal Chinese vluchtelingen toenam, werd ook het wantrouwen en de irritatie bij de Chinese
leiders steeds groter en werd de houding van de Vietnamese leiders uitgelegd als een directe provocatie aan het adres van China.
Ten tweede heeft dit te maken met interne problemen en vragen die deze
vluchtelingenstroom in China oproept.

De overzeese Chinezen
Er wonen zeer vee I Chinezen buiten China. Exacte cijfers zijn hier natuurlijk niet over, maar hun aantalloopt in de tientallen miljoenen. Deze
Chinezen hebben echter altijd een bijzondere binding met hun land van
oorsprong behouden, Ik hoef maar te herinneren aan de enorme bedragen
die de Chinezen over hebben om toch maar begraven te worden in Chinese
bodem. Deze groep Chinezen vormt in het land waar zij wonen, voor
China een makkelijke ingang op economisch en misschien ook wei politiek
niveau. Daarom tracht China ten opzichte van deze burgers overzee een
duidelijke en rechtlijnige politiek te voeren door hen zoveel mogelijk
zekerheden vanuit het land van oorsprong te bieden en tegelijkertijd de
landen waar deze Chinezen wonen, zo min mogelijk aanleiding te geven
tot wantrouwen wat betreft de Chinese politiek en oogmerken ten opzichte
vandeze overzeese Chinezen.
Erg opvallend in dit kader is dat, nadat de wereldpers zich ontfermd had
over de vluchtelingen uit Vietnam, de Volksrepubliek hierop reageerde
met het officieel bekendmaken van hun politieke opstelling tegenover de
Chinezen overzee en de landen die hen herbergen. Deze politiek komt op
het volgende neer :
1) De Chinese regering erkent het bestaan van dubbele nationaliteiten
niet.
2) De Chinese regering moedigt het aannemen van de nationaliteit van het
land waarin men woont aan.
3) Degene die de nationaliteit van een ander land heeft aangenomen,
wordt niet langer als Chinese staatsburger beschouwd en dient de plichten
en rechten in dat land te eerbiedigen.
4) Degene die .in een ander land domicilie heeft maar het Chinese

Frans Sier/Conflict in Indochina

743

staatsburgerschap behoudt, is toch volledig onderworpen aan de wetten
en de gewoonten van het land waarin men woont.?

Nationale minderheden in China
Een gevolg van de acties van China op Vietnamees grondgebied is dat de
Chinese regering aan de hele groep buitenlandse Chinezen heeft laten zien
dat zij toch voor de rechten van haar burgers in den vreemde durft op te
komen. Zo'n soort rol als de Verenigde Staten voor de Amerikanen
trachten te vervullen. Een tweede effect in verband met deze groep is dat
door deze acties in de Chinese gemeenschappen in den vreemde wat meer
sympathie zal ontstaan voor de Volksrepubliek door het aanwakkeren van
een patriottisch gevoel in deze veelal afgesloten gemeenschappen. Dit is in
verband met de grotere behoefte aan betrouwbare handelspartners van
zeer groot belang.
Een probleem dat hiermee verband houdt, zijn de minderheidsgroepen in
China. Zes procent van de Chinese bevolking bestaat uit 54 nationale
minderheden. De Chinese regering maakt veel propaganda dat zij het
eigen karakter van deze volkeren' wenst te erkennen en te behouden.
Behalve dat dit begrijpelijk is vanwege de ideologische uitgangspunten
van de Chinese regering waarin gelijkheid van de nationaliteiten ten opzichte van elkaar wordt gewaarborgd, heeft dit ook DOg praktisch politieke
redenen. Maken de nationale minderheden slechts 6 procent van de hele
Chinese bevolking uit, zij leven op meer dan 50 procent van het hele
Chinese grondgebied' en vervullen zodoende een belangrijke rol bij het
handhaven van het Chinees bestuur in deze gebieden. Een andere retlen
waarom deze minderheidsvolkeren voor China van be lang zijn, is dat de
Chinezen die zich in het buitenland hebben gevestigd., vooral uit het
zuiden en uit deze volkeren afkomstig zijn. Hier komen weer de Chinezen
overzee om de hoek kijken, die bovendien ook een natuurlijk opvangkader
gaan vormen voor de grote aantallen Chinese studenten die in het buitenland studeren en na terugkomst in China bereid moeten zijn hun krachten
te wijden aan de opbouw van het land.

Relatie met de Sovjet-Unie
Veel belangrijker echter zijn de beweegredenen van China die voortkomen uit haar relatie met de Sovjet-Unie en de politieke activiteiten van
China op intemationaal niveau. De verhouding tussen China en de SovjetUnie heeft door de inval in Vietnam weI zijn dieptepunt bereikt.

2 Publikatie in het Volksdagblad van Peking, overgenomen uit Peking Review van 3
juli 1978.
3 Peking Review, nr. 6, 9 februari 1979, p. 17.
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Ideologisch waren er altijd wei tegenstellingen of in ieder geval wei meningsverschillen tussen deze twee landen. Maar de relatie werd pas ernstig
verstoord toen de Sovjet-Unie aan het eind van de jaren vijftig weigerde
China van wapens te voorzien, die indien zij gebruikt zouden worden, de
Sovjet-Unie wellicht konden betrekken in een internationaal conflict. Dat
deze weigering ook het gevolg was van een toen al opstekende angst van
de Sovjet-U nie voor hun niet zo volgzame en talrijke buur, moet zeker niet
uitgesloten worden geacht.
Het verschil tussen de twee communistische machten verdiept zich
daarna snel. Zich baserend op de uitspraak van Mao 'Zoek de waarheid uit
de feiten' en op de uitspraak van Lenin waarin hij het heeft over een
specifieke karaktertrek van het imperialisme, namelijk: dat de imperialistische staten de wereld naar rato van kapitaal en kracht verdelen,
rekenen de Chinezen de Sovjet-Unie tot een imperialistische staat die uit is
op wereldhegemonie.
De theorie van de drie werelden en de uitspraak dat de nationale strijd een
zaak van klasse-strijd is, bepalen voor de Chinezen de positie van de
Sovjet-Unie op het wereldtoneel en de juiste houding die men moet aannemen tegenover een supermacht die zo dichtbij ligt.
De theorie van de drie werelden verdeelt de wereld in drie belangengroepen waartussen zich op basis van klasseverschillen een voortdurende strijd voltrekt.
Tot de eerste wereld worden de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie
gerekend. Dit zijn de supermachten, zij verdelen en beheersen de wereld
en trachten de rest zoveel mogelijk uit te buiten.
De tweede wereld zijn Japan, Europa en Canada. Deze staten zijn sterk
geindustrialiseerd, maar zijn wat betreft hun economie athankelijk van de
eerste wereld en van de derde wereld (grondstoffen, goedkope arbeidskrachten).
De Derde Wereld, zegt Mao, heeft een immense bevolking. Uitgezonderd
Japan behoort heel Azie tot de derde wereld, ook heel Afrika uitgezonderd
de 'blanke landen' en heel Latijns Arnerika."
Met deze theorie is er geen houden meer aan. De angst voor de SovjetUnie wordt steeds groter en het wantrouwen tegen de Sovjet-Unie wordt
ook niet door haar politieke daden gelogenstraft. In China ontstaat een
anti-Sovjet sfeer en ook de Sovjet-Unie gaat zich officieel afkeren van wat
er In China gebeurt, door het Maoisme als revisionistisch te bestempelen.
De spanningen nemen toe en het komt zelfs tot grensconflicten tussen
beide staten. Hiema stabiliseert deze situatie zich tot een vrij passief
elkaar in de gaten houden. Deze toestand duurt voort tot na de dood van

4 Zie Streven, mei 1978, biz. 735, L.L.S. Bartalits, De buitenlandse politiek van de
Volksrepubliek China na de dood van Mao-Tse-toeng.
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Mao en Zhou En-Lai. Moskou hoopt dan op enige verbetering, maar deze
blijft uit.

Verslechtering
De situatie verergert zelfs nog als de bende van vier ten val wordt gebracht
en Hua Guo-Feng en later Deng Xiao-Ping de belangrijkste politieke
figuren in China worden. In het kader van een nationaal-economisch
opbouw-programma appeleren zij aan het sterke eenheidsgevoel van de
Chinezen en het is niet onmogelijk dat zij dit patriottisme extra impulsen
willen geven door in te spelen op een dreiging van buitenaf, in dit geval van
de Sovjet-Unie.
Omdat zij voor hun opbouwprogramma veel know how en technologie
nodig hebben, die China aIleen op voor haar aanvaardbare wijze kan
betrekken van het Westen, worden de daarvoor benodigde politieke betrekkingen met het Westen verrassend snel aangeknoopt (niet zonder
grote concessies van Chinese kant, maar ook niet zonder die van westerse
kant voor wie makkelijke winsten in een slappe economische tijd welkom
en misschien zelfs noodzakelijk zijn).
Door deze snelle acties verandert de positie van China in de wereld.
Angst voor omsingeling en soortgelijke machtspolitieke redeneringen
worden nu van toepassing op de verhouding tussen China en de SovjetUnie. Dit heeft tot gevolg dat ook de politieke situatie in Indochina
onderworpen wordt aan dit machtsdenken. Deze ontwikkeling loopt parallel met verhoogde spanning, eerst tussen Cambodja en Vietnam en later
tussen Vietnam en China.
In dit licht is het misschien wei leerzaam te vememen dat er zich al sinds
lange tijd gewapende conflicten voordeden aan de grens van Vietnam en
Cambodja, maar dat deze zich altijd beperkten tot een regionaal conflicts.
De spanningen aan de Vietnamees-Chinese grens lopen parallel met de
verscherpte Sino-Sovjet relatie, een ontwikkeling die niet meer te stuiten
is wanneer Vietnam het samenwerkingscontract met de Sovjet-Unie ondertekent.
Een neveneffect van de militaire acties in Vietnam is wellicht nog het
volgende. China is in Azie op zoek naar partners en bondgenoten. Door
het ingrijpen in Vietnam heeft China ten opzichte van huidige en potentiele
bondgenoten bewezen dat zij er niet voor terugschrikt haar wapens op te
nemen ter verdediging van hun belangen. Ditzelfde kan gezegd worden in
relatie tot het verdedigen van haar eigen belangen en zal wat betreft de
kwestie Taiwan en de verschillende besprekingen die zij voert over omstreden grensgebieden, haar onderhandelingspositie verstevigen.
Dat het langzamerhand gemeengoed wordt tee bestraffing van politieke
5 Zie Streven, maart 1978, p. 558.
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activiteiten grenzen over te steken en acties tegen de boosdoeners te
voeren op vreemd grondgebied, is een verontrustende ontwikkeling in de
wereldpolitiek. Hierbij denk ik dan aIleen nog aan de duidelijkste voorbeelden zoals Rhodesie, Israel, Angola en Timor. Ook moet ik denken aan
de uitspraak van Stalin over het ontstaan van de tweede wereldoorlog,
waarin hij zegt dat het theoretisch natuurlijk waar is dat de tegenstellingen
tussen de kapitalistische en de socialistische staten groot is, maar dat de
wereld het meest op zijn hoede moet zijn voor de strijd van kapitalistische
staten onderling die zij voortdurend moeten voeren ter vergroting van hun
markt en ter vernietiging van concurrenten", Het is te hopen dat er in
Indochina geen situatie zal ontstaan die deze uitspraak ook voor de socialistische staten zal doen opgaan.

6

Uit V.1. Lenin, A public letter to Boris Souvraine.
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Kritiek en 'werkelijkheid'
In ons taalgebied zijn er maar een paar
mensen die zich met Zuidamerikaanse
letteren bezighouden. Daarom is hun
verantwoordelijkheid extra groot. Reden temeer om op te passen voor wat
prof. Shaw uit Edinburg de 'partijlijn
noemt. Als je bv. stelt dat Gabriel Garcia Marquez in zijn romans en verhalen geen 'geengageerd' auteur is, valt
iedereen over je heen. Julio Cortazar
zei van zichzelf net hetzelfde aan
Barber van de Pol (Vrij Nederland,
4.11.78). In haar inleidend stukje reveleert zij deze m.i. zeer terechte appreciatie en voegt er ijskoud aan toe dat
dat niet waar is !
'Wanneerhij dat zegt, heb ik de indruk
dat hij eerder een standpunt vertegenwoordigt dan dat hij ontspannen praat' .
In plaats van Cortazars psychische toestand te evalueren, had zij er beter aan
gedaan naar zijn argumenten voor dat
'standpunt' te peilen.
Natuurlijk is niet elke roman die van
over de oceaan komt een meesterwerk,
maar de weinigen die ons bereiken verdienen een aandachtig onderzoek. Zo
verscheen vorig jaar de roman El astillero (1961) onder de titel De werf'
(uitstekend vertaald door B. van de Pol)
van de bij ons vrijwel onbekende "Great
Old Man' uit Uruguay, Juan Carlos 0netti (°1909).
Welke
behandeling
valt
deze
nieuwkomer op onze markt te beurt ?
Voor wie op zoek is naar een ste1 Uitgeverij Meulenhoff, 1978, 191 bIz.

reotiepe 'Zuidamerikaanse realiteit", of
naar voedsel voor maatschappijkritische steJlingen, lijkt het verhaal ongeloofwaardig: Larsen, de hoofdpersoon, wordt directeur van een werf
waarvan een kind kan zien dat ze totaal
failliet is en nooit meer tot leven zal
komen.
Geen fantastiek a la Borges, geen indigenistische epiek a la Scorza, geen magisch realisme a la Garcia Marquez.
Ook de stijl doet bij de eerste lezing
vreernd aan : 'Haar boventanden waren groot en vooruitstekend en ze
lachte stotend, met een verbaasd, aandachtig gezichtje, alsof ze de lach uit
haar lichaam perste en keek hoe hij, te
groot voor haar, stralend wit ontsnapte ; hoe hij in de lucht verdween en
in een tel, zonder sporen ofecho's na te
laten, oploste, vervloog, boven de bar,
boven de schouders van de barman, in
de spinnewebben tussen de f1essen op
de plank". (biz. 13)
Je kan deze passage niet 'plaatsen", als
je niet heel Onetti' s werk overziet.
El pozo (De put), zijn eerste belangrijke
novelle, dateert uit 1939. Eladio Linacero, een veertigjarige man die de balans van zijn leven opmaakt, denkt : 'Ilk
ben een eenzaam man die zit te roken
op een willekeurige plaats in de stad ;
rondom mij verloopt de nacht, als een
ritus, stap voor stap, en ik heb niets met
haar te maken. Nu en dan zijn er ogenblikken dat het bloed in mijn slapen op
hetzelfde ritme klopt als de nacht. Ik
heb mijn sigaret helemaal opgerookt,
zonder te verroeren '.
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Een raar soort quietisme, dat uitloopt
op volgende slotbedenking van Linacero: 'Ik glimlach vredig, doe mijn
mond open, laat mijn tanden tegen elkaar klappen en bijt zachtjes in de
nacht. Alles is nutteloos en je moet
tenminste de moed hebben jezelf niets
wijs te maken. Ik had graag de nacht op
een blad papier geprikt, alsof zij een
grote nachtvlinder was. Maar zij was
het, die mij opgetild heeft met haar golven, als het vale lichaam van een dode,
en die mij medogenloos meesleurt, temidden van kou en vaag schuim, naar
het diepste van de nacht'.
Het is alsof Onetti in zijn werk dat gevoel van de midlife crisis als uitgangspunt heeft genomen. Wat tot dan toe zin
gaf aan je leven valt weg. Door een
zekere inertie blijf je je werk doen,
maarje bentje pijnlijk bewust datje een
rol speelt.
Juist dat spel maakt ruimte voor een
andere realiteit. Bij Onetti zelfis dat het
geval : vanaf La vida breve (Het korte
leven - 1950) heeft zijn hele werk zich
samengetrokken in het fictieve stadje
Santa Maria. Daar speelt zich ook de
eerste Larsen-episode af: de man
wordt er directeur van een bordeel (wat
altijd al zijn ideaal (!) geweest was,
maar de vrouwen die hij er samengebracht heeft zijn zo afgetakeld, dat
men hem Juntacadaveres noemt, Lijkenverzamelaar, zoals de gelijknamige
roman uit 1964 heet (in de verhaalchronologie komt hij voor De Werj).
Santa Maria is Yoknapatawpah aan de
Rio de la Plata. Ook stilistisch voel je
onmiddellijk de invloed van Faulkner.
Het stadje staat dichter bij ons dan het
mytische Macondo van Garcia Marquez ofhet Comala van Rulfo. AIsjeDe
werf leest, voel je je alsof je in de gebouwen van een gesloten mijn in Wallonie of in Limburg wandelt. Maar volgens Robert Lemm is het oord eigenlijk
'een soort Zuidamerikaanse variant op
Peyton Place'. (Vrij Nederland,
9.12.78).
AlsofOnetti dat soort goedkope, waarschijnlijke stationsliteratuur produceerde. 'Geen humor doorbreekt de
sleur, zoals in de romans van Manuel
Puig'. (En ironie dan ?). We zijn weI be-
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ter gewend: 'Hoogtepunten, bizarre
gebeurtenissen en wondertjes, zoals in
het Macondo van Garcia Marquez'.
Het was te verwachten : de Zuidamerikaanse romans worden be- en veroordeeld op grond van de clichernatige
verwachtingen van sommige critici.
'Het proces van de ontnuchtering bij
Kafka is veel tragischer, omdat er voor
de protagonist (Jozef K.) meer te zeggen valt'. Larsen is immers maar 'een
ietwat naieve proleet (!), kalend, corpulent en van middelbare Ieeftijd'. Het
kunnen niet aIlemaal patriarchen zijn pardon, want volgens Lemm is dat de
'echte' Garcia Marquez niet meer -, het
kunnen niet allemaal
Aureliano
Buendia's zijn. Mensen moeten een 'bestemming' hebben, in plaats van 'zinloos dood te gaan'. Alweer het engagement ? Jawel : in Onetti' s laatste werken komt, volgens Lemm - maar ik geloof er niets van - 'de schuIdvraag aan
de orde , misschien een nieuwe wending
in het werk van de auteur, aangezien hij
de verantwoordelijkheidskwestie tot
dan toe bewust had vermeden' . Hij is in
zijn twijfels blijven steken, schrijft
Lemm verwijtend, terwijl de roman een
bijdrage moet leveren om de maatschappij, die vastgeroest is en haar
grondslagen niet meer ter discussie
stelt, open te breken. Daartegenover
kan je aIleen maar deze uitlating van
Eladio Linacero zetten, en ze toepassen op Onetti : 'Het is duidelijk dat ik
niet schrijven kan, maar ik schrijf over
mezelf (EI pozo).
Het proza van Onetti is 'kleurloos', aldus nog Lemm. 'AI in het Spaans heb ik
de grootste moeite mijn aandacht bij het
boek te houden. Ais het saai wordt ligt
dat in geen geval aan de vertaalster' . Er
moet blijkbaar ' couleur locale' zijn, anders valt de lezer in slaap. 'De werf
heeft in ieder geval nog een verhaal ;
Juntacadaveres, daarentegen, aangeprezen als Onetti's meesterwerk, is niet
om door te komen' . Zuid-Amerika, paradijs van de vertellers-die-hun-onschuld-nog-niet-verloren-hebbenl(Lemm
over Garcia Marquez tot aan Honderd
jaar ... ) ! 'Gelukkig lopen de NederIandse zinnen viol'. Zo geeft de Hollandse gave der talen dit half-mislukte
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produkt toch nog een kans.
Wat zou Mario Vargas Llosa bezield
hebben toen hij beweerde ten opzichte
van Onetti een niet te delgen schuld op
zich te nemen door een prijs te aanvaarden die, volgens hem, eigenlijk aan
de U ruguayaan toekwam ? Hoe hebben de conservatieve 'onsterfelijken'
van de Real Academia Espanola het in
hun hoofd gehaald, voor de Cervantesprijs 1978 allemaal Zuidamerikanen voor te stellen - met Onetti op
kop ? In zijn nawoord voor De werf
schrijft Jose Donoso : 'Ik betwijfel of
Onetti zich bekommert om de maatschappelijke nood in de troosteloze gehuchten aan de Rio de la Plata. Ik betwijfel of hij zijn personages bewust begiftigt met een gecomprimeerde psychische geloofwaardigheid. En ook
betwijfel ik of hij ons De werf wil pre-

749

senteren als een metaforische uitdrukking van een eenduidige cosmogonie of
metafysica'. Eike auteur schrijft zoals
hij geveerd is. Wie dat niet aanvaardt,
opent de weg voor allerlei vormen van
artistieke chantage (M. Vargas Llosa).
Ais een criticus een auteur afkraakt,
betekent dat, voor de Zuidamerikanen
althans, meteen een afgang. Reden te
meer om zich niet te laten feiden door
stereotiepe voorstellingen of ideologische standpunten. Er is al genoeg aan
ethnocide gedaan, al was het maar door
aan de Zuidamerikaanse roman dezelfde functie toe te kennen als aan een
reisagentschap. Dit verwijt komt van
de alhier nog onbekende Argentijnse
romancier Ernest Sabato. De man vermoedt bIijkbaar welk onthaal zijn werken hier zullen krijgen ...
Guy Posson

De Rechtshulp
Vroeger was het volkomen duidelijk.
Bordewijk beschrijft het in 'Karakter'
meesterlijk. Rechtshulp werd gegeven
door bona fide advocaten en daarnaast
nog door een soort juridische onderwereid bestaande uit zaakwaarnemers, die
men met vettige tasjes door het kantongerecht zag sluipen. Aan de advocaat was samenwerking met een dergelijk figuur natuurlijk ten strengste
verboden. Beide, advocaat en zaakwaamemer werden voor hun arbeid
betaald. De advocaat sprak van zijn
honorarium dat wil zeggen ere-loon.
Het geld was slijk der aarde. Kon de
client niet betalen dan hielp hij hem om
wille van God : pro Deo.
Nu kwam dat laatste buiten strafzaken
niet veel VOOf. Meestal was er bepaald
dat aan lieden die geen advocaat konden betalen een van de oudste en wijste
advocaten moest worden toegewezen.
Maar wat hadden de armen uit de vorige eeuw te procederen ? Ze kochten
hooguit het allernoodzakelijkste en te
verkopen hadden ze niets. Voor de rest
stond alles vast. Als ze hun huur niet
betaalden dan moesten ze er uit, als de

baas ze niet meer nodig had werden ze
werkloos. Daar hielp geen lieve moeder
en zeker geen rechter aan.
Aan dat alles is veel veranderd. Er
kwam, al in het begin van de eeuw een
nieuwe arbeidswetgeving waarbij de
arbeider niet zomaar kon worden ontslagen. Later kwam er huurbescherming. Maar bovenal werden er
andere dingen gekocht: autos, t. v. "s
kortom de duurzame consumptie-ar-"
tikelen. Meestal werden die aankopen
op een of ander wijze gefinancierd.
Meer rechten, meer geld en dus meer
aanleiding tot conflicten en processen.
Maar advocaten zijn minstens even
duur als dokters. Voor het betalen van
de dokter kwam een regeling. Het
ziekenfonds ; voor de advocaat kwam
een dergelijke regeling niet. Tot ver na
de tweede wereldoorlog bleef hij zijn
bijstand kosteloos verrichten. Helaas
vaak niet al te goed. Het waren niet
meer de wijste en oudste advocaten die
de pro-deanen bij moesten staan maar
vaak de jongste en minst ervaren medewerkers op een advocatenkantoor.
Want ook dat speelde bij de veran-
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dering een rol, Het advocatenkantoor
kwam Ope Eerst enkele compagnons,
nu vaak met tientallen vast gesalarieerde advocaten in vaste dienst :
soms met filialen in verschillende steden en soms zelfs in het buitenland. De
advocatuur werd een bedrijf op zich
zelf. En dat moest betaald worden. Zo
kwam er staatsvergoeding voor de prodeo zaken, eerst aIleen bij strafzaken,
later ook bij burgerlijke zaken.
Maar het advocatenkantoor heeft inmiddels de sfeer aangenomen van het
directiekantoor en de advocaat gedraagt zich als de directeur. Dat geeft
drempelvrees. In de zestiger jaren zien
we dan alleriei nieuwe rechtshelpers
ontstaan. De rechtswinkel, het juridisch bureau van de vakbond, de sociale raadslieden. Er ontstaat een toestand waarvan een prospectus onlangs
schreef, dat iedere sociaal-economische groep komt met bepaalde soorten
rechtsproblemen bij bepaalde rechtshulpverleners.
Die
rechtshulpverIeners verdelen we dan in grote lijnen in
twee soorten, namelijk de commerciele
en de sociale. Onder de eerste vallen
dan de advocaten en de opvolgers van
Bordewijks zaakwaarnemers, de grote,
meestal ook internationaal georganiseerde incasso-bureaus. AIle andere
zijn dan de sociale hulpverleners. Bij de
eerste spreekt men niet aIleen van
commercieel omdat de organisatie op
bedrijfs-economische wijze is opgebouwd uitgaande van het winstoogmerk, maar ook omdat de hulp vooral
verleend wordt aan cornrnerciele organisaties. Sommige advocaten-kantoren proberen ook te werken in het nietcornmerciele gebied en proberen ook
zelf niet op winst beluste hulpverleners
te zijn. Dat zijn dan de zogenaamde
advocaten-collectieven. De langharige
advocaat in spijkerpak voldoet echter
over het algemeen zo weinig aan de
image van de advocaat bij degene die
hulp moet hebben, dat de clientele van
de groepen hoofdzakelijk komt uit progressieve politiek bewogen hippie-kringen. Maar voldoet de advocaat weI aan
zijn image dan is de brug tussen hem en
de rechtszoekende zo groot dat een,
vereist, werkelijk vertrouwen maar ui-
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terst moeilijk tot stand kan komen. Maar
de anderen ? Wat kunnen de mensen die,
om de hulp te kunnen bieden, de image
van de rechtswinkel of van hetjuridisch
bureau van de vakbond hebben opgebouwd, nu eigenlijk uitrichten ? Vaak
zullen zij in ons stelsel, waarbij iedereen door een procureur bij de rechtbank vertegenwoordigd moet zijn, toch
gebruik moeten maken van de hulp van
advocaten, wat natuurlijk het vertrouwen 'van hun clienten niet bevordert. 'Kun je daar niet zelf voor zorgen 'I', Maar aan de andere kant wordt
de meeste hulp gevraagd als mosterd na
de maaltijd. Men komt hulp vragen als
er eigenlijk al lang niets meer geholpen
kan worden. De meeste moeilijkheden
ontstaan doordat mensen op juridisch
gebied fouten maken. Men laat termijnen
verlopen, men tekent de meest wonderlijke contracten, men zegt niet op
tijd ja of nee, men schrijft brieven die
als toezeggingen te begrijpen zijn, men
vergeet op het juiste ogenblik iets te
zeggen of men praat waar men had
moeten zwijgen. Dan komen de moeilijkheden en dan is er voor geen enkele
vorm van rechtshulp meer iets te helpen. De cornmerciele rechtshulp heeft
met dat soort moeilijkheden weinig te
maken. Hun clienten weten waar het
om gaat, hebben geschoolde mensen in
dienst om contracten op te s tellen en
om bij personeelsmoeilijkheden op het
juiste ogenblik de juiste maatregel te
nemen. Door die daar bestaande
rechtskennis wordt de te verlenen
rechtshulp veel effectiever. De geschillen waarbij hulp verleend moet
worden betreffen dan ook vaak juridische
interpretatie-problemen. De sociale
rechtshelper moet een uitkomst zien te
vinden in een direct probleem van menselijke nood, waarbij hij, zoals gezegd,
door wat er gebeurd is, voor dat zijn
hulp werd ingeroepen, vaak niets meer
kan doen.
Dergelijke noodsituaties zijn dan ook
feitelijk aIleen te voorkomen indien we
die dingen die gebeuren voor dat hulp
wordt ingeroepen kunnen voorkomen.
In feite is er iets nodig als een preventieve rechtshulp. Dat wil zeggen : nu de
mensen meer rechten hebben gekregen
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moeten zij die rechten ook leren kennen. Ze moeten niet alleen weten dat
die rechten er zijn, maar ze moeten ook
weten hoe ze toegepast moeten worden. Men zal moeten weten of men iets
moet doen of niet en men zal het juiste
ogenblik moeten leren kennen om naar
de rechtshulpgever toe te gaan. Met
andere woorden : er is onderwijs in het
recht nodig. Iedere Nederlander
spreekt Nederlands, hij moetdus weten
wat er met die Nederlandse taal gedaan
kan worden, hij moet ze zo goed mogelijk leren gebruiken. Vandaar het taalonderwijs. Iedere Nederlander maakt
deel uit van de Nederlandse rechtsgemeenschap ; als staatsburger is hij
een geheel van rechten en plichten. Hij
zal dus die rechten en plichten moeten
leren kennen. Vandaar rechtsonderwijs.
In ieder geval zal iedere schoolverlater
die deel gaat nemen aan het arbeidsproces de voornaamste regels van het
arbeidsrecht moeten kennen. Zo zal
iedereen die een gezin sticht of een
huishouden begint de voornaamste regels van het consumenten recht moeten
kennen. Rechtsonderwijs mag dan ook
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niet zijn een uittreksel uit het academische curriculum. Aan aIle mogelijke
theoretische indelingen, die voor de jurist nuttig zijn om iets op te zoeken,
heeft de gewone rechtszoekende niets.
Wat men moet kennen zijn de voornaamste bepalingen van de voornaamste, meest voorkomende overeenkomsten. Nederland schiet op dit
punt ver tekort. Terwijl in de angelsaksische landen de burger zijn rechten,
ook tegenover de staat kent, bestaat
hier op dat punt iets dat met analphabetisme gelijk te stellen is. Na de afschaffing van de oude HBS, waar recht nog
een verplicht yak was, is dat nog verergerd. Weliswaar kent men nu het yak
Economie en Recht bij het VWO, maar
daar recht op het centraal schriftelijk
examen niet gevraagd wordt, wordt het
op vrijwel geen enkele school ook werkelijk gegeven. In deze toe stand moet
een radicale verandering komen. Nodig
,is desnoods maar enkele lessen verplicht
. rechtsonderwijs voor iedere scholier.
De nu nodige rechtshulp is een kostbare
maar vaak vergeefse zaak, die door dat
ze vergeefs is nog vaak tot verbittering
leidt ook.
C.J. Boschheurne
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Naast Yigal Yadin - de opgraver van
o.a. Razor en Massada - en Jochanan
Aharoni, is Michael A vi-Yonah een der
bekendste Israelische archeologen. Op
zeer ongedwongen wijze heeft hij de
beginseJen van de archeologie en de geschiedenis van dit yak in het Nabije
Oosten beschreven. Meer dan een
eerste kennismaking wil dit boekje niet
zijn, maar toch bevat het genoeg informatie om er veel van te Jeren. De onderschriften bij de talrijke fotos
zouden m.i. wei iets uitvoeriger en wat
accurater hebben gemogen. Zo treft
men op p. 44 de beroernde Codex van
Hammurapi aan met het zielige bijschrift ~ zuil uit Mesopotanie ~ .
Pane Beentjes

de kerkvader die in 178 bisschop van
Lyon werd geen organisch geheel
vormt. Vooral het vierde gedeelte van
dit verweerschrift tegen de gnostische
beweging van die tijd zou hooguit een
verwarde en onhandige bundeling van
allerlei disparate bewijsteksten bieden.
Op basis van een interessante combinatie van' citations-cles' en 'citations
dappui' meent onze auteur nu de coherente gedachtengang en de interne
structuur van dit gedeelte uit Irenaeus ~
werk te kunnen staven.
Ret is hier niet de plaats om voor ingewijden dieper op de voor- en nadelen
van deze studie in te gaan. Wie zich
geboeid weet door de voor de Patristiek
zo wezenlijke dialectiek tussen het
Oude en het Nieuwe Verbond vindt
hier een doorlopend commentaar van
hoge waarde dat ongetwijfeld verduidelijken zal hoe Irenaeus de spanning
tussen Wet en Evangelie feitelijk beziet.
E. Kerckhof

Philippe Bacq, De /' ancienne a La
nouvelle Alliance selon S. Irenee,
Lethielleux, Paris, 1978, 424 pp., FF.
192.

Karola
Denken
paische
366 pp.,

Onder deze titel verschijnt een doctoraatsverhandeling waarvan C. Kannengiesser en P. Nautin de promotoren
waren. Deze thesis omvat een grondige
Jiteraire analyse die zowel de formele
als de theologische eenheid tracht te
bewijzen van Irenaeus' Adversus
Haere ses IV. Want op basis van allerlei
bronnenstudies poneren vooral Duitse
geleerden steeds weer dat dit werk van

Op 4 augustus 1977 stierf de Duitse
wijsgeer Ernst Bloch wiens hoofdwerk het bekende Das Prinzip Hoffnung [19591 was. Dit boek, als een
soort in memoriam bedoeld, bundelt
een aantal teksten die bij deze gelegenheid werden uitgesproken in Ludwigshafen, waar Bloch in 1885 geboren werd, of in Tubingen, waar hij
hoogleraar was, na in 1961 uit de DDR

Godsdienst
Michael Avi - Yonah, Von Expeditionen, Ausgrabungen und Funden.
Einfiihrung in die Archiiologie, Benziger Verlag, Zurich/Koln, 1978, 96 pp.

Bloch, Adelbert Reif e.a.,
heisst Ueberschreiten, EuroVerlagsanstalt, Koln, 1978,
DM. 24,80.
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te zijn uitgeweken. Maar ook meer
substantiele bijdragen treft men hier
aan. Zo geven o.a. J. Moltmann, J.B.
Metz, M. Walser en W. Harich akte
van de invloed die Bloch op hen heeft
uitgeoefend. Wat dergelijke getuigenissen uit het buitenland betreft vindt
men er voor Belgie enkele beschouwingen van E. Mandel en L.
Abicht.
E. Kerckhof
Jan Bonsen, Politieke lezing van de bijbel, een werkboek, Eltheto, nr 59, Tijdschrift over godsdienst en politiek,
N.e.S.V.,
Woudenbergseweg 54,
Zeist, 1978, 148 pp., fl. 12,50.
Wat de auteur onder 'politieke Iezing
van de bijbel' verstaat lezen we in het
voorwoord: 'We bedoelen met politieke lezing niet een politieke praktijk
zoals die van de christen-demokratie :
zulk een praktijk heeft niets aan de politieke lezing van de bijbel : ze zijn er
eerder mee gebaat, als de bijbel niet
gelezen wordt. Een politieke lezing van
de bijbel is een lezing die staat tegenover een burgerlijke lezing. Een politieke lezing is een lezing van mensen
die werken aan bevrijding van maatschappelijk verdrukten. Oat is een
keuze die in dit boek al gemaakt is' (p.
7). Een aantal zaken wordt naar het mij
voorkomt in dit boek niet duidelijk genoeg behandeld. In de materialistische
exegese wordt nogal eens geschopt
tegen de verworvenheden van de burgerlijke exegese (zoals b.v. Formgeschichte, Religionsgeschichte), maar in
het boek van Bonsen is liefst een heel
hoofdstuk aan deze benaderingen gewijd (60-96). Desgevraagd deelde de
auteur mij mee dat het nooit de bedoeling van de materialistische exegese
is (en is geweest) om de goede en
bruikbare verworvenheden van de
'burgerlijke' bijbelwetenschap overboord te gooien. Wat de materialistische exegese de andere leeswijzen
verwijt is dat ze zich vaak niet aan de
tekst houden, terwijl zij zelfs juist
sterk tekstgebonden is en zoekt naar
de tekstproduktie (maar aIleen vanuit
de gegeven tekst). In een eventuele
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tweede druk van Bonsens boek zou dit
tweede hoofdstuk dan ook wat duidelijker en uitgebreider herschreven kunnen worden. Hetzelfde zou ik willen
bepleiten voor een deel van het derde
hoofdstuk, daar waar het gaat om de
feitelijke analyse van teksten.· De
auteur geeft namelijk aan, dat men van
elke tekst drie analyses moet maken :
een functionele, een actionele en een
culturele. Vervolgens geeft hij een
drietal teksten, maar van geen enkele
biedt hij een complete analyse in deze
drie fasen (Openb, 12 :1-18 wordt
functioneel, Mk. 6 : 32-44 actioneel en
Mk. 12 :18-27 cultureel geanalyseerd),
zodat een buitenstaander weI een idee
krijgt hoe in elk van de drie analyses de
accenten liggen, maar het niet aan een
tekst gedemonstreerd krijgt. Oat deel
van de tekst waar het gaat om 'een
werkboek' komt helaas niet uit de verf.
Voor groepen waar de auteur zelf aanwezig kan zijn is dat uiteraard niet bezwaarlijk, maar voor lezers die het
boek echt helemaal zelf moeten
verwerken, is naar mijn oordeel aanvullende informatie vereist. Men kan
deze waarschijnlijk het best vinden in
het boek van Michel Clevenot, dat sedert kort ook in Nederlandse vertaling
voorhanden is : Een materialistische
benadering van de bijbel, Ten Have,
Baarn, 1978, 140 pp.
Pane Beentjes
Ulrich Dannemann, Theologie und Politik im Denken Karl Barths, [Gesellschaft und Theologie, Systematische
Beitrage 20] Kaiser, Munchen/Grunewald, Mainz, 1977, 274 pp.
Naast Rudolf Bultmann en Paul Tillich
omvat het triumviraat der moderne
theologie ook Karl Barth. Deze laatste
bracht de godgeleerde wereld in opschudding met zijn Romerbrief [1919/
1922] en vestigde zijn reputatie als
kerkvader van de xxe eeuw verder
met zijn omvangrijk oeuvre dat Die
kirchliche Dogmatik [1932-1967] zou
heten. Bij de interpretatie van wat
Barth schreefbestaat echter gevaar dat
men zijn orientatie naar de concrete
politieke praxis afzwakt of zelfs hele-
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maal uit het oog verliest. In Barths visie
omvat het Rijk van Gods soevereine
Heerschappij wei degelijk sociaal-kritische implicaties voor de menselijke
samenleving. Op dit punt is zijn betoog
helemaal niet zo onschuldig als sommigen doen uitschijnen die Barths kapelaanstijd in een arbeidersparochie
en zijn houding tegenover het religieuze
sociaIisme tot meerdere eer en glorie
van God wegmoffelen achter de rol die
hij in de Bekennende Kirche en bij het
opstellen der Barmer Erkliirung
speelde.
In zijn doctoraatsverhandeling - waarvan J. MoItmann met recht en reden de
publikatie deed bewerkstelligen - geeft
de auteur de verhouding van politiek en
theologie weer, die bij nader toezien in
de 'Romeinenbrief', in de 'KerkeIijke
Dogmatiek' aan het licht zal treden, of
heel algemeen in de ontwikkeling van
Barths theologisch denken dat hieraan
correspondeert. Wie zijn dossier 'Politieke Theologie' of 'Christendom en
Socialisme' aanvullen of uitdiepen wit
vindt in deze goed gedocumenteerde
en scherp gearticuIeerde studie heel
wat impulsen om theologisch brisante
begrippen als maatschappij, liberalisme, staat, militarisme, revolutie,
ideologiekritiek, burgerlijke samenleving, dictatuur, democratie, proletariaat, vervreemding, kapitalisme, enz.
op onvervalste wijze weer een echte
functie te geven in het ruimere kader
van Karl Barths dialectische theologie.
E. Kerckhof
Jos Dhooge, Opvattingen en houdingen
van Vlaamse Schoolcatecheten, Patmos, Antwerpen/Amsterdam, 1977,
140 pp. BF. 295.
Voor geinteresseerden signaleren we
graag dit boekje dat de resultaten bundelt van een onderzoek dat in 1975 in
Vlaams-Brabant werd doorgevoerd en
waarbij werd nagegaan hoe de catecheet zijn taak ziet en zichzelf definieert, o.a. tegenover sociaIe instituties
als Kerk en school waarmede hij
ambtshalve geconfronteerd wordt. Wie
met deze problematiek echt begaan is,
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kan met het materiaal dat hier geboden
wordt op realistische grondslag zijn illusies toetsen of zijn vermoedens onderzoeken. Naakte waarheden hebben
nog nooit iemand kwaad gedaan, integendeel.
E. Kerckhof
Louis Dupre, L' autre dimension, Essai
de philosophie de La religion, Cerf, Paris, 1977, 320 pp., FF. 70,-.
Onze landgenoot geraakte hier in het
verleden reeds bekend met o.a.
Kierkeguards theologie ofde dialectiek
van het Christen- Worden [1958] en De
filosofische grondslagen van het
Marxisme [1970]. Als produkt van zijn
professorale arbeid in de Verenigde
Staten verscheen aldaar in 1972 The
Other Dimension, A Search for the
Meaning of Religious Attitudes
[Doubleday, New York]. Na de
stroomversnelling van 1968 viel deze
studie ginds met de prille hoop op een
vroomheidsherleving samen en oogstte
daar in bepaalde kringen dan ook de
nodige voor- en tegenstanders. In de
reeks Cogitatio Fidei verscheen nu een
Franse vertaling die aan KardinaaI
Suenens werd opgedragen en op persoonlijke aanwijzing van de auteur een
verkorte versie van de oorspronkelijke
tekst biedt. Naar het einde van het boek
toe vielen zodoende meer omstreden
reflecties over schepping, alienatie en
verlossing weg en bleef er een meer
homogeen geheel over.
Met een grondige belezenheid die in
een aantal interessante referenties uitmondt situeert de auteur eerst de religieuze ervaring en waarschuwt voor
hen die de ambiguiteit ervan door objectieve of subjectivistische fixaties
willen ondervangen. Verdere hoofdstukken bieden een aantal klassieke beschouwingen over religieuze taal, mythen en symbolen, de openbaring van
het 'heilige', het wezen van de mystiek
en de wijze waarop men deze facetten
van het menselijke bestaan in relatie tot
een 'andere' dimensie dient te duiden
en te begrijpen.
Wie begaan is met een antwoord op het
huidige secularisatieverschijnsel vindt
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hier beslist een pakket behoorlijk gestructureerde verhelderingen die in het
kader van de godsdienstfilosofie reeds
hun functie hebben bewezen en eventueel ook als 'anti-dotum' kunnen
dienen tegen wat men vaak als de
huidige beschavingscrisis omschrijft.
Oaarom is het ongetwijfeld redelijk en
verdienstelijk dat dit boek nu ook een
Franse vertaling en hiermede een
ruimere actieradius kreeg.
E. Kerckhof
H.A.P. Grieshaber en Walter Jens, Jesus von Nazareth, Kreuz Verlag, Stuttgart, 1978,96 pp., OM. 32,-.
In 1935 maakte de Westduitse graficus
en schilder Helmut Grieshaber-geboren
in 1909 en vooral bekend wegens het
grote formaat van zijn werken - een
aantal houtsneden over het leven van
Jezus, getiteld 'Reutlinger Passion". Op
een in 1977 in Munchen, Essen en Zurich gehouden tentoonstelling over
'Duitsland in de jaren dertig' zijn achttien (niet door nazi-Ouitsland vernietigde) afdrukken voor het eerst in de
openbaarheid gekomen. Hier vinden
we ze nu ook in boekvorm, vergezeld
van door Walter Jens bewerkte teksten
uit het Mattheusevangelie (in 1977 afzonderlijk verschenen: Walter Jens,
Am Anfang der Stall - Am Ende der
Galgen : Jesus von Nazareth, Kreuz
Verlag, Stuttgart, 123 pp., DM. 12,80).
Een mooie maar dure uitgave in prachtige kleuren en sprekende vormen.
Pane Beentjes
B. Hemelsoet, Galaten, (Verklaring
van een Bijbelgedeelte) Kok, Kampen,
1978, 103 pp., fl. 12,75.
Wie de verklaring van het Markusevangelie door B. Hemelsoet heeft gelezen kan nu bij dezelfde auteur in de leer
voor de Brief aan de Galaten. In de hem
typerende stijl en de hem zo kenmerkende associaties voert hij ons in
twee maal zeven hoofdstukjes naar het
hart van Paulus" prediking. Typografisch had het boekje een veel overzichtelijker - en dus rustiger - karakter
kunnen hebben, waar de citaten uit de
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Galatenbrief zelf als zodanig in de tekst
herkenbaar waren geweest.
Panc Beentjes
Jakob Kremer, Die Osterevangelien Geschichten urn Geschichte , Verlag
Katholisches Bibelwerk GmbH, Stuttgart/Oesterreichisches
Katholisches
Bibelwerk GmbH, Klosterneuburg,
1977, 240 pp., OM. 24,-.
In 1970 werd te Rome een internationaal congres gehouden over de verrijzenis van Jezus. Sedertdien werd de
studie van de zgn. Paasverhalen opvallend geintensiveerd , zo zelfs dat J akob Kremer, internationaal erkend geleerde inzake deze problematiek, zijn in
1968 gepubliceerde werk "Die Osterbotschaft der vier Evangelien" nu
reeds heeft moeten herzien en totaal
omwerken. Voorliggend boek is hiervan het resultaat dat - zoals elke publikatie van Kremer - een genoegen is
om te lezen en ook echt verder helpt.
Om te beginnen wijst de auteur erop dat
we niet moeten vergeten hoe er, naast
de vier evangelieverhalen over Pasen,
elders in het Nieuwe Testament veel
oudere getuigenissen voorkomen omtrent de opstanding van Christus (o ,a. 1
Thess. I: 10: 4: 14: Rom. 1 :3-4 ;
10 : 9 en de beroemde passages uit Pi).
2 :6-11 en 1 Kor. 15 :3-7) en dat geen
van deze teksten een verwijzing bevat
naar het lege graf, een gegeven datjuist
in de (later geschreven!) evangelien
zo 'n nadrukkelijke plaats heeft gekregen. Aangezien de evangelien soms decennia later zijn geschreven dan de
oudste Paasgetuigenissen van de
apostelen, moeten we voor ogen
houden dat de Paasverhalen in de evangelies zeker niet in de eerste plaats bedoeld zijn om historische informatie
over te dragen. (In dit verband is het
interessant te wijzen op het verschijnsel dat nergens in het N. T. een "beschrijving' van de opstanding van Jezus
wordt gegeven, in tegenstelling tot de
zgn. apocriefe evangelien.) Om dit aan
te tonen analyseert Kremer op
diepgaande wijze elk van de Paasevangelies, te beginnen bij dat van Marcus.
Het is een werkelijk boeiende ontdek-
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kingstocht, die iedereen kan volgen,
omdat de auteur elk Grieks woord dat
hij gebruikt vertaalt en toelicht. Het
blijkt dan al snel hoe kunstig en weI
overwogen elk van de vier evangelisten
zijn geloof in de opgestane Heer benadrukt door een bepaalde compositie en
structuur van het verhaal. Een dergelijke weloverwogen schepping wordt
bovendien nog versterkt door de vele
banden die er bestaan met het begin van
het betreffende evangelie m.a. w. :
vanuit Pasen ontvangt het totale evangelie zijn nieuwe, definitieve belichting. We kunnen er nog bij vermelden
dat dit boek wordt vertaald door de
K.B.S. die het ook zal uitgeven. Van
harte aanbevolen.
Panc Beentjes
C.J. Labuschagne, Wat zegt de Bijbel
in Gods Naam? Nieuwe Bijbeluitleg en
modern Godsgeloof, Boekencentrum,
Den Haag, 1977, 121 pp.
In dit veelbesproken en omstreden
boek heeft de Groningse lector in het
Oude Testament, Dr. C. J. Labuschagne, onder meer geconstateerd dat
de resultaten van de modeme bijbelwetenschap slechts in geringe mate zijn
doorgedrongen tot het grondvlak van
de samenleving. Er gaapt een diepe
kloof tussen wetenschappelijk onderzoek van de bijbel en de traditionele
opvattingen, die nog steeds gehuldigd
worden (en de laatste tijd vooral door
de EO weer vurig worden aangewakkerd).
Panc Beentjes
Magnus Magnusson, Graven in BijbeLse Bodem. De archeologie van de
Landen van de bijbel, (Sesam Special),
Bosch & Keunig, Baam, 1978, 238 pp.,
fl. 35,-.
In de herfst 1978 zond de Nederlandse
televisie een serie films uit over de archeologie in de landen van de bijbel. Op
imponerende wijze wisten de samenstellers een immense hoeveelheid gegevens te kanaliseren. Hun kennis van
de complexe materie was verbluffend
up to date en zij schrokken er ook niet
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voor terug veel tijd te besteden aan de
meest belangrijke opgraving van dit
moment, die te Ebla (Tell Mardik), die
o .a. een geheel nieuwe taal aan het licht
bracht. Het materiaal van deze TV-serie is nu in boekvorm verschenen zodat
men in zijn eigen tempo nog eens kan
genieten van het boeiend relaas over de
jongste archeologische ontdekkingen in
het Nabije Oosten. Meer dan in andere
boeken over dit onderwerp zijn de foto's en tekeningen functioneel: ze
staan steeds op de goede plaats en zijn
van uitzonderlijke kwaliteit. Ronduit
betreurenswaardig is dat een register
ontbreekt van besproken bijbelpassages, namen, plaatsen en begrippen.
Jammer genoeg werd dit encyclopedisch aspect door de uitgever niet opgemerkt. Niettemin een van de beste
boeken in zijn soort.
Pane Beentjes
Th. Naastepad, Acht gelijkenissen,
(Verklaring van eenBijbeigedeelte)
Kok, Kampen, 1978, 139 pp., fl. 16,50.
De evangelies van Mattheus en Lukas
bevatten samen 28 geIijkenissen, waarvan S. er acht heeft becommentarieerd.
We blijvenjammer genoeg in het ongewisse wat betreft het criterium voor
deze selectie. Elke beschouwing wordt
geopend met een eigen vertaling vanuit
het Grieks, waarbij hij zo IetterIijk en
concordant mogelijk te werk is gegaan.
Aldus komen soms verrassende verbindingslijnen met andere passages in het
betreffende evangelie tot stand. Bovendien maakt lezing van dit boekje
duidelijk dat een nauwgezette bestudering van een parabel onverwachte,
soms zelfs schokkende resultaten oplevert. De meeste ervan wil ik van harte
onderschrijven, met een paar uitleggingen heb ik moeite, b. v. de identificatie van de 'getalenteerde' knechten
uit Matth. 25 :15 met Mozes en Elia (p.
67), terwijl ook de schrijfwijze JHVH
(p, 74-75) mij middeleeuws, onjuist en
achterhaaid aandoet. Maar dergelijke
detailopmerkingen vallen in het niet bij
de vele waardevolle gegevens die men
in zijn parabeluitieg kan lezen. WeI zou
ik willen aanraden naast dit boekje
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nog andere studies over de gelijkenissen te raadplegen, n1. C.H. Dodd, The
ParabLes of the Kingdom, London,
1935,
1961 2 • J.
Jeremias, Die
Gleichnisse Jesu, (Siebenstern 43)
Munchen, 1965.
Pane Beentjes
C. Sneider, Israel, een witte raaf? InLeiding in de bijbel, Gooi en Sticht, Hilversum, 1978, 111 pp., fl. 12,90.
Dit werk is bedoeld om rooms-katholieken een kijk te geven op de samenhang tussen verhalen uit de bijbel die ze
al kennen. Erg opgetogen kan ik er niet
om zijn. Ik kan de gedachte nauwelijks
van mij af zetten dat de auteur bepaalde
verworvenheden van de bijbelwetenschap minimaliseert of zelfs onbesproken laat (men leze hoofdstuk XIII : Bijbelkritiek). Soms vraag ik me af of de
schrijver niet beter weet, bij voorbeeld
wanneer hij het boek ,Deuteronomium'
hardnekkig blijft weergeven met
'tweede wetgeving", terwijl iedereen
inmiddels weet dat het een verkeerde
Septuagintaweergave is van 'een afschrift van de wet' (Deut, 17 :18). Is het
wei waar dat de reformatoren de bijbel
hebben losgemaakt van de geloofsgemeenschap, voedingsbodem en behoedster van de Schrift, zoals hij op p.
91 betoogt ? Waarom weet hij over de
'sabat' nauwelijks meer te zeggen dan
dat het 'een soort vakantie-regeling'
was, voordat het woord bestond? (p.35)
Verbazingwekkend ook dat het Nieuwe
Testament evenveel ruimte krijgt toebedeeld als het Oude, terwijl iedereen
toch weet dat rooms-katholieken juist
in dit laatste zo moeilijk hun weg kunnen vinden.
Pane Beentjes
Jorg Zink, Licht over het water. Verhalen tegen angst, Gooi en Sticht.Hilversum, 1978,224 pp., fl. 37,50.
S. analyseert hier de grote verhalen van
de bijbel, die van de doortocht door de
Rode Zee, van de tocht door de
woestijn, de Godsopenbaring op de Sinai en die van de ballingschap en de
terugkeer, om aan te tonen dat de mens
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bij het opnieuw beleven van verhalen
uit het verleden bevrijdende antwoorden voor het heden kan ontdekken. In
dit werkelijk prachtig uitgevoerde boek
heeft hij zich in de allereerste plaats ten
doel gesteld de stukjes wetenschap die
historici,
literatuurwetenschappers,
archeologen, sociologen, psychologen
en theologen over de bijbelse verhalen
aandragen, ineen te passen. Het resultaat is een boek dat in creatieve taal
en prachtige platen een aanzet kan zijn
tot bevrijdend bijbellezen.
Pane Beentjes
Ik Lees in de Bijbel, Uitgave Katholieke
Bijbelstichting, Boxtel.
Dit is de Nederlandse vertaling van de
reeks
Elementar
Bibel
(Verlag
Kaufman, Lahr/Kosel-Verlag, Munchen). Het vierde deeltje is nu versehenen, van de hand van Anneliese Pokrandt en Reinhard Herrmann, Geschichten von den Anfang en (1978, 96
pp., DM. 6,80). Hierin worden - heel
knap gevonden trouwens - zowel het
begin van Israels geschiedenis in het
land Kanaan (de tijd der Reehters) beschreven als de verhalen verteld die tot
Genesis 1-11 behoren. Het is mij inmiddels gebleken dat zowel kinderen
als volwassenen zeer aangesproken
worden door deze wijze van bijbelvertellen, met name door de bijzonder
mooie tekeningen. Het is daarom te
betreuren dat de Nederlandse vertaling
van deze serie gestopt dreigt te worden.
Pane Beentjes

Gedragswetenschap.
Rudiger Lautmann (Hrsg.), Seminar:
Gesellschaft und Homosexualitdt . (st
w 200) Surhrkamp, Frankfurt/M, 1977,
570 pp. DM. 18,-.
Vanuit een - naar mijn gevoelen al te
eng- sociologisch perspeetief wordt het
leitmotiv van (nietsoeioloog) Hoekenhem uitgewerkt en toegepast op
verschillende maatsehappelijke instituten : te weten, dat het homoseksuele
probleem voor een groot deel eausaal
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verbonden is met de homophobie, de
angst voor homoseksualiteit, die in de
patriarchale maatschappijen Ieeft. In verschillende -droge- hoofdstukken wordt
dus de houding van het gerecht, de
kerk, de administratie, de geneeskunde, en de massa-media nagegaan
(hoofdzakelijk, uiteraard, in de BRO).
Een interessant hoofdstuk werd gewijd
aan de nog altijd slecht gekende en
.weinig onderzochte situatie van de homoseksuelen onder het fascisme en de
uitroeiing in de KZL's. De laatste hoofdstukken zijn gewijd aan onderzoeken
gevoerd m.b.t. homophobie in de BRO,
de socialistische landen, en een uitstippeling van mogelijke organisatiestrategieen, Weinig nieuw materiaal, ontzettend weinig stimulerende inzichten,
en vrij steriel gesociologiseer is wat het
merendeel der stukken karaktiseert.
Ais de minderheden iets mogen verwachten van de klassieke sociologie,
dan is het niet veel meer dan dit soort
van formele interesse voor een 'nieuw
onderzoeksgebied', wat tenslotte ook
een vorm van wetenschappelijke erkenning is. Maar wie hiermee gebaat is
(de wetenschap, de homoseksuelen
zelf") blijft een open vraag ....
Eric de Kuyper
Thomas Leithauser, Birgit Volmerg,
Gunther Salje, Ute Volmerg, Bernhard
Wutka, Entwurf zu einer Empirie des
Altag sbewusstseins, (878) Suhrkamp
Verlag, Frankfurt/M, 1977, 285 pp.,
OM. 9,-.
Wat deze auteurs bekommert valt
duidelijk af te lezen uit de titel. Welke
wetenschappelijke methoden ze willen
ontwikkelen om dit gebied te bestuderen, en hoe ze dit gebied in feite be perken, valt minder duidelijk op te maken
uit de reeks hier gebundelde opstellen.
Ze zoeken blijkbaar een synthese tussen een sociologische, psychoanalytische, psychologische en mediakundige
benaderingswijze van de 'huidige vorm
van het vermaatschappelijkt bewustzijn' (p. 14). Mooi en belangrijk, al kan
men zicb weI afvragen of dit niet meer
een thema (of een reeks van onderzoeksthema's) is, dan weI een nieuw
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gebied, met als markantste invloed de
ethnomethodologie. Kortom ook al kan
men hier of daar leuke inzichten vinden, de hele aanpak lijkt mij niet overtuigend en gaat mank. Fundamenten
ontbreken. Men merkt dat bv. in een
stuk over de psychoanalytische benadering van film en tv (G.Salje) waar met
heel wat goede bedoelingen het doel
voorbijgeschoten wordt. Kortom, modieus. Oat het bier vnl. omjonge mensen gaat, zal de lezer niet verbazen. De
motieven die aan de grondslag liggen
van hun 'anders zoeken' zijn beslist 10venswaardig : de vormgeving ervan
des te meer ontgoochelend.
Eric de Kuyper
Klaus Theweleit, Miinnernhontasien A,
Frauen, Fliiten, Korper, Geschichte,
Verlag Roter Stern, Frankfurt/M, 1977,
611 pp. (geill.), DM. 25,-.
Dit is zonder twijfel een van de meest
originele en stimulerende boeken over
het thema 'vrouwen-ernancipatie' die
ik de jongste jaren gelezen hebe Toevallig(?) echter handelt het boek, zoals
de titel suggereert, over mannenfantasieen, en die zijn van vrouwenbeelden doordrongen. S. vertrekt van
pre-fascistische literatuur (Freikorpsromanen) en onderzoekt daarin de
eigenaardige vrouw-zuster-hoer rol.
Via linguistische en vooral psychoanalystische omwegen, schildert hij een
man-vrouw-relatie zoals die quasi-ongesublimeerd in de facistische man te
vinden is. Ondertussen heeft Theweleit
echter het begrip 'fascisme' zeer sterk
losgemaakt van de historische componenten ; echter niet zo sterk dat hij
de historische dimensie totaal vervlakt.
Bij het tweede deel gekomen is de metaforiek volledig operationeel geworden, en zijn de theoretische ontwikkelingen
met
'vloed-Iava-kokenenz... 'als steekwoord meer geworden
dan literaire parafrasen. Zonder de
Freudiaanse aanbreng te minimaliseren, leunt S. sterk aan bij de DeleuzeGuattari (Anti-Oedipe) theorieen, Ook
W.Reich krijgt-naar mijn indruk- een
herwaarderende benadering, en wel in
die zin dat Theweleit zich zelden laat
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verleiden tot gemakkelijke sex-pol-explicaties. Ook hier is deze jonge auteur
'gelouterd' door de vele reevaluatiestromingen en intellectuele passies uit
de jaren zestig, die hij met meer afstand, maar nu zonder het dogmatische
engagement dat het vorige decennium,
dat merkt men nu, kenmerkte. De bezwaren die ik heb- en die enkel detailpunten betreffen-houd ik in; het
tweede deel, dat zal handelen over
Massa en het Mannelijke lichaam, zal
uitwijzen hoe ze opgevangen resp.getranscendeerd worden.
De zeer rijke en vaak erg originele illustraties, bieden voor de aandachtige
lezer een tweede parallel-lectuur. Zeer
duidelijk is hier een essayist van een
andere generatie- de jongste- aan het
werk geweest.
Eric De Kuyper

Politiek
Marc
Platel,
De
Prinsen
van
Stuyvenberg, Historische Beslissing of
Vergissing, Davidsfonds, Leuven,
1979, 128 pp., BF 215.
Zelden heeft een politieke kwestie meer
publiciteit gekregen en desondanks bij
het publiek meer perplexiteit opgewekt
dan de kwestie BrusseI. Waarom op
zoveel punten betwistingen rijzen en
wat de achtergrond is van al die stellingnamen is reeds voor doorwinterde
waarnemers moeilijk te vatten. Voorde
gewone man is dat alles niet meer dan
een voetbalmatch in een dichte mist.
Aan een eigen, verantwoorde opinie
komt hij in het geheel niet meer toe.
Aan de informatiebehoefte van deze
perplexe burgers kan het werkje van
M~r~ Platel tegemoet komen.
Gelukkig is drt een ambitieus boek. De
auteur wit ons niet aileen een relaas
geven van de 'politieke feiten' maar
tevens ook een analyse van het probleem en van de standpunten van de
tegenspelers. Hij wenst zijn lezer nuttige informatie en verhelderende inzichten te geven. Is hij daarin gelukt?
Tot op zekere hoogte weI. Toch blijkt
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asbestcement materialen
gevelstenen
holle en gewone stenen
ferton vloeren
marbrabel tegels
usl dallen
silex dallen
flintstone structuurtegels
marmermozaIek trappen
gevelelementen
in kunststeen
beton materlalen
gipskartonplaten
ornimat platen
novex platen
Isolatie materialen
venus open haarden
hela open haarden

n.v.
SCHEERDERS
van KERCHOVE's
VERENIGDE FABRIEKEN
Tel. 031/77.09.61
2700 Sint-Niklaas
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hier nogmaals hoe moeilijk een verhaal
te verzoenen is met een analyse. De
verhaalde feiten zijn soms niet meer
dan anecdotes over het humeur van
de politici en de petite histoire van de
onderhandelingen. Anderzijds zijn de
analyses te vluchtig om echt een globaal inzicht op te roepen. Waarom verdedigde het FDF die ene stelling, de
CVP die andere? Oat kan enkel duidelijk worden zo de auteur een beeld geeft
van de diepere bedoelingen en strategieen van zijn personages. Maar om een
of andere reden durft de journalist Platel dit niet aan. Politieke geschiedenis is
inderdaad een heel moeilijk genre.
Niettemin leert dit werk ons meer dan
wij van joumalistieke geschriften gewoon zijn. Er is nog een andere gelukkige verrassing te melden, nl. een ernstige inspanning om in deze hete materie koel en objectief te blijven.
G. Dierickx

Literatuurwetenschap
E.Bloch, G.Lukacs, B.Brecht, W.Benjamin. T.Adorno, Aesthetics and Politics, NBL, London, 1978, 220 pp, £
6,50.
Cyrille Offermans, Frits Prior, De estetiese teorie van Adorno en Benjamin, (Sunschrift 118)Socialistiese Uitgeverij, Nijmegen, 1977, 164 pp., fl.
14,50.
Anna Stiissi, Erinnerung an die Zukunft, Walter Benjamins 'Berliner
Kindheit urn Neunzehnhundert'; Vandenhoeck&Ruprecht, Gottingen, 1977,
282 pp.
Walter Benjamin,Gesammelte Schriften : Band II: 1,2,3 : Aufsiitze , Essays, Vortriige, Suhrkamp Verlag,
Frankfurt/M, 1977, 1.526 pp., DM.
168,-.
Een mooie en intelligent samengestelde
reader rond het thema van de zgn.
,Realismusdebatte' . Telkens ingeleid
door een uitgebreide contextuele schil-

761

dering en afgesloten met bedenkingen
van Frederic Jameson over de huidige
actualiteit van de polemieken omtrent
realisme en modernisme. Als je de thesissen zo naast elkaar ziet, dan valt op
hoe tijdsgebonden ze eigenlijk zijn,
maar ook hoe ze niettegenstaande hun
verouderd aspect en hun onaangepastheid aan deze tijden, meer dan ooit aan
de orde zijn in levendige debatten. En
jammer genoeg ook, niet meer onder
deze literaire vorrn van hoge kwaliteit.
Het boek van Offermans en Prior neemt
een facet van dit de bat op in de confrontatie Adorno - Benjamin. Het is een
hoofdstuk uit het reeds eerder verschenen werk ' Materialistiese Literatuurteorie ' (73). De SSe zijn het best
wanneer ze getrouw de ideeen en opvattingen van hun auteurs letterlijk
weergeven ~ hun commentaar erbij is
echter niet altijd even adequaat en komt
soms neer op het uitdelen van plus- en
minpunten.
De gedachtengang van Adorno wordt
vaak te vereenvoudigd weergegeven,
en de figuur van Benjamin krijgt, naar
mijn gevoel, onvoldoende relief. Dit
laatste komt waarschijnlijk doordat de
SSe slechts een drietal van zijn bekendste werken als basis hebben genomen
voor hun onderzoek. Toch blijft
het
een
ersntige
poging
om deze figuren in ons taalgebied te
introduceren. De studie die A. Stussi
wijdt aan Benjamin is uiterst gevoelig,
en ook mooi. Ze zegt 'mimetisch' te
werk te willen gaan, en slaagt daar vaak
bijzonder goed in. De relatie van de
kinderjaren en de herinneringen eraan
worden als 'reflectie' op of van een
utopie beschouwd. Het is eigenlijk
jammer dat zo veel essayistische fijngevoeligheid voortdurend ingeperkt
wordt door de regels van het dissertatie-genre. Tenslotte signaleren we het
derde deel uit de verzamelde werken
van Benjamin. Hiermee is het 'werk '
afgesloten ; wat nu nog voigt zijn autobiografische geschriften en fragmenten. Voor de delen I tot en met IV
werd ook een afzonderlijke inhoudstafel uitgegeven, die bij dit dee} III gevoegd werd. Dit deel bevat weinig dat
het totaalbeeld van Benjamin zal wijzi-
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gen of aanvullen, tenzij dat de lezer
verbaasd is over de kwantiteit van B' s
joumalistieke bijdragen, over zeer
uiteenlopende gebieden. Dat de kwaIiteit ervan hoog is, is bijna vanzeIfsprekend.
Eric De Kuyper
Mieke BaI,De Theorie van vertellen en
verhalen. Inleiding in de Narratologie,
D.Coutinho, Muiderberg, 1978, 151
pp., fl. 17,50.
Mieke BaI, Narratologie . Les Instances du Recit, Klincksieck, Paris, 1977,
199 pp., FF.68,-.
De voornaamste kritiek die men aan
beide boeken van M. Bal kan maken, is
dat zij wei pertinente theoretische beschrijvingen en beschouwingen te beste
geeft, maar dat haar theoretische basis
nogal wankel is. Dit is niet bezwaarlijk
voor haar proefschrift (N arratologie)
dat voornamelijk bestaat uit een viertal
langere essays, waarin ze een roman
van Colette (La Chatte), van M.Duras
(Vice-Consul), Flaubert (Madame Bovary) en nogmaals Duras (Mr. Andesmas) bestudeert en belicht onder
telkens een specifieke invalshoek : de
focalisatie, de 'hyporecit', de beschrijving en de tijdproblematiek. (De titel is
beslist te algemeen, en dus misleidend).
M.B. beweegt zich ook in haar Theorie
min of meer op het manifeste vlak :
dicht bij de tekst, wat naar mijn gevoelen geen gebrek hoeft te zijn. Dit
wordt het weI wanneer ze vaak, en
soms voor hele hoofdstukken, een beroep doet op theoretische systemen die
zich op een ander niveau bewegen. Met
name het model van Greimas -waar
M.Bal zich voor haar tweede deel
grondig laat door inspireren. Maar omdat ze het model niet in zijn totaliteit wit
begrijpen (wat nogmaals haar goed
recht is) wordt deze basis incoherent. Zij springt zonder het te beseffen
van het ene niveau op het andere : dit
geldt vnl. voor de 'elementen' tijd en
ruimte, bij haar, aspecten vermomd als
,semantische categorieen' .
M.Bal 'flirt' voortdurend met het
structuralisme, maar in haar benade-
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ring is daar ontzettend weinig van te
merken, alsof ze bang was de zgn.
'werkelijkheid' los te laten (haar bepaling van theorie heet dan ook: 'een
systematisch geheel van generaliserende uitspraken over een bepaald gedeelte van de werkelijkheid' ; p, 11) Het
blijft een poging om de literatuurwetenschap om te werken in de richting van
de 'narratologie' : iets waar de literatuurwetenschap weI behoefte aan
heeft! Zodoende is de poging van M.Bal
natuurlijk positief te noemen. Maar de
uitwerking blijft ambivalent. Het
boekje wil een inleiding zijn, 'bedoeld
voor iedereen, die uit belangstelling of
vanwege studie of beroep, een elementair inzicht in de fundamenten
van de theorie van verhalende teksten
wit verwerven'. Maar een inzicht in
een theorie dient naar mijn gevoelen
ook een inzicht te geven in de problematiek van deze theorie.De vlotheid
waarmee het geschreven is, en waarmee de theorie zichzelf afrolt, geeft de
(valse) indruk dat alles opgelost is.
Maar dat behoort ook tot het 'genre'.
Eric De Kuyper
Gilles Deleuze en Claire Pamet, Dialogues, coil. Dialogues, Flammarion, Paris, 1977,177 pp.
Deze reeks - waarin reeds een gesprek
met Chomsky verscheen-stelt zich tot
doel een grondig gesprek te voeren met
vooraanstaande denkers van deze tijd
(voorzien zijn o.m.M.Serres, P.Klossowski,R.Jakobson). Deleuze echter
heeft bezwaren tegen het 'interview'
(en formuleert die ook op een interessante manier). Hij stelt dus een andere
vorm van samenspraak voor, waarin
beide partners zonder meer in elkaars
verlengde spreken, schrijven en denken, zodat op den duur ook de grenzen
tussen hen vervagen. In feite de
schriftuur die hij reeds -met succestoegepast heeft voor zijn samenwerking met F. Guattari (Anti-Oedipe,
Kafka,Rhizome). Het resultaat is weer
eens overtuigend en fascinerend. Men
hoort iemand werkelijk luidop denken,
ook al is men vrij vlug niet meer heel
zeker wie nu precies denkt of spreekt.
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Dit heeft als nadeel dat heel wat therna ~ s -en die cirkelen hier rond de Angelsaksische literatuur, de psychoanalyse, de politiek, en verduidelijkingen
of uitwerkingen van de Anti-Oedipenogal eens herhaald en her-formuleerd
worden. Maar is het weI een nadeel ?Heeft het niet veeleer iets te maken met de denk-en-werkstijl van deze
boeiende figuur (figuren), waarin het
spiraal-vormige denken en bezig zijn al
denkend een van de meeste markante
aspecten zijn. Naar mijn gevoelen is
Deleuze een van de meest oorspronkelijke (lees stimulerende) denkers van
het ogenblik in Frankrijk : zijn filosofie
van het tussenin, van de 'en-en', van de
vervaging van de grenzen (zijn 'rnachines-desirantes) ook wat op het
eerste gezicht- of buiten de contextmisschien iets nadrukkelijk aandoet,
krijgt door de herhaling, de herneming,
de 'vloed' (Ie flux), een insinuerende
betekenis. Deze dialogues zijn geen bijzonder moeilijke lectuur (heel wat
makkelijker dan de Anti-Oedipe), al
vergen ze weI een soort van bereidwilligheid van de lezer, en een bepaald
zoeken en afstemmen op de juiste toonaard.
Eric De Kuyper
Rosalind Coward en John Ellis, Language and Materialism, Development
in Semiology and the theory of the
Subject, Routledge and Kegan Paul,
London, 1977, 165 pp. £ 2,25.
Wat de auteurs met deze studie beogen
is klaarblijkelijk in de eerste plaats van
pragmatische aard : de met dit terrein
minder vertrouwde Angelsaksische lezer een orienterend overzicht te geven
van Franse, hedendaagse theorieen die
iets of wat te maken hebben met semiotiek en psychoanalyse. Naar mijn
gevoelen slagen de auteurs hier maar
gedeeltelijk "in, en weI om twee redenen : hun opzet is veeI te wijdlopig (van
Althusser over Barthes, Kristeva, tot
Lacan, met geregeld afwijkingen in de
richting van Derrida en noblesse oblige
Marx). Bovendien gaan beide auteurs
veel te polemiserend te werk (hun hetorogene en eclectische keuze van onder-
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werpen en themata houdt hier natuurlijk ook verband mee). Ze verkeren
voortdurend in een staat van opwinding
en een soort paranoia die de helderheid
en de didactische opzet natuurlijk niet
ten goede komt. Daarbij komt dat ze
toch niet genoeg vrijgevochten zijn om
hun polemisch temperament creatief de
vrije teugel te laten. Ze klinken links
belerend, en ik weet niet welke lezer
daar iets aan heeft .
Eric De Kuyper
Mechtilde Lichnowsky, Der Kampfmit
dem Fachmann,(Ku Ku 10) Matthes &
Seitz Verlag, Munchen, 1978,273 pp.,
OM. 12,80.
Deze jonge uitgeverij heeft een- voor
zover ik weet- vrij onbekend en bizar
geschrift uit de jaren twintig opgediept,
en opnieuw uitgegeven met een interessant nawoord van Peter von Haselberg.
Het gaat om notities van een aristocratische dame (eine Fiirstin!), echtgenote
van een Duitse diplomaat in London,
die in meestal korte stukjes haar beschouwingen neergeschreven heeft
over, wat ze noemt, de vakman en de
leek. Hieronder valt veel- en veel van
contradictorische aard- te verstaan.
Het gaat hem om een oppositie tussen
wat in feite geresumeerd kan worden
als een levensbevestigende filosofie en
een formalistische en autoritaire gedragslijn. Overal, en vooral ook in de
taal en het dagelijkse taalgebruik, onthult S'ster de illogismen, ontwerpt ze
tegenstrategieen : inderdaad niettegenstaande (of juist door: essentiele
vraag) de burgerlijkheid van haar
houding is Lichnowsky een anarchiste.
Vanuit haar vrouwelijk standpunt-wat
de hedendaagse lectuur ervan des te
meer interessant maakt-stippelt ze een
ondogmatische vorm van situationisme
uit. Vaak verward, en verwarrend,
maar stimulerend.
Eric de Kuyper
Charles Grivel (red.), Methoden in de
Literatuurwetenschap, Dick Coutinho,
Muiderberg, 1978,fl.29,50.
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Een jonge uitgeverij die teksten op het
vlak van de taalwetenschap en literatuurwetenschap wenst uit te geven is op
z' n minst reeds een heugIijk feit. Oat er
in het Nederlands nu ook teksten kunnen uitgebracht worden die rechtstreeks aansluiting zoeken bij wat er in
andere taalgebieden momenteel welig
tiert, is eveneens 'hoopgevend'. Maar
de problemen zijn hiermee nog niet opgelost. Integendeel, nu beginnen ze
pas! Feit is dat onze ervaring op dit
gebied gering is ; wanneer dan dit gebrek aan ervaring concreet te boek gesteld wordt, kan het resultaat wei eens
monsterachtig aandoen. Dit is hier het
geval. Fundamenteel verkeerd lijkt me
dat men maar meteen aIle terreinen wil
bezetten : van de algemene grondslagen
over de narratologische, semiologische, Iinguistische, typologische, retorische en pragmatische modellen tot
de logica en tekstgrammatica. Bovendien hebben al deze auteurs (een kleine
twintig) op de koop toe een nogal eclectische aanpak. Dit is per se geen bezwaar, maar vermits reeds voor zo'n
allesomvattende aanpak gekozen werd,
maakt dit ecletctisme de hele onderneming niet overzichtelijker. Daarbij
komt nog - en dit is misschien de kern
van de zaak - dat er een nogal diepe
kloof lijkt te bestaan tussen de opzet,
zoals die door de samensteIler geformuleerd wordt in zijn inleiding, en de
hiervan
die
men
res ultaten
'weerspiegeld' vindt in een vijftiental
hoofdstukken. Grivel benadrukt het didactische en ' vulgariserende ' van de
opzet ; daar valt echter niets of heel
weinig van te merken in de verschillende opsteIlen. Ais dit een strategie
was, is dit beslist de verkeerde : geafficheerde vulgarisatie en doorgedreven
specialisatie (ook weI eens gewoon oppervlakkigheid en vluchtigheid) doen
elkaar teniet. Niemand kan op die manier bevredigd worden. Deze dissonanten vallen sterk op in het gebrekkige
taalgebruik: dat er geen homogene
conceptuele en/of terminologische apparatuur voorhanden is in het Nederlands weet iedereen die iets met het
onderwerp te maken heeft. Maar het
zoujuist een van de belangrijkste opga-
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yen moeten zijn van zon werk om op
dit vlak baanbrekend werk te verrichten. (
) Hiermee bedoel ik niet
dat een definitief lexicon aangeboden
dient te worden, maar wei dat de problematiek van het terminologisch gebruik (en wat daarmee verband houdt!)
op zn minst dient gesteld te worden.
Meer : als onderdeel moet fungeren
voor de eigen reflectie.
Op verschillende plaatsen wreekt zich
dit gebrek aan reflectie en zelfbewustzijn (ook zelfbeperking) op een groteske wijze. De uit het Frans of Italiaans vertaalde stukken zijn gewoon
potsierlijk. Het hele opstel gewijd aan
Greimas (van F.Nef, uit het Frans vertaald), dient door de lezer eerst volledig
omgezet in de oorspronkelijke taal, wit
hij er 'iets ' van begrijpen ! Niet zozeer
de vertalers treft hier de schuld, dan
wei de samensteller(s), die blijkbaar
niet op de idee gekomen zijn of deze
stukken - in de huidige stand van zaken - wei te vertalen waren! En of niet
liever een parafraserende benadering
diende gekozen te worden : een herdenken en her-formuleren in en vanuit
de eigen taal. Te weinig schrijvers doen
dit trouwens : ze 'passen ~ veel te veel
toe, en denken vee I te weinig deze
'vreemde ' modellen door in een eigen
perspectief (ook het verder-doordenken op T.Van Dijk stelt problernen, van
een andere aard dan ... ) Dit heeft natuurlijk weinig te maken met het soort
van vulgarisatie waar Grivel het over
heeft, weI met een andere soort van
vulgarisatie
die
men
cuItureIe
autoemancipatie zou kunnen noemen.
Al bij al een werk dat ik - al staan er
beslist Iezenswaardige opstellen in ! niet zo graag zou willen verspreid zien
in andere dan de eigen kring(en)!
Laten we het dus een proefstuk
noemen voor eigen gebruik ; maar het
is toch weI een angstaanjagend beeld
dat we in deze spiegel te zien kriizen !
Eric de Kuyper
Mark
Adriaens,
Structuralisme,
poetiek en narrativiteit, Acco, Leuven,
1978, 126 pp., BF. 210.
Bij het Iezen van deze compacte blad-
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zijden moest ik terugdenken aan de geheimtaal die wij als leerlingen gebruikten in aanwezigheid van al te opdringerige en nieuwsgierige leraars. Als
spel en als verdedigingsmechanisme
vind ik dit soort spreken nog altijd legitiem. Nu blijft het mij volkomen onduidelijk waartegen literatuurtheoretici
zich met hun geheimtaal willen verdedigen, en daarom moet ik besluiten dat
zij een uiterst vernuftig en elitair spel
spelen. Oit verbaal spellijkt erin te bestaan door middel van een metataal
(een systeem waarvan de inhoudslaag
gevormd wordt door een ander betekenissysteem p. 21) het onderwerp waarover men spreekt voortdurend te versluieren, maar toch voldoende herkenbare signalen te geven om de lezer te
blijven intrigeren. Het is dan ook niet te
verwonderen dat het precies de parodie
is die zich bij voorkeur van deze metataal bedient : 'Parodie is in feite een
metalinguistische operatie en zoals
elke metataal eigent het zich de objecttekst toe, reduceert er de inhoud van tot
een 'juiste' interpretatie... ', p. 39.
Het effect van een parodierende tekst is
dat hij de betekenis vastlegt in een
unieke lezing p. 39. Nu zou men kunnen
vermoeden dat het precies deze reductie is die Greimas, Kristeva, Lacan e.a.
nastreven, ware het niet dat zij precies
de betekenis als voorlopig ongrijpbaar,
blijvend schijnen uit te sluiten.
M. Adriaens getuigt van heelwat intelligentie waar hij erin slaagt niet aIleen
elk van die systemen te verstaan, maar
ze ook onderling te vergelijken en kritisch te evalueren. Dat hij hierbij soms
halsbrekende reducties moet doorvoeren zal wei niemand verwonderen. Ook
mag men niet verwachten dat dit gemakkelijke lectuur zal zijn, maar een
zinsdeel als 'waarbij de polen van het
semiotisch vierkant verder uitgebreid
worden tot klassen die hyperotactisch
verschillende homoloog geordende
semische categorieen subsumeren' (p.
91), lijkt me het lezen toch wei overbodig moeilijk te maken.
Alwie zich vragen stelt rond zijn bezig
zijn met literatuur, doet er goed aan dit
boek ter hand te nemen. Hij zal verrast
opkijken bij de ingewikkelde me-
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chanismen die vertrouwde stijlfiguren
als metoniem, metafoor en litotes beheersen. De methode van Greimas zal
de lezer ongetwijfeld enkele heuristische sleutels kunnen bieden tot vaak
ontoegankelijke poetische en narratieve teksten. Toch vrees ik dat het
voor vele lezers wei een raadsel zal
blijven waarom deze theoretici een taal
hanteren die zich zo weinig gelegen laat
aan de relatie met de tekst, laat staan
met de lezer.
Hugo Roeffaers

Literatuur
Fernand Auwera, Ik wou dat ik een rnarathon/oper w'as, Standaard Uitgeverij,
Antwerpen/Amsterdam, 1978, 122 pp.
'Beminnen en niet meer bemind worden, dat is tot de uitputting toe in een
verbeten tempo blijven lopen zonder
een doel te hebben.' (p. 77) Deze uitspraak in het dagboek dat het hoofdpersonage, een schilder, bijhoudt over zijn
verhouding met Margot, een getrouwde
oudere en vooral rijkere vrouw, geeft in
een zin een samenvatting van deze
korte roman. Hij verklaart meteen ook
de titel: een marathonloper loopt tenminste naar de eindmeet, terwijl de
hoofdpersoon aileen de wanhoop
wacht. Auwera he eft hiermee nogmaals
een boek geschreven over het onuitputtelijk thema van de onbeantwoorde
liefde en het lijden dat daarvan het gevolg is en over de problematiek van
echtelijke en buitenechtelijke verhoudingen, van de vriendschap en van
de kunstenaar die in een impasse zit en
geen scheppend werk meer kan voortbrengen. In 'Bloemen verwelken,
schepen vergaan' waren die elementen
ook al aanwezig. De uitwerking ervan
in zijn jongste boek vind ik weinig geslaagd door o.a. de schimmigheid van
de personages en hun activiteiten en de
erg onwaarschijnlijk aandoende bekering van de hoofdpersoon binnen een
etmaal van nonconformist tot mondaine snob. Eigenlijk is 'Ik wou dat ik
een marathonloper was' een soort
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Courts-Mahler geschiedenis maar met
een averechts slot.
J. Gerits
Daniel Robberechts, Onderwerpen, Elsevier/Manteau, BrussellAmsterdam,
1978, 146 pp., BF. 275.
'Onderwerpen' bestaat uit drie delen :
Subjecten, Brokken (beide voordien al
gepubliceerd in Heibel) en Verwoordingen (waarvan fragmenten verschenen in Raam en in het Nieuw Vlaams
Tijdschrift). Bij de publikatie van Subjecten in het tijdschrift Heibel (sept.
'78) voegde de auteur bij de tekst een
retorisch signalement waarin hij de gebruikte schrijftechniek toelichtte om de
lezer te waarschuwen voor de illusies
van een 'realistische' lectuur. Subje cten bestaat uit 12 alinea' s waarvan de
eerste medias in res aanvat. Zij worden
van elkaar gescheiden door variaties op
een naar de bijbel verwijzende tijdsbepaling : En in die tijd van schuld en
vergalling. De personages bezitten
geen namen, maar worden algemeen
aangeduid als 'hij", "zij", "de anderen".
In zijn dagboeknotities over 'werkelijkheid en geschrift in 'De grote
schaamlipperi' (1969) schreef Robberechts dat het toch nooit dan door
extrapolatie is dat een boek ons boeit,
dat wij ons bij een boek betrokken
voelen. En dat geldt ook voor 'Onderwerpen' in zijn geheel, hoe groot de
bekommernis om vorm en techniek ook
moge zijn.
Brokken en Verwoording en, een collage van resp. 35 en 42 teksten, varierend in lengte van 4 regels tot 4 bladzijden, vertonen niet dezelfde stilistische eenheid als Subjecten, maar zijn
een ongemeen boeiende exploratie van
aile taalregisters en dit niet als louter
taalspel, maar als doorlichting van het
realiteitsvervormend effect van de
vormen van taalgebruik waarmee we
dagelijks te maken hebben.
'Onderwerperi' is daardoor tegelijk parodie, persiflage, pastiche, stijloefening, spelling-experiment, politieke
satire, zelf-analyse, kritiek van de gedragingen en opvattingen van . das
Man'. Robberechts gebruikt werkelijk
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aile registers die het taalinstrument rijk
is om op evenvele manieren aan te geven hoe het persoonlijke denken verdoofd en in slaap gesust wordt, op niets
steunende vooroordelen bevestigd
worden, het onbelangrijke opgeblazen,
het nutteloze als onmisbaar aangepraat, enz.
Blijkens de laatste bladzijden van het
boek ziet de auteur de literaire tekst als
diagnose van het kankergezwel dat
onze wereld geworden is, niet als geneesmiddel. 'Kanker is nu bereikbaar
voor iedereen' : een schokkende, eerlijke maar weinig bemoedigende
diagnose trouwens.
J. Gerits
Jotie T'Hooft, Heer van de Poorten,
Manteau, Brussel-Amsterdam, 1978,
75 pp., BF. 90.
In de serie Manteau Marginaal werden
van de jong gestorven dichter vijf verhalen en een twintigtal bIz. herinneringen, notities en beschouwingen over
zijn jeugd en zijn ervaringen met de
jeugdrechtbank van Oudenaarde gepubliceerd. Dit op zichzelf weinig spectaculair proza is interessant als achtergrondinformatie bij zijn gedichten.
De luciditeit waarmee hij over de dood
en zijn mislukte zelfmoordpogingen
schrijft is verbijsterend. Een paar verhalen verwijzen naar de gedichtencyclus 'Junkieverdriet", terwijl zijn voorkeur voor het zwart (onderwerp van het
verhaal Schwarz & Black) o.m. beklemmend uitgedrukt staat in 'Ode aan
de nacht' (uit De laatste gedichten).
Jotie T'Hooft schreef dit proza om te
bewijzen dat hij zich als marginaal
mens gehandhaafd heeft en daarom het
recht bezit zijn ervaringen als volwaardig naar voor te brengen. Hij he eft
zichzelf daartoe echter niet veeI tijd gegund.
J. Gerits
Irina van Goeree, Andreas en het vuur,
Standaard Uitgeverij, Antwerpen-Amsterdam, 1978, 148 pp., BF. 295.
In deze knap geconstrueerde roman
splitst de ik figuur zich geregeld in de ik
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-schrijfster van het boek en gelukkig
getrouwd met een architect en de ik Manuela, haar buurvrouw, die in een
relatie met een idealistische professor
in communicatiewetenschappen (Andreas) een tijdelijke evasie beleeft uit het
bekrompen burgerlijk leventje met haar
zakenman.
De ik - schrijfster, die fysiek gelijkt op
de ik-Manuela, trekt rondom zich een
cirkel van woorden waar niemand binnen mag. Daarin is ze veilig en onbereikbaar. Daar kan ze haar gedachten
over liefde, man, vrouw, de wereld
rondom haar en de wereld veraf in ontwikkelingslanden vastleggen in woorden. Voor beiden, de ik als schrijfster
en als Manuela, is de afloop van de
roman tragisch. Andreas en het vuur is
een rijk boek, een psychologische roman die niet in de sjablonen van de
mannelijke en de vrouwelijke psyche
blijft steken, een roman ook vol suggestieve symboliek.
J. Gerits
Victor del Litto (uitg), Stendhal-Balzac. Realisme et Cinema, Ed. du
CNRS, Paris, 1978, 279 pp. (geill.), FF.
59,Dit is een hoogst verraderlijke titel
want het boek heeft weinig of niets met
film te maken. Daarentegen heel wat
meer met Stendhal vermits het het verslag is van een Stendhal-colloquium,
gehouden door het centre d'etudes
stendhaliennes in 1976. De klassieke
themata die op zo'n congres aan bod
komen, worden ook hier aangesneden,
met als contrast-punt het werk van Balzac. Waarom dan film in de titel ? Gewoon omdat er een (erg zwak) gesprek
is opgenomen tussen de congressisten
en de cineast Claude Autant- Lara die
een paar Stendhal-verfilmingen op zijn
naam heeft staan.
Eric de Kuyper

Muziek
Henrich Husmann, Einfiihrung in die
Musikwissenschaft,
Heinrichshofen
Verlag, Wilhelmshaven, 1975, 291 pp.
Zofia Lissa, Neue Aufsiitze zur Musik-
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iisthetik, Heinrichshofen Verlag, Wilhelmshaven, 1975, 261 pp.
DTV-Atlas zur Musik, Systematischer
Teil, Historischer Teil: Von den Anfiingen his zur Renaissance, Band 1.
Deutscher Taschenbuch Verlag, Munchen, 1977, 282 pp. DM. 12,80.

Husmann probeert in zijn werk een
synthese te vinden tussen de historische, systematische en vergelijkende
muziekwetenschap. Hij doet dit niet
door de resultaten van deze verschillende methoden anecdotisch naast elkaar te plaatsen, maar zoekt integendeel naar wat elk van deze studierichtingen gemeen zouden kunnen hebben.
Vanuit dit ' meta-muzikale' standpunt
stelt hij fundamentele vragen naar de
elementen en de opbouw van het muzikale werk. Daardoor stoot hij op wat
elke muziekliefhebber zich bij momenten moet afvragen: wat is muziek? Vertrekkende vanuit de problematische verhouding tussen muziek
en geluid, tussen subjectieve toonhoogtewaarneming en objectieve frequentie onderzoekt hij de toon en zijn
eigenschappen (toonhoogte, toonduur,
klankkleur) om vanuit dit nieuw inzicht
verder melodie en harmonie, metrum
en ritme te analyseren, om tenslotte te
komen bij wat de melomaan het best
bekend is: vormuitdrukking, ontstaan
Yin de verschillende muziekgenres, en
historische samenhang. Ditmaal echter
gezien vanuit deze nieuwe kennis. S.
verwerkt op een klare wijze inzichten
die de nieuwste evolutie op elektronisch gebied helpen verklaren, en gebruikt hiervoor ook toonpsychologisch
onderzoek.
Vanuit een esthetische hoek benaderd,
en in meer filosofische termen gesteld,
valt in Lissa's verzameling opstellen
eenzelfde teneur Ope Wil men de Europese rnuzikale verschijnselen begrijpen, zo stelt S'ster, zal men buiten deze
Europese begrenzing moeten treden,
en zal men de indeling volgens periode
en stijl moeten overschrijden. Het begrip 'muziekwerk" is aan een bepaalde
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periode van de Europese muziekgeschiedenis gebonden. Een andere categorisering zal moeten gekozen worden
wil men bv. de avant-gardistische of de
niet Europese muziek begrijpen, ofnog
de volksmuziek en andere muziek die
niet op een partituur vastgelegd wordt.
Hier ziet S'ster een opgave voor een
nieuwe esthetiek die rekening zal
dienen te houden met het sociologisch
onderzoek. Hoewel Lissa de sociologische methode niet klakkeloos wenst
over te nemen en terecht opmerkt dat
'die soziologische Untersuchungen
auf diesem Gebiet (Rezeptionsforschung) leiden unter dem Mangel an
Untersuchungen der Korrelationen,
die zwischen den gesellschaftlichen
Anforderungen verschiedener Gesellschaftgruppen sowie der Wechselbeziehungen, die zwichen dem allgemeinen Bildungsniveau und dem Musikinteresse bestehen.' (p. 129) Om dit
tekort aan te vullen zoekt Lissa steun
bij de semiologisch gerichte analyse.
Het communicatiemodel blijft hier,
naar mijn gevoelen, te sterk gevaloriseerd. De receptie van de muziek wordt
dan ook te veel als informatie-waarde
gezien. Hier dreigt een nieuwe impasse. Te meer daar de ontleende terminologie (code, denotatie, connotatie)
met voorzichtigheid gehanteerd dient te
worden, althans met scherpere en
exactere omlijning dan men in de jaren
zestig dacht. Afgezien hiervan blijven
Lissa's artikelen rijk aan inzichten
en verhelderende bedenkingen.
Twee boeken die elkaar goed aanvullen. Waarvan, zo zou men het kunnen
stellen, het eerste meer aandacht
schenkt aan de infrastructuur en het
tweede meer de suprastructuur onderzoekt. Twee werken die ook heel klaar
de problemen stellen en verduidelijken.
De DTV-Atlas daarentegen -die didactisch en vulgariserend wil zijn- blijft
ondanks de vele kleurendiagrams en
afbeeldingen,
onoverzichtelijk
en
moeilijk bruikbaar. Een weinig overtuigend naslagwerk dat noch de leek
noch de vakman kan bevredigen.
Eric De Kuyper
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parlement mag men geen mirakelen verwachten. Dit parlement heeft vooralsnog geen andere
bevoegdheden dan die welke de bestaande assemblee al bezat ; maar de betere vertegenwoordiging van de lidstaten en de grotere betrokkenheid bij het gebeuren van hun (kiezers)
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De Europese verkiezingen
en hun politieke betekenis
Raymond Legrand-Lane

Waarom Europese verkiezingen in 1979? Welk nut hebben ze wei?
Waarom werden ze niet vroeger uitgeschreven ? Vragen die elke Europese burger zich uiteraard zal stellen nu hij ter stembus wordt geroepen om
de Ieden van het Europees parlement te kiezen. Vragen die opkomen
wanneer men weet dat deze assemblee evenals de Gemeenschappelijke
Markt al meer dan twintig jaar bestaat.

Voorgeschiedenis
Het lijkt weI niet overbodig vooraf het historisch verloop te schetsen dat
sinds de oprichting van de Europese Gemeenschap (na heel wat uitstel en
moeilijkheden) uiteindelijk geleid heeft tot het uitschrijven van Europese
verkiezingen. We moeten daarvoor weI heel ver teruggaan in de geschiedenis. Er was al sprake van Europese verkiezingen nog voor de
verklaring van Robert Schuman op 9 mei 1950 de evolutie inleidde die
uitmondde in de oprichting van de Europese gemeenschappen. In 1948 ai,
op het congres van Den Haag, werd de verkiezing bij algemeen stemrecht
van het Europees parlement ter sprake gebracht. Zonder veel succes
echter. De idee werd door de overgrote meerderheid maar koeltjes ontvangen ; sommigen lieten er zich Iaatdunkend over uit alsof het voorstel
kant noch wal raakte.
Toch bevatte de suggestie niets ongerijmds. Ze was niet eens voorbarig,
want in 1952 al bepaalde het verdrag van Parijs (dat de oprichting inhield
van de E.G.K.S.) dat 'de (gemeenschappelijke) assemblee gevormd wordt
door afgevaardigden die eens per jaar in de schoot van de onderscheiden
parlementen zouden worden aangeduid of verkozen bij algemeen stemrecht. .. ' .
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In feite dacht niemand onder de zes lidstaten er ook maar aan de leden van
de assemblee rechtstreeks door de burgers te laten verkiezen. Een dergelijke procedure riep trouwens zulkdanige fundamentele problemen op, dat
men niet goed inzag hoe men er in de eerste fase van de communautaire
geschiedenis een bevredigende oplossing kon aan geven. De rol van de
assemblee was te gespecialiseerd en te beperkt, te weinig bekend ook om
in om het even welke lidstaat met enig succes een ruime volksraadpleging
erover te kunnen organiseren. In de Gemeenschap voor Kolen en Staal waarvan de bevoegdheden heel streng waren afgelijnd - vormde de vermelding van een mogelijke rechtstreekse verkiezing van de parlementsleden bij algemeen stemrecht een soort toetssteen die van bij de start
aangaf welke toekomstperspectieven er werden geopend door de onderneming van Robert Schuman en Jean Monnet. Het kwam er niet zozeer op
aan het spel van de instellingen in de E.G.K.S. te democratiseren. Belangrijk was het, althans de grondslag te leggen voor een verdere eenmaking
van Europa.
Na het afwijzen van het Europese Defensieverdrag was het duidelijk dat
de tijd nog niet rijp was voor een uitgesproken politieke evolutie, zeker
niet voor een rechtstreekse verkiezing van het gemeenschappelijk parlement.
De idee werd toch niet zonder meer over boord geworpen. Zij werd
hemomen na de conferentie van Messina in 1955, toen beslist werd de
eenmaking van Europa weer op gang te brengen. De grondwettelijke
bepalingen van het verdrag van Rome, die de instelling van de Gemeenschappelijke Markt en van Euratom regelden, voorzagen opnieuw in
de mogelijkheid de leden van de assemblee rechtstreeks en bij algemeen
stemrecht te laten verkiezen. Deze assemblee zou de E. G .K. S. -assemblee
vervangen en bovendien nieuwe bevoegdheden krijgen. WeI zouden de
rechtstreekse verkiezingen onderworpen worden aan een stel nieuwe
beschikkingen en voorwaarden. Volgens het verdrag van Rome is de
verkiezing van de parlementsleden bij algemeen stemrecht een logisch
gevolg van de statuten ; in de toekomst zou ze een normale procedure
moeten zijn. Zonder dat hiervoor een bepaalde datum werd vooropgesteld, moesten de regeringen eerst instemmen met de toepassingsmodaliteiten en moesten de lidstaten ze aanvaarden binnen het kader van de
respectieve grondwetten. Om dit te bereiken werd een methode uitgedokterd die inhield dat de assemblee een ontwerp zou uitwerken 'met het
oog op het mogelijk maken van de rechtstreekse verkiezingen bij algemeen
stemrecht volgens een procedure die voor aIle lidstaten zou gelden'.
De gemeenschappelijke assemblee was terecht van oordeel dat deze beschikking van het verdrag onmiddellijk van toepassing was. Enkele maanden na haar installatie richtte ze een werkgroep op, die reeds na anderhalf
jaar grondige voorbereiding een ontwerp van overeenkomst kon indienen : de assemblee keurde het ontwerp goed op 17 mel 1960 en legde
het onmiddellijk voor aan de Ministerraad van de Gemeenschap.
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Deze bleek niet zo ijverig te zijn en borg het dossier zonder meer in de lade
Ope Er bestond maar weinig kans dat het weer vlug ter tafel zou worden
gelegd. Net zoals in de eerstejaren van de gemeenschappelijke assemblee
leek de tijd niet heel gunstig - ook al waren de redenen weI verschillend. De
Gemeenschappelijke Markt bewees heel vlug een factor van groei en
voorspoed te zijn voor de landen die haar hadden opgericht. Maar de
politieke vervollediging die er het sluitstuk van moest zijn, leed weldra
schipbreuk in het gekrakeel rondom de opvattingen van Generaal de
Gaulle over Europa.
De communautaire sfeer was zwaar geladen en kende ogenblikken van
uiterste spanningen : er kon dus geen sprake van zijn dat de Ministerraad
in Brussel het dossier over de rechtstreekse verkiezingen van het Europees parlement opnieuw zou openen. Zo bleef het tot in december 1969,
toen op een topconferentie der staatshoofden en regeringsleiders van de
Zes het duidelijk werd dat allen de politieke opbouw van een verenigd
Europa gunstig gezind waren. Hiervan waren de rechtstreekse verkiezingen een voomaam onderdeel.
Begin 1969 al had het Europees parlement aangevoeld dat de dooi zou
intreden en het opende daarom een debat over de rechtstreekse verkiezingen.
Zou het hierbij volstaan het oude ontwerp van overeenkomst van 1960
weer op te nemen ? In feite werd het heel vlug duidelijk dat dit ontwerp
achterhaald was. Om het door andere voorstellen te kunnen vervangen,
diende men echter af te wachten of de staatshoofden en regeringsleiders
aan hun positieve instelling m.b.t. de rechtstreekse verkiezingen trouw
zouden blijven. Ze bleven het inderdaad op latere topontmoetingen, o.m.
te Parijs in december 1974 en vooral te Rome in december 1975, toen men
voor het eerst een datum vooropstelde voor de Europese verkiezingen :
mei of juni 1978. Op een jaar na werd aan die datum vastgehouden,
aangezien het uiteindelijk tussen 7 en 10 juni 1979 zal zijn dat de burgers
van de negen landen voor het eerst rechtstreeks hun afgevaardigden voor
het Europees parlement zullen verkiezen. Ze zullen dat doen op grond van
een overeenkomst getekend door de ministers van buitenlandse zaken van
de lidstaten op 20 september 1976. Deze overeenkomst herneemt in grote
lijnen de schikkingen die de assemblee zelf in het nieuwe ontwerp had
ingelast en goedgekeurd op 14 januari 1974.

Samenstelling en bevoegdheden
Wat zijn nu de hoofdlijnen van deze overeenkomst ? De voornaamste
bepaling - waarover het moeizaamst werd onderhandeld - slaat op de
samenstelling van de nieuwe assemblee : zij zal 410 leden tellen, beduidend meer dan de 198 die het huidige parlement vormen. De grote
landen - Duitsland, Frankrijk, Italie, Engeland - zullen elk over 81 leden
beschikken. De vijf andere hebben slechts recht op een geringere ver-
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tegenwoordiging : 25 voor Nederland, 24 voor Belgie, 16 voor Denemarken, 15 voor Ierland en 6 voor Luxemburg. De assemblee wordt om de vijf
jaar herkozen. De parlernentariers mogen gelijktijdig een Europees en een
nationaal mandaat bekleden.
Waarvoor zal deze gekozen assemblee in feite dienen ? Zal zij over nieuwe
machten beschikken, iets wat de anti-Europese politici verwoed afwijzen
en bepaalde federalistische militanten buitensporige hoop doet koesteren.
Zolang er geen nieuwe gemeenschapsakkoorden worden afgesloten, zal
het rechtstreeks verkozen parlement juridisch en formeel geen andere
bevoegdheden hebben dan die waarover de huidige Europese assemblee
beschikt. Die macht is vrij beperkt. De assemblee heeft in feite slechts
deliberatieve en raadgevende bevoegdheid. Zij kan echter door een motie
van wantrouwen de uitvoerende Commissie in Brussel tot ontslagname
dwingen. Een vrij indrukwekkende en weinig soepele procedure waarvan
de assemblee nog nooit gebruik heeft gemaakt. Zij beroept zieh eerder op
haar beslissingsrecht inzake de budgettering : het parlement bepaalt in
laatste instantie het bedrag van een aantal artikelen van het Communautair
budget en kan, als het wil, het hele budget verwerpen. Dat zijn belangrijke
prerogatieven, zoals onrechtstreeks bleek uit het geschil tussen het parlernent en de Ministerraad naar aanleiding van het vastleggen van het
budget-1979. Deze machten blijven nochtans beperkt en - we herhalen het
- de rechtstreekse verkiezingen zullen aan deze stand van zaken niets
veranderen. Toch moet men zich niet blind staren op deze statisehe
situatie en de discussies daaromtrent als nutteloos beschouwen. In bepaalde landen, in Frankrijk vooral, laaien de passies daaromtrent hoog Ope
We moeten daar dus even dieper op ingaan.
Zolang de rechtstreekse verkiezingen tot het domein van de loutere utopie
of tot een verre en onzekere toekomst leken te behoren, was er vooral
sprake van in geengageerde 'Europese' milieus die deze verkiezingen
zagen in een perspectief waarin ook plaats was voor een verdere ontwikkeling van de bevoegdheden van het parlement. Aljaren lang wordt er dan
ook flink gedebatteerd over het verband tussen rechtstreekse verkiezingen en uitbreiding van de bevoegdheden van het parlement. Nu de eerste
fase - de verkiezingen - werkelijkheid is geworden, komt dit debat opnieuw
midden in de belangstelling te staan. Hoe staat het nu met de tweede fase,
de uitbreiding van de machten ?
Juridisch leggen de gemeenschapsverdragen noeh de daarbij horende
acten enig organisch verband tussen de rechtstreekse verkiezingen en de
bevoegdheden van de assemblee. Wat niet wil zeggen dat deze laatste niet
kunnen uitgebreid worden. Hiervoor volstaat het immers dat de lidstaten
daarover nieuwe verdragen afsluiten : zo hebben de verdragen van 22 april
1970 en 22juli 1975 aan het Europees parlement bevoegdheden verleend
die niet waren voorzien in- de oorspronkelijke overeenkomsten en die
nochtans van groot belang zijn. Die uitbreiding van de reele bevoegdheden
van het parlement vormt trouwens een precedent dat door de tegenstan-
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ders van de Europese verkiezingen met heel veel wantrouwen werd bekeken. 'Volgens het huidige statuut beschikt de assemblee al over een
grotere macht dan eerst was voorzien. Wat zal ze na de verkiezingen niet
opeisen ?'1 In feite zou het voorbeeld van de verdragen i.v.m, de budgettaire bevoegdheden kunnen volstaan om allen die bevreesd zijn voor
een verdere machtsuitbreiding, gerust te stellen. Die uitbreiding van bevoegdheden was immers niet uitsluitend het resultaat van de actie of de wil
van het Europees parlement. Het heeft er hard en lang voor moeten
vechten. Ze werd maar verleend na een duidelijk en uitgesproken akkoord
onder de lidstaten : hun regeringen hebben eerst dergelijke overeenkomsten afgesloten die ter goedkeuring aan de nationale parlementen werden
voorgelegd. Elke verdere - mogelijke en waarschijnlijke - uitbreiding van
de bevoegdheden van het Europees parlement zal volgens dezelfde procedure tot stand komen. Men kan dus niet voor verrassingen komen te staan.
Voor zover de uitbreiding van de bevoegdheden een overdracht van de
souvereiniteit zou meebrengen, kan die niet worden opgelegd aan een
staat die er het principe of de modaliteiten van zou verwerpen.
Wij geloven niet in een overhaastige, woelige en ongecontroleerde uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees parlement. Er komt
zeker geen federalistische revolutie ; zeker geen Serment du Jeu de
Paume, die trouwens in zes talen zou moeten afgelegd worden, zoals een
Frans volksvertegenwoordiger ironisch opmerkte.

Nationale en internationale verantwoordelijkheid
Zonder twijfel zal de rechtstreekse verkiezing van de Europese volksvertegenwoordiging belangrijke veranderingen veroorzaken. Welke verschillende factoren kunnen het nieuwe Europese mandaat herwaarderen ?
Zal er tussen de Europese volksvertegenwoordiger en zijn kiezers een
sterkere band groeien dan die welke op dit ogenblik bestaat ? Daartoe is
het nodig dat het kiesstelsel zelf zich daartoe leent, en dat is niet het geval
in bepaalde landen van de Gemeenschap. Bovendien beklemtonen de
huidige Europese vertegenwoordigers graag dat zij, als nationale parlementariers, in Straatsburg of Luxemburg nooit hun contact met de
bevolking van hun kiesdistrict uit het oog verliezen. In dat opzicht brengt
de rechtstreekse verkiezing waarschijnlijk geen noemenswaardige verbetering mee wat betreft de representatieve kwaliteit van de gekozenen,
als men daaronder verstaat hun persoonlijke capaciteit om de belangen, de
verlangens, de zorgen van de kiesbevolking te behartigen. Men zou zelfs
een zekere achteruitgang kunnen vrezen in de mate dat bepaalde persoonlijkheden worden gekozen die nooit echt contact hebben gehad met de
'basis'. WeI zullen dergelijke gevallen niet zeer talrijk zijn. Men mag
eerder verwachten dat de vermeerdering van het aantalleden en de meer
gediversifieerde verdeling ervan over de gewesten en de sociale klassen
een betere vertegenwoordiging in de assemblee zal verzekeren.
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De principiele vraag naar de feitelijke verantwoordelijkheid vande Europese volksvertegenwoordiging werd tot nog toe nooit bevredigend
beantwoord. Hierin zal voortaan meer duidelijkheid komen. Toegegeven,
de situatie van de leden van de huidige assemblee had iets bevreemdends.
De geldigheid van hun mandaat dat hun 'in tweede graad' was toegekend,
kon Diet worden betwijfeld, maar ze hadden daarover aan niemand verantwoording af te leggen, niet eens wanneer om de vernieuwing ervan
werd verzocht. Want de Europese parlernentariers werden weI door hun
nationale parlementen aangewezen, maar waren geen afgevaardigden van
de assemblees die hen benoemden. De benoemingsprocedures en de politieke overwegingen die meespeelden, hielden vaak geen enkel verband
met de actie die de afgevaardigden voerden of wilden voeren in de schoot
van de communautaire assemblee. Met een dergelijke toestand kan men
moeilijk vrede nemen, vooral wanneer men weet dat de assemblee een
echte parlementaire controle moet uitoefenen en zij daarmee over beperkte maar toch efficiente machten beschikt. In een modern systeem van
vertegenwoordiging is zulks onaanvaardbaar. Daartegen zou mogelijk vrij
vlug verzet zijn gerezen wanneer het Europese parlement zou gezocht
hebben zijn bevoegdheden uit te breiden zonder eerst te sleutelen aan het
huidige systeem van aanduiding.
Tot DOg toe was het Europees mandaat iets bijkomstigs, ondergeschikt aan
het nationaal mandaat. Tijd en activiteit van een Europees afgevaardigde
werden vooral door dit laatste mandaat in beslag genomen. Zijn werkzaamheden op Europees vlak geraakten daardoor versnipperd. Elke week
zijn er plenaire zittingen (in Straatsburg of in Luxemburg), commissievergaderingen (meestal in Brussel) of nog bijeenkomsten van de politieke
groepen. Bovendien zijn er nog de vele verplaatsingen die heel wat tijd
vergen. In dergelijke omstandigheden een zekere samenhang geven aan de
parlementaire werkzaamheden, lijkt wei een onmogelijke opgave.
Hier zal nu heel wat verandering in komen, aangezien de twee mandaten in
principe gescheiden blijven : het zal niet langer nodig zijn volksvertegenwoordiger of senator in eigen land te zijn om een Europees mandaat te
kunnen uitoefenen. De Europese parlementarier kan voortaan zijn beste
krachten wijden aan zijn mandaat in de Gemeenschap of zich helemaal aan
die taak geven als hij daarbuiten geen ander mandaat uitoefent. Een
belangrijk winstpunt dus voor de assemblee, op voorwaarde dat er een
voldoende aantal volksvertegenwoordigers met een enkel mandaat in
zetelen. De cumulatie van een Europees met een nationaal mandaat blijft
toegelaten door de Acte van 20 september 1976. Een maatregel die van een
wijs politiek inzicht getuigt : zonder een persoonlijke wisselwerking tussen het Europese en de nationale parlementen, zou het gevaar voor
onbegrip, wedijver en conflicten tussen beide instanties toenemen. Gedurende een en wellicht verscheidene legislaturen zal het bestaan van het
dubbele mandaat niet aIleen een toegeving aan de verworven rechten
blijken te zijn maar een belangrijke factor voor de vlotte werking van het
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Europese parlement. In de veronderstelling natuurlijk dat men niet teveel
beroep doet op het dubbele mandaat ; zo niet zal men in de nieuwe
Europese assemblee dezelfde servitudes en tekorten terugvinden die het
huidig systeem zo zwaar belasten. Men is er evenwel van overtuigd dat de
leden met een enkel mandaat de grote meerderheid zullen vormen, wellicht de twee derden van de assemblee. Door hun Europese mandaat
full-time uit te oefenen zullen de afgevaardigden er vrij vlug toe komen de
werkmethoden van de assemblee te wijzigen en een ander klimaat te
scheppen.
Maar dan moet weI eerst het probleem van de praktische organisatie
worden geregeld. De netelige kwestie van de definitieve zetel van de
assemblee zal nog lang hangende blijven. Toch moeten de afgevaardigden
over de nodige faciliteiten kunnen beschikken om hun persoonlijk werk
vlot te kunnen afhandelen. Zal men voor hen kantoren voorzien in de drie
steden waar vandaag de Europese parlementaire zittingen plaatshebben ?.. Zonder twijfel zullen de afgevaardigden erop staan dat die
spreiding ophoudt en dat zij een vaste vergaderzetel toegewezen krijgen.
Op het eerste gezicht lijkt deze kwestie niet zo heel belangrijk : men zou
kunnen denken dat het aIleen maar een zaak van beheer is waarvoor de tijd
weI uitkomst zal brengen. 'Het huidige Europese parlement heeft onder
deze omstandigheden toch goed werk geleverd... Het nieuwe parlement
zal het ook zo maar moeten doen, zij het met meer gezag en meer prestige' .
Organisatorisch gezien is deze kwestie m.i. heel belangrijk, men heeft
ongelijk haar te minimaliseren. Andere kwesties, meer van administratieve en rnateriele aard, kunnen ook zwaar doorwegen op de goede
werking van de assemblee. Neem b. v. het systeem van de salarissen en de
vergoedingen voor de leden. Indien hiervoor geen bevredigende oplossing
wordt gevonden, zal de organisatie van de werkzaamheden daar veel
hinder van ondervinden en zal de kwestie van de zetelverdeling meteen
nieuwe problemen oproepen.
Zij die een dubbel mandaat uitoefenen, zullen het wellicht nog harder
hebben. Onder hen bevinden zich de grote politieke vedetten, want zij
voeren injuni 1979 de lijsten aan die aan de kiezers worden voorgelegd. Zij
zullen slechts bij tussenpozen aan de werkzaamheden van de assemblee
kunnen deelnemen. Maar er zijn ook de permanenteleden die er zullen
voor zorgen dat hun mandaat gerevaloriseerd wordt..Door hun gezamenlijke actie zullen de besprekingen van het Europees parlement belangrijker
worden en zullen de stellingnamen meer weerklank krijgen. Maar bij wie ?

Parlement en bestaande beslissingsinstanties
De rol van een parlementaire assemblee kan maar bepaald worden door te
refereren naar een vaste gesprekspartner, nl, de executieve macht die ze
onder controle heeft en die doorgaans een regering is. Nuis ook hier weer
geen parallel te trekken tussen de Europese en de nationale instellingen.
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Het Europese parlernent heeft irnrners geen gewone gesprekspartner. Het
heeft er twee : de Raad van de Ministers en de Comrnissie. AIleen op deze
laatste oefent het parlernent werkelijk controle uit en in geval van onenigheid over het beleid van de Cornmissie kan het een motie van wantrouwen
indienen waardoor de Comrnissie tot aftreden wordt gedwongen.
De Raad van Ministers is de voornaarnste beslissingsinstantie van de
Gerneenschap. Op haar kan het parlernent - behalve rnisschien inzake
budgettering - aIleen maar een rnorele druk uitoefenen. Sinds een tiental
jaren zijn de betrekkingen tussen deze twee instanties gevoelig versoepeld
en weI in het voordeel van het parlernent. Voortaan is de Ministerraad
-altijd vertegenwoordigd op de sessies van de assernblee. Hij neemt deel
aan verschillende debatten en beantwoordt de vele mondelinge vragen
door de parlernentariers gesteld. Een dergelijke situatie was in de eerste
jaren van de Gerneenschap gewoon ondenkbaar. Toen verscheen de Raad
aIleen maar voor het debat over het budget en voor een jaarlijks colloquium. Deze bijeenkomst onderstreepte door zijn uitzonderlijk karakter
dat de Raad er helernaal niet op stond de gewone gesprekspartner van het
parlernent te zijn. Hij is het dan toch geworden en de assemblee kan zo een
ononderbroken dialoog voeren met de Raad, ook als deze nog altijd kan
laten opmerken dat hij geen verantwoording heeft af te leggen aan het
Europees parlernent. Men dient ook rekening te houden met de overlegprocedure die sinds enkele jaren gebruikelijk is geworden. Zo ziet men hoe
de Raad steeds meer rekening houdt met de bezorgdheden van de assernblee. Uit deze evolutie zal het parlernent veel voordeel kunnen halen.
Deze progressieve verandering in hun onderlinge betrekkingen wekt
nochtans enige argwaan bij de 'comrnunautaire integristen', die vrezen dat
de goede relaties tussen Europees parlernent en Cornmissie weI zouden
kunnen lijden onder een nauwere samenwerking tussen de assemblee en
de Ministerraad. In Europese kringen heeft men er ooit aan gedacht de
Commissie te be schouwen als een soort blauwdruk van een Europese
regering. De Ministerraad zou dan langzaarn wegkwijnen tot een soort
senaat in een tweekamerstelsel. Niemand durfde echter verhopen dat deze
federalistische visie zich in een nabije toekomst zou verwezenlijken, weI
beweerde men dat de evolutie die weg zou uitgaan. Sinds jaren - vooral
sinds de grote crisis van 1965 - werd dit denkschema door de feiten
achterhaald : de rol van de Cornrnissie is afgezwakt, terwijl de Ministerraad het overwicht kreeg. Men kan zijn methodes en zijn doeltreffendheid betwijfelen, feit is dat hij 'de wet stelt' in de Gerneenschap... van het
ogenblik af waarop zijn leden het eens kunnen worden. Het spreekt
vanzelf dat de assernblee erop zal staan haar positie t.o.v. de Raad te
versterken en hem tot haar voornaamste gesprekspartner zal maken,
ondanks het feit dat zij zich niet kan beroepen op prerogatieven die weI
gelden t.o.v. de Commissie.
Het parlernent zal overigens de dialoog met de Cornrnissie niet verwaarlozen. Deze bewaart irnmers niet aIleen haar beheerstaak, maar vervult ook
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een kapitale functie doordat zij voorstellen kan indienen die leiden tot de
uitwerking van communautaire beslissingen. WeI heeft de Commissie al te
vaak een verzoenende rol moeten spelen en heeft ze haar taak niet kunnen
uitoefenen met het volle gezag dat haar door de Verdragen van Rome
logisch werd toebedeeld. Die Verdragen hebben nooit hun volle uitwerking gekregen, aangezien het vermaarde 'arrangement' van Luxemburg
(januari 1966) de meerderheidsstemming in de Ministerraad feitelijk heeft
verboden, precies op het ogenblik dat die procedure algemene regel moest
worden.
Onlangs nog hebben politieke persoonlijkheden in Frankrijk hun inzichten
over het communautaire Europa uiteengezet waarbij ze een beroep deden
op de bekende slogan 'het verdrag, het hele verdrag en niets dan het
verdrag'. Men kan zich maar moeilijk voorstellen dat ze hiermee de
invoering van de meerderheidsstemming in de Ministerraad voor ogen
hadden.
Alles is nog veel ingewikkelder geworden door de oprichting van een
nieuwe beslissingsinstantie die terecht niet door de communautaire verdragen was voorzien. Het gaat hier om de Europese Raad, in 1974 opgericht, en die ook staatshoofden en regeringsleiders van de Negen omvat
(nu in feite een staatshoofd - de president van de Franse republiek - en acht
regeringsleiders). Indien de Ministerraad eigenlijk geen verantwoording
moet afleggen aan het Europees parlement, hoeveel te minder dan de
Europese raad. N atuurlijk komt elk overleg van deze raad in de communautaire assemblee ter sprake, maar geen enkel lid van de raad komt
voor het parlement. De dienstdoende voorzitter van de Ministerraad
brengt er enkel verslag uit over de werkzaamheden van de hoogste instantie die handelt over de problemen van de Gemeenschap.
Blijft dat de institutionele organisatie van de hele Gemeenschap hierdoor
verder wordt bemoeilijkt. Er is weI aan gedacht deze problematiek vast te
knopen aan de rechtstreekse verkiezingen. De werking van de Europese
raad is in feite louter inter-gouvernementeel, wat de specifiek communautaire inslag van de beslissingen beduidend vermindert.
Daarom zou het goed zijn in de Gemeenschap een meer direct democratische inspiratie in te brengen waarvoor een echte parlementaire assemblee
borg zou staan. Zo zou er een tegenwicht gevormd worden zonder dat men
daarvoor de mechanismen en procedures vooraf kan vastleggen. In zijn
programmaverklaring van februari II. voor het Europese parlement bracht
M. Jenkins, voorzitter van de Commissie, hulde aan de Europese raad die
een nieuwe, vitale impuls aan de Gemeenschap had gegeven ; maar hij
stelde ook vast dat er geen contacten bestaan tussen de raad en het
parlement. 'Het zou goed zijn er zich ernstig op toe te leggen om tussen
beide een ware samenwerking tot stand te brengen", Rond deze problematiek zou het parlement blijk moeten geven van heel veel verbeelding.
Alles moet hier nog worden uitgedacht.
De gemeenschappelijke assemblee van de EGKS heeft destijds een grote
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rol gespeeld in de politieke en institutionele ontwikkeling van de gemeenschapsopbouw. Zij heeft er rechtstreeks toe bijgedragen om de
Europese werkelijkheid te scheppen en te verstevigen. Een heel belangrijk
werk dat men weI eens geneigd is te vergeten ofte minimaliseren. Zonder
ook maar in het minst zijn andere taken en machten te verwaarlozen, zou
het nieuwe parlement een belangrijke bijdrage moeten leveren en nieuwe
ideeen moeten vinden om te beantwoorden aan de huidige problemen en
aan de uitdagingen die de wereld van vandaag alsmaar opstapelt. Zij moet
zich inspannen om nieuwe structuren uit te denken voor de verdere
opbouw van het Europa dat vernieuwd moet worden, vergroot en vervolmaakt. Alles zal afhangen van de inzet en de wil aan de dag gelegd door de
mensen die de burgers van de negen landen tussen de 7e en lOejuni zullen
verkiezen.

Wij nemen graag de tijd
veer u
Zo zijn wij. Veer ens is een bank nu eenmaal geen
plaats waar mensen mekaar paperassen teeschuiven en waar clienten als nummers komen en
gaan.
Wij nemen graag de tijd veer u, want wij geloven in
«rnaatwerk». Voer iedere specifieke situatie is er
een oplossinq. Het is onze taak die te vinden veer
u. Kern eens langs.

CD

KREDIETBANK
Wij nemen graag de tijd voor u.
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Types van geloofsbeleving III :
Apocalyptiek
Frans Cromphout s.j.

De religieuze en nationale identiteitscrisis van het jodendom na de ballingschap werd in het boek Prediker verwerkt onder de vorm van gelovige
skepsis (of skeptische gelovigheid) ; in het boek J ona gaf ze aanleiding tot
een (ironisch ingeklede) uitdaging om zich toch te wagen aan de grote
wereld van de volken.
Naar de tweede eeuw voor Christus toe stijgt de crisis ten top: het
jodendom wordt geconfronteerd met de toenmalige wereldmachten, de
Ptolerneeen eerst, daama de Seleuciden, erfgenamen van het rijk van
Alexander de Grote ; met de toenemende hellenisering komt de eigen
identiteit meer dan ooit in het gedrang ; Antiochus IV vervolgt het jodendom en laat zelfs in de tempel van Jeruzalem een Zeusbeeld oprichten, de
'huiveringwekkende gruwel' (Dan 11,31). De virulente reactie op deze
extreme crisissituatie is de apocalyptiek, de radicale breuk met alles wat
geschiedenis heet. De torenhoge verwachtingen die Israel in de geschiedenis heeft gesteld, slaan om in frustratie. Er zijn geen profeten meer
die, als een Jesaja, vanaf de ruines durven te spreken over een hoopvolle
toekomst. De ' dag van Jahwe' die door de profeten in het vooruitzicht was
gesteld, de dag van het grote rechtsherstel blijft uit. Israel, de 'Iijdende
rechtvaardige' , lijdend aan de geschiedenis, lijdend onder een onbegrijpelijk lot, zet een levensgroot vraagteken achter de zin van de hele geschiedenis. De ervaring van onrecht, lijden, zinloosheid wordt zo ondraaglijk, dat men a.h.w. blind om zich heen gaat slaan. Men loopt storm
tegen de werkelijkheid zelf en ontzegt de (onrechtvaardige) geschiedenis
alle bestaansrecht. De wereld is zonder meer het domein van boosheid en
ongeloof en wordt afgeschreven als verloren kapitaal. Aileen in eeuwigheid wil men nog investeren. De heerschappij van God, de overwinning
van het geloofkan zich aIleen nog manifesteren in de radicale vernietiging
van al het bestaande. Daarna zal God zijn eeuwig Rijk vestigen - op de
puinhopen van de menselijke geschiedenis.
Apocalyptiek wordt geboren uit zo 'n 'ongelukkig bewustzijn' . Men vlucht
weg uit de geschiedenis en sluit zich op in kleine, marginale groepen, die
geen belangstelling meer hebben voor het veranderen van de wereld. In
dromen en visioenen speurt men naar de tekens en de tijd van de grote
catastrofe, die tegelijk de grote revanche zal zijn van de alsnog lijdende

782

Streven/iuni

rechtvaardige. Geloof neemt de gestalte aan van een wereldvreemde,
geschiedenisvijandige 'vroomheid'.

Daniel
Een getuige van deze houding spreekt tot ons in het boek Daniel. Het is
geschreven in de tweede eeuw voor Christus, ten tijde van de Makkabeeen, als het jodendom verwikkeld is in een uitzichtloze onafhankelijkheidsoorlog, die tegelijk een strijd is voor religieuze zuiverheid
tegenover de voortschrijdende hellenisering. Een wanhopige, en dus typisch apocalyptische situatie. Veelzeggend is ook het feit dat de historie
van Daniel fictief gesitueerd wordt in de zesde eeuw, ten tijde van de
Babylonische ballingschap, dat eeuwige prototype van Israels frustrerende geschiedeniservaring. Het tweede hoofdstuk van het boek biedt
ons een staaltje van apocalyptische 'theologie van de geschiedenis' . In een
droom heeft koning Nebukadnessar een beeld gezien met een hoofd van
zuiver goud, borst en armen van zilver, buik en leden van brons, benen
van ijzer. Dan komt een steen los die het beeld verbrijzelt. Uit de droomverklaring door de Joodse wijze Daniel zal zijn superioriteit blijken ten
opzichte van de Babylonische magiers (revanche-affect !). Het gouden
hoofd is het Babylonische Rijk van Nebukadnessar zelf (geen wonder dat
de koning Daniels droomverklaring in dank heeft afgenomen). Het daarop
volgende zilveren, d.i. geringer rijk is dat van de Meden, de bronzen
lenden verbeelden het Perzische rijk. Als laatste komt het ijzeren wereldrijk van Alexander de Grote.
Van goud tot ijzer, dat is de gang van de geschiedenis : afnemend in
waarde, maar toenemend in hardheid en wreedheid. De steen die het beeld
verbrijzelt, is het Godsoordeel over de geschiedenis. Hoe anti-historisch
de apocalypticus ook denkt, hij is tegelijk altijd geobsedeerd met de
geschiedenis bezig - om ze te veroordelen.
Er is in veel culturen sprake van een soortgelijke ontwikkeling van opgang
en ondergang, met als hoogtepunt een 'gouden eeuw' en als dieptepunt een
'ijzeren tijdperk' . Tijd staat voor de mythe gelijk met verval (in de authentieke profetische traditie daarentegen heeft tijd de betekenis van groei,
opgang naar vervulling ; de apocalyptiek is in dezen meer mythisch dan
bijbels). Maar de mythe laat deze cyclus uitlopen op een grote wereldbrand of een zondvloed, een vemietigende maar tevens ook zuiverende
catastrofe : daama kan de kringloop van voren af aan opnieuw beginnen.
Hier daarentegen is geen sprake van een eeuwige kringloop." Het einde
komt maar eenmaal, goed bijbels. 'Maar in de tijd van die koningen zal de
God des hemels een rijk stichten dat in eeuwigheid niet te gronde zal gaan
en niet aan een ander yolk zal uitgeleverd worden' (2,44). Het einde is bier
dus ook niet een automatische kosmische vemieuwing, maar een ingrijpen
van God, vestiging van het Godsrijk op het puin van de voorgoed vemietigde wereldrijken.
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De Apocalyps
Een soortgelijk frustratiesyndroom zal ook in de eerste christelijke gemeenten zijn voorgekomen. De Wederkomst des Heren (die men zich,
ondanks aIle waarschuwingen van het evangelie tegen een vals, triomfalistisch messianisme, toch ten dele blijft voorstellen als een historische,
aardse triomf van de vooralsnog verdrukte kerk), die wederkomst blijft
uit. Dan slaat de overspannen verwachting in haar tegendeel om : van de
geschiedenis heeft de gelovige niets meer te verwachten. Dat gevoel wordt
nog verscherpt door de eerste tekenen van kerkvervolging : Waarom
grijpt God niet in ?
Vanuit dat gevoel is het absolute dualisme van de Apocalyps te verklaren.
Op de scherpe aflijning van goeden.en kwaden komt het aan : 'Laat de
zondaar nog meer zondigen en de heilige nog heiliger worden' (22,11). Ook
hier is geloof: oordeel over en overwinning op de geschiedenis. Dat
oordeel treft niet aIleen de toenmalige tegenstander, het Romeinse Rijk,
gesymboliseerd in de twee Beesten (13) en in de ontuchtige Vrouw-Stad
Babylon (17-18). Daar bovenuit klaagt de Apocalyps aIle historische
machten aan en tenslotte de geschiedenis zelf als de incarnatie van het
Boze, gesymboliseerd in de gestalte van de Draak. Op diens aanstoken
stijgen de dodende machten, Gog en Magog, van de vier hoeken der aarde
op naar de hoogvlakte en belegeren de geliefde Stad ; maar zij worden,
met de Draak, neergeworpen in de poel van vuur en zwavel (20,7-10).
Maar zelfs deze, toch schijnbaar alomvattende afrekening met de geschiedenis bevredigt de apocalyptus niet. Met een voor ons moeilijk te
aanvaarden wellust laat hij ook hemel en aarde, en dan de zee, en dan de
dood en de onderwereld zelf in de vuurpoel terechtkomen (20, 11-15).
Apocalyptiek in de hoogste graad : pas als letterlijk alles is weggevaagd
('de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen, en de zee bestond
niet meer', 21,1), kan alles opnieuw beginnen.
Tegen deze (catastrofale) achtergrond moeten uitspraken als 'nieuwe
hemel en nieuwe aarde' (21,1) en 'Ik maak alles nieuw' (21,5) worden
verstaan. Buiten dit verband geciteerd krijgen die zinsneden een iets te
optimistische' bijkleuring. Een nieuwe schepping is nodig, omdat de
eerste zo grondig mislukt is. Johannes schrijft hier als het ware een nieuw
scheppingsverhaal, daarmee het oerbijbelse optimisme van Genesis 1
grondig logenstraffend. Daar spreekt alles van een zinvoIle, geordende,
betrouwbare kosmos. Daarin ontvangt de mens dan ook, consequent, een
historische opdracht : 'Bevolk de aarde en onderwerp haar' (Gen. 1,28).
De geschiedenis wordt aan de mens toevertrouwd. Daarvan is in de
Apocalyps geen sprake. Daar moet alles 'van God, uit de hemel neerdalen' (21,2). Al het immens-positieve dat in dit slotvisioen voorgespiegeld
wordt, wordt daardoor onhistorisch gemaakt, in een weergaloos genadeabsolutisme aan het doen van de mens onttrokken. De uitspraak : 'Ik
maak alles nieuw' (21,5) zou wel eens een typisch apocalyptische cor'I
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rectie kunnen zijn op het Jesajavers : 'Zie, ik ga iets nieuws maken' (Jes.
43,19). lets: een begin, iets wat groeien moet, een zaadje aan de bodem
van de mensengeschiedenis toevertrouwd. Dat is profetisme : het vertrouwen dat God werkt in de wereld, die daarom toekomst heeft. Daaraan
gelooft de apocalypticus niet. lets nieuws is in zijn perspectief ondenkbaar. Het moet alles nieuw zijn, en alles ineens.

Apocalyptiek vandaag
Wij leven vandaag in het acute besefvan de historiciteit (in de zin van: de
kwetsbaarheid), van onze civilisatie. Ons vertrouwen in de geschiedenis is
geschokt. De nasleep van twee wereldoorlogen, de catastrofaal werkende
schaalvergroting van alle vormen van macht en de bijna niet te verwerken
ethische uitdaging die daar het gevolg van is (kernenergie, ecologische
problematiek, technisch-wetenschappelijke manipulatie van onze levensritmen, van geboorte tot dood) - deze greep uit een veelheid van onzekerheidsfactoren maakt duidelijk hoezeer ons historisch bewustzijn vandaag
een crisisbewustzijn is. Welke zin heeft het menselijk doen in en aan de
wereld ? Moeten wij verdergaan met de tegelijk als absurd en als onafwendbaar aangevoelde expansie van onze macht ? Zullen we ons overgeyen aan het om zich heen grijpende cultuurpessimisme ? Ofis er een derde
weg?
Dit soort bestaanservaring vormt een gunstige voedingsbodem voor een
'apocalyptische' houding. Wij leven in het teken van dreiging en onzekerheid, wij lijden 'schade', ecologisch en psychologisch, aan de buitenwereld en aan onze ziel.
Schade, dreiging : dat zijn typisch apocalyptische begrippen. De onzekerheid omtrent de toekomst van mens en beschaving doet velen grijpen naar
enigerlei houvast in allerhande apocalyptische speculaties. De horror-vogue in het filmbedrijf (haaien, rampenfilms, demonisme, verkenning van
de ruimte op zoek naar bewoonbare planeten - vlucht uit een ten dode
opgeschreven beschaving !) put, zonder het te beseffen, uit hetzelfde
beeldenarsenaal waar de Apocalyps vol van is. Esoterische stromingen,
theo- en antroposofieen dienen zich aan als de enige en afdoende ontsluiering (apokalupsis) van het bestaansgeheim. Woekerende exploratie van
het irrationele, in het innerlijke van de mens (de zelf-beleving), in de
natuur (kruiden, metalen, edelstenen krijgen quasi-sacramentele
heilswaarde) en in het heelal (astrologie en macrobiotiek), dat alles wijst
op eenzelfde zoeken naar zekerheid in een uit zijn voegen gelicht bestel,
Ook binnen de kerken (om over de sekten nog te zwijgen) kan men
soortgelijke tendensen ontwaren. Bepaalde stromingen van verinnerlijking vertonen soms weI iets van het vlucht-syndroom. Zonder het met
evenzoveel woorden te zeggen, onbewust allicht, acht men de wereld als
historische structuur onverbeterbaar en trekt men zich terug in een of
ander ark van mentaliteitsverandering of pure ervaringsreligie, veilig voor
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de zondvloed die de wereld overspoelt. Ook het fenomeen van de 'kleine
groepen' is in dat opzicht niet ondubbelzinnig : men kan het structureIe
(en dat is dus : het historische) in kerk en maatschappij niet meer aan en
zoekt de warmte van de groepskoestering. Apocalyptiek ontstaat altijd in
vrome kringen : de door een of andere oorzaak uit de maatschappij gestoten gelovige gaat zijn aandacht dan toespitsen op het specifiek religieuze.
Een begrijpelijke (en typische) frustratie-reactie na de, op kerkelijk zowel
als op maatschappelijk gebied, overspannen verwachtingen van de zestiger jaren ; mogelijk ook een reactie op een overdreven 'politisering' van
het geloof in diezelfde jaren.
Apocalyptisch is ook de toenemende hang naar openbaringen, het spelen
met (geheim gebleven maar dan toch op enigerlei wijze openbaar gemaakte) voorspellingen aangaande oorlogen of wereldcatastrofen : religieuze chantage op de angst van de mensen.
Anderzijds ontkomen bepaalde vormen van het politieke christendom niet
aan de apocalyptische tendens om de wereld op te delen in goeden en
kwaden. De eigen groep, of 'de arbeider' , of 'het volk' herkent men als de
hypostase van het goede en zuivere ; met een naieve miskenning van de
complexiteit van mens en maatschappij worden die mythisch voorgesteld
als de dragers van de heilsgeschiedenis. Ook het revolutionaire ongeduld,
de droom van de totale zuivering, waarna de volkomen heilsstaat tot stand
zou komen, zou weI eens zijn oorsprong kunnen vinden in een apocalyptische miskenning van de lange weg door de geschiedenis.
Niet alles in die houdingen hoeft negatief geevalueerd te worden. De
spiritualiteit van het volharden, het stand houden tegen de wereld in, de
bevrijdende kracht van aanbidding en getuigenis, de aandacht voor de
verdrukte die in deze wereld roept om rechtsherstel, dat zijn positieve
elementen van deze 'apocalyptische spiritualiteit'. Maar wij schenken hier
vooral aandacht aan de correctie die deze spiritualiteit nodig he eft om
christelijk-evenwichtig te zijn.

De christologische correctie
Die correctie wordt ons door de Apoca/yps zelf verstrekt, met name in
haar christologische inslag. Ondanks haar pijnlijke belangstelling voor het
wereldgebeuren blijft de apocalyptiek in wezen on-historisch. De Mensenzoon uitDanie/7 en de Lijdende Dienaar uitJesaja (twee figuren die in
de Apocalyps een voorname plaats bekleden) blijven onbestemde, historisch nergens te plaatsen gestalten. De christologie heft de Apocalyps
boven die puur-apocalyptische speculaties uit en 'historiseert' ze : 'Ik was
dood, en zie, Ik leef !' (1, 18). De aanbidding van het Lam in het vijfde
hoofdstuk, dat christologisch hoogtepunt van de Apocalyps , staat volop in
het teken van de geschiedenis. Met het Lam dat 'geslacht' werd komt een
historische persoon, een mens met zijn mensenlot, in onze aandacht : Hij
die heeft geleden onder Pontius Pilatus. Jezus en zijn historisch lot worden
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tot brandpunt van het boek. Daardoor wordt de alsmaar naar een onbestemde toekomst uitkijkende apocalyptiek 'getemporiseerd', op een moment in de geschiedenis georienteerd. 'Hij die komt' (apocalyptisch vaag)
is nu 'Hij die gekomen is' (historisch precies). Niet een vage verwachting,
maar een concreet gebeuren, het sterven van Jezus (en de 'hemelse'
keerzijde daarvan : zijn verheerlijking) is grond van onze hoop. Redding
brengt niet een onbestemde eschatologische gestalte, maar een mens van
vIees en bloed met een plaats en een tijd in onze geschiedenis. Niet zonder
reden noemt de Apocalyps Hem met enige voorliefde bij zijn historische
naam : 'Ik, Jezus' (22,16). Zo wordt het boek tot wat het is : een woord in
de tijd, een boodschap binnen de geschiedenis.

Geloven in de tijd
Het is typisch christelijk te geloven in de tijd. Een absolute vertwijfeling
aan de kansen van het goede in de geschiedenis (en dat is de bron waaruit
apocalyptiek ontspringt) zou gevaarlijk dicht komen bij de grens van het
niet-meer christelijke. Want met Jezus Christus is het heil gekomen in de
tijd. De overwinning op de doodsmachten hangt niet meer af van enig (al
dan niet mythisch voorgesteld) gebeuren ergens op het einde (zoals dat
nog, met zwaar apocalyptische inkleding, wordt voorgespiegeld in Apoc. ,
20,11-15). Onze hoop is gegrondvest in het Jezusgebeuren, dus in geschiedenis. Als het heil 'gebeurd is' in de tijd, betekent dat ook : de tijd
wordt gered, hij is niet langer een vijand of een factor van onherroepelijk
verval. Het aardse gebeuren kan drager worden van heil-van-Godswege.
De consequenties hiervan voor de spiritualiteit wegen zwaar. Of men kiest
voor een onhistorische spiritualiteit, die wereld en geschiedenis afwijst of
minstens bagatelliseert. Of men kiest voor een mensengeschiedenis die tot
heilsgeschiedenis worden kane Wie Jezus belijdt als Heer van de geschiedenis, erkent Hem dan ook als Redder van die geschiedenis. De zaak
van het geloof en de toeleg van de spiritualiteit is dan niet (zeker niet
uitsluitend) de redding van de gelovige uit de wereld, tegen de geschiedenis in, maar de redding van de mensbinnen de geschiedenis, het heil van de
wereld. Anderzijds : wie de geschiedenis ernstig neemt, weet dat tijd ook
betekent : geduId, en verliest zich niet in de overspannen verwachting van
een totale revolutie hier-en-nu. Zo blijft de eschatologische spanning
bestaan : mensengeschiedenis valt niet zonder meer samen met heilsgeschiedenis, maar heilsgeschiedenis is niet mogelijk buiten mensengeschiedenis. Juist die spanning tussen het 'reeds' en het 'nog niet", tussen
reeds gerealiseerd heil (dat dus ook ergens historisch ervaarbaar moet
zijn) en toch aItijd nog te verwachten heil, zou weI eens het waarmerk
kunnen zijn van een evenwichtig-christelijke spiritualiteit.
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UNCTAD V
Nog steeds: arme en rijke landen
L.U. Janssen

De United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
werd sinds 1964 in Geneve om de vier jaar gehouden, respectievelijk in
New Delhi, Santiago en Nairobi. De schrikkeljaren, waarin de Conferenties werden gehouden, waren zeer ongunstig voor de besluitvaardigheid
van de Verenigde Staten, omdat dan de presidentsverkiezingen worden
gehouden. Daarom wordt de vijfde UNCTAD een jaar eerder gehouden,
van 7 mei - 1 juni 1979 in Manila.

De bedoeling van de UNCTAD
De UNCTAD is de oogappel van de ontwikkelingslanden. Zij is ontstaan
op hun initiatief, heeft geleid tot eenheid van alle ontwikkelingslanden (de
'Groep van 77') en wordt gezien als het forum waar de ontwikkelingslanden het meest tot hun recht komen. De UNCTAD is niet aIleen een
periodieke conferentie, zij is ook een Institutie van de VN met een
permanente staf in Geneve, die zich vrijwel uitsluitend bezighoudt met
problemen die van be lang zijn voor de ontwikkelingslanden. Een forum
van zo'n 120 landen is natuurlijk niet het geeigende instrument om verder te komen dan globale principe-uitspraken, maar dan is er de ' continuing machinery' in Geneve omdeze verder uit te werke.n. Een voorbeeld hiervan is de overeenkomst aangaande de oprichting van een
grondstoffenfonds, die in februari 1979 tot stand kwarn, na de principiele toezegging op de UNCTAD 1976 in Nairobi.
Een UNCTAD-Conferentie is een spectaculair gebeuren, waar honderden
journalisten van aIle cornrnunicatie-media aanwezig zijn. Er wordt dan
ook flink voor de tribune gespeeld. Afgezien van concrete ·resultaten
wordt die publiciteit door de ontwikkelingslanden heel belangrijk gevonden. En terecht. Door hun zwakke positie in het wereldbestel zijn de
ontwikkelingslanden sterk afhankelijk van de politieke wil van de rijke
landen om concessies te doen. Maar de politieke wil is weer afhankelijk
van de publieke opinie en van de 'conciencia' in de dubbele betekenis van
bewustzijn aangaande de onhoudbare toestand voor de ontwikkelingslan-
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den en van geweten aangaande de onaanvaardbaarheid van die toestand.
Dit bewustwordingsproces is in de rijke landen op gang gekomen, maar het
gaat heel langzaam. De UNCTAD moet dit proces versnellen.

De Nieuwe Internationale Economische Orde
Mede omwille van de publiciteit zal er in Manila veeI over de Nieuwe
Internationale Economische Orde (NIEO) worden gesproken. De NIEO
is, in tegenstelling tot eerdere slagwoorden als 'ontwikkelingsstrategie
voor het tweede ontwikkelingsdecennium, DD II' uit de koker van de
ontwikkelingslanden zelf gekomen. De term is ontstaan vlak na de oliecrisis, toen de ontwikkelingslanden onder invloed van de OPEC-Ianden meer
hoop en zelfvertrouwen hadden gekregen. Men hoopte op een nieuwe
internationale orde die niet aIleen door het recht van de sterkste, maar
door het recht op ontwikkeling voor allen geregeerd zou worden. Op de
Zesde Speciale Algemene Vergadering van de VN werd een Verklaring
afgelegd en een Actieprogramma voor de NIEO opgesteld. Het was geen
blauwdruk voor een nieuwe orde, maar een lange lijst van eisen en wenselijkheden, die zouden moeten leiden tot nieuwe internationale verhoudingen. Het was niet louter retoriek : de ontwikkelingslanden wilden
in grote eensgezindheid en gebruikmakend van de macht van de olielanden
een doorbraak forceren in de onderhandelingen met de rijke landen. De
eerste gelegenheid die zich daartoe voordeed, was UNCTAD IV in
Nairobi en de Noord-Zuid Dialoog in Parijs. Hoewel kleine successen
werden behaald, waren de ontwikkelingslanden teleurgesteld omdat de
doorbraak uitbleef. Zoals blijkt uit een document dat in maart door de
Groep van 77 voor UNCTAD V is opgesteld (de Arusha Declaration), zal
in Manila de NIEO opnieuw aan de orde worden gesteld. Of de politieke
wil in de rijke landen voldoende geevolueerd is om tot een werkelijke
doorbraak te komen, valt te betwijfelen.

Interdependentie
Sinds de vorige UNCTAD hebben zich bij de rijke landen twee ontwikkelingen voorgedaan, die negatief kunnen uitpakken in Manila. De eerste
kan gevangen worden onder het modewoord 'interdependentie' of wederzijdse afhankelijkheid. Rijke en arme landen zijn in vele opzichten op
elkaar aangewezen en hebben dikwijls gemeenschappelijke belangen. Dit
geldt evenwel niet voor aIle landen of groepen van landen in dezelfde
mate. Gegeven het feit dat er tussen de ontwikkelingslanden onderling
steeds grotere verschillen in graad van ontwikkeling ontstaan, zal ook de
aard van de interdependentie tussen rijke en de diverse soorten ontwikkelingslanden gaan verschillen.
Concentreert men zich nu op problemen van interdependentie, dan zal
men trachten tot kleinere onderhandelingseenheden te komen, die tot
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eigen, van elkaar verschillende oplossingen kunnen leiden. De ontwikkelingslanden vrezen dat dit zal uitlopen op een nieuwe verdeel- en
heerspolitiek van de rijke landen. Omdat zij hun eenheid tot nu toe, vaak
ten koste van grote offers, hebben weten te handhaven, is het niet te
verwonderen dat de Arusha-declaratie 'peacemeal solutions or fragmentary measures for international cooperation' met argwaan beziet".
Het zal overigens interessant zijn om te zien of de ontwikkelingslanden,
ondanks toenemende onderlinge belangentegenstellingen, in Manila in
staat zullen zijn om de eenheid te bewaren.

Arme landen of arme mensen
De tweede verandering waar ik boven op doelde, heeft betrekking op een
verplaatsing van het zwaartepunt in de Westerse ontwikkelingsideologie
van arme landen naar arme mensen in die landen. De verandering is al
langer onderweg, maar is met name in de VS in de laatste jaren versneld.
Behalve uitspraken van MacNamara, President van de Wereldbank, heeft
de Wereldconferentie over Werkgelegenheid, Inkomens-verdeling en Sociale Vooruitgang van de Internationale Arbeids Organisatie (ILO) van
1976 hieraan meegewerkt door het pleiten voor een 'basic needs approach'. Merkwaardig is het, dat de Arusha Declaration de ontwikkelingslanden waarschuwt om hiervoor op hun hoede te zijn : 'It is necessary for
developing countries to guard against the introduction of new concepts by
developed countries, norms and principles, such as 'basic needs', access
to supplies, graduation, selectivity, etc. which are being suggested but are
in fact totally incompatible with the development requirements and aspirations of developing countries":
De achterdocht van de ontwikkelingslanden ten aanzien van de 'basic
needs'- of de arme mensenbenadering lijkt niet helemaal ten onrechte.
Bezorgdheid voor de arme mensen in de ontwikkelingslanden leidt gemakkelijk tot de drogreden dat intemationale structurele veranderingen
die niet direct de armen ten goede komen, achterwege kunnen blijven,
zeker als deze ook offers vragen van de 'armen' (bijv. de arbeiders) in de
rijke landen. De drogreden zit hierin, dat enerzijds terecht gesteld wordt
dat bepaalde structurele maatregelen (bijv. het bevorderen van uitvoer
van industrieprodukten uit ontwikkelingslanden) geen voldoende voorwaarde zijn voor het verbeteren van het lot van de armen, anderzijds
wordt over het hoofd gezien dat dit soort structurele veranderingen een
noodz.akelijke voorwaarde zijn om op langere termijn het lot van de armen
te verbeteren. Terecht stelt het ILO-Rapport, dat groei (van liefst 6 a 8 %

1 Fourth Ministerial Meeting of the Group of77, Arusha, 12-16 February 1979. Item 8 of
the provisional agenda for UNCTAD V, par. 16
2 Ibid.
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per jaar) noodzakelijk is voor de 'basic needs'-benadering. Nadruk op de
verdelingsaspecten van het ontwikkelingsvraagstuk mag geen voorwendsel zijn om de groei te verwaarlozen. De UNCTAD houdt zich vooral
bezig met internationale verhoudingen die de groei kunnen belemmeren of
bevorderen. De rijke landen kunnen zich zeker niet op ethische ofideologische gronden hiervan afzijdig houden.

Self-reliance
Van de kant van de ontwikkelingslanden zal in Manila de nadruk gelegd
worden op collectieve self-reliance. De titel van het Arusha Document
luidt : ' Arusha programme for collective self-reliance and framework for
negotiations'. 'Self-reliance' is de tegenpool van afhankelijkheid, meestal
aangeduid met het Spaanse woord dependencia . De dependencia-leer
stamt uit Latijns Amerika in de jaren zestig. De oorzaak en zelfs het wezen
van de onderontwikkeling wordt gezien in de atbankelijkheid van de
ontwikkelingslanden ten opzichte van de rijke, kapitalistische landen. Om
tot ontwikkeling te komen, moeten de ontwikkelingslanden hun lot in
eigen handen nemen : 'self-reliance'. Om aan hun streven meer kracht bij
te zetten zullen ze het gezamenlijk moeten doen : ' collective self-reliance' .
In het Arusha Document (Preamble No. 36) wordt gezegd, dat 'collective
self-relance betrekking heeft op een gezamenlijke en gerichte inspanning
om hun hulpbronnen en markten te mobiliseren voor de opbouw van een
structuur voor werkelijke interdependentie en complementariteit tussen
hun econornieen en om terreinen van gemeenschappelijk be lang te onderzoeken, alsmede om de solidariteit te versterken in de onderhandelingen
met de ontwikkelde landen over het vestigen van de NIEO'. In een
volgende paragraaf (38) wordt gewezen op de onderlinge solidariteit,
'which makes it possible to harmonize diversity of interests (between)
developing countries' .
Het is duidelijk, dat in Manila de ontwikkelingslanden hun uiterste best
zullen doen om, ondanks toenemende onderlinge tegenstelling van belangen, de eenheid te bewaren in hun strijd voor een NIEO.

Enige punten voor onderhandeling
Er is geen beginnen aan om in dit korte artikel te trachten een overzicht te
geven van de opnieuw overladen agenda van de komende UNCTAD-vergadering : het Arusha Document bevat 150 bladzijden met standpunten
van de Groep van 77 !
De geinteresseerde lezer kan verwezen worden naar Advies 53, UNCTAD
V, van de N ationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
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(Staatsuitgeverij, Den Haag). Ik zal mij hier beperken tot enige van de
belangrijkste punten voor onderhandeling.
In het Actieprogramma voor de NIEO (1974) had de geintegreerde aanpak
van het grondstoffenvraagstuk hoge prioriteit. Op de vierde UNCTAD in
Nairobi en tijdens de Noord-Zuid Dialoog in Parijs (1976) stond dit
vraagstuk centraal. De ontwikkelingslanden wilden twee dingen : een
samenhangend stelsel van afspraken over prijzen en hoeveelheden van
meerdere grondstoffen tegelijk en een gemeenschappelijk fonds (Common
Fund) om een voorraad politiek mogelijk te maken om de schommelingen
in de prijzen van grondstoffen op te vangen. Ten aanzien van het tweede
punt is, zoals gezegd, in principe overeenstemming bereikt ; ten aanzien
van het eerste punt zijn de technische moeilijkheden zo groot, dat er
praktisch geen vorderingen zijn gemaakt. Bovendien zijn de ideologische
bezwaren van sommige ontwikkelde landen, met name Duitsland en Amerika, tegen marktordening nog bijzonder sterk. Deze landen willen vasthouden aan het 'vrije ' marktmechanisme, terwijl in hun eigen land de
landbouw door en door 'geregeld' is. De dialoog over uitgangspunten en
doelstellingen van een geintegreerde grondstoffenpolitiek zal in Manila
moeten doorgaan.
Een tweede punt dat de ontwikkelingslanden grote zorg baart, is de
toenemende protectie in de rijke landen tegen invoer van industrieprodukten uit ontwikkelingslanden. De toenemende werkloosheid is politiek gezien een van de gevoeligste problemen in de gemdustrialiseerde
landen. Daarom probeert men om de werkloosheid af te wentelen op de
ontwikkelingslanden door de concurrerende industrieprodukten uit die
landen door hoge invoerrechten en kwantitatieve restricties buiten de deur
te houden. De ontwikkelingslanden eisen nu dat aan deze beperkende
maatregelen een eind gemaakt wordt en dat integendeel de invoer uit
ontwikkelingslanden onder gunstiger voorwaarden kan geschieden dan
die uit ontwikkelde landen (Algemeen Preferentie Stelsel). De industrielanden zouden daarvoor sommige bedrijfstakken moeten inkrimpen en
andere uitbreiden : herstructurering.
Een derde punt van groot be lang heeft betrekking op monetaire en tinanciele kwesties. De ontwikkelingslanden hebben vee I te lijden van de sterk
fluctuerende wisselkoersen en in het algemeen van de gebrekkige werking
van het internationale monetaire systeem, terwiji hun invloed op de werking van dat systeem heel gering is. Zij willen daarom hun invloed vergroten. Daarnaast komt het oude punt van de ontwikkelingshulp en de kapitaaloverdracht weer aan de orde, evenals het vraagstuk van de schuldenlast. Op dit laatste punt liggen vooral de VS dwars, die principieel
weigeren om kwijtschelding van schulden als een vorm van ontwikkelingshulp te beschouwen. Daarom zijn zij in geen geval bereid om te
komen tot een algemene regeling voor kwijtschelding van schulden, zoals
de ontwikkelingslanden die willen.
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Een belangrijk punt, dat is blijven liggen van de vorige UNCTAD, is de
overdracht van technologie. De ontwikkelingslanden willen komen tot een
gedragscode voor overdracht van technologie, zoals ze ook een gedragscode willen voor de multinationals. De onderhandelingen in Nairobi zijn
gestrand op het al dan niet juridisch bindend karakter van zo'n code.
Tenslotte zal veel aandacht moeten worden geschonken aan de problemen
van de armste ontwikkelingslanden. De kans dat op dit punt meer bereikt
wordt dan vroeger, lijkt gunstig, enerzijds door de grotere aandacht in de
rijke landen voor de arme mensen (en die zijn er relatief het meest in de
arme landen), anderzijds door de noodzaak voor de meer ontwikkelde
ontwikkelingslanden om de eenheid met de armste landen te bewaren,
ondanks groeiende tegenstelling van belangen.
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Rudolf Babro :
kritiek op bet feitelijke socialisme
L. Geerts

Zogenaamd omdat hij een westerse inlichtingendienst geheime staatsstukken in de hand had gespeeld, in feite omdat hij - in het Westen - een
boek liet publiceren dat een radicale kritiek op het feitelijk bestaande
socialisme bevatte, werd Rudolf Bahro, een hooggeschoolde insider van
het DDR-regime, op 23 augustus 1977 aangehouden en tot 8jaar gevangenisstraf veroordeeld. Daarmee was hem echter niet het zwijgen opgelegd.
Eind april 1978 waren er van Die Alternative 1 in West-Duitsland aI80.000
exemplaren verkocht.
Hebben we hier met een dissident a la Solsjenitsin te doen ? Helemaal
niet. Bahro is geen dissident van rechts. Hij vertegenwoordigt een kritische strekking binnen de communistische partij zelf. Ten eerste gaat zijn
kritiek op het bureaucratische socialisme van Marx zelf uit (al beroept hij
zich eveneens op Rosa Luxemburg en de Italiaanse marxistische theoretici). Maar er is meer. In tegenstelling tot de velen die op het ogenblik de
aberraties van het feitelijke socialisme in de Sovjetunie niet aIleen aan
Stalin, maar uiteindelijk aan Lenin en Marx zelf toeschrijven, verdedigt
Bahro zelfs de historische noodzaak van de Stalinistische fase. In het
Rusland van de beginnende revolutie dan. Rusland was in 1917 nauwelijks
toe aan een beginnende industrialisatie ; om tot een industriele samenleving te komen, was een mobilisering en een bureaucratische centralisering van de produktiekrachten, dus ook van de industrie-arbeiders en
boeren, onvermijdelijk. Maar - en dat is natuurlijk de hele kwestie tegenover die noodzaak uit het verleden stelt Bahro de eisen van vandaag.
Vandaag is de instandhouding van de eens misschien onvermijdelijke
bureaucratische 'priesterkaste' niet meer nodig, ja zelfs schadelijk, ze
werkt onderdrukkend.
Dat zulk een thesis, ondanks de eerlijke marxistische en communistische
geloofsbelijdenis van de auteur, hem door het DDR-regime niet in dank

1 Rudolf Bahro Die Alternative. Zur Kritik des real existierenden Sozialismus , Europaische Verlagsanstalt, Koln/Frankfurt a.M., 1977,543 pp., DM. 34.-
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zou worden afgenomen, was te voorzien en had hij ook zelf wei voorzien.
Hij ging overigens niet over een dag ijs. Hij werkte aan zijn boek van 1972
tot 1976. Hij organiseerde een optimale situatie voor de publikatie, zowel
op persoonlijk als op publicistisch vlak. Hij liet zich scheiden van vrouw
en kinderen, zodat zij tenminste zijn lot niet zouden moeten delen. Hij
droeg er zorg voor dat zijn boek door een vakbondsuitgeverij op de
westerse markt gebracht werd, niet b. v. door het Springerconcern, in
wiens netten Solsjenitsin zich liet vangen. Om aIle verdraaiingen en misverstanden die hij van de westerse pers verwachtte te voorkomen, schreef
hij naast Die Alternative een kortere versie (zes fictieve voordrachten,
waarin hij zijn bedoelingen in een ietwat gepopulariseerde vorm uiteenzet), die door dezelfde uitgeverij gepubliceerd werd onder de titel Eine
Dokumentation", Waar in het Westen vindt men nog een auteur die zijn
publikatie- en receptiekansen zo realistisch en strategisch veilig stelt ?
Hier vind je niets van het explosieve romantisme van een dissident die in
het Westen een hemel van vrijheid verwacht. Ook dat is een belangrijk
aspect in het optreden van deze man",
Voor een samenvatting van zijn denkbeelden beperken we ons hier tot het
wat eenvoudiger materiaal dat hij ons nu eenmaal aanbiedt in Eine Dokumentation. De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de bladzijden van
deze tekst.

Een 'radicale' kritiek
'Mijn kritiek op het feitelijk bestaande socialisme mikt op de verantwoording van een radicaal, d. w .z. een tot op de economische wortels doordringend communistisch altematiefvoor de politbureaucratische dictatuur die
ons maatschappelijk arbeids- en levensproces in boeien slaat' (9)4. Arbeid
en leven worden volgens Bahro in de DDR geknecht, omdat het bestaande
systeem een 'vals bewustzijn' kweekt, zowel bij de bevolking als bij de
machthebbers. Hij voigt hierbij de klassieke marxistische redenering, dat
de economische onderbouw het bewustzijn van de individuen bepaalt,
maar tegelijk grijpt hij terug op Marx om erop te wijzen dat het uiteindelijk
niet om die onderbouw gaat, maar om dat bewustzijn ; dat bewustzijn is
beslissend voor de toekomst. Hij wil aanduiden hoe de voorwaarden

2 Rudolf Bahro, Eine Dokumentation, Europaische Verlagsanstalt, Koln/Frankfurt
a.M., 1977, 111 pp.
3 Op het ogenblik dat dit artikeI tot stand komt, heeft Bahro zich bereid verkIaard zich uit
de DDR te Iaten uitwijzen. Hij ziet kansen om met zijn grondig marxistische kritiek vruchtbaar te werken in het Westen. De brief in Der Spiegel, waarin hij dit verlangen kenbaar
maakte, is het tegendeel van een smeekbede ; hij trekt typische Bahro-conclusies uit zijn
gevangeniservaring.
4 Men herkent de woorden van Marx : 'Radicaal zijn is tot de wortel zelf doordringen en
de wortel is de mens'. Bahro's ondertiteI is overigens een gewilde allusie op Marx' Zur Kritik
der politischen Oekonomie.
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dienen te zijn opdat 'de innerlijke vrijheid van het individu als voorwaarde voor het overleven zelf (16)5 tot stand kan worden gebracht, hoe
het 'valse bewustzijn' kan worden ontmanteld en plaats kan maken voor
'innerlijke vrijheid'.
De staatsordening van de Oostbloklanden schept volgens Bahro helemaal
geen 'innerlijke vrijheid', maar twee vrijheidsbelemmerende mentaliteiten, die van 'meesters en knechten'. Het gaat daarbij zowel om de
'meesters' en hun mentaliteit als om de 'knechten'. Dat wil natuurlijk niet
zeggen dat de kapitalistische staatsordening beter is : in het kapitalistische
systeem is niet eens de economische grondslag gelegd voor de bevrijding
na de Stalinistische periode. De argwaan van velen in het Westen tegenover de Eurocommunisten betreftjuist de vraag, in hoeverre ook zij eerst
het Stalinistisch geforceerde model zullen menen nodig te hebben, alvorens tot de werkelijke bevrijding te komen.
Welke elementen staan de innerlijke vrijheid van de DDR-burgers in de
weg?
Bahro somt op :
'het voortbestaan van loonarbeid, warenproduktie en geld'
'het rationaliseren van de oude arbeidsdeling'
'het cultiveren van sociale ongelijkheid die ver uitgaat boven het
spectrum van financiele inkomsten'
'officiele corporaties die de bevolking in het gelid doen lopen en
bevoogden'
- 'het liquideren van de in de burgerlijke periode door de massa's verworven vrijheden, in plaats van het bewaren en realiseren ervan (ik
denk aan de waterdichte censuur en aan het uitgesproken formele
karakter en de irrealiteit van de zogenaamde socialistische democratie'
- 'ambtenarij, leger en politie die allemaal aIleen naar boven toe verantwoording verschuldigd zijn'
- 'de verdubbeling van de vormeloze staatsmachine in een staats- en een
partijapparaat'
- 'de isolering binnen de staatsgrenzen' (10).
Bahro wil daarmee geen volledige ·opsomming geven, maar wat veel
belangrijker is : hij tracht de 'inwendige, genetisch bepaalde samenhang'
tussen al die verschijnselen aan te tonen ; hij rebelleert niet tegen uitwassen of deviaties, maar tegen de structureel bepaalde produktie van onvrijheid, van de meesters- en van de knechtenmentaliteit.
Na zijn analyse van de historische noodsituatie waaruit het Stalinisme
voortkwam, behandelt hij (in het tweede deel van Die Alternative) de
5 'Unsere Zivilisation ist anjene Grenze der Ausdehnunggelangt, wo die innere Freiheit
des Individuums als Bedingung des Uberlebens erscheint. Sie ist einfach die Voraussetzung
fur den einsichtigen kollektiven Verzicht auf die so verhangsvolle wie subjektiv zwecklose
Fortsetzung der materiellen Expansion'.
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vraag, 'op welke algemene basis bij ons de heerschappij van de mens over
de mens blijft voortbestaan en hoe onze sociaal-economische structuur
concreet functioneert, zodat ze in dit terneerdrukkend sociaal-psychologisch resultaat uitmondt' (19). Het gaat Bahro uitdrukkelijk om dat sociaalpsychologisch aspect, om de vraag waarom de niet-kapitalistische systemen geen vrije mensen produceren, maar subalterne individuen, 'een
soort denkende mieren' (19).
In zijn analyse volgt hij de klassieke Marxistische dialectiek : 'J e moet de
vraag stellen naar de algemene produktieverhouding', die 'als gemeenschappelijke noemer in aIle subaltemiteit-voortbrengende factoren
aanwezig is' (20). Duidelijk wijst hij het westers fatalisme af : de mens is
geen knecht of meester van nature ; heren en knechten worden geproduceerd door de fundamentele produktieverhouding.
De fundamentele produktieverhouding is in de DDR dezelfde als in het
oude Egypte met zijn almachtige priesterkaste : niet door een of andere
vorm van prive-eigendom, maar 'als corporatie, d.w.z. als administratief
en ideologisch staatsapparaat, had zij de beschikking over de overschotten aan goederen en aan arbeidskracht' (22). Net zo beschikken bureaucratie en partij over de 'overschotten' van de DDR-produktie : 'Dit is
geen oppervlakkige vergelijking, maar een wezenlijke verwantschap in de
grondstructuur van de produktieverhoudingeu' (22). 'De niet-kapitalistische apparaatstaat is tegelijk de administratieve bovenbouw en de politieke uitdrukking van de oude arbeidsdeling' (23). Staatsvorm en arbeidsdeling zijn slechts de twee zijden van een en dezelfde medaille, ze hangen
onverbrekelijk samen ; kiest men het ene, dan krijgt men ook het andere.
Het staatsapparaat in de DDR treedt op als 'absoluter Arbeitsherr', fungeert als een 'pausdom van de produktie' ; de subalterniteitsproducerende
verhouding wordt daardoor onvermijdelijk.

Het revolutionaire potentieel van bet overtollige bewustzijn
Wat kan daartegen ondemomen worden? 'De eerste opdracht van de
maatschappelijke krachten bestaat erin, de machtsverhoudingen in het
globale systeem zo te veranderen, dat het beheer gecontroleerd wordt in
plaats van zelf alles te controleren. Ze moeten bereiken dat het apparaat
niet langer de maatschappij heeft, maar de maatschappij het apparaat. Dan
zouden we in plaats van het geheel geetatiseerde plan het geheel vermaatschappelijkte plan krijgen'. Dat zou het begin zijn van 'het socialistisch
zelfbeheer' (24).
Het bewijs dat een dergelijke 'culturele revolutie', een dergelijke "omwenteling' (Bahro schuwt deze termen niet) iiberhaupt mogelijk zijn, vindt
hij in Praag. 'De grote uitzondering was het jaar 1968 in Tsjechoslovakije' : 'Op het moment dat de Communistische Partij van Tsjechoslovakije
nog maar even liet merken dat zij terug wilde keren naar de oorspron-
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kelijke, emanciperende functie van de Communistische Partij, begonnen
dadelijk aIle naalden van de sociale hoop zich op haar te richten en zich te
bundelen' (25). Dezelfde reactie verwacht Bahro in elk niet-kapitalistisch
land waar de fundamentele verhouding partij-bevolking gewijzigd zou
worden. Dan zou immers de contradictie tussen 'de massagewijze produktie van overtollig bewustzijn (het bewustzijn dat niet opgebruikt wordt
in de reproduktie zelf, het mooie teveel, dat toch ergens aan besteed moet
worden) en het staatsapparaat (dat het monopolie op het bewustzijn in
eigen hand houdt) opgelost worden. Gezien de massagewijze produktie
van overtollig bewustzijn, is de leidende rol van de partij niet meer evident, maar integendeel op zijn beurt een sociologisch gegeven met eigen
kenmerken, waaronder de neiging van aIlegeprivilegieerde klassen om hun
voorrechten te verdedigen, desnoods tegen het belang van het geheel in.
Het Westen brengt dat overtollige bewustzijn zoek met de droomfabrieken van sport, kunst, toerisme en ga maar door. Over het revolutionaire
potentieel ervan is volgens Bahro ook in het Oostblok nog te weinig
nagedacht. 'De ontoereikendheid van het model 'apparaat-massa' bestaat
er vooral in, dat het zich volledig in de sfeer van het vervreemde, van het
door de nodige arbeid en zijn regeling opgeslorpte bewustzijn beweegt en
hetovertollige bewustzijn gewoon buiten beschouwing laat' (27). Daarom
staan de niet-kapitalistische landen zo wantrouwig tegenover alles wat er
aan niet direct bruikbaars gedacht en ervaren wordt, tegenover alles wat
zich afspeelt buiten ' de nodige arbeid en zijn regulering' , in de vrije tijd van
de roman bijvoorbeeld.
Maar laten we iets nader omschrijven wat Bahro met deze twee psychosociale kernbegrippen - geabsorbeerd en overtollig bewustzijn - bedoelt.

Geabsorbeerd en overtollig bewustzijn
'Geabsorbeerd bewustzijn noem ik het geheel van psychosociale energie
dat enerzijds in de hierarchie van de leidinggevende functies.en anderzijds
in routinehandelingen in het reproduktieproces verbruikt wordt', kortom : al wat mensen opbrengen om het land te besturen en de fabrieken
draaiende te houden. Aan de ene zijde van de contradictie echter verandert in de gegeven omstandigheden de leidinggevende funktie in de belangen van het apparaat en van diegenen die het bedienen ; aan de andere
zijde bloeien de subalterne gedragingen van de abstracte en yervreemde
arbeid, van de gewone mensen : 'terughoudendheid in prestatie en produktie, gluiperigheid, gebrek aan belangstelling en onverschilligheid
tegenover de algemene aangelegenheden'. Ja, 'het bureaucratisch apparaat en de ondergeschikte massa's zijn elkaars tegenhangers' (28). Het
is het bekende verhaal van de tiran die zijn onderdanen onverantwoordelijk vindt (wat ze ook zijn, omdat hij ze zo maakt), en ze dan ondergeschikt
maakt aan zijn eigen belangen. Niemand gedraagt zich dan nog vrij en
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verantwoordelijk. De bureaucratische top verwart het algemeen belang
met zijn eigen privileges en de massa is onverschillig.
Beslissend is daarom het overtollige bewustzijn, 'de toenemende
hoeveelheid vrije, niet meer in noodzakelijke arbeid en hierarchische
kennis verbruikte psychosociale energie' (28). Deze hoeveelheid vrije
energie zal eerder toe- dan afnemen dank zij 'de voortschrijdende intellectualisering van de subjectieve produktiekrachten' : 'de samenleving
produceert een zo grote massa aan algemene bekwaamheid, aan gewoon
menselijke kwalificatie, dat die onmogelijk direct door het apparaat gebruikt kan worden' (28). Wat moet er dan mee gebeuren ? Het bureaucratische apparaat vindt er niets beters op dan het zoveel mogelijk af te
breken met 'onproduktieve bezigheden, het 'door terreur te verlammeri'
en vooral 'het te oververzadigen met ersatzbevredigingen' (28). Dit laatste
wijst op een gevaarlijke mogelijkheid : de terugval in het westerse model
met zijn consumptieve verdovingsindustrie.

Compenserende en emanciperende belangen en behoeften
Wat de staat dus met het overtollige bewustzijn doet, is niet zo verschillend van wat er in het Westen gebeurt : het mooie teveel wordt besteed aan
compenserende behoeften ('kompensatorische Interessen')", terwijl
Bahro het wil aangewend zien voor emanciperende belangen. Hiermee
raken we een van de grote tragedies van onze tijd.
Door de bevrediging van zijn compenserende behoeften geniet de onderdaan slechts compensatie voor zijn gealieneerd overtollig bewustzijn :
meer consumptie, meer vrije tijd, meer ontspanning, maar geen verantwoordelijkheid, dus ook geen vrijheid. Door het bevredigen echter van
zijn emanciperende behoeften zou er een tot nog toe nergens nagestreefde
kwaliteitsverandering ontstaan: 'de bevrijding uit aIle bekrompenheid en
vooral uit aIle onderdanigheid in denken, voelen en handelen, kortom : de
verheffing van het individu tot op het niveau van het globale leven van de
maatschappij'. En zoals hij meermalen doet, citeert Bahro ook hier een
vers van Goethe :
'Und was der ganzen Menschheit zugeteilt ist,
will ich mit meinem innem Selbst genieszen' (29).
Hierachter gaat de bekende uitspraak schuil, dat het individu opnieuw, of
wellicht voor het eerst, het subject van zijn eigen geschiedenis moet
worden, dat het niet langer het object moet blijven van een geschiedenis
die door abstracte krachten wordt gedreven, door produktieverhoudingen

6 ,Interessen' is nu eens te vertalen door be hoeften, dan weer door belangen. De
behoefte aan compensatie voor vervreemde arbeid b. v. is geen belang, tenzij op korte
termijn ; het is ons aller belang dat de mensheid zichzelf niet vernietigt. Dat waaraan we een
behoefte voelen, is vaak juist niet ons werkelijk belang.
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die niemand meer in de hand heeft, noch de van zijn functie vervreemde
heerser, noch de van haar verantwoordelijkheid vervreemde massa.
Bahro vat de situatie als voIgt samen : 'In het geabsorbeerde bewustzijn
staan de belangen van het bureaucratische apparaat tegenover de onderdanige reacties van de massa ; in het overtollige bewustzijn staan de
compenserende en de emanciperende belangen van de individuen tegenover elkaar' (30).

Communistische partij of Communistenbond ?
Aangezien volgens Bahro de alleenheerschappij en de oncontroleerbaarheid van de bureaucratische machine, van de partij, aan de heerschappij
van de mens over de mens ten grondslag ligt, dient eerst en vooral de
macht van die machinerie gebroken te worden. Zoals boven reeds geciteerd, moeten de maatschappelijke krachten bereiken 'dat het apparaat
niet langer de maatschappij heeft, maar de maatschappij het apparaat'.
Maar welke maatschappelijke krachten kunnen de emanciperende belangen verdedigen tegen de compenserende ?
Overtollig bewustzijn, geabsorbeerd bewustzijn, compenserende behoeften en emanciperende belangen zijn nergens in zuivere vorm aanwezig; aIle individuen dragen in zich een mengsel van beide. Hoe kunnen
dan de emanciperende krachten gebundeld worden? Dat, zegt Bahro, is
altijd de taak geweest van een communistische partij ; daarin heeft altijd
haar leidende rol bestaan, niet in het beschermen van een knecht-meesterstructuur. Maar vandaag is de partij een bureaucratie die zich nog eens
boven de staatsmachine stelt om die aIleen van boven uit te controleren als
een superbureaucratisch organisme, een priesterkaste die meer wereldlijke en geestelijke macht opeist dan enige theocratie ooit heeft gekund.
Bahro's altematiefveronderstelt dat eerst deze 'gordiaanse knoop' wordt
doorgehakt. Zijn originaliteit bestaat erin, dat hij voor de oplossing van dit
dilemma teruggrijpt naar de oorspronkelijke marxistische ideeen en naar
die van de vaders van het Eurocommunisme, meer bepaald Gramsci.
Bahro bouwt zijn redenering op het begrip 'communistenbond', eerder
dan op een partij-concept. In dit verband verwerpt hij trouwens het
meerpartijenstelsel : 'Wanneer eenmaal de totale maatschappelijke organisatie algemeen als een staatssysteem verwezenlijkt is rest er geen
noodzakelijke aanzet meer tot een veelvoud van partijen' (35). Hoe kan dit
kloppen met zijn ideaal van democratische verantwoordelijkheid ? 'De
meer specifieke belangen moeten op een andere manier tot hun volle recht
komen dan in de gedaante van politieke partijen en natuurlijk vooraf
onbeperkt gearticuleerd kunnen worden, o.m. bijvoorbeeld door soevereine vakbonden' (35), die niet aIleen scholen van het socialisme moeten
zijn, maar tegelijk ook strijdinstrumenten tegen de bureaucratische ontaarding van de staatsmacht.
Men dient dus goed te begrijpen dat deze 'democratiseringstendens' al-

800

Streven/juni

lesbehalve een teruggrijpen naar de burgerlijke, parlementaire democratie
is. Bahro gaat uit van de verworvenheden van de niet-kapitalistische
landen, die hij als positief ervaart ; hij wenst niet terug te keren naar een
systeem dat nog niet eens de essentiele voorwaarden voor de bevrijding,
de emancipatie heeft gerealiseerd.
Het kan dan ook geen verrassing zijn dat Bahro meent, dat de dissidenten
die hun overtuiging ernstig nemen, binnen de bestaande partij dienen te
ageren, als communisten. Ze moeten erin doordringen en haar structuur
van binnen-uit doen barsten, een variante op 'de lange mars door de
instellingen' van de Duitse studenten van 1968. De partij zelf moet 'de
controle door de maatschappelijke krachten over de bureaucratie, over de
staatsmachine in het middelpunt van haar beleid plaatsen' (37). Dit is iets
anders dan de functie vervullen van een superbureaucratie : de partij (de
bond) dient de maatschappelijke krachten (het emanciperend bewustzijn)
te organiseren tegen de altijd dreigende bureaucratie in. Ze mag in geen
geval die bureaucratie nog verergeren.
In dit verband neemt Bahro de term 'de collectieve intellectueel' over van
Gramsci. In de plaats van de brute macht van de partij dient een veel
wezenlijker autoriteit te komen : 'Gramsci ging ervan uit dat de ideologische autoriteit van de partij rechtstreeks afhangt van de kwaliteit van haar
intellectuele produktie, van de intellectuele en mobiliserende kracht van
het model waarin ze de sociale werkelijkheid weerspiegelt en de richting
van haar verandering voortekent' (37). Dat betekent een revolutie binnen
de partij, die dan een communistenbond wordt, een bundeling van aIle
individuen in wier bewustzijn de emanciperende behoeften en belangen op
het voorplan komen ; geen 'rnassapartij' meer in de zin van een betweterige en zeltbenoemde avant-garde, maar een vrije vereniging van gelijkgezinden, geen staat boven de staat, maar de inspirerende kracht van aIle
basisgroepen, geen gehoorzaam leger maar 'de collectieve intellectueel
die in een democratische communicatie met aIle belangen en belanghebbenden een meerderheidsconsensus voor aIle veranderingen schept en
uitvoert' (39).
Uiteraard zet hij dit concept af tegen Lenins uitlating dat fabrieksdiscipline en partijdiscipline hetzelfde zijn en, zich beroepend op Rosa
Luxemburg, beklemtoont hij de soevereine vrijheid binnen een communistenbond, die uiteraard de macht moet hebben om uit te voeren wat
hij wil, Ook hier komt in de formuleringen telkens weer zijn fundamentele
bedoeling op de voorgrond : verantwoordelijkheid in vrijheid opwekken
en organiseren. Tegen degenen die vinden dat dit een nogal idealistische,
ja utopische visie op de 'communistenbond' is, zegt Bahro : 'Uiteindelijk
werd in Praag en Bratislava niets minder bewezen dan de levensvatbaarheid van onze maatschappelijke ordening zonder politbureaucratische
dictatuur' (51). Er bestaan aanduidingen, dat dit experiment haalbaar is.
Het is niet omdat het bureaucratisch partij-concept telkens weer brutaal
het democratisch concept heeft vernietigd, dat deze traditie inhoudsloos
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zou zijn geworden ; men kan er ook de aanzet in zien tot een grondige
verandering.
De bijdrage die Bahro's boek daaraan kan leveren, wordt door de regimecriticus Robert Havemann als voIgt geformuleerd : 'De politieke werking
van zijn afrekening met het DDR-socialisme kan zeker niet die van een
donderslag zijn. Bahro's kritiek werkt langzaam. Maar dat zijn stem in de
geschiedenis van de modeme arbeidersbeweging belangrijk is, daaraan
bestaat geen twijfel. (... ) Zijn boek heeft beslist zijn uitwerking op een
groot aantallieden die de daaraan beantwoordende politieke kwalifikaties
hebben, maar het is geen object voor rnassa-agitatie'".

Produkten voor mensen, geen mensen voor produkten
Aangezien de bestaande produktieverhoudingen van de mensen in de
DDR onverantwoordelijke profiteurs maken, ·stelt Bahro zijn economische vraagstelling in hetzelfde licht als de politieke : 'Hoe kan men de
compenserende belangen neutraliseren die de mensen binden aan de bestaande beschavingsvorm T (40). Ook in de economie gaat het hem
eerst en vooral om beschaving en emancipatie.
Daarom kant hij zich tegen de zogenaamde 'liberalisering' door middel
van een verhoogde consumptie. 'Het compenserend willen bezitten, willen verbruiken, willen consumeren veroorzaakt de voortzetting van een
produktieslag die ons nog honderdjaar lang te arm voor het communisme
zal houden' (41, cursivering L.G.).
Met de formulering 'te arm voor het communisme' zet Bahro zich af tegen
het Westers economisch denken, dat het opdrijven van de produktie als
een doe I op zichzelf is gaan zien. Het is wellicht niet overbodig, te vermelden dat ook Regis Debray in zijn Lettre Ouverte aux Communistes Francais et Quelques Autres" de Eurocommunisten erop wijst, dat ze geen
economische wonderen mogen verwachten van een revolutie in Europa,
dat integendeel de revolutie altijd tot een tijdelijke teruggang van de
economie leidt. De grondidee is, dat niet de economie als zodanig het doel
is van de revolutie, maar de beschaving, de bevrijding, de emancipatie van
de mens, ook uit allerlei compenserende behoeften. Ook hier dient men
zich geen naieve illusies te maken.
Feitelijk staat ook Bahro - zonder dat hij daarom Illich citeert, wiens
geschriften hij alIicht niet kent - heel dicht bij allerlei ecologisch geinspireerde opvattingen uit het Westen. Ook hij is geen economisch denker die
de produktie vooropstelt ; integendeel, ook hij vindt dat de produktie van
doelstelling, van kwaliteit moet veranderen. Ze moet weer ondergeschikt

7 Interview met Robert Havemann in Der Spiegel, 5 juni 1978.
8 R. Debray, Lettre ouverte aux Communistes Francais et a quelques autres , Ed. du
Seuil (Combats), 1978.
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worden gemaakt aan de mensen ; ze mag 'geen enkel mens meer veranderen in een functie van een bepaalde, beperkte of ondergeschikte bezigheid' (43), wat overigens een allusie is op het ' 's morgens werken, 's
middags vissen en's avonds filosoferen' van Marx. Het zou gevaarlijk
zijn, de detailkritiek op het bureaucratisch systeem en de corruptie los van
dit einddoel te zien.
Op dezelfde manier zou het fout zijn, zijn Illich-achtig pleidooi voor
kleinschaligheid, voor het herstel van de harmonie tussen grote (industriele) produktie en kleine (menselijke) produktie los te baken van zijn
humaniserende en emanciperende bedoelingen. Hetzelfde geldt voor zijn
radicale ideeen over het herstel van het gemeenschapsleven (Illichs 'convivialiteit') ; daarin gaat Bahro b. v. het neurotiserende kerngezin te lijf,
wat hem dan weer dicht bij de vrouwenbewegingen en de antipsychiatrie
brengt. Wat hem van deze bewegingen onderscheidt, is het doel dat hij
nastreeft, en het feit dat hij dit doe1aIleen bereikbaar acht in een niet-kapitalistische samenleving. Op een totaal ander gebied - de wereldpolitiek blijkt hij eveneens aan te leunen bij degenen die zowel een bureaucratisch,
mercantiel en kapitalistisch Verenigd Europa verwerpen als een daaraan
beantwoordende wereldregering ; daartegenover stelt hij een pleidooi
voor de 'associatieve vereniging van vrije en onafhankelijke gemeenschappen' .
Men zou kunnen opwerpen dat de vergelijking met illich en met de ecologisch geinspireerde bewegingen in het algemeen Diet opgaat, omdat Bahro
daar niet uitdrukkelijk over spreekt. Maar het is toch merkwaardig dat
Carl Amery? in een open brief aan de dissidente DDR-filosoof Wolfgang
Harich vooral op dit aspect van Bahro's boek ingaat : 'Het gaat heel
eenvoudig om het feit dat uw boek uit 1975, Communisme zonder groei ?,
en Bahro's boekDie Alternative uit 1977de enige samenhangende, logisch
opererende, daarom zeer serieus te nemen pogingen zijn in de DDR om
met de ecologie, d.w.z. met een iiberhaupt nog bewoonbare toekomst in
het reine te komen'.
Hij beschouwt Bahro's boek als behorend tot het yak 'politieke ecologie'
en voegt daaraan de merkwaardige zin toe: 'de eis namelijk, om de
traditionele leidende wetenschap, de politieke economie, te vervangen
door een nieuwe leidende wetenschap : de politieke ecologie' 10.
°Dit is zeker overtrokken, maar het onderstreept hoezeer Bahro's grondconcept van be lang is op vele, zo niet alle terreinen van de organisatie van
het maatschappelijk leven.

9 Niet te verwarren met Jean Amery, over wie Streven een artikel publiceerde in het
maartnummer.
'
10 Der Spiegel, 26 juni 1978.
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Who's afraid of Rudolf Bahro ?
Hoewel uit het bovenstaande weI blijkt, dat de DDR-autoriteiten redenen
genoeg hebben om Bahro's geschrift niet welgezind te zijn, toch valt de
hardheid van zijn 'straf' in het tijdperk van de 'Ausbiirgerungen' moeilijk
te begrijpen. Hierbij speelt zeker het feit mee dat hier een man met een
politieke carriere aan het woord is, een insider, iemand uit de eigen
rangen. Ook het teruggrijpen op Gramsci kan hem, in het licht van de
argwaan tegenover het Eurocommunisme, verdacht hebben gemaakt.
Maar waarschijnlijk past deze harde aanpak in het kader van de Oosteuropese vrees dat de dissidentenbeweging weI eens te breed zou kunnen gaan
uitdeinen. Want Bahro doet een beroep op de dissidenten. Hij spreekt
namelijk de opinie uit dat de reorganisatie van de partij tot een communistenbond, het liquideren van de corruptie en de wederopbouw van de
gemeenschap niet zonder meer te realiseren zijn ; hij meent dat een eerste
stap in die richting gezet dient te worden door de 'beweging voor de
burgerrechten'. Die beweging, geruggesteund als ze is door de besluiten
van de Conferentie van Helsinki, lijkt hem de eerste groepering die een
herbronning van de socialistische waarden kan doordrukken. Dat hij zich
uitdrukkelijk distantieert van de H-bom-geleerde en dissident, de Rus
Sacharov, omdat die hem niet socialistisch geinspireerd lijkt, zal aan dit
gevaar weinig veranderen, evenmin als aan de vrees van de autoriteiten.
Het is wellicht ook een van Bahro's naiviteiten dat hij het reactionaire
potentieel van de burgerrechtbeweging onderschat.
Ook zijn uitspraak over de ontwapening klinkt naief en utopisch : 'Wat
zijn dat voor belangen die ons de mogelijkheid ontnemen om het westers
industrieel-militair complex door een feitelijke escalatie van de ontwapening onder druk te zetten T (48). We zijn van Oosteuropese dissidenten al
veel gewoon wat hun onbegrip tegenover de Derde Wereld betreft. Maar
bij Bahro steunt dit utopisch verlangen naar eenzijdige ontwapening toch
nog op een (zij het weinig overtuigende) redenering : hij meent dat de
bevrijdingsbewegingen in de Derde Wereld(op Zuid-Afrika na)praktisch
voltrokken zijn en dat daarom het militaire potentieel van het Warsjaupakt
niet meer nodig zou zijn. Hoewel hij dus, net als Illich, niet altijd serieus
genomen kan worden, verdient hij het bekende excuus : 'De eigenlijke en
de sterkste politiek is de kunst van het onmogelijke' (47), waarmee hij in de
rij van utopisten plaatsneemt.
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Marcuse over Bahro
L. Geerts

Herbert Marcuse is weI oud", maar nog lang niet dood, zoals blijkt uit zijn
enthousiaste reactie op het werk van Rudolf Bahro : 'Zijn boek is niet
alleen een kritiek op het 'feitelijk bestaande socialisme' , maar tegelijk een
marxistische analyse van de overgangsperiode naar het integrale socialisme. Het is de belangrijkste bijdrage tot de marxistische theorie en
praxis die de laatste decennia verschenen is'.
Wat Marcuse in Bahro' s boek zo boeit, vernemen we uit een lang essay dat
in twee delen verscheen in A vanti, een Duits magazine". Hij ziet in
Bahro's grondtermen - het emanciperend en het compenserend bewustzijn - de mogelijke hefbomen om uit de 'duivelskring' te geraken van
enerzijds het westers, met welvaart en verspilling gecompenseerde bewustzijn, anderzijds het valse, 'subalterne' bewustzijn in de Oostbloklanden. Het kan niemand vergazen dat de ontwerper van begrippen als
'manipulatie' en 'repressieve tolerantie' nu zoveel hoop put uit de interne
kritiek van de socialistische maatschappijvorm op zichzelf en dat hij een
direct verband ziet tussen onze problemen van welvaartsverslaving en hun
problemen van 'ondergeschikten-mentaliteit'. 'Het wezenlijke onderscheid tussen de twee systemen wordt niet bepaald door de afschaffing
van de prive-eigendorn op zichzelf aIleen (weI blijft die conditio sine qua
non voor het socialisme), maar door het gebruik van de rnateriele en
inteIlectueIe produktiekrachten'.
Marcuse vat Bahro' s probleemstelling betreffende het overtollige bewustzijn als voIgt samen : 'De industriele, technisch-wetenschappelijke produktiewijze, waarin de inteIlectueIe arbeid een wezenlijke factor wordt,
verwekt in de producerenden (de 'totale arbeider') kwaliteiten, vaardigheden, verbeeldingskrachten, bezigheids- en genotsmogelijkheden die
zowel in de kapitalistische als in de repressieve niet-kapitalistische samenleving verstikt of geperverteerd worden. Die krachten dringen boven
hun onmenselijke verwezenIijkingen uit naar menselijke realisering", Wat
in de socialistische landen de repressie doet, dat doet bij ons de perverte-

1 Cfr. L. Van Bladel, Marcuse 80, in Streven, december 1978, pp. 239-248.
2 Avanti. Das Monatsmagazin fur Kultur und Politik, Rohl Verlagsgesellschaft, Hamburg, februari en maart 1979. Het volledige artikel van Marcuse is verschenen in Kritik.
Zeitschrift fur sozialistische Diskussion , Verlag One & Wolter, Berlin, nr. 19.
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ring door overvloed en valse welvaart : de produktieve krachten worden
naar een anti-emancipatorische realisatie gedraineerd.
Zoals Bahro de 'collectieve intellectueel', zo ziet Marcuse de marginale
groepen in onze samenleving als de katalysatoren : studentenbeweging,
vrouwenbeweging, wijk- en straatcomites, kritische wetenschappers ...
Bahro moet volgens Marcuse gelijk hebben met zijn stelling dat de intellectuelen een ommekeer zullen bewerken : 'Het produktieproces "intellectualiseert" zich en daarin spelen de geintellectualiseerde bevolkingslagen een steeds grotere rol'. Dat brengt hem tot een schijnbaar anti-materialistische, ja, idealistische stelling: 'Het scheppen van ruimte en tijd
voor de ontplooiing van de emanciperende belangen, voorbij de materiele
sfeer die tegenwoordig alles bepaalt, dat is de opgave van een socialistische opvoeding en arbeidsdeling. Het socialisme is wezenlijk (... ) een
probleem van economie van de tijd' : de nieuwe arbeidsdeling en -organisatie moet erop gericht zijn, de verhouding tussen de tijd die aan noodzakelijke arbeid en de tijd die aan emancipatieve arbeid besteed wordt, om te
keren.
Ais er sprake is van de doorslaggevende rol van de 'intellectuele krachten', weet Marcuse natuurlijk net zo goed als Bahro dat juist de meest
produktieve klassen het sterkst vastzitten in het bestaande systeem, zij
halen er de meeste voordelen uit, zowel in Oost als in West: 'Juist hun
inpassing in het systeem, om nog te zwijgen van hun bevoorrechte inkomens, werkt de radicalisering van die klassen tegen'. Bovendien beseft
Marcuse welke val hier openstaat : 'Blijkbaar raakt Bahro's analyse hier,
op een zeer centraal punt, het taboe dat zowel door marxisten als door
liberalen gelegd is op Plato (opvoedingsdictatuur van de hoogste intelligentsia) en Rousseau (de mensen moeten gedwongen worden vrij te
zijn) ,. De opvoedende functie van de socialistische staat is inderdaad niet
denkbaar zonder een erkende autoriteit. Bahro vertrouwt die autoriteit toe
aan een elite van de intelligentsia. Waarop Marcuse filosofisch : 'Ja, die
ergernis be staat, maar die moeten we doorstaan'.

Het subject van de geschiedenis
De oude hamvraag van het socialisme - wie zal de voorhoede van het yolk
zijn ? - duikt ook bij Bahro steeds weer koppig Ope Onomwonden stelt hij
vast : niet het proletariaat kan vandaag de heersende klasse zijn. En
Marcuse valt hem bij : 'Het proletariaat is niet langer identiek met het
algemeen belang, als dat al ooit zo geweest is'. Het gaat trouwens niet
meer om de materiele ontvoogding uit armoe en ellende alleenJhet gaat om
de verzoening van mens en natuur, om de niet vervreemde arbeid als
creatieve activiteit, om het scheppen van menselijke relaties, vrij van de
strijd om het bestaan' . Hij is het er met Bahro over eens dat het er vandaag
op aankomt 'een overproduktie van bewustzijn te forceren' , 'de idee tot de
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beslissende materiele macht te maken'. Dat is, zegt Marcuse, inderdaad
het 'telos', het doel van het historisch materialisme. En met dat doel voor
ogen zou er een revolutie van het subject, van de subjectieve ervaring
nagestreefd kunnen worden.
Daarbij gaat het, ook volgens Marcuse, om alle subjecten, niet aIleen die
van een bepaalde klasse : 'Individuen uit alle lagen, die zich ondanks aIle
verschillen door het gezamenlijke be lang tot een potentiele eenheid constitueren' .
Wat hij 'de intellectualisering van de produktie' noemt, leidt evenwel niet
automatisch tot grotere emancipatie en samenwerking, integendeel. 'Ret
overtollige bewustzijn is slechts een deel van de subjectiviteit : zijn emancipatorisch belang reikt tot het weten van wat er gebeurt en moet gebeuren, maar de heerschappij van de compenserende belangen verhindert de
omzetting van het bewustzijn en het door het weten geleide handelen,
maar ook die van de emoties, van de driftstructuur' . Daarom pleit de vader
van de studentenrevolte niet alleen voor een uitbreiding van het vormingswezen, maar ook voor strijd tegen de verstarde school en voor
uitbreiding van de vrije tijd. Immers, wat ziet hij vandaag in het Westen?
'Een groot deel van de technisch-wetenschappelijke verworvenheden
komt de agressie en destructie ten goede, of dient de compenserende
belangen van de afhankelijke bevolking, hun bevrediging en versterkt het
subalterne bewustzijn'.
Ret is niet moeilijk te zien, hoe Bahro's kritiek past in het raam van
Marcuses denkwereld : zijn visie van een bevrijde erotiek ligt zeer dicht
bij Bahro's visie op de niet-compenserende, maar emanciperende behoeftenbevrediging.
Hij vertaaltBahro'skritiek op de politiek-bureaucratische staat die 'ondergeschiktenkarakters', d.i. onvrije subjecten produceert, in zijn eigen kritiek op de traditionele repressie van de driftenstructuur : 'De ontwikkeling
van de driftenstructuur is helemaal verbonden met die van het bewustzijn : erotische en destructieve energie realiseren zich in het voorhanden
zijnde maatschappelijke kader. De driftenstructuur wordt slechts emanciperend in vereniging met een emanciperend bewustzijn, dat de mogelijkheden en de grenzen van de realisering ontwerpt en het aIleen-maar
driftmatige in zichzelf opheft'. Ret heeft er de schijn van dat hier nieuwe
bouwstenen worden aangedragen voor de al zo vaak mislukte verzoening
tussen (doorgaans eng-) Freudiaanse en (doorgaans al even eng-) marxistische denkbeelden, dat er met andere woorden een nieuw moment komt in
de dialectiek van materie en bewustzijn. Wanneer Bahro bijvoorbeeld
spreekt van 'de idee die een materiele kracht moet worden', dan tekent
Marcuse daarbij aan : 'Bahro's analyse doorbreekt het fetisjisme van de
marxistische schijn-orthodoxie en van de tegencultuur van de onmiddellijkheid. Zijn dialectische analyse leidt naar een authentieke, aan verwerkte empirie georienteerde "interne" verderontwikkeling van de
Marxiaanse theorie'.
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Glucksmanns 'Meester-Denkers'
K. Boey

Onder de Franse 'nieuwe filosofen'* neemt Glucksmanrreen aparte plaats
in door de originele Manier waarop bij zijn kritiek van bet marxisme
doortrekt tot een kritiek op - en een afwijzing van - de Westerse rationaliteit. Zijn argumentatie stoelt op de analyse van de teksten van de grote
Meesters van de Duitse Verlicbtingsfilosofie, Fichte en Hegel. Tegen
Altbusser betoogt hij dat Marx slechts een van die typisch Duitse filosofen
is geweest, die meenden een definitieve wetenschap van de revolutie en de
staat gefundeerd te hebben. Door de uitbreiding van bet debat tot aIle
,Meester-Denkers' van de vorige eeuw (met name ook F. Nietzsche)
mondt Glucksmanns analyse uit in een kritiek van de Westerse rationaliteit. De weigering van die rationaliteit - op het vlak van wetenschap,
revolutie en staat - is volgens Glucksmann een positieve daad, die aanknoopt bij het verschijnsel van de dissidenten, dat aIle nieuwe filosofen
heeft geinspireerd.

De goulag als aanleiding
Om de bedoeling van Glucksmanns hoofdwerk Les Maitres Penseurs 1 te
begrijpen, moeten wij even teruggaan naar een twee jaar ouder werk van
hem: La Cuisiniere et le Mangeur d' Hommes". Daar was het uitgangspunt
van Glucksmanns reflectie : de realiteit van de concentratiekampen in de
USSR. Men kon daarin een devierende praktijk zien ; in tegenstelling tot
vele andere nieuwe filosofen, beweert Glucksmann niet dat het marxisme
automatisch de goulag voortbrengt. Maar hij stelt wei dat Marx' teksten en
de marxistische theorie doof en blind maken voor het feit van de bestaande
concentratiekampen. Daarmee ontwikkelde hij een stelling die diametraal
tegengesteld was aan die van de Franse Communistische Partij, ter verkla* Cfr, de twee artikelen van K. Boey in het meinummer van Streven, waarin echter wei
op p. 720 een misverstand omtrent de verhouding individu-ontologie gecorrigeerd moet
worden.
1 A. Glucksmann, Les Maitres Penseurs, Grasset, Paris, 1977 ; in het Nederlands De
Me ester-Denkers , Wereldvenster, Baarn.
2 A. Glucksmann, La Cuisiniere et Ie Mangeur d' Hommes, Seuil, Paris, 1975 ; in het
Nederlands De kokkin en de menseneter, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1978.
#
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ring van de goulag. De Franse communisten zijn ervan overtuigd, dat na
hun machtsovemame, nooit concentratiekampen kunnen ontstaan. Dat
dit in Rusland en andere socialistische staten weI gebeurd is, hangt volgens
hen samen met de culturele achterstand van die landen". Het is waar,
repliceert Glucksmann, dat men al bij Lenin kan nalezen dat zelfs de
keukenmeid (la cuisiniere) de staat moet kunnen besturen, maar intussen
getuigde de officiele partijlijn slechts van diep misprijzen voor de massa's
van de Russische boeren : hun primitief karakter zou tenslotte verantwoordelijk zijn voor het feit van de concentratiekampen. De 'hele terroristische theorie' is daar al aanwezig : de opzet is ' de kinderen te
infantiliseren en van het yolk een platgeslagenplebs te maken, tegenover
een staat die alsmaar intelligenter en dus hooghartiger en verhevener
wordt'". Wij moeten inderdaad het feit van de goulag zien te verklaren,
maar de correcte verklaring ervan legt de verantwoordelijkheid bij de
'intelligente' partijkaders die de kampen in hetleven riepen in naam van de
'meest wetenschappelijke en meest rationele theorie : die van het wetenschappelijk socialisme' . En dat is nu precies gebeurd op het moment dat de
nieuwe leiders, in navolging van wat Peter de Grote al twee eeuwen eerder
ondemomen had, Rusland gingen 'verwesterlijken'. Ten aIle prijze wilden
zij Rusland industrialiseren en, met dat doel voor ogen, hebben zij miljoenen mensen in kampen opgesloten en tot dwangarbeid verplicht. Voor een
juiste verklaring van de goulag is het dus wezenlijk dat men in de ellende
van het Russische volk een extreme vorm leert onderkennen van de
,Europeanisering' 5 • De uiteindelijke verklaring van de Russische concentratiekampen moet dan ook in ons Westen worden gezocht. En dat
heeft Glucksmann met zijn Maitres Penseurs willen doen.

Partijdige lectuur van grote filosofen ?
Op het eerste gezicht is Glucksmanns verklaringsschema van een nogal
idealistische factuur : hij stelt teksten, en nog weI van de grote Duitse
filosofen Fichte en Hegel, verantwoordelijk voor de gruwelen die zich pas
in onze 20e eeuw hebben voorgedaan. Nog fundamenteler immers dan het
woord is het ook voor Glucksmann de macht die in het hart van de
geschiedenis zit : de wijze waarop de macht haar ongebreidelde invloed op
het leven wist uit te breiden, heeft inderdaad de vorm bepaald van het ons
bekende, dramatische verloop van de geschiedenis. Glucksmann voegt
daar echter dadelijk aan toe dat de motor die de macht aandrijft weI

3 De stelling van de officiele Franse communistische partij is niet origineel. 'Lenin sinds
1920, nadien Trotsky, maar ook Stalin en de hedendaagse communisten verklaren de ongelukken van de revolutie door de achterlijkheid (bij voorkeur die van de massa's)', A.
Glucksmann, Les Maitres Penseurs, p. 143.
4 Les Maitres Penseurs, p. 186.
50.c.,p.69
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degelijk bestaat uit een aantal filosofische, politieke systemen, neergelegd
in de grote Europese teksten over de macht : 'Teksten leggen een territorium de wet Op'6 ; 'De passie voor een tekst kenmerkt minder de revolutionair in het bijzonder dan weI de machtsmens in het algemeen. Een
regime steunt niet enkel op het geweer maar evenzeer op wat een tekst
vermag in zijn werking op de andere.'?
Men heeft Glucksmann niet aIleen het te idealistische karakter van zijn
verklaringsschema verweten, maar ook de manier waarop hij de 1ge
eeuwse Duitse filosofen heeft gelezen. Bezondigde hij zich niet zelf aan
,een echt terroristische reductie' van hun teksten ?8 Glucksmanns lectuur
van de grote Meesters is inderdaad vooringenomen : met een welbepaalde
hedendaagse problematiek voor ogen gaat hij op zoek naar aanwijzingen in
het verleden, waaruit blijken moet dat sinds 1789 het Westerse bewustzijn
a.h. w. behekst is geweest door de overtuiging, dat de bevrijdende revolutie geidentificeerd moet worden met de geboorte van de 'goede' staat en
dat er nu een 'rationele' wetenschap tot stand is gekomen zowel van de
revolutie als van de staat. Glucksmanns partijdige lectuur doet denken aan
de manier waarop K. Popper Plato, Hegel en Marx leest om ze te ontmaskeren als vijanden van de vrije samenleving. We zouden van een 'schuldige lectuur' in Althusseriaanse zin? kunnen spreken, in zoverre de grote
duidelijkheid waarmee het beschouwde probleem thans wordt gezien,
veel minder scherp aanwezig was in de ideeen die Fichte en Hegel, Marx
en Nietzsche zelf voor de geest stonden.

De Duitse filosofen over wetenschap, revolutie en staat
Glucksmanns interpretatie van de catastrofale, maatschappelijke ontwikkeling is niet zo idealistisch als ze op het eerste gezicht lijkt. Ook hij maakt
ze uitdrukkelijk ondergeschikt aan een verklaring op materialistische tijd- en situatiegebonden - grondslag. Hij toont aan dat het uitgerekend de
Duitse filosofie was, die zichzelf beschouwde als de strikte wetenschap
van de revolutie die samenvalt met de vrijwillige aanvaarding van de staat,
met inbegrip van de dwang die deze staat rechtens uitoefent. Een aanzet
tot die materialistische verklaring vindt Glucksmann al bij Marx zelf.
Marx heeft gewezen op het 'anachronisme'lO van de Duitse situatie
binnen het Europa van zijn tijd : de Duitsers hadden een achterstand
opgelopen ten aanzien van de Franse politiek (met haar volbrachte revo60.c.,p.42.
7 O,c ., p. 51
8 A. Utudji, Les Nouveaux Philosophes ont-ils raison contre fa raison?, in Raison
Presente , nr. 45, 1978, p. 9.
9 ' Aangezien een onschuldige lectuur niet bestaat, zeggen wij aan welke lectuur we ons
schuldig hebben gemaakt'. L. Althusser, Lire Ie Capital, t. I, Maspero, 1971, p. 10.
10 K. Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, in Die Friihschriften , ed.
Landshut, Stuttgart, 1953, p. 212.
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lutie) en van de Engelse economie, Maar op het vlak van de rechts- en
staatsfilosofie waren de Duitsers (volgens Marx) weI degelijk bij hun tijd
(of hun tijd zelfs v66r) : 'De Duitse rechts- en staatsfilosofie is de enige
Duitse filosofie die gelijke tred houdt met de huidige tijd' 11. ' Zij behoort tot
deze wereld en is er de ideele aanvulling van'P. Door haar tijdgebonden
karakter opent de Duitse filosofie bovendien ongehoorde perspectieven,
met name op de mogelijkheid van een radicale emancipatie.
De door Marx aangeduide historische samenhang wordt door Glucksmann
uitvoeriger behandeld, De Duitsers waren in de 1ge eeuw 'een door de
Apocalyps getekend volk'P, dat overspannen verwachtingen koesterde,
Nagenoeg leeggebloed door elkaar opvolgende oorlogen - de boerenoorlog, de dertigjarige oorlog, de inval van Napoleon - voelde Duitsland zich
weerloos, verbrokkeld als het ware in talloze kleine territoria, 'De 1ge
eeuwse geneesheren losten elkaar aan het ziekbed af. Hun diagnose luidde
onveranderd : Duitslands ongeluk is : zonder staat te zijn. De kwaal is
radicaal'!". In die sfeer was het dat de 19-jarige student F. Hegel van
de Franse revolutie hoorde en de wildste dromen droomde. Toen hij
zeventienjaar later Napoleon de stad Jena zag binnenrijden, meende hij de
wereldziel te zien, gezeten op een paard. 'De jonge Hegel rechtvaardigde
de tirannie van Robespierre, die hij zorgvuldig onderscheidde van het
despotisme van het Ancien Regime. Later deelde hij met Goethe, Marx en
Nietzsche een militante bewondering voor Napoleon. Hun allen had de
revolutie van ' 89 geleerd dat niets de modeme staat mag weerstaan en dat
deze staat, zonodig, alles vanaf het nulpunt opnieuw zal opbouwen'Vi
In hun historische situatie waren de Duitse Meester-Denkers bezeten door
een verlangen : het verlangen naar de revolutie en naar de staat, die
daaruit geboren moest worden. Zij zagen de revolutie als de waarborg
voor het ontstaan van een echte staat, en de staat als de serene maar
voltooide vorm van de revolutie. Wat zich echter in feite uit de verwachte
revolutie en staat ontwikkeld heeft, is volgens Glucksmann een 'panoptisch apparaat' 16, 'de staat die (alles) ziet, zonder zelfgezien te worden' 17.
Het derde element van de triade (revolutie, staat, wetenschap) moet nog
worden toegelicht, De 1ge eeuwse Duitse filosofie was niet aIleen bezeten
door de (Franse) revolutie en door de rationele Staat (die op grond van een
of andere dictatuur gevestigd zou worden), maar was er eveneens van
overtuigd, de transformatie van filosofie naar wetenschap zelfvoltrokken
te hebben, Althusser beschrijft het volkomen nieuwe van K. Marx' pres-

11
12
13
14
15
16
17

Idem, p. 214
Idem, p. 215
A. Glucksmann, o.c ., p. 69.
o.c., p. 104.
D.c., p. 105.
O,c ., p. 113.
o.c., p. 114.
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tatie ais voIgt : ' Men kan de marxistische wetenschap en theorie slechts
verdedigen vanuit materialistisch-dialectische - en niet vanuit speculatieve of positivistische - posities. Het gaat er om, deze strikt ongehoorde nooit eerder voorgekomen - realiteit te denken : de marxistische theorie
als een revolutionaire theorie, de marxistische wetenschap als een revolutionaire wetenschap'P, Een punt in die bewering wordt door Glucksmann heftig aangevochten : 'die strikt ongehoorde realiteit is voor het
Duitsland van de 1ge eeuw nog banaler dan een gemeenplaats' 19. Het
tweespan wetenschap en revolutie, en vooral de pretentie de wetenschap
van de revolutie te hebben ontworpen, treft men evengoed bij Fichte en
Hegel als bij Marx aan. Maar dan is Marx slechts een - particulier - geval
van de Duitse filosofie. 'Vanaf 1800 geven de Meester-Denkers elkaar de
fakkel door: voor Fichte is Kant de laatste filosoof ; na hem, met mij, zegt
Fichte, begint de wetenschap. Voor Hegel blijft Fichte nog een filosoof, de
laatste. Voor Marx is de laatste filosoof Hege1'20.
Laten wij ons tot het voorbeeld van Hegel beperken om Glucksmanns
gedachtengang te illustreren. Zoals voor de andere Meester-Denkers was
ook voor Hegel met zijn tijd een nieuw tijdperk aangebroken, waarin alles
mogelijk werd. Hegel achtte zich daarenboven in staat - aangezien hij
getuige was geweest zowel van de Franse revolutie als van de verdere
ontwikkeling daarvan - om de wetenschap van de geschiedenis het licht te
laten zien. De veronderstelde nieuwe mogelijkheden van Hegels tijd vinden wij samengebald in enkele van zijn sleutelbegrippen. In 'der sich
selbst entfremdete Geist'21 roept Hegel eerst het moment op van de
ideologische voorbereiding van de revolutie. De radicaal kritisch ingestelde Franse Encyclopedisten spraken 'die Sprache der Zerrissenheit'22 :
alles wat traditioneel gevestigd was, wordt als ijdel ontmaskerd. Al het
oude wordt weggevaagd en in het licht van het pseudo-ideaal van het 'nut'
wordt alles mogelijk. Dan voIgt de beschrijving van het tweede moment :
het moment van de terreur of 'die absolute Freiheit und der Schrecken' 23 .
Het derde moment, de stabilisatie, moeten wij bij de latere Hegel gaan
zoeken, met name in zijn staatsfilosofie. Wat Hegels bekwaamheid betreft
omjuist in zijn tijd de filosofie tot wetenschap te ontwikkelen, hoeven wij
slechts met Glucksmann Hegels Voorrede op de Fenomenologie na te
lezen, waar hij het heeft over 'de inwendige noodzaak dat het weten
wetenschap weze' in zijn verhouding tot 'de uitwendige noodzaak'F".
Daar stelt Hegel dat de filosofie, die zich uit immanente noodzaak tot
wetenschap moet ontwikkelen, dank zij de externe noodzaak van de
18
19
20
21
22
23
24

L. Althusser, Elements d'Autocritique , Hachette, 1974, p. 32.
A. Glucksmann, o.c., p. 129.
o.c., p. 130.
G.W.F. Hegel, Phiinomenologie des Geistes , Meiner, 1952.
Idem, p. 370.
Idem, p. 414 vlg.
Idem, p. 12.
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geschiedenis, die in Hegels tijd haar hoogtepunt beleeft, dus in Hegels
werk haar wetenschappelijke status bereikt. Samengevat : Hegel meende
de wetenschappelijke theorie van de samenleving te kunnen uitwerken op
het precieze ogenblik waarop de geschiedenis van dezelfde samenleving
vanaf het nulpunt opnieuw kon beginnen.
Wat de triade 'wetenschap, revolutie en staat' betreft, is Marx dus slechts
een geval van de 1ge eeuwse Duitse filosofie. Maar Glucksmann is overtuigd dat ook andere themata, die doorgaans als de meest specifiek marxistische gelden, bij de Meester-Denkers v66r Marx aangetroffen kunnen
worden. N emen wij het thema van de 'dictatuur van het proletariaat ' , een
motie van wantrouwen t.o. v. het 'plebs'. Fichte, 'die vroegtijdige leninist'?", formuleerde reeds de overtuiging dat de gemeenschap het haar
nochtans toekomende recht om zichzelfde nodige dwang op te leggen, niet
als gemeenschap vermag uit te oefenen. De gemeenschap moet dus de
uitoefening van dat recht delegeren ofwei aan een enkeling ofweI aan een
daartoe in het leven geroepen orgaan. Vanuit zijn zogenaamd pedagogisch
standpunt aanvaardde Fichte dat de staat ten aanzien van het yolk over
een arsenaal van dwangmiddelen moet beschikken. Weliswaar was ook
Fichte ' een aanhanger van de uiteindelijke verdwijning van de Staat, maar
dat was Lenin eveneens ... voor hij aan de macht kwam ?".

De redelijkheid van Glucksmanns irrationalisme
Het gaat bij Glucksmann niet zozeer om 'irrationalisme' dan weI om
verzet tegen het bepaalde type van rationaliteit dat door de Meester-Denkers gepropageerd werd. Het kwalijke van de aanvaarding van hun triade
'wetenschap, revolutie, staat' en het verderfelijke van het vertrouwen dat
men in de 'wetenschap van de revolutie' stelt, bestaat immers hierin : dat
men daardoor de aanvaarding van de afschuwelijke dwangsystemen in de
hand werkt. Glucksmann tekent verzet aan tegen de rationaliteit die zich
als een rationalisering van de revolutie aandient. Hij verwijst naar
Trotsky, die als goedgelovige revolutionair bereid was voor de revolutie te
sterven, maar dan toch eerst de afgrond van de wetenschap van de revolutie wou peilen om erachter te komen 'in welk hoofdstuk van de revolutie
men fusilleert of gefusilleerd wordt?". Is het, zo vraagt Glucksmann, irrationeel te protesteren tegen een 'rationaliteit' die de mensen ertoe brengt
eerst de eigen, gewelddadige dood te aanvaarden, vervolgens zich bij de
zogenaamd onvermijdelijke slachtingen neer te leggen en meteen ook het
gewelddadige doden van anderen aan te nemen ?

25 A. Glucksmann,
26 O.c., p. 174.
27 O.c., p. 142.

O.C.,

p. 177.
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Maoistisch China illustreert nog het best hoe ver men kan gaan in de
'vrijwillige' aanvaarding van radicaal opgezette dwangsystemen, als men
maar een volstrekt vertrouwen heeft in de wetenschap van de revolutie.
Glucksmanns analyse van het maoisme maakt een schijnbaar lange omweg
over het (klassieke Franse) werk van Rabelais, waarvan hij trouwens een
hoogst persoonlijke interpretatie voorstaat.
Rabelais had de fictie opgeroepen van '1'Abbaye de Thelerne". Deze abdij
zou, in tegenstelling tot de andere, aan alleriei disciplinaire voorschriften
gebonden kloosters, een werkelijk vrije , menselijke samenleving geweest
zijn. AIle leden, mannen en vrouwen, gehuwden en ongehuwden, leefden
er enkel en aIleen volgens hun eigen wilsbeschikking. Dat betekende
geenszins dat daar willekeur heerste. 'Vrije mensen, die welgeboren en
goed ontwikkeld zijn, die in goed gezelschap met elkaar verkeren, hebben
van nature een instinct en een prikkel - die ze hun eer noemen - die hen er
steeds toe aanzet om deugdzaam te handelen en die hen van de ondeugd
afhoudt?", Het was een samenleving die beweerde slechts een regel te
hebben : 'Fais ce que tu voudras : doe watje graag wilt'. De leden van die
samenleving hadden het recht tegen alles op te staan... behalve tegen de
leer die hun dat alles voorhield. Zij hadden alle rechten behalve het recht
niet aan alle anderen gelijk te zijn. In feite hadden zij dus te gehoorzamen.
'Gehoorzamen : waarom ? am vrij te zijn?", De ware vrijheid is : weten
te leven volgens de plaats die je toekomt in een tekst.
Glucksmann gaat ervan uit dat Rabelais ironiseerde en de valsheid van het
in de abdij van Theleme opgeroepen ideaal reeds doorhad. In de persoon
van Panurge voert hij het individu ten tonele dat het leugenachtige ervaart
van de voorstelling als zou men dat soort (opgelegde) vrijheid als zijn eigen
vrijheid kunnen beleven. Omdat zoiets gewoon onmogelijk is, zal Panurge, zodra hij dat beseft, nog aIleen onverschillig kunnen worden.
Panurge is reeds op zijn manier een dissident, die weigert het spelletje
verder mee te spelen.

De onredelijkheid van de rationaliteit
Glucksmanns verzet slaat op een welbepaalde vorm van rationaliteit ; hij
verwerpt geenszins de rationaliteit als zodanig. Die wezenlijke schakering
van zijn standpunt heeft hij zelf verduidelijkt : 'Wat de wetenschap betreft, knoop ik noch bij Galilei noch bij Descartes aan. Ik ga slechts terug
tot het begin van de 1ge eeuw, toen namelijk eerst in het revolutionaire ,
filosofische en nadien in het socialistische denken, de triade 'revolutie,
staat, wetenschap' begon te functioneren. Maar welk soort wetenschap
(van revolutie en staat) ? Het gaat daar niet om natuurwetenschap maar

28 Geciteerd in A. Glucksmann,
o.c.. p. 38.

29

O.C.,

p. 22.
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om een imitatie daarvan met cartesiaanse pretenties. En waarop wordt die
wetenschap aangewend ? Op de menselijke samenleving ?". Met de fysische of mathematische rationaliteit blijkt Glucksmann geen problemen te
hebben. 'Dat de natuur het voorwerp wordt van beheersing in de moderne
zin van het woord, zodra zij zich ertoe leent gemathematiseerd te worden' 31, is voor Glucksmann een aanvaardbare ontwikkeling. Onaanvaardbaar is evenwel dat dit rationele model wordt overgenomen en als
grondslag gebruikt voor een wetenschap van de menselijke samenleving,
die pretendeert op het vlak van de geschiedenis dezelfde draagwijdte te
hebben als de natuurwetenschap op het vlak van de natuur. Die soort
'methodenstrijd' is trouwens even oud als de menswetenschappen zelf.
De Frankfurter Schule had zich reeds verzet tegen de scientistisch dogmatisch functionerende menswetenschappen. K. Popper van zijn kant had
er al op gewezen dat de menswetenschappen, emancipatorisch opgevat,
niet ten dienste mogen staan van utopische totaalvisies, die het gevaar met
zich brengen definitieve oplossingen voor te staan. Hij pleitte voor een
menswetenschap in dienst van een soort empirische ingenieurskunst, die
er uitsluitend op bedacht is de meest negatieve aspecten van de bestaande
samenleving wat te verhelpen.
Met zijn standpunt terzake heeft ook Glucksmann zich gemengd in het
debat over Althusser. V66r Marx, aldus Althusser, waren slechts twee
grote continenten voor de wetenschappelijke kennis ontsloten : dat van de
mathesis en dat van de fysica. 'Marx heeft een nieuw en derde wetenschappelijk continent voor de wetenschappelijke kennis ontsloten : het
continent van de geschiedenis'V. Glucksmann werpt tegen Althusser op
dat alle Meester-Denkers beweerden tot een wetenschappelijke theorie te
zijn geraakt : over de samenleving en haar ontwikkeling, over de revolutie
en de staat.
De rationaliteit in dienst van de overheersing is alom verbreid : zij is de
motor van alle zogenaamde 'grote ondernemingen' . Een paar voorbeelden
slechts. De rationele berekeningen van de deskundigen in het Pentagon
waren de motor van de oorlog in Vietnam. Het verzet tegen dergelijke
rationaliteit beoogt een 'onderbreking' te weeg te brengen : 'De oorlog in
Vietnam is tot stilstand gebracht. Door de Vietnamezen natuurlijk... of
door de Amerikaanse jeugd ? Een leger - het machtigste van de geschiedenis - barstte van binnenuit uit elkaar'33 . lets analoogs doet zich voor in de
Sovjetstaat. 'De dissidenten tonen aan dat weerstand de grootste politie-

30 A. Glucksmann, 'Ich bin fur das Licht - aber nicht fur die Festbeleuchtung des
Staates'. (Ein Gesprach zwischen L. Colletti, A. Glucksmann und B.H. Levy) in Literaturmagazin , 1978, nr. 9, p. 21.
31 A. Glucksmann, Les Maitres Penseurs, p. 275.
32 L. Althusser, Lenine et La Philosophie, suivi de Marx et Lenine devant Hegel,
Maspero, 1975, p. 21.
33 A. Glucksmann, o.c., p. 73 en 74.
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machine vermag te ontredderen : de prijs hiervoor betalen zij met hun
hersenen en hun lichaam'>'. Maar naast de rationaliteit in dienst van de
strategie en de politiecontrole, is er nog die in dienst van de economische
wetenschap, waarvan men de economische expansie verwacht. ' Advies
aan de lofzangers van de economische ontwikkeling : de ware motor van
de expansie is te zoeken... in de stakingen'P '. 'Bij het begin van de eeuw
vindt de ingenieur Taylor, tegen de weerstand van de arbeiders in, de
'wetenschappelijke' organisatie van de arbeid uit'36, maar intussen waren
het de stakingen (die de economische wetmatigheden weten te ontregelen)
die een heilzaam resultaat opleverden. Waar zou de arbeidersklasse aan
toe zijn, indien zij het stakingswapen niet had kunnen hanteren om de
economische rationaliteit te 'onderbreken' ?

Dissidenten : de Joden bijvoorbeeld of Socrates
De dissidentie is voor Glucksmann allesbehalve een recent verschijnsel.
Rabelais' Panurge was al zo'n spelbreker of -onderbreker, die weigerde
nog mee te doen en te blijven zwelgen in de utopie die hem voorhield :
Doe wat je graag wilt. Panurge ervaart dat je in dat geval niets meer kan
willen : hij voelt er niets voor om in naam van de vrijheid nog aIleen te
kunnen gehoorzamen aan een wet die in een tekst is vastgelegd en verondersteld wordt door iedereen zo sterk 'geinterioriseerd' te zijn dat elkeen
er vrij aan gehoorzaamt ! Ferdinand Bardamu was een andere 'onderbreker', dit maal van het oorlogsspel!". Hij onthulde wat er in onze eeuw
werkelijk gaande is. Op het slagveld trekt hij zijn conclusie : 'In een
dergelijke zaak valt niets meer te ondernemen ; je kan hem slechts smeren'38 en hij deserteert. Z6 oordeelden en handelden na hem vele Amerikaanse soldaten in Vietnam. Maar er waren nog andere dissidenten, de
Joden en Socrates b.v., en het is bijzonder leerrijk te zien hoe onze grote
Meester-Denkers die weerbarstigen hebben behandeld. Glucksmann
herleest wat Hegel, Marx en Nietzsche over de Joden hebben geschreYen, maar hij leest hun teksten in onze ZOe eeuw, waarin zes miljoen Joden
door de nazi's werden uitgeroeid en waarin de Joden blootgesteld blijven
aan vervolging in de socialistische staten. 'De Meester-Denkers bevestigen slechts wat ze zijn : ,Duitsers ' of 'revolutionairen' al naargelang wat
zij het meest ernstig nemen ; en zij doen dat op een manier die omgekeerd
evenredig is met wat ze niet zijn : Joden?". Reeds dejonge Hegel kende
slechts misprijzen voor de Joden : in tegenstelling tot de Grieken zouden

34 O.c., p. 74.
35 o.c., p. 76.
360.c.,p.77
37 Figuur uit de roman van L.F. Celine, Le Voyage au bout de fa Nuit , Folio, NRF.
38 Geciteerd door A. Glucksmann, o.c., p. 89.
39 o,c., p. 99.
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zij voor de slavernij gekozen hebben. Wanneer Marx enige aandacht
opbrengt voor het Joodse verlangen naar emancipatie, gaat hij eveneens
op de anti-semitische toer. Wat heeft het Westen toch tegen die Joden,
sinds het in de ban is geraakt van de rationaliteit die zijn Meester-Denkers
hebben uitgewerkt ? V66r alles dit ene : dat de Jood een niet assimileerbaar element is binnen de theorie van het collectieve geluk dat door de
wetenschap van de revolutie en van de staat tot stand dient te komen. De
Joden zijn niet te assimileren omdat zij niet de taal van de staat spreken. Zij
leven niet binnen een territorium, maar zijn als vagebonden over de hele
wereld verspreid. Daarom heeft men tegen hen hetzelfde bezwaar dat men
tegen zigeuners heeft en tegen homofielen en tegen allen die men als
'anders' beschouwt. Maar de afwijkende groep van de Joden is daarenboven nog vrij belangrijk. In een aantal staten waarin ze verspreid leven,
hebben zij een behoorlijke geldmacht in handen. Ook die macht wil de
absolute staat graag naar zich toehalen, maar dat blijkt een moeilijke zaak
te zijn. Kortom, in tegenstelling tot de burger die zich als staatsfunctionaris laat assimileren, houdt de Jood vast aan zijn bestaan als prive-mens, Hij
houdt vast aan de prive-sfeer van zijn eigen godsdienst, zijn individuele
bezit, en aan nog zoveel andere dingen waardoor hij het niet kan laten het
onvergeeflijke te doen : zich te singulariseren,
Tenslotte is er nog de figuur van Socrates. Alle Meester-Denkers hebben,
daarin nagevolgd door hun epigonen, de 'logische' onmogelijkheid van
Socratest" geargumenteerd. Socrates beweerde slechts een ding te weten: dat hij niets wist. Juist die ongehoorde 'pretentie' werd de inzet van
'de rituele, logische rnoord'<' die hij onder de handen van de MeesterDenkers moest ondergaan. Wat hadden zij eigenlijk tegen die Socrates?
Socrates richtte zich met zijn vragen tot de 'wetenden' : de deskundigen
van zijn tijd. Zijn bekende ironie bracht hen in verlegenheid : de zich
deskundig wanenden bleken niets te weten en op een punt de minderen
van Socrates te zijn : hij wist dat hij niets wist. De Meester-Denkers
konden gewoon niet aanvaarden dat Socrates over de zogenaamde deskundigheid zijn laatste woord zou gesproken hebben : zijn voorgewende
onwetendheid moest een soort true zijn geweest waarachter reeds de
inzichten van de platoonse wijsbegeerte schuilgingen. Met zijn herinterpretatie van Marx is Althusser dezelfde toer opgegaan. Het mocht niet waar
zijn dat sommige van Marx' uitlatingen, vooral dan waar ze vermengd
bleven met de a.h.w. instinctieve, humane opwellingen die ook onder het
'plebs' leven, het laatste woord over het marxisme zouden uitmaken.
Althussers superioriteit ten opzichte van Marx moest dan zijn : dat hij als
eerste in het strikt wetenschappelijke marxisme een weten heeft geproduceerd waarvan Marx zelf zich nog geen rekenschap gaf. Glucksmann
verdedigt Socrates in een soort apologie : de apologie van de weerstand
40

o.e.,

41

O,«:., p. 86.

p. 84.
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tegen hen die weten, maar dan weI van een weerstand die zelf niet wil
terugvallen op een alternatieve, systematische wetenschap.

Tractaten van de wanhoop ?
Filosofisch kan men niets anders dan heel wat vraagtekens plaatsen achter
de wijze waarop de nieuwe filosofen en met name A. Glucksmann omspringen met de wijsgerige teksten uit het verleden. Rekening houdend
met Glucksmanns eigen opvatting over de hermeneutiek stellen wij ons de
vraag of het hem niet gaat om een beoogde 'waarheid zonder methode "42.
Intussen hebben de nieuwe filosofen weI een probleem aan de orde gesteld, waarmee het marxisme tot nog toe allerminst in het reine wist te
komen: het probleem van de macht. Glucksmann schrijft vanuit 'la
grande colere des faits'<', een soort ethische verontwaardiging, die hem
ertoe brengt de bevrijding te verkondigen uit de rationaliteit van de Duitse
filosofen uit de 1ge eeuw. De verzoeningen die hun wetenschappelijke
theorie in het vooruitzicht stelde, offeren kennelijk al te zeer de feiten
aan de doctrine. Men kan in Glucksmann zoiets lezen als een terugkeer
naar I. Kant en naar het primaat van het ethische feit ; of nog, een
terugkeer naar Socrates als ethicus, zonder banden met Plato en diens
filosofisch 'systeem'.
Maar is hiermee niet tevens de terugkeer aan de orde gesteld naar het
primaat van de praktische rede ? Wij hebben gezien dat Glucksmann weI
de fysische en mathematische rationaliteit aanvaardt, maar de politieke
machtsrationaliteit verwerpt. Een eventuele terugkeer naar de ethische
rationaliteit - van vroeger - wordt dan weI een hachelijke onderneming :
opent die terugkeer andere mogelijkheden dan een terugval in de traditionele machtsethiek met haar verheerlijking van de zogenaamde verworven
rechten van het individu ? Marx' triade 'wetenschap, revolutie, staat'
achter zich laten om terug te vallen op die van Locke "theorie, priveeigendom, staat' , is klaarblijkelijk een al te onzinnige onderneming die wij
de nieuwe filosofen niet willen toedichten.
Naar het ons voorkomt hebben zij al te weinig oog voor het feit dat 'de
wetenschap van de tewerkstelling'44 vaak op de meest afschuwelijke wijze
is uitgewerkt zowel in de liberale theorie als in de kapitalistische praktijk.
In hun werk is de analyse van de economische macht het kind van de
rekening gebleven.
Die leemten maken dat de nieuwe filosofen ons toch onbevredigd laten.
Het getuigt toch niet a priori van een verfoeilijke 'es prit serieux ' , waarmee
zij terecht de draak steken, geen vrede te kunnen nemen met (hun) tractaten van de wanhoop.
42 Naar de titel van het artikel van G. Kwaad in Tijdschrift voor Filosofie , nummer 1,
1973, dat de wijsgerige hermeneutiek van Gadamer analyseert.
43 M. Foucault, de titel van de recensie die hij schreef op Les Maitres Penseurs, in Le
NouvelObservateur, 1977,652, p. 84.
44 A. Glucksmann, O.C., p. 158.
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De fotoroman als droomfabriek.
Bijvoorbeeld in Mexico
Jan Servaes

Eenieder heeft ooit weI eens een fotoroman in handen gehad. Bij ons staan
ze in wekelijkse afleveringen in de zogenaamde vrouwenbladen afgedrukt.
In andere landen, waaronder Mexico, zijn ze tot een op zichzelf staande
publikatie uitgegroeid. De inhoud blijft in beide gevallen dezelfde : romantische liefdesverhalen waar je heerlijk kan bij wegdromen en de alledaagse rauwe werkelijkheid voor een tijdje vergeet.
Terwijl deze fotoromans ook bij ons een bewustzijnsvernauwende en
systeembevestigende invloed uitoefenen, zijn ze voor ontwikkelingslanden dubbel schadeIijk aangezien ze daar ook nog een westers en dus
vreemd cultuurpatroon trachten in te planten. In ons mediaconsumptiepatroon zijn ze van tamelijk ondergeschikt (alhoewel te vaak
verwaarIoosd) belang ; in Derde Wereld-Ianden daarentegen nemen zij,
samen met de (Disney-)strips en de (Amerikaanse) televisieprogramma's
een primordiale plaats in.
Waarom dit zo is en hoe dit in zijnwerk gaat, pogen we in onderstaande
analyse aan de hand van de Mexicaanse situatie duidelijk te maken.

Wat is een fotoroman ?
De fotoroman kan samen met het stripverhaal, de schriftroman (ook weI
'stationsroman' genoemd), en sommige zogenaamde humoristische of
voor de jeugd bedoelde bladen tot de subliteratuur gerekend worden. In
tegenstelling tot de literatuur beantwoordt de subliteratuur 'hoofdzakelijk
aan commerciele motieven, en staat ze ver van elke artistieke aspiratie. In
de literatuur met hoofdletter komt op kunstige wijze een maatschappijvisie tot uiting die de ideen van een sociale groepering ten aanzien van
moraal, kunst of wetenschap weergeeft. De subliteratuur daarentegen
reflecteert een ideologie of een vals bewustzijn waarbij degebeurtenissen
niet zozeer irrelevant of onbenullig, dan weI vervormd, vermomd en
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onnatuurlijk zijn' 1 • De subliteratuur en de fotoroman geven m. a. w. slechts
eenfragmentarisch beeld van de realiteit.
Evelyne Sullerot noemt de fotoroman daarom 'een exponent van de
populaire sentimentele literatuur. Een verhaalvorm die, op basis van
beelden en eenvoudige dialogen, een kleine fantastische wereld
weerspiegelt'". Volgens Gerard Blanchard is de fotoroman 'een expressievorm waarin de populaire roman en de fotografie zich vermengen tot
een aan de imperatieven van de snelheid en de markt ondergeschikte
produktie. Het is een met beelden verteld verhaal':'. Een laatste definitie
wordt door Pagano en Fages aangedragen : 'Een roman ofverhaal gepresenteerd in de vorm van een fotoserie, en met korte teksten van commentaar voorzien'".
Aan de hand van deze definities kan men o.i, volgende omschrijving van
het begripfotoroman opstellen : een op industriele en comrnerciele schaal
met fotografische middelen geproduceerd populair-romantisch verhaal.

Een korte historiek
De fotoroman zag nog niet zo lang geleden het licht. Namelijk in 1947 in
Italie. WeI waren er vanaf 1915 'filmrornans' op de markt ; een aan elkaar
gemonteerde reeks geselecteerde foto's uit bestaande films. De Italiaanse
uitgeverijen, die de eerste fotoromans uitbrachten, hebben zich duidelijk
op deze filmromans en op de uit Amerika overgewaaide stripverhalen
geinspireerd : een beeld - in dit geval een foto-, enkele woorden die in de
vorm van een tekstballonnetje uit de mond van de protagonisten komen,
en een begeleidende tekst boven de foto die de situatie kort schetst. Vanaf
1949 begon men deze fotoromans naar het buitenland, vooral Frankrijk, te
exporteren.
Vandaag de dag worden fotoromans in Frankrijk, Belgie, Spanje , Italie,
Chili, Argentinie, Mexico ... vervaardigd. Ook in Japan kent het genre
succes. In de angelsaksische wereld daarentegen wil het blijkbaar niet
aanslaan : volgens Evelyne Sullerot prefereren de Engelstaligen het stripverhaal, omdat dit abstracter, komischer en fantastischer iss.

1 J.L. Mendez, Manipulacion y Fabricacion de Mitos en La Subliteratura, in Casa de las
Americas, maart-april 1975, p. 123.
2 E. Sullerot, La presse feminine, Ed. du Kiosque, Paris, 1963, p. 57.
3 G. Blanchard, Du Roman-Photo au Photo-Roman, in Communications, juni 1971, p.
96.
4 Pagano y Fages, Diccionario de Los Medios de Comunicacion, geciteerd door R.R.
Rojas y R.C. Soto, Lafotonovela en Mexico ~ in J. Goded, J.1. Aceves, y .0., Comunicacion e
ideologia , Mexico, 1977, p. 41.
5 E. Sullerot, op.cit., p. 86.
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De fotoroman in Mexico
De eerste in Mexico in 1965.op de markt gebrachte fotoromans waren van
Italiaanse en Spaanse oorsprong. In 1967telde men 4 titels, in 1968 reeds 8,
terwijl dit er in 1976 28 waren. De produktie is momenteel grotendeels in
handen van een vijftal grote Mexicaanse uitgeverijen, die naast hun wekelijkse portie fotoromans ook politiethrillers, strips en vrouwenbladen uitgeven.
Het uitgeven van fotoromans is bij wet - Ley Federal de Imprenta, el
Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas, y el Codigo Penal
- geregeld. Ook dient men een vergunning aan te vragen bij de Asociacion
Nacional de Actores (ANDA) voor het tewerkstellen van acteurs, en bij de
Comision Calificadora de Revistas voor het uitgeven van nieuwe titels.
In de praktijk heeft dit alles echter weinig om het lijf. Afgezien van
enkele ingrepen bij te gewaagde, 'pomografische', fotoromans blijft de
wet dode letter.
De economische impact, afgezien dan nog van de ideologische invloed,
mag echter geenszins onderschat worden.
Deze fotoromans halen immers een wekelijkse oplage van om en bij de 5
miljoen. Per titel worden cijfers van 50.000 tot 360.000 exemplaren genoemd. Dit op een totale bevolking van 62 miljoen, waarvan ongeveer de
helftjonger dan 14jaar is. Wanneer men daarbij bedenkt dat elke verkochte
fotoroman door gemiddeld 5 personen 'gelezen' wordt, mag men stellen
dat ongeveer de helft van de volwassen Mexicaanse bevolking wekelijks
met een fotoroman geconfronteerd wordt. Voor dit fenomeen zijn er,
naast inhoudelijke redenen, twee externe factoren te noemen. Enerzijds
zijn deze fotoromans relatief goedkoop ; ze kosten gemiddeld zo 'n 3 pesos
of 4,5 fro De produktiekosten liggen omwille van de hoge oplage vrij laag.
Men drukt, afgezien van de kaft, wit-zwart, en neemt daarenboven reclame Ope Anderzijds zijn fotoromans, evenals stripverhalen, ook door
ongeletterden en semi-analfabeten, die samen ongeveer 30 procent van de
bevolking uitmaken, 'leesbaar'. Het komt immers in de eerste plaats op
het beeld, de foto aan ; de tekst bestaat maximaal uit 200 tot 300 woorden",
Van oudsher zijn het voornamelijk vrouwen die fotoromans consumeren".
Dit blijkt ook uit de bestanddelen van een fotoroman. Naast de eigenlijke

6 C. Monsivais, Ce sa tu Llanto Faviola, in Excelsior, 3 januari 1976, p. 8.
7 Voor Mexico zijn ons geen gegevens over het lezerspubliek van fotoromans bekend.
WeI voor Chili. Uit een door het Centro de Estudios de fa Realidad Nacionaf (CEREN)
uitgevoerd publieksonderzoek bleek dat het voornamelijk vrouwen uit de lagere klassen zijn
die fotoromans lezen (53 % van de vrouwen uit het ' subproletariaat' en de krottenwijken,
29 % van de vrouwen nit de arbeidersklasse en 48 % van de plattelandsvrouwen). Cijfers
geciteerd door M. Mattelart, El nivel mitico de fa prensa seudo-amorosa, in A. Mattelart, M.
Piccini y M. Mattelart, Los medios de comunicacion de masas, EI Cid Editor, Buenos Aires,
1976, p. 222.
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roman bevat deze een hartsrubriek, horoscoop, keukentips, nieuwsjes en
roddels over bekende personen uit de showbiz, mini-posters in
veelkleurendruk van diezelfde artiesten en advertenties voor cosmetica,
schoonheidsinstituten, e.d. Toch is er een evolutie merkbaar om ook
andere bevolkingsgroepen aan te trekken. Romeo Rojas Rojas en Rosalba
Cruz Soto hebben een typologie van de fotoroman opgesteld die in <lit
verband verhelderend kan werken".
De langst bestaande groep noemen zij-de 'roze fotoromans' : sentimentele
en romantische liefdesverhalen die vooral door vrouwen gelezen worden.
De tweede groep, de 'rode fotoromans', worden zowel door mannen als
vrouwen gelezen. Het melodrama maakt hier plaats voor een 'Ievensecht'
- uit het leven gegrepen - verhaal, waarbij seks een doorslaggevende rol
speelt. 'In deze fotoromans overheerst het seksisme, een prikkeling t6t
ongeoorloofd gedrag, een ontkenning van de menselijkheid van minderheden en een continue vernedering van de vrouwelijke waardigheid'".
Dit type fotoroman komt sinds 1976 sterk opzetten. Een derde soort zijn
de 'humoristische fotoromans'. Ofwei is het verhaal rond een bekende
komische figuur opgebouwd, ofwei zit de humor in grappige en onverwachte scenes vervat. Ten vierde kunnen de 'mysterieuze fotoromans'
worden genoemd. Veelal worden amoureuze onderwerpen met een waas
van geheimzinnigheid omgeven. De laatste groep zijn de 'sportieve fotoromans'. Ook hier weer speelt de liefde een grote rol. De acteurs, gewoonlijk bekende sportfiguren, raken in een of andere liefdesaffaire verzeild,
die - wat dachtje ? - happy eindigt. De drie laatst genoemde types zijn van
recente oorsprong. De 'roze fotoromans' zijn veruit in de meerderheid.
Maar, alhoewel de vrouwen nog steeds de grootste groep afnemers zijn, is
men met het lanceren van de 'rode fotoromans' duidelijk op weg om ook
andere groepen aan te boren. Vanuit economisch oogpunt was deze ontwikkeling trouwens perfect voorspelbaar. Inhoudelijk richt men zich
steeds meer op de 'gemiddelde lezer' : jong en oud, man en vrouw, rijk en
arm, iedereen en niemand.

De 'wereld' van de fotoroman
Laten we eens kijken hoe de wereld die ons in de fotoroman wordt
getoond, eruit ziet!''.

8 R.R. Rojas y R.C. Soto, op.cit., 47-48.
9 E. Sullerot, op.cit., p. 123.
10 Hiervoor doen we, naast persoonlijke observaties, een beroep op de door R.R. Rojas
en R.C. Soto uitgevoerde inhoudsanalyse van 88 nummers van Mexicaanse fotoromans. Zie
R.R. Rojas y R.C. Soto, op.cit., p. 59-75. Tevens maken we, in tweede instantie, gebruik van
de onderzoeksresultaten van de door M. Mattelart geanalyseerde Chileense fotoromans. Zie
M. Mattelart, op cit.; pp. 228-277.
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1. De consumptiemaatschappij

De maatschappij waarin de personages optreden, is er een van welvaart en
overdaad. Van schaarste, werkloosheid en armoede, nochtans fel in het
oog springende fenomenen in elk ontwikkelingsland, is in de fotoroman
niets te merken. Men leeft er in de beste der werelden, aan geld heeft men
geen gebrek. Consumeren is een doel op zich geworden. Daarenboven
lijkt het alsof met geld aIIes te koop is : liefde, aanzien, vrouwen, enz.
2. De leefwijze van de middenklasse

Van sociale, laat staan klassetegenstellingen heeft men in de fotoroman
nog nooit gehoord. Toch is de geprensenteerde leefwijze niet die van de
Iagere klasse, evenmin die van de burgerij. Daarmee zouden de lezers,
voomamelijk vrouwen uit de Iagere sociale groepen, zich Diet kunnen
identificeren. Waar ze weI naar opkijken, is naar de middenklasse of
kleinburgerij. Daar waar deze in Mexico zowat 20 % van de bevolking
uitmaakt, blijkt uit het reeds genoemde onderzoek dat 95 % van de in
fotoromans aan bod komende onderwerpen ofwaarden als kleinburgerlijk
kunnen worden bestempeld 11. De personages leven, praten, voelen en
gedragen zich met een kleinburgerlijke mentaliteit, die van de middenklasse. Uiterlijk omgeven ze zich met aristocratische praal of met een
veronderstelde rijke en geemancipeerde intellectuele vernis' 12 •
Een van de voomaamste karakteristieken van deze klasse is de consumptiedrang, het bezit. Zij pogen het consumptieniveau van de burgerij
te imiteren in de hoop alzo ook de cultuur en waarden in zich op te nemen.
Hun leefwijze is vrij conservatief en behoudend. Uit vrees hun (vaak
moeizaam) verworven positie te verliezen,zijn ze heftig tegen elke verandering in familiale of sociaal-economische verhoudingen gekant.
3. Bet gezin

Het gezin wordt de kleinste sociale groep, de basiscel van de Mexicaanse
samenleving genoemd. In de realiteit is daar weinig van te merken. De
meeste gezinnen zijn vaderloos. De vader gaat er na enkele jaren huwelijk
of samenleven vandoor en laat de vrouw met meerdere kinderen aileen
achter zonder er verder nog naar om te kijken. Niet zo in de fotoroman.
Daar overheerst het ideaalbeeld van het stedelijke middenklasgezin : terwijl vader, het hoofd van het gezin, de hele dag buitenshuis werkt, zorgt
moeder de vrouw voor het huishouden.

11 R.R. Rojas y R.C. Soto, op.cit., p. 66.
12 V. Erhart, Amor, Ideologia y Enmascaramiento en Corin Tel/ado, in Casa de las
Americas, maart-april 1973, p. 101.
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De voornaamste functie van de vrouw bestaat in het 'vrouw zijn' : 'De
zichzelfverloochenende, vruchtbare vrouw, de geliefde die zich volledig
geeft. In ruil verwacht ze slechts de erkenning dat ze een goede echtgenote
is en vooral een uitzonderlijke moeder'!". De man straalt daarentegen
fysische kracht uit. Die wordt vooral veruiterlijkt door het zogenaamde
'machismo', een eigenaardige vorm van mannelijke (seksuele) viriliteit.
'Nu eens gedraagt de man zich grof, dan weer wantrouwig en wraakzuchtig ; soms ook als een praatjesmaker en opschepper, maar meestal als een
veroveraar, opgewekt en ruziezoekend, maar terzelfder tijd sentimenteel
en onverstoorbaar' 14. De kinderen, tenslotte, zijn aan hun ouders respect
en gehoorzaamheid verschuldigd en, als het 'brave' kinderen zijn, bewijzen ze dat door hard te studeren.
4. De vrouw

Aangezien de meerderheid van het lezerspubliek uit vrouwen bestaat,
speelt de vrouw de hoofdrol in de fotoroman. Er is evenwel een evolutie
merkbaar. N u ook mannen naar fotoromans beginnen te grijpen, wordt het
accent meer en meer op het koppel gelegd (zie verder).
Zover is het echter nog niet. 'De thematiek van de fotoroman draait steeds
rond de leefwijze van leden van de middenklasse of de stedelijke lagere
middenklasse en de personages zijn gewoonlijk vrouwen' t 5. 'De media in
het algemeen worden steeds meer gekoloniseerd door vrouwelijke waarden, het vrouwelijke archetype : intieme hartsproblemen en alledaagse
huiselijke beslommeringen komen in toenemende mate in alle produkten
van de cultuurindustrie aan bod' t 6 •
Onder invloed van de 'tijdsgeest' sluipen er ook 'feministische' concepten
in de fotoromans binnen. Geschoolde en zelfstandig levende vrouwen
duiken af en toe in een of ander bijrolletje Ope Maar in feite verandert deze
'emancipatie' weinig aan de basisstructuur en kunnen dergelijke 'uitlaatkleppen' aan de hand van de my the van de menselijke samenleving
verklaard worden. Volgens Roland Barthes functioneert die namelijk in
twee richtingen : enerzijds wordt het verschil tussen de verschillende
'groepen' - de rebellerende puber, de geemancipeerde vrouw, het idool,
e.d. - extra in de verf gezet. Anderzijds komt dit opmerkelijke pluralisme
toch steeds weer op zijn pootjes terecht : de grote betrachting van de man
is de 'ware geliefde' te ontmoeten 17 •

13 C. Elu de Lenero, Investigacion de la familia en Mexico, Instituto Mexicano de
Estudios Sociales, Mexico, 1968, p. 31.
14 ibid., p. 22.
15 M. Acosta, La imagen en la fotonovela , in Dialogos , september-oktober 1973, p. 29.
16 M. Mattelart,Apuntes sobre 10 Moderno : Una manera de Leerel Magazine, inCasa
de las Americas, maart-april 1973, p. 118.
17 R. Barthes, Mythologies, Seuil, Paris, 1958, p. 195.
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5. Het verliefde paartje

De introductie van het koppel verandert in wezen niets aan de boven
geschetste ideologie. Integendeel, nu kunnen immers, naast de 'vrouwelijke' waarden, ook traditionele familiale en maatschappelijke denkbeelden worden opgenomen.
De personages van een fotoroman zijn steeds jong en mooi en gedragen
zich 'westers'. De vrouwen hebben gewoonlijk blond haar (de Mexicanen
zwart), een mooie slanke figuur (Mexicaanse vrouwen hebben aanleg voor
zwaarIijvigheid) en gaan steeds volgens de nieuwste westerse mode gekleed.
De twee geliefden ontmoeten elkaar op toevallige of incidentele wijze, en
welhaast meteen beslissen ze een gezin te stichten. Om de spanning erin te
houden, gaat dat natuurlijk niet zonder moeilijkheden. Er staan aItijd weI
enkele obstakels een definitief en eeuwigdurend samenzijn in de weg.
Sociale verschillen bijvoorbeeld. Wanneer beide geliefden uit verschillende sociale milieus komen, is de familiale druk vrij groot en verbreekt
een van beide, meestal de vrouw, de relatie. De reden ligt voor de hand:
de kinderen dienen zich te onderwerpen aan het gezag van de vader.
Sociale verschillen worden zo achter familiale conflicten verdoezeld. Het
gebeurt minder vaak, maar het komt voor, dat aIle sociale verschillen met
behulp van een deus-ex-machina opgelost worden. Nu eens komt een
erfenis, dan een winnend lot uit de Iucht vallen. In een oogwenk is elke
sociale ongelijkheid verdwenen en zijn aIle familiale bezwaren van de
baan.
Ook lie hamelijke ofmorele g ebreken vormen een gerechtvaardigd excuus.
Met gehandicapten, aan drugs of alcohol verslaafden, prostituees e.d.
worden weI eens vluchtige verhoudingen aangeknoopt ; maar uiteindelijk
loopt het op niets uit. Na een korte periode van rouwen en treuren duikt
dan eensklaps de grote liefde toch Ope
Er is nog een tweede mogelijkheid. Het percentage 'wonderen' ligt namelijk ook hier weer opmerkelijk hoog: de zieke geneest in een mum van tijd,
of de verslaafde ziet zijn dwaling in en belooft zijn leven te beteren. En ze
leefden nog lang en gelukkig. Dat wordt althans gesuggereerd.
Een derde hindernis die dient genomen te worden, zijn de driehoeksverhoudingen, De meest voorkomende is die van het type 'hij-zij-hij'. Dergelijke relatie komt meestal tot stand door toedoen van de vrouw. Zij is
'pervers'. ' Sadisme en masochisme verlenen aan de fotoroman een zekere
pathologische structuur of een pseudo-freudiaans aanzien' 18. Maar, geen
nood, zij zal haar verdiende 'straf' niet ontlopen. Op het eind van het
verhaal sterft ze, wordt ze gek of ongeneeslijk ziek. Dat zal haar Ieren !
Minder taIrijk zijn de relaties van het type 'zij-hij-zij'. Maar ook hier treft

18 M. Mattelart, in Los medios de comunicacion de masas, op. cit., p. 245.
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de man geen verwijt. De sukkel is er ingetuimeld door de schuld van de
derde vrouw. In tegenstelling tot wat men zou durven veronderstellen,
wordt de man niet 'gestraft', noch wordt de relatie verbroken. Nadat hij
berouw toont en belooft het nooit meer te doen, vergeeft de vrouw hem
grootmoedig en begrijpend. Het is opvallend dat in beide relatiepatronen
steeds de VfOUW de 'schuld' krijgt of op zich neemt, terwijl de man steeds
buiten schot blijft. ' Steeds zal de vrouw de verantwoordelijkheid dragen
en de schuld voor de spaakgelopen verhouding op zich nemen. De oorzaak
van de misstap berust op een misverstand of op een tekort aan liefdevolle
overgave van haar kant'!",
6. De kinderen
In de meeste fotoromans is de plaats van de kinderen van ondergeschikt
belang. Dit neemt evenwel niet weg dat zij soms geladen onderwerpen
aanbrengen, die dan verder worden uitgediept. Thema's als abortus, echtscheiding, buitenechtelijke relaties, de eenheid van het gezin, enz. worden
weI eens met kleine kinderen en baby's in verband gebracht. Aan de hand
van de opgroeiende jeugd krijgt de lezer, naast de onvermijdelijke sentimentele puberdromen, onderwerpen als onvolwassenheid, jeugdrebellie, het verzet tegen het ouderlijk gezag e.d. in de maag gesplitst. Eenmaal
de twintig voorbij, wordt men in de fotoroman ais wijs en volwassen
beschouwd. De aan bod komende problemen zijn steeds met de nodige
dosis romantiek overgoten. Meestal correspondeert de 'rijpheid' en 'levenservaring' niet met de Ieeftijd van de personages.
7. De fragmentatie van de werkelijkheid
Over verleden en afkomst van de personages wordt nooit gepraat, daar
hebben we het raden naar. Enkel het getoonde heden lijkt van belang.
Over de ons voorgeschotelde dokter of dief, tikjuffrouw of actrice komen
we nooit te weten hoe deze figuren in deze positie verzeild raakten.
Alhoewel ; af en toe haalt men de my the van de self-made-man nog maar
eens van stal. Die doet het in fotoromans nog altijd. Ook over de toekomst
worden we in het ongewisse gelaten. Afgezien dan van de ontknoping.
'Zoals passionele moorden het voorspelbaar einde van een drama zijn, zo
is het happy-end een stereotiep van de sentimentele komedie ?".
Ten tweede verdient de plaats van actie een woordje uitleg. Het verhaal
speelt zich meestal in een stedelijke omgeving af.
Enerzijds is dit om comrnerciele of toeristische motieven gedaan. Vaak
immers heeft de geografische situatie niets te maken met de dramatische

19 M. Acosta, op.cit., p. 30.
20 M. Mattelart, op.cit., p. 245.
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ontwikkeling. De getoonde en duidelijk herkenbare steden of bezienswaardigheden zijn waarschijnlijk weI op deze vorm van 'sluikreclame' gesteld en graag bereid een duit in het uitgeverszakje te doen. Maar
ook andere aspecten zijn van belang. De getoonde leefwijze is, zoals reeds
aangehaald, die van de middenklasse, die voornamelijk in de grootsteden
en meer bepaald in de hoofdstad woonachtig is. Indirect poogt men,
volgens Michele Mattelart, begrippen als modernisme en traditionalisme,
romantiek en materialisme tegenover elkaar te plaatsen-",
Ten derde worden de weinige sociale conflicten die in fotoromans aan bod
komen, steeds van hun maatschappelijke basis beroofd en tot een individueel gevoelsprobleem herleid. Zodoende wil men suggereren dat de
sociale ongelijkheid met een natuurlijke - door God bepaalde ? - ongelijkheidsamenvalt. De aangebrachte en enige liefde, de taal van he! hart
overwint aIle sociaal-economische moeilijkheden. 'Het «hart» kent een
eigen orde naast de sociale orde, die, volgens haar eigen logica, deze
laatste interpreteert en poogt aIle contradicties op te heffen'<". De liefde
schept m.a.w. haar eigen microkosmos.

Fotoroman en cultuurindustrie
Volgens Edgar Morin is de fotoroman een definitieve voorafbeelding van
de (toekomstige) produkten van de cultuurindustrie. Ze is erin geslaagd
om elementen van het melodrama, de literatuur en de filmografie in zich te
verenigen- '.
Niet aIleen de inhoud, maar ook de vorm liggen volledig in de lijn van een
gemakkelijk te consumeren massaprodukt. De standaardisatie van het
produkt is niet aIleen uiterlijk (het formaat, het aantal pagina's, e.d.), maar
ook intern doorgevoerd. De voorstellingswijze, de intriges, de ontknoping
en het happy-end zijn haast voorspelbaar en iedere keer toch weer een
ietsje anders. In de zoektocht naar 'originaliteit' wordt een individualiserende en personalistische benadering gebezigd. De artiest, het idool treedt
enerzijds als comrnerciele trekpleister, anderzijds als drager van stereotypen, my then en conservatieve denkbeelden Ope Volgens Umberto Eco
hebben deze idolen, goden van de Olympus, een dubbele natuur : zij zijn
goddelijk en menselijk terzelfdertijd. Daardoorkunnen ze, in tegenstelling
tot de gewone stervelingen, het onmogelijke aan en het ondenkbare realiseren?".
De eendimensionele thema's van de 'liefde' en het 'ware leven' spelen
hierin een belangrijke role Een fotoroman wil geen sprookje zijn. De lezers

21
22
23
24
1973,

ibid., pp. 274-275.
ibid., p. 261.
E. Morin, L'Esprit du temps, Grasset, Paris, 1962.
U. Eco, Apocaliticos e Integrados ante fa Cultura de Masas, Ed. Lumen, Barcelona,
p. 371.
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van fotoromans krijgen de afgedrukte foto's als 'levensecht' gepresenteerd. Met een weinig realiteitszin zouden ze moeten constateren dat deze
'werkelijkheid' niet met hun 'leefwereld' overeenstemt. Maar in plaats
van de 'realiteit' in de fotoroman ter discussie te stellen en als ideologie
van de hand te wijzen, pogen zij zich met deze, door middel van processen
van projectie en identificatie, te vereenzelvigen. Ook wat betreft de 'ware
liefde' worden de lezers op hun honger gelaten ; zij krijgen er slechts een
flauw afkooksel van aangeboden in de vorm van sentimenten en passies.
'De fotoroman filtert de realiteit en kleurt deze bij in functie van de
dramatische spanning'<". Het abnormale, het specifieke, het fantastische
... worden voor waarheid en werkelijkheid gehouden. 'De fotoroman is de
geestelijke bewaker, dogmatisch en statisch, van fabels en mythen, die
door middel van waarheidsgetrouwe beelden haar simpele 'waarheid'
doorgeeft. Tegen de fotoroman is geen kritiek bestand ?".

25 M. Mattelart, op.cit., p, 249.
26 U. Eco, James Bond, une combinatoire narrative, in Communications, augustus
1966, p, 92.
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Eerherstel aan de lezer
Hugo RoefTaers

Waartoe dient literatuur ? Om gelezen te worden. Wie interesseert zich
eigenlijk voor literatuur ? De lezer. Wil men deze vragen niet louter
retorisch opvatten, dan kan men zich moeilijk een meer voor de hand
liggend antwoord indenken. Toch sluit dat antwoord enkele niet te onderschatten presupposities in. Het veronderstelt namelijk dat men weet wat
lezen is en op basis waarvan men iemand een lezer kan noemen. Ook de
vraagstelling vooronderstelt niet weinig. Wie zulke vragen stelt schijnt
immers te weten wat literatuur is en meer nog, hij schijnt er zeker van te
zijn dat de ondervraagde er precies hetzelfde onder verstaat. Dat dit niet
zonder meer het geval is, blijkt weI uit de talrijke en tegenstrijdige opvattingen over literatuur die vaak de eigenzinnigheid van de individuele lezer
niet overstijgen. Daarmee is al gezegd dat het onmogelijk is over literatuur
te spreken zonder de lezer zelf aan het woord te laten. Want, 'Iiteratuur'
bestaat natuurlijk niet, wat weI bestaat zijn romans, essays, gedichten en
ander al of niet gedrukt taalgebruik, die elk op hun specifieke manier
appelleren aan de lezer. Ook lezer-zijn is geen erkend beroep. En wat het
lezen zelf betreft, ook dit is maar een algemene noemer voor een sterk
gediversifieerd gedrag. Wie leest er immers een gedicht op dezelfde manier als een stripverhaal, of een roman als zijn belastingbrief ? Gaat het
hier aIleen maar over een andere psychologische ingesteldheid, of weI
degelijk over een andere manier van lezen ? Het inzicht dat er naast de
natuurlijke taal ook een literaire taal bestaat, is zo oud als de straat, maar
nog maar heel recent heeft men aandacht voor het feit dat er ook twee
wijzen van lezen kunnen bestaan. Niet iedereen die zinnen kan ontcijferen
is inderdaad in staat om een gedicht of een roman te lezen.
De miskenning van dit literaire leesvermogen had tot gevolg dat de literaire kritiek aan tekstinterpretatie deed zonder aandacht op te brengen
voor de rol van de lezer, om nog niet te gewagen van het leesproces.

Exclusieve wetenschap van de tekst
De aarzeling om de lezer een volwaardige plaats toe te kennen in de
beschrijving van het literaire fenomeen, is ongetwijfeld een erfenis van een
wetenschapsopvatting uit de vorige eeuw, die aileen een tijdloze substantie als geldig onderwerp voor het onderzoek aanvaardde. Voor de auteur
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kon in dit onderzoek nog een pIaats worden ingeruimd, want die kon
historisch gedetermineerd en vastgelegd worden, maar de altijd wisseIende Iezer bleek een te subjectieve en particuliere variabeIe te zijn voor
wetenschappeIijk onderzoek.
Het is dan ook niet te verwonderen dat de literaire kritiek zich consequent
heeft ingespannen om de Iiterariteit van een tekst uitsluitend te bepalen op
grond van objectieve en tekstimmanente criteria. De objectief verifieerbare eigenschappen die in een Iiteraire tekst bIijkbaar aItijd samen voorkomen, zouden dan de volgende zijn : een fictieve wereId, een gemarkeerd en een figuratief taalgebruik '. Waar een van deze drie immanente
kenmerken ontbreekt, zoals bijvoorbeeId in het taalspeI van een recIamesIogan of in een beeIdrijk versIag van een spannende voetbalwedstrijd, zou men niet mogen spreken van een literaire tekst. Hiermee
achtte men de grenzen van de literariteit duideIijk omschreven en was ook
de autonomie ervan eens en voorgoed vastgelegd. De vertegenwoordigers
van het zogenaamde New Criticism, de Russische Formalisten zowel als
de Structuralisten, hebben zich haast slafelijk onderworpen aan het dietaat van de tekst. WeI heeft R. Barthes een interessante poging gedaan om
zowel de autonomie van een tekst te handhaven en hem tegelijk toch als
heteronoom te beschouwen. Hij vat een literaire tekst namelijk op als een
van de vele mogelijke toepassingen van een overkoepelend tekensysteem.
De lezer en interpretator is uitsluitend begaan met de concrete verwerkelijking van dit tekensysteem, d. w .z. met de tekst. Interpreteren komt in
feite neer op het verder vertellen van het door de tekst op gang gebrachte
verhaal-voor-mij. Daamaast is het de taak van de criticus een altematieve
toepassing van ditzelfde tekensysteem te ontwerpen. Zijn verhaal verloopt los en onafhankelijk van het eerste verhaal. De kritiek slaat dus op
zichzelf en niet op het object, 'niet de betekenis van het werk rechtvaardigt de criticus, maar de betekenis van hetgeen hij erover zegt'",
Hoe meer Barthes de autonomie van de kritiek tegenover de tekst beklemtoont, des te meer herleidt hij deze laatste toteen soort monade. Voor
Barthes is het lezen dan ook een erg subjectieve en idiosyncratische
bezigheid, waarbij de lezer zich het object als in een liefdesrelatie toeeigent : 'AIleen de lezer houdt van het werk... lezen betekent... het werk
willen zijn'3. Het Iezen blijft het geheim van het lezende subject en is niet

1 Met 'fictioneel' wordt hier bedoeld 'dat de taaltekens die deze uiting constitueren
geheel of gedeeltelijk niet-referentieel zijn en dat de uitspraken, d.m. v. die taaltekens
gedaan, dus aIleen binnen de verbeeldingswereld van het betreffende gedicht, episch werk of
dramagelden en niet daarbuiten'. F.e. Maatje, Literatuurwetenschap, Utrecht, 1971, p. 63.
De term 'gemarkeerd' slaat op het gebruik van een proportioneel groot aantal taaltekens die
door plaatsing, herhaling, maar ook door weglating enz. afwijken van het gangbare taalgebruik. Het 'figuratieve' verwijst naar een metaforisch of metonymisch gebruik van de taaltekens of ruimer, naar wat men in de klassieke handboeken stijlfiguren noemt.
2 R. Barthes, Critique et Verite, Ed. du Seuil, Paris, 1966, p'; 77.
3 op.cit., p. 91.
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mededeelbaar : ' ... van de betekenis die het lezen zelf aan het werk verleent.... weet niemand op de wereld ook maar iets af'". De kritiek is weI
mededeelbaar, maar die heeft volgens Barthes dan ook niets met het lezen
te maken : 'Van het lezen overgaan tot kritiek betekent... : dat men niet
meer het werk wil, maar de eigen uitspraak".
Ofschoon vanuit een totaal andere invalshoek, hebben ook R. Ingarden
(Das Literarische Kunstwerk, 1931) en E. Staiger (Die Kunst der Interpretation, 1955) de onafhankelijke status van het literaire werk geponeerd.
Door middel van een fenomenologische reductie hebben zij gepeild naar
de 'eidos', de tijdloze substantie van een literair werk achter zijn concrete
verschijningsvorm. In hun opvatting ligt de betekenis van een literair werk
in of achter de tekst verborgen. De tekst is de concrete sleutel die toegang
moet verlenen tot die betekenis. Men is zich bij deze benadering terecht de
vraag gaan stellen waarom een literaire tekst dan wei verstoppertje speelt
met de lezer. Zou een lezer die daardoor geboeid wordt, niet eerder
aforistische cryptogrammen verkiezen boven een brok wijdlopend
proza ? Fundamenteel is weI de vraag of een literaire tekst aIleen maar een
illustratie is van een betekenis die voor hem bestaat. Waarom kunnen eens
gevonden betekenissen dan telkens weer veranderen, hoewel letters,
woorden en zinnen van een tekst toch dezelfde blijven ? Wij willen hiermee niet ontkennen dat er virtueel in elke tekst een betekenissubstraat
schuilt. Maar dit substraat is maar aanwezig in de mate het geactualiseerd
wordt volgens het ritme van een andere tijd en van een steeds wisselend
lezerspubliek.

Come-back van de lezer
Een eerste poging om een bres te slaan in de wal die de tekst omgaf, werd
ondernomen door Wolfgang Iser. Zijn aandacht gaat duidelijk naar de
lezer, ofschoon ook hij de tekst nog als een eerbiedwaardige instelling
blijft bekijken. Wat hem echter treft is dat teksten soepel genoeg blijken te
zijn om zich aan te passen aan de 'hoogst individuele dispositie van de
lezer>. Iser benadert een tekst vanuit de lezer en welbepaald vanuit de
leeservaring, die hij kenschetst als een proces waarbij iets dat vreemd is
tot een persoonlijke ervaring wordt omgebogen. Uitgaande van deze
ervaring zal men zich vragen gaan stellen over de tekst, voomamelijk
vragen over de eigenschappen van een tekst die dit integratieproces op
gang brengen. Op basis hiervan meent Iser een tekst te kunnen karakteriseren als een soort rooster, een systeem met 'onderbrekingen' en 'onbepaaldheden' (Leerstellen), die de participatie van de lezer intensifieren,
4 op.cit .. p. 90.
5 op.cit .. p. 77.
6 W. Iser, Die Appellstruktur der Texte. Unbestimmtheit als Wirkungsbedingung literarischer Prosa, Konstanz, 1970.
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De tekst biedt een aantal aanwijzingen voor het lezen, maar het is pas in de
fantasie van de lezer dat de intentie ervan wordt gerealiseerd. Zoals in elke
ervaring de beleving prioritair is op de vraag naar het wat van die beleving,
zo gaat ook de leeservaring vooraf aan de explicitatie daarvan. Nu grijpt
Iser voor de verklaring van de leeservaring nog ondubbelzinnig terug naar
de tekst, alsof met het laatste geheim van de tekst ook het mysterie van het
lezen zou worden opgeheven. In laatste instantie beschouwt Iser de tekst
toch nog als een autonome entiteit naast de leeservaring. In tegenstelling
tot R. Barthes laat hij dus de leeservaring niet versmelten met de tekst en
zich oplossen in een louter subjectief gebeuren. Iser houdt weI degelijk
tekst en lezer gescheiden en bij het bevragen van de interactie tussen deze
twee polen kiest hij resoluut het eigen leesvermogen als uitgangspunt. De
tekst zelf verwijst naar onze eigen ervaring, hij brengt een proces op gang
waar, om het met A. Gide te zeggen, de lezers 'les propres lecteurs
d'eux-rnemes' worden. In dezelfde zin beweert G. Mounin dat de zogenaamde 'close reading' en de 'explication de texte' als voomaamste resultaat hadden dat zij duidelijk maakten dat de lezing van een Iiteraire tekst
op de eerste plaats een communicatie op gang brengt van de lezer met
zichzelf. Preciezer nog, dat de lezer een gesprek aangaat met dat aspect
van hemzelf dat tot nog toe slechts beleefde ervaring was, maar nog geen
verwoorde ervaring, en dus ten dele onbewust. Het lezen van een tekst
betekent dan, deze ervaring te expliciteren en te verwoorden en zo de nog
onontsloten gevoels- en gedachtenwereld te betreden".
De verschuiving van de aandacht voor de tekst naar de lezer, was eigenlijk
reeds potentieel aanwezig in het New Criticism en in de 'Explication de
texte'. Hoe gesofistikeerder immers de tekstanalyse werd, des te meer
ontdekte men de actieve rol die de lezer in dit proces speelt en omgekeerd,
hoe bewuster de lezer werd van zijn eigen leesvaardigheid hoe meer hij de
tekst durfde bespelen als een partituur.
Ais we vanuit dit perspectiefterugkeren naar de eigenschappen die schijnbaar immanent zijn aan een literaire tekst, dan blijken het fictionele, het
gemarkeerde en figuratieve taalgebruik niet zozeer tot de tekst zelf te
behoren, maar te verwijzen naar een manier van lezen, naar een ingesteldheid van de lezer. Liever dan te zeggen dat literaire teksten fictioneel zijh,
zal men zeggen dat een tekst, bijvoorbeeld een roman, lezen betekent hem
te lezen als fictie. Het is mijn vermogen een tekst al dan niet als fictie,
d. w .z. als compleet verstaanbaar door zijn interne relaties, te lezen die een
tekst literair maakt ofniet. Een tekst als poezie lezen, poetisch lezen dus,
bestaat o.a. in het feit dat ik hem als a-temporeel en on-persoonlijk lees.
M.a.w. dat ik de persoonlijke voornaamwoorden -het 'ik' en het 'u'- van
zulke tekst niet refereer naar een empirisch individu, en dat wanneer ik
'gisteren' lees, ik niet denk aan de dag voor het gedicht werd geschreven
7 G. Mounin, Linguistique et Philosophie, Presses Universitaires de France, 1975, pp.
213-214.
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noch aan de dag van gisteren. Fictioneel lezen betekent ook dat ik al dan
niet bewust in mijn lezen verreken dat deze bepaalde tekst een reduplicatie
is van het normale taalgebruik. Dat ik deze tekst dus niet lees als een
natuurlijke taaluiting (een specifieke respons op een bepaalde situatie),
maar als een imitatie, een reproduktie van dit taalgebruik.
Ais ik de fictionaliteit aan de tekst zelf toeschrijf, dan moet ik daaruit
logisch concluderen dat de tekst zelf mij te verstaan geeft dat de personen,
hun spreken en datgene waarover ze spreken on-werkelijk zijn. Nu is dit
duidelijk niet het geval. Ik kan in mijn krant beschrijvingen vinden die zelfs
in. de beste Agatha Christie niet zouden misstaan. Toch weet ik dat ik in
het eerste geval met reele personen te maken heb en in het tweede geval
met hun schaduwlopers. De fictionaliteit kan dus geen eigenschap zijn die
immanent is aan de tekst, zij behoort wei degelijk tot het lezen. Bij het
lezen weet ik dat de personages doen alsof ze bestaan en alsof ze spreken
en alsof ze verwijzen naar reeel bestaande dingen. Een tekst als fictie lezen
betekent dat ik als lezer die personen tot leven roep en hun woorden tot
spreken verklank.
Ook het gemarkeerd taalgebruik is geen eigenschap die inherent is aan de
tekst. Een gedicht lezen betekent dat ik het grillige taalspel niet in eerste
instantie beschouw als het woordenarsenaal van die tekst, maar als een
appel om naast en door mijn dagelijks spreken heen , de taal als taal te
hanteren. Poetisch lezen betekent de tekst op de eerste plaats te zien als
een verbale voorstelling van de taal zelf en pas daarna als een uitdrukking
van een bepaalde ervaringswereld.
Ook het figuratieve is niet op de eerste plaats een eigenschap van de tekst,
maar een wijze van lezen waarbij ik het betekenende (signifiant) van een
woordteken even op zichzelf laat bestaan, alvorens het op het betekende
(signifie) te laten slaan. Bij het lezen van de 'signifiant' 'aardsatelliet'
beland ik onmiddellijk op de maan, maar bij de 'bleke spiegel van de nacht'
wordt deze maanlanding nog even uitgesteld.

Inclusieve wetenschap van het lezen
De hernieuwde aandacht voor het banale feit dat literatuur geproduceerd
wordt om gelezen te worden en dat een tekst leeft en werkt bij de gratie van
zijn lezers, legde een nieuw onderzoeksveld bloot, namelijk de wetenschap van het lezen.
Het was de romanist H.R. Jauss die de lezer a.h.w. herontdekte. Hij
benaderde de literaire tekst resoluut vanuit de receptie ervan door de
lezer. Door de aandacht te richten op de gebeurteniscontext van een
literaire tekst legde hij bovendien opnieuw een band tussen literatuur en
geschiedenis". Als een tekst uitgroeit tot literatuur in zijn actualisatie door
8
1967.

H.R. Jauss, Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft, Konstaoz,
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de lezer, dan drukt de historische situatie van de lezer ontegensprekelijk
zijn stempel op dit gebeuren. Jauss wijst er echter op dat ofschoon een
literaire tekst historisch gesitueerd is, die tekst zich toch telkens contingent La. v. deze situatie verhoudt, want de tekst is niet gebonden aan
zijn realisatie in een specifieke situatie.
Op basis van dit onderscheid zal Jauss de receptie-esthetica streng gescheiden houden van de werkingsgeschiedenis van een tekst, vooral waar
deze laatste zich vergenoegt met een sociologische bestandsopname van
het concrete gedrag van het lezerspubliek. Een overzicht van het leesgedrag zal inderdaad maar weinig licht werpen op de eigen wetmatigheid van
de receptie, omdat men op die manier nooit doordringt tot de leesbekwaamheid (het leesvermogen, de reading-competence). Het feitelijke
leesgedrag weerspiegelt niet noodzakelijk wat er zich eigenlijk afspeelt in
het leesproces, daar dit gedrag onderhevig is aan heelwat variabele en
onberekenbare omstandigheden, als verstrooidheid, een ongebreidelde
verbeelding, een gebrekkig geheugen enzovoort.
Wil men achterhalen hoe het lezen eigenlijk verloopt, dan vol staat het niet
te weten wat de feitelijke (doorsnee) lezer doet, maar moet men weten wat
de lezer in feite doet. Volgens Jauss neemt elke lezer het werk op binnen
een bepaalde verwachtingshorizon, die gekleurd is door zijn vorige leeservaringen, en door zijn culturele achtergrond. In de loop van het lezen zal
deze horizon dan ofwei voortdurend moeten verlegd worden of soms zelfs
de plaats ruimen voor een totaal nieuwe horizon. Hoe ruimer en rijker
onze levens- en leeservaring is, hoe meer kansen een tekst maakt om uit te
groeien tot een literaire tekst. M.a.w. hoe meer wij aanbrengen bij een
tekst, des te meer zal hij ons opbrengen. Een literaire tekst zal betekenis
blijven produceren, zolang wij de tekst van betekenis kunnen blijven
voorzien. En zijn betekenis zal slechts uitgeput zijn als de lezer aan de
grenzen komt van zijn eigen verbeeldings- en ervaringswereld.
Jauss' receptie-esthetica is sterk bekritiseerd geworden, omdat de receptie niet door de maatschappelijke praxis en de ervaring van de concrete
lezers, maar Iiteratuur-immanent wordt gedefinieerd. Met name het begrip
'verwachtingshorizon' lijkt uitsluitend literair bepaald te worden. Vervolgens wijzen critici erop dat Jauss het nieuwe en originele werk, dat telkens
weer de verwachtingshorizon doorbreekt, ten onrechte tot het literaire bij
uitstek promoveert. Uit dit laatste blijkt echter weer hoe men geneigd is de
'verwachtingshorizon' tot een eigenschap van de tekst te herleiden, daar
waar Jauss' uitgangspunt duidelijk bij de lezer lag.
AIs alternatief voor Jauss' receptie-esthetica heeft men de zogenaamde
werkingsgeschiedenis voorgesteld, het onderzoek namelijk naar de concrete werking van een tekst. Het is ongetwijfeld zo dat een onderzoek naar
de voorwaarden en vooronderstellingen op het gebied van produktie en
receptie een belangrijke aanvulling zou kunnen zijn op de eenzijdige
literatuur-immanente fundering van het leesproces door Jauss. Een consequente scheiding van de receptie-esthetica en de werkingsgeschiedenis
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zou ons echter terugvoeren naar de onheilzame klooftussen de historische
en de esthetische benadering van de literatuur, die een erfenis is van de
negentiende eeuw. Of om dichter bij huis te blijven, deze scheiding zou de
tegenstelling tussen de formalistische en marxistische benadering van de
literatuur nog maar eens verscherpen. Daarom is het te hopen dat beide
stromingen elkaar zullen kunnen vinden op grond van hun gemeenschappelijk uitgangspunt, namelijk dat de tekst een teken- of appelstructuur is,
die even historisch gedetermineerd is als de lezer zelf. AIleen dit historisch
bewustzijn is in staat de autonomieopvatting van de tekst te doorbreken,
maar het zal uiteindelijk de lezer zijn die dit bewustzijn wakker houdt.
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Jean Renoir en daarna
Eric De Kuyper

Over een van Renoirs films schreef Andre Bazin dat er zo'n gevoel van
weldaad en wellust van uitgaat, dat het wellijkt of de makers van de film er
evenveel plezier aan beleefd hebben als de toeschouwers bij het zien
ervan. Wellust, plezier, zinnelijkheid, sappigheid : vormen van gevoeligheid die Renoir, als geen andere cineast, meesterlijk wist te bespelen.
Jean Renoir, de zoon van de grote Franse schilder Auguste Renoir en
geestelijke vader van de huidige Franse film, is op 12 februari 1979 te
Beverley Hills op 84-jarige leeftijd overleden. Een tiental jaren geleden
schreefhij dat hij de indruk had aan de vooravond van een pas beginnende
loopbaan te staan 1. Een tv-film buiten beschouwing gelaten, heeft hij de
laatste tien jaar echter niets meer gefilmd.
1 J. Renoir, Ma vie et mes films, Flammarion, Paris, 1974. Hieruit komen aIle hier
aangehaalde citaten.

Voornaamste films van Jean Renoir

1931
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1945
1946
1951
1952
1955
1956
1962
1971

La Chienne
Toni
Le Crime de Monsieur Lange
Une Partie de Campagne en Les Bas-Fonds
La Grande Illusion
La Marseillaise en La Bete Humaine
La Regie du leu
The Southerner
The Diary of a Chambermaid
The River
La Carrozza d'Oro
French Can Can
Elena et les Hommes
Le Caporal Epingle
Le Petit Theatre de lean Renoir
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Een hele generatie is aan het verdwijnen. Na Chaplin, Hawks, Ford,
Rossellini, Visconti, Pasolini nu ook Renoir. Door de droefheid heen
speelt een gevoel van verbittering. Dit was een man die over de vele jaren
heen bewezen heeft telkens opnieuw in staat te zijn films te maken die
'juist' klonken. Geen enkele van deze films - ook niet die welke minder
gewaardeerd werden in hun ontstaanstijd, in de jaren vijftig en zestig - doet
verouderd aan. Allemaal blijven ze even sprankelend en fris. En toch werd
het hem niet gegund, de vele ideeen en plannen die hij de laatste jaren
had, in film om te zetten-. Daarin staat hij helaas niet aIleen : het merendeel van de grote Amerikaanse (en ook Franse) cineasten waren in de jaren
zestig of al lang tevoren werkloos : Josef van Sternberg, King Vidor,
Douglas Sirk, Jacques Toumeur, Abel Gance en Rene Clair. Zelfs mensen
als John Ford, Howard Hawks of Hitchcock kregen (of krijgen) met
moeite een film geproduceerd. De filmindustrie is bang van de ouderdom,
ze wil nieuw talent en laat het oude schieten. Nochtans zijn deze cineasten verre van seniel en zitten ze nog boordevol plannen en werklust.
Vanzelfsprekend kleurt hun leeftijd hun werk, hoe kan het ook anders ?3
Maar in elke andere kunsttak weet men dit soort rijp talent naar waarde te
schatten. AIleen in de film niet. Is film dan toch uitsluitend een industrie ?
En op de koop toe nog een erg kortzichtige. Men laat het aanwezige talent
verschrompelen of legt het vast in artificieel huldebetoon".
Je staat hier metje steriel gevoel van bewondering en liefde ; machteloos
kijk je toe op deze verlamming, die niet zozeer door de ouderdom wordt
veroorzaakt als door ik weet niet wat voor opvatting van 'modernisme'.
Renoir zelf hield niet zo veel van 'modernisme'. Hij ging door voor een
'linkse' filmmaker, maar had het voorgevoel dat er met de 'vooruitgang'
iets mis liep : 'Mais pour moi, comme je l'ai proclame , Ie proclame et
continuerai a Ie proclamer, le vrai ennemi c'est Ie progres, non pas parce
que ca ne marche pas, mais precisernent parce que ca marche. Ce n' est pas
parce que les avions ont quelques accidents qu'ils sont dangereux. C'est
parce qu'ils partent et atterissent a l'heure et sont confortables. Le progres
est dangereux parce qu'il s'appuie sur une technologie parfaite'.
Wonderlijke Renoir, wonderlijke Fransen, die denken alles te kunnen
oplossen met hun 'systeme 0', met de Franse slag. En natuurlijk geeft die
'bricolage' meerbevrediging dan de industriele aanmaak. Renoir droomde
van een ambachtelijke cinema, waarin hij zich direct kon uitspreken,
waarop hij zijn persoonlijk stempel kon drukken : 'Je reve d'un cinema

2 Wei publiceerde hij enkele romans en verschenen enkele van zijn scenario's in
boekvorm.
3 Dreyer was 74 toen hij Gertrud filmde (1964), een film die beslist getekend is door de
ouderdom, maar eveneens erdoor verlicht.
4 Het zielige schouwspel van actrices van weleer, zoals een Bette Davis, die nog alleen
getolereerd worden als ze zichzelfwillen parodieren en voor het overige 'lezingen' geven aan
Amerikaanse universiteiten - is een ander, even tragisch aspect van deze dodende cultus.
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artisanal oil l'auteur s'exprimerait aussi directement que l'ecrivain ou Ie
peintre par ses tableaux. Ce reve se trouve de temps en temps realise.
Certains auteurs de films laissent leur empreinte sur leurs oeuvres'.
Dat persoonlijke stempel van Renoir was zijn 'generositeit', een generositeit die niet expansiefwas enje niet zo maar ineens overweldigde. AIsje
voor het eerst een film van hem ziet, komje niet zo erg onder de indruk ;
pas gaandeweg, met het ouder worden - van de film en van de kijker ? sijpelt die levensvreugde door. Renoir is onophoudelijk verliefd, verliefd
op de wereld en op alles wat hem omringt, vooral op zijn acteurs en
actrices. Hoe ze bewegen, hoe ze glimlachen, hoe ze aanvoelen. Jean
Gabin en Michel Simon speelden in de rums van Renoir ongetwijfeld hun
beste rollen. En aIle actrices - hoe veel of hoe weinig talent ze in andere
films ook tentoonspreidden - waren bij Renoir 'echt', kwamen tot leven.
Hij ademt met zijn camera mee : hij knipt en verknipt weinig, laat de
mensen in de ruimte hun gang gaan. Hij omarmt zijn omgeving, omhelst de
mensen die er zich in bewegen. En zo ook zijn toeschouwers.

Francois TrufTaut : L'Amour en Fuite
Renoir leefde sedert jaren in Californie, schreef er aan zijn romans en
draaiboeken, en kreeg veel bezoek van bewonderaars en vrienden. Vooral
de cineasten van de Nouvelle Vague en daaronder Francois Truffaut.
Truffaut heeft, toen hij nog recensent was, een paar heel mooie dingen
over Renoir geschreven" en al zijn films kun je voor een deel lezen als
hommages aan Renoir. Van die films wordt gezegd dat ze 'gevoelig' zijn,
'sensibles', 'delicats'. En dat meent men nu ook plichtmatig te moeten
schrijven over zijnjongste werk, L'Amour en Fuite. Maar alsje aan Renoir
denkt, zeg je : wat een enge, kneuterige, decoratieve en psychologische
gevoeligheid is dit ! Zoals Andre Bazin, Renoirs eerste lucide bewonderaar en de geestelijke vader van de Nouvelle Vague, reeds opmerkte",
had Renoir weinig zin voor en weinig geduld met de klassieke psychologie.
Bij Truffaut daarentegen wordt alles vlug week, onecht, valse Geschikt
voor de export. En dat blijkt dan ook : Truffaut verkoopt goed in het
buitenland.
(Ik weet ook weI dat het oneerlijk van me is, Truffaut uit te spelen tegen
Renoir. Maar ten eerste refereert Truffaut zelf zo vaak naar Renoir, en
vooral : wanneer je over gevoel spreekt, denkje vanzelf aan Renoir, zoals
5 F. Truffaut, Les films de rna vie, Flammarion, Paris, 1975, p. 66 : 'Les films de Renoir
puisent dans la vie leur propre vie (... ). Renoir n'aime guere la mort dans les films pour ce
qu'elle est truquee : (... ) II fallait bien faire mourir cependant Nana, Mado, Emma, lajolie
Madame Roubaud et tant d'autres, mais a leur mort, chaque fois, Renoir a oppose ce qu'il y a
de plus vivant, les chansons. Les femmes que Renoir tue avec regrets, agonisent aux accents
populaires d 'un refrain des faubourgs : Ie petit coeur de Ninon est si petit. .. ' .
6 A. Bazin, Jean Renoir, Champ Libre, Paris, 1971 : notities voor een monografie,
geschreven in de jaren vijftig en postuum gepubliceerd.
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aan Proust voor wat de literatuur betreft : het model is inderdaad verpletterend).
L'Amour en Fuite drijft op een mooi idee en op een unieke situatie in de
filmgeschiedenis. Truffaut heeft namelijk het geluk gehad om een hele
cyclus, vijf films, te draaien met eenzelfde acteur, Jean-Pierre Leaud.
Cineasten hebben dat natuurlijk al vaker gedaan. Het unieke is echter dat
Truffaut een personage (Antoine Doinel) als het ware gevolgd heeft vanaf
zijn puberteit (Les Quatre-Cents Coups, 1959), over zijnjeugd (L' Amour a
Vingt Ans, 1962 en Baisers Voles, 1968), zijn huwelijk (Domicile Conjugal, 1971), tot zijn echtscheiding en de eerste tekenen van ouderdom
(L' Amour en Fuite). Daarbij komt nog dat het filmpersonage autobiografische trekken vertoont van de acteur en dat deze acteur ook fysiek erg veel
op Truffaut gelijkt.
In deze nieuwe film, die volgens Truffaut de laatste van de reeeks wordt",
ontmoet de schrijver Antoine Doinel verschillende mensen die hij vroeger
gekend heeft en om een of andere reden uit het oog heeft verloren. AIle
draadjes worden hier dus aan elkaar geknoopt. Telkens wordt dan in
/' Amour en Fuite , als een soort flash back, een fragmentje uit een vorige
film ingelast. Ruw geschat, bestaat L'Amour en Fuite voor een vierde uit
een montage van oudere Truffaut-films. Deze confrontaties van het heden
met het verleden, die de zichtbare sporen vertonen van het ouder worden
van het personage, komen te goed en daarom ook verkeerd over. Telkens
wanneer een fragmentje uit een oude film ingelast wordt, spreekt er uit die
vroegere beelden een enorme eenvoud en exactheid van toone Telkens
wanneer je terug in de nieuwe film zit, stoort de krampachtigheid, de
leegheid en vooral de gekunsteldheid om aIle personages rond deze ene
spil te krijgen en van daaruit dan te refereren naar 'Ie temps perdu'. De
herinneringen aan het verleden versterken het huidige verhaal niet, ze
maken aIleen de holheid ervan duidelijk. Alsof Truffaut in deze film niets
meer te vertellen heeft en zich dus probeert te herinneren waarover die
vroegere films van hem dan wei handelden. En waarom die weI degelijk
spontaan overkwamen.
Dit contrast tussen het nieuwe en het oude Ieidt onvermijdeIijk naar een
dubbele vraag : waren die vroegere filmen van Truffaut dan werkeIijk zo
veel beter dan deze ? Of, andere mogelijkheid dieje voelt opkomen : lijken
die oudere films nu niet zo veel beter, omdatje ze telkens in fragmenten te
zien krijgt ? Aspectopnamen uit een verhaal, detailmomenten, schetsen.
Gevoelige toetsen in een continuiteit die misschien ook al niet in staat was
ze tot een geheel te smeden. Pointillisme dus, maar dan zonder het besef
dat men pointillistisch werkt en niet impressionistisch.. Hoe dan ook,
7 Truffaut zegt zelf dat hij met L' Amour en Fuite erg veel moeilijkheden heeft gehad en
schijnt er zelf niet zo gelukkig mee te zijn. Uit zijn interviews blijkt dat hij een scherp
recensent blijft, ook van zijn eigen films. Soms krijgje de indruk dat hij bovenal een criticus is
gebleven. Cfr. het gesprek met Truffaut in Cinematographe , fevrier J979.

Eric De Kuyper/Renoir en daarna
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L'Amour en Fuite Iaat een erg onbevredigend gevoel achter, omdat de
gevoeIigheidsIaag voortdurend opengebroken wordt door een intelIectualistisch aandoende kunstgreep (de flash backs, de dubbelbodemige
reflectie over het ouder worden van de auteur en van de cineast). De eerste
Iaag wordt er niet door verrijkt, maar integendeel ondergraven.

Jacques Doillon : La Femme qui pleure
Ook bij de jongere generatie cineasten - waartoe Truffaut al een tijdje niet
meer behoort, hij wordt 47 - blijkt er niemand in staat te zijn Renoirs
erfenis te torsen en zijn vitale cinema voort te zetten. Ook aI, waarschijnlijk, omdat Renoirs fiImkunst meer te maken heeft met een mentaliteit dan
met een stijIprincipe. De stevige gevoelsbenadering van Renoir vervalt bij
Truffaut in gevoelerigheid (sensiblerie) en bij anderen, zoals Jacques
Demy (wiens eerste films, tot en met Model Shop, ik een bijzondere
genegenheid toedraag), in broosheid. Zou die zinnelijkheid van Renoir dan
toch tot een andere periode behoord hebben en voor ons definitief onmogelijk zijn geworden ?
(Bij elk overIijden van filmmensen uit de eerste generaties heb ik - en vele
anderen waarschijnlijk - telkens het gevoel van een definitief verlies. Dat
komt natuurlijk omdat de filmgeschiedenis zo'n kort bestaan heeft en
ontstaan en bloei voor een groot deel samenvielen. Het is niet alleen de
aflossing die mij telkens opnieuw problematisch lijkt, maar het wezen zelf
van de cinema dat op het ogenblik voortdurend op het spel schijnt te staan.
Zelfs de enorme comrnerciele winsten die het laatste seizoen in de Verenigde Staten geboekt zijn, blijken geen revitaliserende uitwerking te
hebben op de industrie, zoals dat in vorige perioden nog weI het geval
was ... Ook het kapitalisme is niet meer wat het was !)
Bij Jacques Doillon trefje iets watje bij Truffaut nergens vindt : een talent
om de Iichamelijkheid van zijn personages uit te beelden.
Daarmee bedoel ik niet dat Doillon een edel-porno-filmmaker zou zijn. Hij
is uiterst pudiek en seksuele demonstraties interesseren hem nauwelijks.
Zijn eerste voIwaardige speelfilm, Les Doigts dans La Tete", ging over de
perikelen van een bakkersknechtje, dat tegen zijn baas revolteert en
daarom genoodzaakt wordt een tijdje op zijn zolderkamertje te blijven.
Zijn vriendjes en vriendinnetjes komen hem daar gezelschap houden. Op
een intense manier werd hier getoond hoe werkende jongeren omgaan met
hun lichaam, met een heel eigen vanzelfsprekendheid en onhandigheid :
hun geslotenheid en op zichzelf teruggeworpen zijn, en hun pogingen om

8 Tevoren draaide hij een soort sketchfilm (met o.m. A. Resnais) :.L'An OJ. Na Les
Doigts dans La Tete kwam Un Sac de BULes, een film die deed vrezen datDoillon in de sector
van de degelijke commerciele kwaliteitsfilm terecht was gekomen. La Femme qui pLeure is
dus, zeker vanwege zijn radicale aanpak, een nieuwe verrassing.
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de anderen 'te lijf te gaan'. Het was deze onzekerheid in de gevoelens,
geuit in corporele dingen, die mij trof ; meer dan de verzorgde, maar nogal
traditionele, realistische manier van schilderen en opzetten van scenetjes.
In zijnjongste film, La Femme qui pleure, gaathij op een zelfde, maar veel
ascetischer manier te werk : de radeloosheid wordt uitgedrukt in fysieke
onlustgevoelens. Het gaat om een vrouw met een kindje van een jaar of
vier, die in een zwaar depressieve toestand verkeert : haar man heeft haar
verteld dat hij van een andere vrouw houdt. Zowel de maitresse als de man
doen alles wat in hun vermogen ligt om het pijnlijke van deze situatie te
verzachten, te lenigen. Ja, heel hun verhouding offeren zij in feite op aan
de legitieme echtgenote, maar het baat allemaal niet. De pijn is veel
groter : de fijngevoeligheid ketst af op de pure lichamelijkheid van iemand
die lijdt, aan zichzelf zowel als aan de anderen. Een klassiek schema dus in
een moderne sfeer, maar bij Doillon blijft dit, eigenaardig genoeg, bijzaak.
Centraal staat de hysterische depressie van het hoofdpersonage : zij huilt
de hele film door, voelt zich ellendig van het begin tot het einde, is radeloos
en die radeloosheid creeert nieuwe radeloosheid. Ze weet niet meer waar
ze aan toe is en kan dat nog aIleen uiten in onbeholpen, triviale, nietige
zieligheid. Geen vleugje drama (of melodrama), geen psychologische finesse, geen existentiele bijklanken : allemaal middelen die er een conventioneler fictiefilm van zouden maken, zodat de film ook veel aanvaardbaarder en draaglijker zou zijn voor de toeschouwer (zoals bij I. Bergman bijvoorbeeld). Dit hier is pure ellende, die je pijn doet in je lichaam
en waartegen geen enkel rationeel of affectief verweer mogelijk schijnt te
zijn : een huilende vrouw, die zich een hele film lang voor de camera
sleept. Jacques Doillon - die zelf de ondankbare rol van de echtgenoot
vertolkt ; de vrouw is Dominique Laffin (subliem), de vriendin Haydee
Politoff - doet niets om die brutale trivialiteit te verdoezelen : een 'document brut'. Als toeschouwer ben je na deze film - die niets vraagt, maar
ook niets geeft - fysiek uitgeput. De weerloosheid van de lichamelijkheid
wordt erin uitgebeeld en afgebeeld ; een psychische toestand in somatische beelden genoteerd. Contaminerend, uiteraard.
La Femme qui pleure heeft weinig met de levenslustige wereld van Renoir
te maken, die ook het tragische nog kon doen glimlachen. Maar je hebt
weer eens het gevoel dat film er misschien weI zou kunnen zijn, enkel en
aIleen, voor het atbeelden van lichamen, terwijl wat je doorgaans en tot
vervelens toe te zien krijgt, 'beelden van lichamen' zijn. Hoe deprimerend
La Femme qui pleure ook is, het film-lichaam leeft opnieuw. In tranen.
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K. Van Isackers 'Mijn land in de kering' (*)
Erudieten die ook literatoren zijn vindt
men bijna niet, of liever : men vindt ze
bijna niet meer - want bij de oorsprong
gingen geschiedschrijving en bellettrie
samen en was Kleio zelfs een van de
muzen van de kunst. K. van Isacker
behoort tot de uitzonderlijke - zullen we
zeggen uitstervende ? - species van de
geleerde geschiedvorsers die ook
voortreffelijk, artistiek proza schrijYen. Zijn boek is een kunstwerk, waarvan het taalkundige en stylistische
meesterschap de lezer boeit en betovert 1 • Geleerden die alles over een onderwerp weten, met aIle bronnen vertrouwd zijn en heel de literatuur hebben
doorgenomen, en desondanks nog aanvoelen wat echt boeiend en belangrijk is
en nooit de draad van Ariadne in de
onmetelijke doolhof van feiten en datums kwijtraken, die geleerden zijn
zeldzaam. Toch behoort onze auteur
ook tot dat uitzonderlijke ras van erudieten die de misleidende, maar voorde
lezer zo bekoorlijke indruk wekken dat
de redactie van hun boeken een moe iteloos proces was, waarvoor niet meer
inspanning nodig was dan voor een
boottochtje op de zomerse Leie ! En
toch (er is nu eenmaal weinig inspiratie
te verhopen zonder heel wat perspiratie) het voetnotenapparaat rukt het
masker af en toont dat hier een auteur
spreekt die zijn huiswerk heeft gemaakt, die gezwoegd heeft om zich te
informeren en te documenteren op een
verbijsterende verscheidenheid van
terreinen, zowel statistieken van industriele produktie, of van het aantal
abonnees op de kranten, als de bellet-

trie, de volkskunde en oude postkaarten. De 'bronnenlijst' die op drie kolommen 12 bIz. vult getuigt hiervan,
terwijl de lezer zich ook vlug rekenschap geeft dat al dat materiaal weI degelijk in het boek is verwerkt en geen
losstaande bibliografische appendix,
laat staan geleerddoenerij is.
Men heeft gezegd dat drie elementen
nodig zijn voor goede geschiedschrijving : feiten, de gave om feiten te exposeren en een standpunt. Dat de
eerste twee condities o.i. in het hier
besproken werk vervuld zijn, hebben
we reeds duidelijk gemaakt. Over de
derde moet de lezer zich evenmin zorgen maken : de auteur heeft een standpunt en doet geen moeite om het te
verhullen. Zijn boek is een kunstwerk
in het teken van het heimwee naar de
pre-industriele samenleving of, zoals
men het ook zou kunnen formuleren,
het verheerlijkt het agrarische Belgie
van voor 1830 (want dat schijnt weI de
fatale datum te zijn geweest) door een
spiegel op te houden van het lelijke Belgie dat daarna is ontstaan en dat, met
een ijver een betere zaak waardig, natuur en natuurlijke schoonheid aan
verloedering he eft prijsgegeven. Het
voordeel van schrijvers openhartigheid is dat de lezer zich totaal vrij gevoelt het waardeoordeel van de auteur
niet te volgen en toch enorm veel uit
zijn boek kan leren en het met gretigheid lezen. Vele lezers zullen de industrialisatie en de materiele verbetering
die ze meebracht positiefbeoordelen en
vinden dat de prijs die men er in de 1ge
eeuw voor heeft betaald zeer hoog,

* Karel Van Isacker, Mijn land in de kering 1830-1980. Deel I : Een ouderwetse wereld
1830-1914, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam, 1978, 283 pp., in-4°,
geill,
1 Er zijn zinnen om van te snoepen, als waar de auteur het heeft over 'de smalle, in
huisbakkenheid weggeborgen burgerman' (p. 24).
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maar niet te hoog was. Dit zal een subjectieve benadering blijven en we zien
niet welk objectief criterium er is om uit
te maken wie er het best aan toe was of
is, of wie het gelukkigst. Was het de
ongeletterde overgrootvader die zich in
een - wellicht mooi en harmonisch in de
natuur verglijdend - Kempisch hoevetje
mede aan zijn koeien verwarmde, zijn
eenvoudig eten op hetzelfde haardvuur
en in dezelfde ketel bereidde als het
voeder van zijn vee en zijn ~vonden
doorbracht met naar heksenverhaaltjes
te I uisteren? Of is het zijn achterkleinzoon die in een grootstad op de
zeventiende verdieping woont en, na
zijn dagtaak 'op een bureau', een
voetbalmatch in Rio de Janeiro voigt op
zijn TV (in zwart-wit of wellicht in kleuren) ? Geen woord hebben we in Van
Isackers boek vaker ontmoet dan 'geluk", doch zonder de minste poging tot
definitie van dit zeer gezochte maar
wellicht ondefinieerbare goed ! Er is
voor de industrialisatie in de wereld een
zware prijs betaald, men denke aan de
massale ontworteling en hongersnood
op het platteland in de tijd van Stalin, of
aan het troosteloos en ontworteld bestaan van zovele Vlaamse sukkels in de
mijnen van Wallonie of de textielfabrieken en de bietenoogst van
Noord-Frankrijk. De prijs was hoog inclusief een 1ge eeuwse soort apartheid : de pendelende werklieden, die
'halve wilden' werden in aparte wagens
en weldra in speciale treinen ondergebracht - maar de huidige graad van materiele en intellectuele ontwikkeling is
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ook hoog en zeker meer algemeen verspreid dan ooit te voren-. Hoe hoog
mocht de prijs - in termen van menselijke inspanningen en natuurschending - die men daarvoor betaalde weI
zijn ? Ook al is op die speculatieve
vraag geen objectief antwoord te geYen, toch verdient ze gesteld te worden. Hoe men persoonlijk ook geneigd
is ze te beantwoorden, het is goed dat
ze door Van Isacker zo prangend is gesteld, al was het maar om ons te verlossen van het beate en in de 1ge eeuw zeer
verspreide geloof dat aile verandering
'vooruitgang' en dus verbetering betekent. De auteur stelt zijn vraag in prangende, zelfs schrijnende vorm en het
feit dat hij zich van aIle exclamatie of
declamatie onthoudt, maar de sociale of liever onsociale - feiten en toestanden voor zichzelf laat spreken, maakt
zijn verhaal des te aangrijpender.
Treffend is ook de contrastwerking,
want de auteur beweegt zich vlug en
vlot doorheen zeer verschillende standen. Nu eens is hij op bezoek bij de
Grand Orient en beschrijft de lofwaardige filantropie van de heren met hoge
hoeden, dan weer is hij thuis bij de 3500
vellenbewerkers van Lokeren, Zele en
Eeklo en beschrijft hun rauw bestaan,
dat niet zo veel verschilde van dat van
de dieren wier huiden ze bewerkten
(tenzij dan door de consumptie van alcohol : 'Belgie telde in 1907 een herberg per 35 inwoners, in de arbeiderswijken van de industriele centra zelfs
een per vijf of zes volwassenen', bl.
195).

2 Dit is moeilijk te loochenen, al schrijft de auteur, bl. 43, dat 'een klein menselijk geluk
werd prijsgegeven voor het comfort van enkelen' (onze onderlijning).
3 Op biz. 67 lezen we dat de vreemdelingen 'tussen 1830 en 1860' in Belgie getroffen
werden door de massa bedelaars en dat de gouverneur van Oost-Vlaanderen 'al in 1832'
dreigende troepen bedelaars signaleerde. Dit wekt bij de lezer wellicht de indruk dat de
bedelarij pas na 1830 opkwam, hoewel de auteur best weet dat het pauperisme een groot en
permanent fenomeen was van het Ancien Regime. In dejaren na 1830 kregen 1/3 tot 1/2 van
de bevolking steungeld van de openbare onderstand en zo groot was de stroom havelozen in
1848 dat het stadsbestuur van Brugge de poorten afgrendelde om de stad te behoeden voor
een gevaarlijke opeenhoping : de vrees was ongegrond want de hongerlijders hadden blijkbaar niet eens de kracht om oproer te maken (Brugge zelftelde in 184646 % behoeftigen). N u
zal het wei zo zijn dat pauperisme en bedelarij, die er vroeger waren, erger geworden zijn na
1830, doch de auteur maakt geen vergelijking tussen de twee perioden en citeert bijv. geen
cijfers of documenten waaruit de verslechting (statistisch) zou bliiken, De impact van de
gebeurtenissen van 1830 wordt eigenlijk nergens geanalyseerd, toch blijkt 1830 op p. 95 zeer
belangrijk te zijn geweest, hoewel op p. 97 het jaar 1860 onverwacht als het keerpunt wordt
voorgesteld (i. v.m. de afschaffing van de octrooien ?).
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Kan het anders dan dat een zo rijk werk
bij de lezer ook wei onbeantwoorde
vragen doet rijzen ? Waarom bijv. is de
terminus a quo 1830 ? De industrialisatie was, vnl. in het Luikse en het Gentse, toch al vroeger begonnen. Was de
Belgische opstand van 1830 in dat proces een belangrijke datum en zo ja
waarom? M.a.w. zou het in de staat
van Willem I anders en beter zijn gegaan - want dat een westeuropees land
als het onze niet kon ontsnappen aan de
algemene trend staat wei vast. Zouden
bijv. een sterker staatsgezag en een
grotere (o.m. overzeese) afzetmarkt
een betere sociaal-economische toestand hebben gecreeerd dan het Belgie
van na 1830 he eft gekend? Onbeantwoorde vraag die wellicht in een
slotbeschouwing aan het einde van dl.
II aan bod zal komen. Zou de tragere
industrialisatie van Vlaanderen in vergelijking met Wallonie te wijten zijn
aan
' de
gehechtheid
aan
het
agrarisch-ambachtelijk leven ~ , zoals
de auteur meent op bl. 101, of eenvoudig liggen aan de aanwezigheid van
steenkool en ijzererts in het zuiden van
het land ? De auteur heeft het verder
(bl. 112) over de enorme emigratie,
vooral uit Vlaanderen en vooral naar
Frankrijk, en blameert 'het falen van de
burgermaatschappij' .
Hierbij
rijst
de bedenking dat Frankrijk, waarheen
zo velen emigreerden toch net zo goed
een burgermaatschappij was als Belgie,
zodat de burgermaatschappij op zichzelf toch niet, of zeker niet aileen te
blameren was: de eerste 'authentieke
grensarbeiders' duiken op in 1830 (bl.
113), niemand zal echter beweren dat
de burgermaatschappij dan ontstaan is,
zodat de situatie eerder verband hield
met de nieuwe staatsgrenzen dan met
de maatschappelijke structuur. De
auteur heeft het over de strijd tussen
vrijzinnigen en gelovigen en schrijft 'de
bisschoppen zetten de eerste stap op
deze weg' (bIz. 125). Dit kan zijn in de
Belgische periode, maar onder Koning
Willem I is het toch het staatsgezag ge-
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weest dat, door de Verlichting gemspireerd, de strijd aanbond en we menen
dat men het begin van het hele staatkerk-probleem vroeger moet zoeken
dan in de strikt Belgische geschiedenis
en minstens tot de Hollandse en beter
nog tot de periode van Jozef II moet
opklimmen. Maar met merkwaardige
consistentie doet de auteur het hele
boek door alsof voor 1830 niets is gebeurd en alsof Belgie dan plots en in
volle wapenrusting, als Pallas Athena
uit het hoofd van Zeus, te voorschijn
was gekomen. In elk geval behoort de
beschrijving van het straatrumoer
tegen vrijzinnigen tot de levendigste
bladzijden van het boek, hoewel het
ons bevreemdt in die context niets te
vinden over de grote impact van Vaticanum I en vooral het onfeilbaarheidsdogma dat daar werd afgekondigd
(bl, 127). Enige onduidelijkheid bestaat
bij de behandeling van de landbouw op
bl. 180 : enerzijds horen we van de ~ bevolkingsgroei en de toenemende versnippering van de landbouwbedrijven ~
en krijgt men de indruk dat er te veel
werkkrachten waren, doch enkele paragrafen verder is er sprake van "het
tekort aan werkkrachten in de landbouw", zonder dat op die contradictie
wordt ingegaan.
Oat alles neemt niet weg dat dit een
heerlijk boek is om te lezen en te herlezen en ook om naar de prachtige illustraties te kijken : die maken het boek
niet aileen tot een kunstboek, maar
hebben ook een reele documentaire
waarde als tijdsdocumenten bij de
meest uiteenlopende aspecten. Wie
zich graag overgeeft aan een avond van
mijmering over 'de goede oude tijd ' kan
hier ook het gewenste beeldmateriaal
vinden en bijv. even stilstaan bij de
mooie reproductie van M. Gelissens
'Landelijk Schaarbeek' en het schattige dorpskerkje bewonderen (daarbij
het huidige Schaarbeek voor enkele
gelukkige momenten vergetend)",
R.C. van Caenegem

4 Enkele schoonheidsfoutjes bij de illustratie : het heeft weinig zin een schilderij ·Stakers met de rode vlag' in zwart-wit te reproduceren (p. 244) en het bevreemdt ons op p. 16
twee reproducties naast elkaar te vinden van hetzelfde schilderij, de ene in zwart-wit en de
andere in kleuren en met twee verschillende titels.
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Nederlandse theaterboeken
Nu Scenarium zijn derde aflevering
beleeft' , ziet het er naar uit dat ditjaarboek voor theaterwetenschap in Nederland een gewonnen zaak is. Bij de
toch beperkt te achten contingenten lezers voor dit soort beschouwelijkheid
n.a. v. het theater eertijds en vandaag,
is redactioneel wellicht een breed
spectrum van themata en belichtingswijzen te verkiezen boven een
helder methodisch strijdplan ; toch kan
het pele-mele-gehalte ook ontmoedigend uitvallen en is de grote verscheidenheid in de tijd en in de onderwerpen eventueel ook een bedreiging
voor een helder programma en een blijvende aandacht. Het verklaart wellicht
waarom in dit derde nummer de bijdragen geconcentreerd zijn rond twee
themakringen: toneelvemieuwing in
Nederland tussen 1860 en 1900 en de
analyse van de voorstelling.
Tussen 1860 en 1900 raken de theaterconventies in Europa verstoord en aan
deze wetmatigheid is ook Nederland
niet ontsnapt. M. De Waal trekt ais bewijs hiervoor de nog altijd raadselachtige figuur van Mina Kruseman (18391922) aan, een polemische vrouw die er
in een persoonlijke kruistocht in geslaagd is, Multatuti's Vorstenschool op
de planken te krijgen, en nog weI met
zichzelf in de rol van Louisa. Dit opstel
wit aantonen dat dit succes niet toevaIlig is ontstaan en dat M. Kruseman,
voordien zelf ai, met Betsy Perk in het
voordrachtscircuit, bewijzen had geleverd een soort underacting-natuurlijkheid te bezitten waarvan men aanneemt
dat ze veeleer in een latere periode van
de acteerstiji thuishoort. M. De Waal
breekt het verhaal weI in 1875 afen over
wat haar verder overkwam vememen

1 Scenarium 3. Nederlandse reeks voor
theaterwetenschap onder redactie van E.
Alexander, R.L. Erenstein en W. Hogendoom. De Walburg Pers, Zutphen, 1977, t 17
pp., f 20,-. De eerste twee afleveringen heb
ik hier bes proken in mei 1977 en november
1978.

we niets meer ; wei nodigt de tekst uit
om ook Mina's lotgevallen in Belgie
nader uit te schrijven.
H.H.J. de Leeuwe buigt zich met liefde
over een klein stukje van R. Faassen,
De ledige wieg (1878), en toont aan dat
een novelle (1864) en een tentoonstelling (1877) de aanleiding hebben gevormd. Het is keurig detailwerk, maar
niet al te fundamenteel.
Belangrijker is M. F. Elings bijdrage
over de Franse theatervemieuwer A.
Antoine, de stichter van het Theatre
Libre te Parijs (1887), die voor Nederland (en de rest van de wereld) de incamatie werd van het gewaagde
realisme. Toen hij in 1891 Nederland
aandeed, viel het allemaal best mee.
Ondertussen was ook Ibsen geintroduceerd en diens Nora (in Nederland
reeds in 1889) werd een affaire waaraan
de ontwikkeling van het theater afleesbaar is. De conclusie is niet zonder relief: de strijd tussen realisme en symbolisme, zo typerend voor Parijs, is in
Nederland niet gestreden.
Waarom deze vernieuwingstendensen
niet aan Antoine opgehangen konden
worden, maakt B. Albach onrechtstreeks duidelijk. Hij plaatst de Vondelherdenking van 1887 in het zonnetje,
waarbij de criticus J.H.Rossing en
L.Simons (van de latere Wereldbibliotheek) met enkele jongeren Joseph in Dotan opvoerden. De onconventionele voorstellingmaakte grote
indruk : de wijze van verzen zeggen, de
behandeling van de reien, de sobere gebaren, de zorg voor het kostuum, de
groepering van de figuren, de functie
van de decorativiteit. Er volgde ook
een editie van Gysbreght van Aemstel,
met de bekende decorontworpen van
Berlage. Verlaines voordrachttoernee
in Nederland (november 1892) reveleerde een andere vorm van vers-zeggen. A. Jolles, een duidelijke sleutelfiguur in al deze jaren, bracht
Maeghden op de scene, alles zonder
enig contact met de beroepswereld.
Hier sluit zich ook het tijdschrift van
P.L. Tak, De Kroniek, bij aan, waarin
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ideeen over gemeenschapskunst geventileerd raakten. De precieze reconstructie van deze tijd is nog niet gebeurd, maar evident wordt hier materiaal aangeboden dat het filteren van de
vele impulsen langzaam mogelijk
maakt.
B. Hunningher voegt zich langs een
omweg bij deze discussie. Hij heeft het
over het versdrama op het toneel,
maakt duidelijk dat in de renaissance
nog op natuurlijke wijze prosodische
schrijfstijl en symbolische speelstijl
verbonden waren, zowel voor de acteurs als voor de toeschouwers. Het
(Franse) classicisme met zijn eis van de
waarschijnlijkheid (i.p. v. de code-conventie) breekt deze traditie af ; de grote
stijl komt op waarin de individualiteit
van de acteur, zijn behoefte om emotioneel telkens aparte kanten aan een
rol zichtbaar te maken, aile voorrang
krijgt. Voortaan is er een oppositie
merkbaar in de acteurswereld tussen de
gevoelsspeler en de verstandspeler en
deze oppositie blijft tot vandaag gehandhaafd. Als de acteur echter een
kunstenaar in eigen recht is, vrij in de
keuze van zijn stijl en in de interpretatie
van het stuk en zijn eigen rol, als de
actie van de spelers het centrale attentieveld vormt, dan verbreekt hun
prive-verbeelding de identiteit van het
verso Vers-waarde is gereduceerd tot
zorg voor de uitspraak, terwijl het metrische bewustzijn verdwijnt omdat de
retorische conventie is weggevallen.
Het herstellen van deze functie lijkt
onmogelijk.
Onder de voorstellingsanalyse wordt in
de theaterwetenschap verstaan het geheel van methodische mogelijkheden
waarmee het proces van de interpretatie kan worden aangedurfd. Ikzelf
tracht in deze aflevering van Scenarium
enkele basisgegevens expliciet te maken waarmee deze methodiek principieel rekening dient te houden ; zonder enige doctrine voor te leggen, vallen de accenten op de dramaturgische,
de semiotische en de publieks-empirische voorwaarden. A. Van Kesteren
rapporteert een grondige seminarieoefening (Leiden) waarin de eigenschappen van semiotische infor-

matieprocessen bij de receptie en verwerking van video-fragmenten onderzocht werden, volgens de categorieen
van C.S.Peirce. De conclusie is voorlopig niet erg bemoedigend ; de onderzochte recipienten bezitten weinig intuitieve eigenschappen om theater te
beoordelen. Nodig wordt dan een
bruikbare semiotiek van het drama, zodat de theaterwetenschap erin slaagt
een voorstelling te benaderen volgens
de menselijke criteria en stadia van het
beschrijven, het interpreteren en het
evalueren.
F. Coppieters presenteert de ethogenische premisses bij het onderzoek naar
het gedrag van de theaterpercipient. De
ethogenische benadering (R. Harre) tekent gedragspatronen van participanten op en tracht ze te verklaren door de
impliciet binnen de gedragsvormen gevolgde regels bloot te leggen. Dat gebeurt hoofdzakelijk door middel van
'accounts", d.w.z. verbale reconstructies van episodische ervaring, in
een procesvorm van 'nondirective probing technique". Aansluitend geeft hij
een rapport van zijn eigen onderzoeksresulaten en presenteert hij perspectieven waarin de mening opvalt dat
diachronisch onderzoek nodig is om
werkzame universele factoren te achterhalen. Het is moeilijk het belang van
de voorstellingsanalyse te overschatten ; waarschijnlijk zelfs moet ze de
kern gaan uitmaken van aIle theaterwetenschappelijke analyse. De weg is
echter lang en moeizaam ; dat dit jaarboek er principieel aandacht voor gevraagd heeft, tekent het bewustzijn en
de behoefte bezig te zijn met aspecten
van het theater die de toekomst anticiperen.

Eduard Verkade
Het debuut van E. Verkade in het Nederlandse beroepstheater (1904) kan je
niet geslaagd noemen. Deze fabrikantenzoon uit Zaandam (1878-1961) was
naar het buitenland gegaan om zich te
bekwamen ; hij had er weI zoveelknap
en nieuw theater meegemaakt dat hij de
oubollige stijl van Nederland niet enkel
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niet meer wist te waarderen, maar ook
de techniek ervan niet meester raakte.
Zonder traditie en zonder eigenlijke
vakopleiding was hij een vreemdeling.
Daarom ook wou hij alles anders maken ; en uit deze obsessie is een be langrijk theaterleider gegroeid.
Bepalend voor zijn identiteit is de ontmoeting geweest met de Britse vernieuwingsapostel Edward Gordon
Craig, uiterst begaafd voor het abstract
praten over en ontwerpen van theater,
onbestaand in de toepassing en de
praktijk. Craigs opvattingen, erg invloedrijk in de evolutie van het Europese theater, cirkelen rond de functie
en de esthetica van het decor, niet langer een lokaliserende landschappelijke
dimensie, maar een atmosferische evocatie van de kern van de dramatische
handeling. Daar voelt Verkade intuitief
in mee. Uit de artistieke ervaring met
zijn broer, Dom Willibord, kent hij de
laaiende discussies over realisme en
symbolisme, de beginselen van de
nieuwe eenvoud en de intrinsieke interpretatie die de religieuze as piratie
benadert. Het is niet verrassend dat
William Morris' ideeen op hem invloed
hebben, die combinatie van ambachtelijkheid en evangelisme, die leidt tot
schoonheid in het dagelijkse leven.
Verkade zet een voorzichtige, maar gedreven praktijk in de voordrachtkunst
(met niets minder dan Macbeth) op,
waarin meteen zijn blijvende kenmerken al te onderscheiden vallen:
niet-realistisch kader, coactiviteit van
aile onderdelen, interpretatie gefundeerd en gericht op de kemidee. Ais hij
om deze geeerde prestatie naar het beroepstheater wordt uitgenodigd (nog
wat bijgeschoold door o.m. W.
Royaards in prive-onderricht), komt hij
voor de beslissing te staan : zich inschakelen in het gezapige theater of de
eigen drang volgen en van vooraf aan
herbeginnen. Zijn zelfstandige visie
haalt het ; hij laat Amsterdam voor wat
het is en trekt naar Berlijn, en naar
Craig die daar bij Max Reinhardt werkt.
Nu leert hij Craig intiemer kennen. Het
scenografische panorama, waartoe
Craig ook vandaag nog al te vaak gereduceerd wordt, blijkt stukken ruimer.
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Craig wil het theater onder de valse
schijn vandaan halen, de theaterkunst
opnieuw denken ; hij situeert het wezen en de functie van dat nog te creeren
theater in de kring van het magische,
het sacrale, het arealistische. De eenheidsopvatting van de theatervoorstelling, waarin aIle as pecten in een
harmonisch centrum dienen op te gaan,
vereist een theatermaker die al deze
elementen beheerst en domineert;
voor Craig kan aIleen hijzelf dat zijn en
ook als Verkade later dit concept
hoofdzakelijk bij de regisseur plaatst,
dan merk je continu toch hierin de invloed van Craig. Even lijkt Verkades
hoofd volkomen in de war onder Craigs
ongetwijfeld imponerende verhalen,
maar de nuchterling uit Noord-Holland
voorziet toch vrij vlug dat enig pragmatisch talent bij Craig afwezig is. En
het sprookje gaat niet door.
Wat daarna komt, is grotendeels bekend. Verkade slaat in de historische
dagen van Laren (1907) methodisch zijn
eigen werkrichting in, zit al vlug tot
over het hoofd in de professionele problemen, trekt een nieuwsoortig repertoire aan en ontwikkelt met vrij veel
amateurs die hij tot beroeps opleidt,
een speelstijl die van zorgelijke toeschouwers en vooral critici de vernietigende kwalificatie 'intellectualistisch'
meekrijgt. Maar hij zet door. Het is de
gebruikelijke geschiedenis van netniet-mislukken en stug-volhouden in
een periode van non-subsidie. En tot op
hoge leeftijd moet hij doorgaan, omdat
je van zijn slag eigenzinnigheid nooit
welstellend wordt.
Het complete verhaal van denken,
dromen en doen is, n.a.v. Verkades
honderdste geboortedag, opgetekend
door zijn weduwe, Dr. Eline F. Verkade-Cartier van DisseF. Het is een beminnelijk boek dat meermaals wat ster-

2 Dr. E.F.Verkade-Cartier van Dissel,
Eduard Verkade en zijn strijd voor een nieuw
toneel. De Walburg Pers, Zutphen, 1978,
630 pp., f 75,-.
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ker exacte informatie gebruiken kon
maar, in voorbeeldige terughoudendheid, in hoofdtrekken een keurig overzicht geeft van wat Eduard Verkade
allemaal heeft verricht. Het aait de hagiografie, wat weliswaar de weduwe
siert maar de biografie kneust. Want
wat heeft Verkade als theaterleider nu
juist betekend ? Over zijn ideeen wordt
in te vage termen uitgeweid, over zijn
produkties wordt geen beschrijvende
objectivering verstrekt, over zijn toch
gigantisch geachte invloed, zelfs
schoolvorming van reeksen Nederlandse acteurs en regisseurs, vernemen
we volstrekt niets. Shakespeare is veruit zijn lievelingsauteur geweest en telkens weer is hij met Hamlet opgetreden, iedere keer weer in andere benadering en uitwerking ; hij heeft er zelfs
twee boeken over gepubliceerd. Mw.
Verkade vertikt het deze ideeenwereld
zelfs maar aan te raken, terwijl vooropgezet mag worden dat daarin juist de
essentie van Verkade dient gezocht.
Bovendien blijft Eduard Verkade te
geisoleerd in de theatercontext staan.
Er lopen hem wei geregeld wat concurrenten voor de voeten, maar de
zorgzame weduwe ruimt postuum de
boel netjes Ope Nu maakt toch Verkades theatraliteit deel uit van een complexe tijd, waarin langs aIle kanten (om
enkel W. Royaards te noemen die wei
verschillend maar bepaald niet onbelangrijk heeft gewerkt) en door vele
lieden aan de theaterweg werd getimmerd. Harmonie en instemming vernemen we, afwijzing en controverse
zijn weggegomd. Boven aIle pogingen
uit rijst het monument Verkade. Dat is
en blijft hij m.i. terecht, maar de essentiele argumenten die dit historische
relief, dat nog steeds in het Nederlandse theater nawerkt, staven en
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vastleggen, zijn in deze monografie afwezig. Dit aspect, dat we toch echt belangrijker moeten achten dan de vele
conjunctuurrimpels in het vooral economisch-moeilijke levensverhaal, moet
nu zo vlug mogelijk aangepakt. Mw.
Verkades verdienste bestaat er dan in
dat ze de biografische Iijnen heeft gegroefd ; de inspiratie, de aspiratie, de
realisatie, de balans hebben we nog
steeds te goed.

Vlaamse kroniek
En dan heeft A. Van Impe in 10 hoofdstukken gepoogd de
historische
krachtlijnen van het Vlaamse theater
op te vangen", Het resultaat is echter
troebel gebleven. Weifelend tussen
dramatische geschiedenis en theatrale
kroniek, stapelt hij elders verzamelde
kennis, en doorgaans al wat daterend,
onoordeelkundig
op ;
enigszins
boeiend wordt hij naar het einde toe,
omdat hij aan deze recente tijd zelf
mede structureel aanzicht heeft gegeYen, ook al verneemt de lezer dat niet.
De fundamentele fout van dit boek zit in
de opvatting dat een opinie over een
aantal dingen volstaat om een gefundeerd verhaal aaneen te breien ; de bekende onverschilligheid in het Vlaamse
land om de dingen tot op de grond na te
gaan en kennis uit te breiden, neemt
andermaal genoegen met oppervlakkige, methodisch oncontroleerbare
gegevens. Vrijetijdsbesteding als historiografie. Ik dacht dat deze trend
voorbij moest zijn.
C. Tindemans
3 Alfons Van Impe, Over toneel.
Vlaamse kroniek van het komediantendom,
Lannoo, Tielt/Amsterdam, 1978, 460 pp.,
BF 680.

Godsdienstvrijheid in China?
In de Romeinse hoofdhuizen van de
missieorden heeft Pekings nieuwe
houding ten aanzien van de godsdienst
heelwat interesse gewekt. Maar de

China-specialisten van die orden geven
toch de raad, die verheugende berichten met omzichtigheid te behandelen.
Een eerste aanwijzing van China's ge-
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wijzigde houding was al het feit, dat
verleden jaar de toen 81-jarige aartsbisschop Ignatius P'i Shushih van
Moekden, Fangtien en Shen-Yang
deelnam aan het Vijfde Nationaal
Volkscongres in Peking.
Aartsbisschop Shushih was een door
het Vaticaan benoemde bisschop ; een
tweede prelaat die aan het Congres
deelnam, bisschop Chang Chia-Shu
van Shanghai, was daarentegen in 1960
door de Vereniging van Katholieke Patriotten aangesteld.
Aartsbisschop Shushih had met de
Katholieke Patriotten, katholieken die
het regime trouw hebben gezworen,
een overeenkomst bereikt. Paus
Joannes XXIII noemde deze katholieken nog ,schismatieken" maar
enkele ambtenaren van het Staatssecretariaat vonden die karakterisering
wat al te impulsief. De ervaring met de
Oosteuropese landen heeft immers geleerd dat het Vaticaan zich reeds verplicht zag, zij het node, leden van dergelijke Verenigingen van Katholieke
Patriotten te erkennen. Aartsbisschop
Shushih zou wellicht een uitstekend
verbindingsman tussen Peking en het
Vaticaan zijn geweest, maar jammer
genoeg overleed hij kort na het Congres
van 1978.
Toch zijn er dit jaar steeds meer gunstige tekenen te bespeuren. In het begin
van 1979 had in Kunming een nationaal
symposion over godsdienst plaats.
Daarover schreefde Volkskrant in Peking half maart : 'het moet de gelovigen
geoorloofd zijn, hun godsdienst uit te
oefenen' . En de regering kwam met het
voorstel om, als compensatie voor de
Amerikaanse bezittingen die bij de
machtsovemame in beslag werden genomen, de Amerikaanse missiecongregaties schadeloos te stellen.
De meest interessante ontwikkelingen
schijnen zich in Shanghai af te spelen.
De Chinacorrespondent van Le Monde
berichtte dat daar in januari een ontmoeting plaats had tussen de gemeentelijke overheden en 'verschillende
honderden katholieken, protestanten,
boeddhisten en moslims. Als gevolg
daarvan he eft het stadsbestuur besloten dat de godsdiensten over hun
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'grondwettelijk recht' moeten beschikken 'om hun normale werkzaamheden
uit te oefenen' .
Le Monde wist ook te vertellen dat in
Shanghai de anglicaanse Holy Trinity
kathedraal
binnenkort
opnieuw
geopend zal worden en dat de Chinese
overheid geinteresseerd is in de heropening van de Franstalige Aurorauniversiteit, die voor de machtsovername door de jezuieten werd geleid.
De Chinaspecialisten van de missiecongregaties tekenen hierbij aan :
- Het is mogelijk dat de Chinese overheden de Aurora-universiteit opnieuw
willen openen, zonder dat daarom de
leiding ervan opnieuw aan de jezuieten
wordt toevertrouwd. (Officieel is er bij
de jezuieten in Rome in ieder geval nog
geen aanvraag binnengekomen).
- Dat er in Shanghai weer gerept wordt
van 'een normale uitoefening van de
godsdienst', moet gezien worden als
een onderdeel van de campagne tegen
de Bende van Vier, die die "normale
godsdienstuitoefening zogezegd heeft
onderdrukt.
- Wat de Chinezen onder 'normale uitoefening van de godsdienst verstaan,
sluit alles uit wat zij voor 'bijgeloof'
houden en moet tegelijk ook dat zijn
wat zij als 'patriottisch' beschouwen.
- Men zou moeten weten of er in China
zelf een drang naar meer godsdienstvrijheid bestaat, dan weI of de Chinese
overheden er aIleen maar van uitgaan
dat godsdienstvrijheid een goede indruk zou maken in het Westen.
Sedert enkele jaren hebben de christelijke kerken zich beijverd om een eventuele terugkeer naar China voor te bereiden. Zo bestaat er bijvoorbeeld in de
lutheraanse Wereldbond een studiegroep voor China, die samenwerkt
met het katholieke centrum Pro Mundi
Vita in Brussel.
Men is het er algemeen nogal over eens
dat de christenen aileen dan zullen terug mogen keren als Peking ervan
overtuigd is dat zij een bijdrage kunnen
leveren aan de Chinese doelstellingen.
De kerken van hun kant zijn zich ervan
bewust dat zij elke schijn van een "religieuze invasie moeten vermijden. De
eerste christenen die voor een terug-

Forum

849

keer in aanmerking komen, zullen
waarschijnlijk technisch en academisch
gevormde leken zijn.
Paulus VI gaf duidelijk te verstaan dat
het Vaticaan graag opnieuw diplomatieke betrekkingen met China wilde
aanknopen. Blijkbaar is daar geen antwoord op gekomen. Toch is het vermeldenswaard
dat
aartsbisschop
Giuseppe Caprio, de onderstaatssecretaris van het Vaticaan, eens de
tweede man was op de nuntiatuur in
Peking, voordat deze naar Formosa
werd 'overgebracht'.
Desmond O'Gray, Rome

Naschrift Redactie
Heeft Peking de jezuieten uitgenodigd
om naar China terug te keren ? Wordt
de Aurora-universiteit van de Franse
jezuieten
in
Shanghai
opnieuw
geopend ? Wat voor plannen heeft het
hoofdkwartier van de jezuieten in
Rome om opnieuw jezuieten naar
Rome te sturen, waar ze vierhonderd
jaar lang werkzaam zijn geweest ? Vragen die de krantekoppen haalden, toen
Le Monde eind januari wist te melden
dat de Chinese autoriteiten geinteresseerd schenen te zijn in de heropening
van de Aurora-universiteit.
Zeker is, dat tussen Frankrijk en China
voorbereidende besprekingen werden
gevoerd, o.m. over uitwisseling van
studenten en professoren, en dat in dat
verband ook over de Aurora-universiteit is gesproken. Even zeker is, dat
over een terugkeer vanjezuieten op het
ogenblik (eind mei) nog geen enkel
contact geweest is tussen de Societeit
en de Chinese regering. Na de machtsovemame door Mao zijn de jezuieten
werkzaam gebleven bij de Chinezen in
Hongkong, Taiwan en de verschillende
Chinese gemeenschappen in ZuidOost-Azie en hebben zij nooit de hoop

opgegeven wel eens naar het Chinese
vasteland terug te kunnen keren. Maar
zo ver is het blijkbaar nog niet.
De Aurora-universiteit in Shanghai was
inderdaad, naast de Ecole des Hautes
Etudes in Tien Hsin, een jezuietenuniversiteit. Ze werd in 1903 opgericht
door Franse jezuieten en had vier faculteiten : rechten, geneeskunde, wetenschappen en techniek, en letteren.
Ze had een geweldige invloed. Velen
van haar afgestudeerden maakten carriere in de diplomatie, de magistratuur,
de bankwereld. In 1947, het laatstejaar
waarover betrouwbare cijfers bekend
zijn, waren er 1.300 studenten, waaronder 300 vrouwen. Er waren 3.000
kandidaten voor het eerstejaar, er werden er 460 aanvaard. Vooral de medische faculteit was in trek. In 1903 waren
er in China slechts 15.000 modem
(westers?) gevormde artsen, terwijl
men er 400.000 nodig had. In enkele
jaren tijd leverde Aurora 400 ziekenhuisdirecteuren af. In 1951 waren er in
Shanghai nog 164 Franse jezuieten ; 23
daarvan waren werkzaam aan de universiteit en doceerden recht, geneeskunde, wiskunde en literatuur, daarnaast waren er 150 leken professoren.
(Het was in deze communiteit dat
Teilhard de Chardin te gast was, toen
hij in China werkte).
V66r 1949 waren er ongeveer 1.000
Chinese jezuieten, over 10 missies verspreid, werkzaam in parochies, scholen
en colleges. AIle buitenlandsejezuieten
werden bij de communistische machtsovername uitgedreven. De Chinese
jezuieten bleven haast allen in het
land ... in de gevangenis. De catalogus
van de Chinese jezuieten in 1979 bevat
een lijst met de namen van 118 Chinese
jezuieten, van wie men denkt dat ze nog
in het land zijn, maar waar ze zich bevinden, wat ze doen, daar weten we al
sedert 1955 niets meer van: Onlangs
sijpelden enkele geruchten door over 15
van hen. Vele gevangenen zouden gerehabiliteerd zijn en daaronder zouden
er ook 2 jezuieten zijn. Priesters is het
echter nog altijd verboderi hun ambt uit
te oefenen. WeI is er sprake van dat
Peking 12 steden voor het toerisme
open zou stellen en dat daar dan ook
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weer een katholieke kerk zou kunnen
komen. Een daarvan zou de SintIgnatiuskerk in Zikawei zijn.

Zie ook J. Kerkhofs, Christenen in
China en Christenen in het Westen, in
Streven, november 1978, pp. 99-109.

De berg van bet priesterambt
Begin april zijn nog eens een honderdvijftigtal mensen uit Vlaanderen en
Nederland - theologiestudenten, professoren, pastores, pastorale werksters, een bisschop ... - samengekomen
om hun.inzichten te ordenen en te verwoorden over het ambt in hun kerk 1 •
De verslagen daarover zalje uitgebreid
kunnen lezen in het derde jaamummer
van het Tijdschrift voor Theologie, organisator van dit congres. Hier volgen
enkel enige achtergrondindrukken,
heet van de naald.
Vooreerst : het is nu welletjes geweest
met praten over het ambt. Theoretisch
komt er niets nieuws meer uit de bus :
iedereen is het erover eens dat ' de
plaatselijke gemeente recht heeft op
een ambtsdrager', zoals dat in de inleidingstekst heet- ; iedereen weet ook
dat dit met het huidige monopolie van
het priesterambt, en het slinkend
priesteraantal steeds meer op een
vrome wens gaat lijken. De conservatieve tendens van het centraal kerkelijk
gezag (geen vrouw in het ambt, geen
gehuwden, ... ) is stilaan legendarisch
geworden, terwijl exegetische, dogmatische en historische studies keer op
keer aantonen dat de huidige klerikale
taakverdeling noch de enig mogelijke,
noch de enig bestaande is.
De impasse ligt dan ook op het praktische vlak : hoe moetje vooruit met de
reorganisatie van de leiding, wanneer
het centraal gezag dwarsligt, de bestaande ambtsdragers als groep verouderen en in aantal slinken, en vele
leden van het volk niet gewend zijn
1 Ambtenaar ?
Pastor?
Profe et ?
Leiding op het grondvlak van de kerken,
Kat. Univ. Nijmegen, 4-6 april 1979.
2 Cfr. ook het artikel van Christian Duquoc, Priester in de gemeenschap, in Streven, mei 1979, pp. 675-685.

initiatief te (mogen) nemen ? Hierop
heeft het congres veel te weinig gezocht ; waarom niet ?
Het is als met twee groepen mensen die
voor een steile bergwand staan. De ene
groep probeert hardnekkig klimhaken
te slaan in het graniet, om recht omhoog, erop en erover, te klimmen ; er
zijn er maar weinig die hen volgen in dit
gevaarlijke en tijdrovende werk. Anderen, van dezelfde groep, beginnen zelfs
te graven, onder de berg door. Maar de
berg wordt zo aIleen maar hoger. De
tweede groep verspreidt zich, loopt de
wand langs, links en rechts uitkijkend
naar een weg eromheen. De wand zelf
laten zij voorlopig ongemoeid ; misschien kunnen ze er later weI langs
achteren op, wie weet. .. ?
Mijn parabel vraagt natuurlijk weI enige
verklaring. De berg is het ambt, klerikaal en priesterlijk, zoals het nu voor
ons ligt. De klimmers-met-haken zijn
zij die trachten met duidelijke eisen (' de
vrouw in het ambt', 'gehuwde
priesters') het bestaande ambt van
leiding open te stellen voor nieuwe
groepen kerkleden die er (dogmatisch,
historisch gefundeerd) zeker recht op
hebben. Maar aIle moties en eisen ten
spijt hebben zij de laatste twintig jaar
maar weinig succes geboekt, en er zijn
weinig gelovigen die hen volgen op de
steile weg van confrontatie met het
centrale gezag.
De gravers behoren tot dezelfde groep,
zij vergroten aIleen nog de moeilijkheid. Vooral in Nederland (de Nederlanders mogen het mij vergeven) zijn zij
talrijk. Zij maken de hoogte nog wat
meer onbereikbaar door een geidealiseerd priesterschap te ontwerpen,
waarin theoretische principes, die op
zichzelf lofwaardig, maar onderling
onverenigbaar zijn, met elkaar verzoend zouden worden. Zo wensen zij
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leiders, die toch aIleen maar vanuit de
verlangens van de gemeenschap
zouden handelen Cleiden' is taboe !) ;
lokale kerken die alles naar eigen inzicht beslissen en toch universeel zijn ;
pastorale werkers die sacramenten
toedienen en toch niet 'verpriesterlijken' ; doelorganisaties die de knusheid van gemeenschappen hebben en
bestuurders van wereldorganismen
(een paus b. v.) die profeten zijn : kortom, een kwadratuur van de cirkel. Dit
alles vragen zij dan van Rome of van
hun bisschoppen ; daarom behoren zij
ook tot de eerste groep.
De tweede groep daarentegen staat niet
tegen de traditionele wand aan te kijken, hij neemt de ruimte. In plaats van
het bestaande priesterambt en zijn monopolie als uitgangspunt te bewaren,
zoeken zij de facto nieuwe ambten in de
lokale kerk te creeren, waardoor dit
monopolie (contingent, en historisch
gegroeid) wegsmelt, en een waaier van
nieuwsoortige kerkleiders ontstaat:
catechisten, pastorale werksters, leraren, liturgen, ziekenbezoekers, raadgevers, zendelingen, enz. Voorbeelden
van kerken uit de Derde Wereld (Brazilie, Centraal Afrika) tonen hier de weg.
In al deze nieuwe ambten, die uit de
nood ontstaan en die de plaatselijke
bisschop vrij kan bevestigen ('wijden')
bestaan geen hindernissen van celibaat
en sekse, van studies of leeftijd, tenzij
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men er zelfnieuwe oplegt. Wanneer de
lokale kerk zich zo geherstructureerd
heeft (20, 30 jaar ?), zal het verlenen
van het priesterambt (dan een onder de
vele) aan vrouwen en gehuwden, tijdelijk of voor het leven, een normale stap
in de ontwikkeling zijn en niet aIleen
maar een pleister op een houten been.
Hiermee is de strategie duidelijk gesteld : eerst moeten nieuwe ambten geschapen worden, of -indien ze reeds bestaan- als ambt erkend worden ; dan
pas kan binnen een dergelijk team van
verantwoordelijken de nieuwe priester
geplaatst worden.
Hoe dit tactisch uitgewerkt moet worden, bleef voor het gros van de congresleden nog volledig in het duister ;
de enige spreker die op dit niveau nog
iets te zeggen had, prof. J. Vollebergh,
preekte in de woestijn. Theologen en
gelijkgezinden schijnen nu eenmaal
doofte zijn voor een benadering vanuit
de positieve menswetenschappen. De
lezer die toch verder wil gaan op het
pad' om de berg heen' kunnen we aIleen
aanraden Volleberghs artikel ereens op
na te slaan... 3.
Jef Van Gerwen

3 Prof. Dr. J. Vollebergh: Moeten
leiders altijd leiding geven ? te verschijnen
in Tijdschrift voor Theologie 19 (1979) nr. 3.
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Theologie
Jean Paul II, Le Message de Puebla,
Ed. du Centurion, Paris, 1979, 96 pp.
Oit boekje omvat in extenso de rede
van de Paus bij de openingsplechtigheid
van de Pueblaconferentie, alsmede
grote uittreksels van aile toespraken die
door Jan- Paul II tijdens zijn Latijnsamerikaanse reis werden gehouden.
Prachtige documentaire. Ter overweging aanbevolen.
J.F. Ou Bois

Literatuurwetenschap
Ron Kaal, Hieroglyfen, Uitgeverij De
Harmonie, Amsterdam, 1977, 223 pp.
(geill.).
Naargelang de dag en het tijdstip
waarop ik in het boek van R. Kaallas,
was ik gecharmeerd of geirriteerd. Gecharmeerd door de gevoeligheid en de
evocerende exactheid waarmee hij 'artikelen' en ' objecten' die verband
houden met wat -gemakkelijkheidshalve'jeugdsentiment'
genoemd
wordt, benaderde. Gevoel en inzicht
vloeien vaak bijzonder mooi in elkaar
over : het ene als verlengstuk en basis
voor het andere. Soms denk je aan de
Mythologies van Barthes. Maar dan
weer werd ik geergerd door de beperktheid van S' s ontwikkelingen, alsof hij
niet verder kon ofwou. Voor een groot
deel komt het doordat al deze opstelletjes geschreven zijn voor weekbladen
of magazines (van Elsevier tot Vrij Nederland), en dat de publikaties van-

zelfsprekend beperkingen opleggen. Al
was het maar door de schrijver te dwingen in een 'cursiverende ' toonaard te
schrijven, wat vaak op intellectueel gebied een manieristische wijze is om
zichzelf te beperken. Jammer dus dat
Kaal het niet nodig gevonden heeft om
bij deze verzameling (de teksten handelen over te veel verschillende onderwerpen om hier opgesomd te kunnen
worden: van oude bioscopen, over
strips, tot triviale genre-films, enz... )
ook een sluitend meer theoretisch beschouwend slothoofdstuk te publicereno De belofte wordt nooit ingevuld... Ofis ook dat misschien een manier om op een nostalgieke manier met
de dingen van nu en gisteren bezig te
zijn ? Hoe dan ook, in ons taalgebied
neemt dit boek een nogal zonderlinge
en aparte plaats in-aile toegevingen aan
het 'genre' ten spijt.
Eric De Kuyper

A. Kremer-Marietti, Lacan et la Rhetorique de /' Inconscient, Aubier-Montaigne, Paris, 1978, 224 pp.
Dit boek wordt geintroduceerd als een
soort inleiding tot de psychoanalyse
van Lacan, maar dat is het geenszins
(daar slaagt A. Mooi in zijn reeds klassieke "Taal en Verlangen' veel beter
in). Maar S'ster slaagt er in tegendeel
weI (gedeeltelijk) in om Lacan te situeren in een filosofische context. Het
boek blijft in zijn totaliteit onbevredigend, ook al vindt men er hier of daar
weI vrij luciede passages in.
Eric De Kuyper
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C.A.M. Noble, Sprachskepsis, Ober
Dichtung der Moderne, (Zusammenhange der deutschen Literatur Bd
1) Edition Text + Kritik, Munchen,
1978,99 pp., DM 12,Het is geen slecht idee een nieuwe
reeks over verbanden binnen de Duitse
letterkunde te beginnen met een overzicht van een van haar opmerkelijkste
constanten in de 20e eeuw: de gestoorde verhouding van de schrijver tot
de taal. Noble schetst er de ontwikkeling van met verwijzing naar de filosofische achtergronden (Nietzsche,
Mauthner, Wittgenstein). Bij Hofmannsthal, Musil en Kafka uit zich de
twijfel aan de kentheoretische en expressieve mogelijkheden van de taal
t.o.v. de 'andere' werkelijkheid. In de
expressionistische poezie ziet S. pogingen om dat scepticisme door een
magie van het woord te overwinnen.
Nadien speelt de taalproblematiek
eerst thematisch, later ook structureel
in aile genres een belangrijke rol (Rilke ,
Benn, Celan, Heissenbuttel, Handke)
en doet ze de experimentele literatuur
ontstaan, die letterlijk van de taal vertrekt (Wiener Gruppe, concrete
poezie), Noble beklemtoont overtuigend het verband tussen de twijfel
aan de taal en de crisis van het moderne
bewustzijn t.o. v. de realiteit. Jammer
genoeg steunt hij soms wat te graag en
onkritisch op bestaande studies. Afgezien van de gebrekkige bibliografie en
de taalexperimenten van de zetduivel
een bruikbare inleiding.
Erik De Smedt

Literatuur
Eelke de Jong, Het boek van Kante/been, De Bezige Bij, Amsterdam,
1979, 119 pp., fl. 19,50.
Bet boek van Kantelbe en is een roman
over een niet geschreven roman, over
het literaire bedrog en de schrijfangst
van een auteur-personage, Kantelbeen,
die geen letter op het papier krijgt en
zijn tijd zoek brengt met verzinnen van
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uitvluchten om niet te hoeven schrijYen. Die onmacht om zich aan het
schrijven te zetten houdt blijkbaar ook
verband met seksuele frustraties die
hem tot voyeurisme en fetisjisme brengen. Kantelbeen is een zielepoot, een
puber van veertig jaar, die in Elise de
jonge, naieve , romantische, onschuldige vrouw van zijn dromen ontmoet.
De overige personages: Kamerbij, de
door de lokale geschiedenis gebiologeerde kamerverhuurder, zijn huishoudster,
Kantelbeens
bezorgde
moeder en de zgn. modefotograaf
Glunder, treden heel bescheiden uit het
decor. De passages in cursief -droom of
dagdroom - moeten bevestigen wat men
al weet : dat Kantelbeen zich een mislukkeling voelt die door het schrijven
van zijn boek van zijn rnateriele zorgen
bevrijd hoopt te worden. De relevantie
van dit boek ? Misschien schuilt ze in
het motto van Mark Twain: ' De
meeste schrijvers beschouwen de
waarheid als hun kostbaarste bezit en
zijn er daarom het zuinigst mee '. De
waarheid van de auteur is dat hij heel
zuinig is met zijn verhaalstof. Eigenlijk
is er niets te zeggen en dat meer dan 100
pp. volhouden is een hele prestatie.
J. Gerits
Ivo Michiels, Dixitti. De Bezige Bij ,
Amsterdam, 1979, 160 pp., fI 22,50.
Met Dixitt ) wordt de Alfa-cyclus, begonnen in 1963, besloten. Door een samenloop van omstandigheden bestaat
deze als tetralogie aangekondigde cyclus in feite uit 5 boeken. Het oorspronkelijk in de planning niet voorziene Samuel, 0 Samuel (1973), een
bundel van vier 'teksten voor stemmen', waarvan twee geschreven in opdracht als radio-hoorspel,
kreeg
daarom het volgordenummer 3 1/2. De
band tussen de 5 boeken van de Alfacyclus, die thans de overkoepelende
titel 'In den beginne was het woord '
draagt, is autobiografisch, historisch,
thematisch en formeel.
In Dixit t) heeft het autobiografische
element een belangrijk aandeel in de
beschrijving van de pijnlijke aftakeling
van de moeder en haar dood, de relatie
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tot de broer, de omzwervingen van de
ik-figuur in het joodse stadsgedeelte
van Antwerpen. Daar koopt hij in allerlei winkeltjes o.m. een pen, een
horloge, een hemd, een ring en een medaillon met Davidsster waarop in relief
het Hebreeuwse woord voor Leven is
aangebraeht. 'Nun werden aile denken,
Sie sind ein Jude' (p. 68) zegt de vrouw
van de Joodse handelaar hem. Die metamorfose streeft de ik-figuur blijkbaar
(on)bewust na. Jood-zijn betekent immers zoveel als slaehtoffer zijn, maar in
ieder geval onsehuldig. Onsehuldig aan
de agressie en de dood die dominante
thema's zijn in Het boek alfa en Orchis
militaris, de eerste delen van de eyelus.
Voor het overige gaat Michiels in
Dixitt) verder met het ontwerpen van
diverse teksten als uitdrukking van het
spanningsveld woord - wereld, van de
(on)mogelijkheid van eommunieatie,
van het ehaotisehe en paradoxale in
ooze wereld. Deze teksten geven mij de
indruk niets nieuws toe te voegen aan
de vroeger al gesehreven teksten, al
blijven stukken zoals het gesprek tussen de steen en spriet (p. 81-86) en het
vraag-en-antwoordspel tussen de ik- en
jij-figuur (p. 115-120) voorbeelden van
inventieve taalmanipulatie.
J. Gerits
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Kunst
Kenneth Clark, The Best of Aubrey
Beardsley, John Murray, London,
1979, 173 pp. (61 pl.), £ 9,50.
Een uitstekende inleiding op het oeuvre
van Beardsley, waarin S. niet alleen de
grafisehe vormgeving van deze prenten
ontleedt, maar ook doordringt in de
verzoeking van het kwaad dat
Beardsley bezeten hield en hem tot een
'dessinateur maudit' maakte. Een
keurige keuze uit het werk, waarin de
erotisehe prenten van B. angstvallig
worden geweerd omdat, zo zegt Clark,
ze kwalitatief niet al te best zijn. Een
oordeel dat betwijfeld kan worden en
door de S. zelf niet helemaal wordt ge-
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Roeselare • St-Niklaas - Tumhout
Verviers - Woluwe (Shopping Center)
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deeld. Het puritanisme haalt het hier op
de objectieve beoordeling.
J.F. Du Bois
Eckart Klessmann, Die deutsche Romantik, (dumont taschenbiicher 74)
DuMont Buchverlag, Koln, 1979, 229
pp. (88zw./w. en23 kl. ill.), DM. 12,80.
'De romantiek was geen stijl, zij was
een wereldbeschouwing." Van deze
uitspraak vertrekkend omschrijft S. het
romantisch fenomeen en analyseert het
op grond van vier therna's : het verleden, de godsdienst, de natuur, de mens.
Een verhelderende studie waarin naast
de schilderkunst (C.D. Friedrich, P.O.
Runge, Fr. Overbeck e.a.) ook de literatuur (Schlegel, von Thieck, von Arnirn, Cl. Brentano e.a.) en zelfs de muziek (C. M. von Weber en R. Wagner)
worden betrokken. Omdat alle voorbeelden aan de Duitse cultuur worden
ontleend, blijkt de titel van het boekje
goed verantwoord te zijn. Maar eigenlijk is dit een keurige inleiding op de
romantiek zonder meer.
J.F. Du Bois
Gunter Metken, Spurensicherung .
Kunst als Anthropologie und Selbstforschung . Fiktive Wissenschaft in
der heutigen Kunst, (DuMont Aktuell)
DuMont Buchverlag, K61n, 1977, 152
pp. (geill.), DM. 22,80.
Een kenmerk van de eigentijdse kunst
is wei het zoeken van de mens naar zijn
zelfidentiteit. Sommigen doen dat door
een terugkeer naar de bronnen van de
mensheid en hebben zo een soort imaginaire archeologie of antropologie
ontworpen (Anne en Patrick Poirier,
Nancy Graves, Claudio Costa, Nikolaus Lang, Paul-Armand Getti) ; weer
anderen keren terug naar het persoonlijk verleden of naar de kinderjaren
(Christian Boltanski, Roger Welch,
Jean Le Grec). Allen doen ze het met
een pseudo-wetenschappelijke zorg of
volgens een pedante techniek van de
museumcatalogisering. Dit poetisch
scientisme wil een basis zijn om weer
zekerheid te hebben over de eigen
existentie. In dit boek wordt voor een
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korte inleiding, uitvoerig ingegaan op
het oeuvre van al deze 'sporenverzamelaars'. Informatief onmisbaar.
J.F. Du Bois
Hilda Sandtner, Stoffmalerei , Stoffdruck , (dumont taschenbiicher 75)
Dumont Buchverlag, Koln, 1979, 204
pp. (125 w./zw. en 35 kl. ill.), DM.
12,80.
Alles wat je dient te weten over stofdruk. De overvloedige illustraties over
de materialen, de werktuigen, de technieken vormen een handige inwijding in
deze vaardigheid. Je leert het niet aileen waarderen, de lust bekruipt je het
zelf te doen.
J.F. Du Bois

Theater
Hans Robert Jauss, Alteritiit und Modemitiit der mittelalterliehen Literatur.
Gesammelte Aufsiitze /956-76, W.
Fink, Munchen, 1977, 449 pp., DM.
28,Erich Kohler, Vermittlunge n, Romanistische Beitriige zu einer historischsozioloRise hen Literatu rwissenschaft,
W. ·Fink, Munchen, 1976, 267 pp., DM.
28,Met de presentatie van een uiterst modernistisch instrumentarium gaat de
Romaanse medievistiek in de tegenaanval tegen de verminderde aandacht
in studie en curriculum. Een methodologisch uitgangsartikel van H.R. Jauss
spelt aile aspecten uit die het 'andere'
maar erg 'hedendaagse' karakter van
de literaire produktie kenmerken. ' Anders' vooral omdat de evolutionistische
en individualistische opdeling van de
literatuur hier niet aangehouden wordt,
redenerend vanuit de orale traditie die
slechts bij het grafische tijdperk wijken
ging voor periode-antagonistische behoeften. Dit fundament onderstelt ook
andere beoordelingscriteria en leidt tot
een eigen corpus van analytische en
waardebepalende elementen, als modellen opgehangen aan de dierenpoe-
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tiek, de allegorie en de (kleinere) genres. Oeze programmatische punten
worden vervolgens verbijzonderd (in
bijdragen over de jaren heen gepubliceerd in vaktijdschriften en hier fotomechanisch gereproduceerd) met
aparte aandacht voor de esthetische
code. De opstapeling van deze in methode en resultaat fundamentele opstellen vormt een datum in de literatuurwetenschap. Nauwelijks in Jauss'
schaduw staat een andere romanist, E.
Kohler. Zijn aandacht ligt enger betrokken op de sociologische krachtlijnen in de literatuur die hij, in marxistisch jargon theoretiserend maar in de
concrete uiteenzetting soepeler opererend, zorgvuldig in vult met een expeditie doorheen de hele Franse (soms
ook comparatistisch uitgebreide) literatuur : de troubadourpoezie, de minnezang, Mme de la Fayette, Racine,
Oiderot, V. Hugo en een (psychoanalytisch bij G. Bachelard aansluitende)
analyse van de functie en betekenis van
de literaire vuurwerk-evocatie.
C. Tindemans
Elena Kapralik, Antonin Artaud /896/948.
Leben
und
Werk
des
Schauspielers, Dichters und Regisseurs, (Batterien 3) Matthes & Seitz
Verlag, Miinchen, 1977,488 pp. (geill.)
OM. 62,Dit indrukwekkende werkstuk is opgevat als een levenskroniek met biografische kalenderachtige data aangelengd
met fragmenten uit A. Artauds vrij omvangrijke, ook erg ongelijke oeuvre, tekeningen, snapshots, portretten, heel
even
doorsneden
met
eigen
auteurscommentaar die duidelijk affectieve vooroordelen bevat maar geen
regelrechte interpretatie wil worden,
die wel uitvoerig de context van de tijd
(maatschappelijk en artistiek) aanreikt
en er ook de hele Artaud-exegese in
dunne maar doeltreffende citaten doorheen vlecht. Even onderbreekt S. het
levensverhaal met een principieel betoog over Artauds zgn. afwijzing van
de 'taal' als dramatisch instrument
waaruit zovele misverstanden in zijn
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nawerking zijn voortgekomen. De afronding omvat 50 biz voetnoten, een
appendix waarin de Artaud-vriendenkring gepresenteerd wordt, enkele documenten en de naar mijn weten meest
complete veeltalige bibliografie die
momenteel te vinden is en 46 bIz beslaat. Het resultaat is een zich als objectief voordoende synthese die uiteraard enkel subjectieve accenten aangeeft maar buiten aIle twijfel de totaliteit van deze zonderling weergeeft en in
de Artaud-literatuur een heel eigen,
eigenzinnige
en
verhelderende
plaatswaarde inneemt.
C. Tindemans
Helmut Kreuzer (Hrsg.), Literaturwissenschoft - Medienwissenschaft (medium literatur 6), QueIle & Meyer,
Heidelberg, 1977, 150 pp., OM. 15,80.
Horst P. Priessnitz, Das englische 'radio play' seit /945. Typen, Themen und
Formen, Erich Schmidt, Berlin, 1978,
243 pp., OM. 59,-.
De referaten op de Germanistendag
1976 (Dusseldorf) trachten duidelijk de
conventionele
literatuurwetenschappelijke disciplinesecties open te
breken en principieel de wijze waarop
literatuur vandaag niet enkel nog via
het 'boek ' beschikbaar is, voor onderzoek te kwalificeren. Behalve nog
schuchtere methodologische initiatie
vallen vooral de resolute pogingen op
om reeds aangevat onderzoek kritisch
ter beschikking te stellen ; zij het nog
ongelijk in waarde en perspectief staan
de bijdragen over de stomme film (T.
Koebner), het hoorspel (C. Horburger), het tv-spel (K. Hickethier) en
de feuilletonroman (K. Zerges) nu al
methodisch en interpretatief op peil.
Ais illustratie van de literatuurwetenschap die haar actieveld verruimt,
brengt H. Priessnitz een heldere inleiding in de problemen van het
hoorspelonderzoek, met veeI aandacht
voor de
onderzoekstoestand
en
(vooral) -problemen (documentatie,
auteursrechten, terminologie).
De
BBC-structuur (tussen 1945 en 1970 de
3 opties : Light, Home en Third) verschaft de eigen code van elke publieks-

Boekbespreking

gerichte hoorspelactiviteit (als principiele programmapolitiek en niet als
amper geduld esthetisch randje) ; de
Light/Home-code mikt op massaliteit,
typering, actionisme, suspense, talige
neutraliteit, stereotypie, de Thirdcode
op subjectiviteit, radiogeniteit, interniteit, taalspel, experiment. Met de uitgezette kenmerken kan nu een intrinsiek onderzoek aanvatten.
C. Tindemans

Hans Mayer, Nach Jahr und Tag.
Reden /945-/977, Suhrkamp, Frankfurt, 1978, 301 pp., OM. 28,-.
Feesten, herdenkingen, terugblikken ;
H. Mayer heeft ze in wisselende tijdsomstandigheden (emigratie, bezettingsambtenaar, OOR-professor, BROprominent) meegemaakt en telkens (15
maal) zelf de centrale toespraak gehouden. De teksten van deze toespraken zijn hier bij elkaar gebracht. Ze bevatten historisch relief (proces van
Niirnberg, de boekverbranding van
1933, het eigengevoel van de Ouitsers),
retrospectieven op literatoren (R.
Huch, Th. Mann, E. Bloch), plaatsbepalingen als bewonderenswaardige pogingen om historisch relief hie et nunc
te situeren (Goethe, Schiller, Ouitse literatuur in deze tijd, een Duitse Academie, het theater en het volk , kunst en
wetenschap, G. Buchner, de jaren 20).
Slijpend (en ook geslepen), erudiet
maar nergens manieristisch, retorischeffectberekenend maar niet publieksgericht, prettig maar nooit goedkoop,
prikkelend en zelden vrijblijvend, stelt
S. zich traag doorheen deze jaren (tegelijk evolutiefacetten van Duitse geschiedenis) zelf opnieuw samen, in
zichzelf gelovend en dat ook belijdend
omdat het lot van mensen tevens het lot
van de maatschappij is. Een signaal van
bewustzijnsbevordering,
geen
retrospectieve van ijdel gepraat.
C. Tindernans
Hans Joachim Schrimpf, Der Schriftsteller als offentliche Person von Lessing his Hochhuth. Beitriige zur
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deutschen Literatur, E. Schmidt, Berlin, 1977,315 pp., OM. 45,-.

Zonder regelrecht literatuursociologisch te worden zoals de titel eigenlijk
toch belooft, tracht S. te ontkomen aan
de schoolse epitetha en de historische
cliches van de stilistisch-esthetische
literatuurgeschiedenis en de auteur
veeleer te karakteriseren als bepaald
door diens aansluiting bij, resp. afgrenzing van de gangbare literaire normen
en de maatschappelijke werkelijkheid
van zijn tijd. Dat wordt geen eenzijdige
humeurigheid. S. stelt dat literatuur
ontstaat in de tijd en niet zomaar uit
'Iiteraire ' behoeften of normen. Daardoor pas is ze niet enkel expressie van,
middel tot, projectie naar, maar tegelijk
ook factor, aspect, medium, norm, ervaring en bewustzijn. Openheid als
maatstaf, effect als operationeel criterium, proces als immanente waarde.
Deze standpunten rijgt S. aan elkaar in
zijn autopsie van het werk en de motieven bij Lessing, Novalis, Goethe en
H. von Kleist over G. Hauptmann en
A. Schnitzler tot Piscator, Brecht en
Hochhuth. Herhaaldelijk controversieel, vaak contradictorisch, soms onthutsend banaal ; toch als geheel een
waardevolle uiteenzetting,
minder
meteen om de resultaten op zich dan
om de basisvragen die keer op keer
noodzakelijke momenten van de literator beroeren, ofschoon het antwoord
even vaak toch al bij al wat wankelmoedig uitvalt. S. aait de inzichten
meer dan hij ze trefzeker formuleert of
suggereert ; dat roept om tegenspraak
en daar is dan ook de huidige literatuurwetenschap al volop mee bezig.
C. Tindemans
Peter Szondi, Schriften I-II, Suhrkamp, Frankfurt, 1978,419 + 458 pp.,
OM 14, - elk.
Het is meer dan enkel pieteit dat zijn
uitgeverij thans het gesloten oeuvre van
P. Szondi (1929-71), dat slachtoffer van
de mentale generatiestrijd, gebundeld
ter beschikking stelt. Zijn Theorie des
modernen Dramas (1956), het Versuch
iiber das Tragische (1961) en de Hol-
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derlin-Studien (1967), ook het genreverleggende Sut: und Gegensatz (1964)
behoren tot de methodologisch-vernieuwende basisverhandelingen van de
jongste Westduitse filologie en literatuurwetenschap, waarbij de Lektiiren
und Lektionen (1973) en Celan-Studien
(1972), dit keer een constructieve poging om de verse medialiteit van de linguistiek toe te passen ten bate van de
ontcijfering van het hermetisch-moderne gedicht, zich (in de nalatenschap)
zinvol aansluiten. Sceptisch onderzoek
van de premissen die in de historische
theorievorming determinerend hebben
doorgewerkt tekent zijn eerste werk,
terwijl de Adorno-fundering (de vorm
waaronder literatuur zich presenteert,
is een discussieforum van de problemen die in de maatschappij onopgelost blijven) iedere volzin conditioneert. Theoretisch over een hem onbehaaglijk makende stoere hermeneutiek
heengaand, die tegelijk niet loslatend
om alleen het modieuze terminologische (en beslist niet het ideologische)
spelle tje , is hij telkens ook weer een
man van de synthetische praktijk
waarin de particuliere literator centraal
gehandhaafd blijft en waarop elke wetenschappelijke kenbehoefte gericht
staat. Dit werk, deze mentale herorientering, deze verlegging van het
kenvermogen inzake literatuur was niet
voltooid ; de afgebroken totaliteit wijst
over het doodsmoment heen naar een
belofte en een verplichting voor de literatuurwetenschap.
c. Tindemans

Anita Maria Stenz, Edward Albee : The
Poet ofLoss, (Studies in American Literature Vol. XXXII), Mouton, The Hague/W. de Gruyter, Berlin, 1978, 146
pp. DM. 36,-.
Stuk voor stuk in de uitgebreide dramaproduktie van de Amerikaan E. Albee analytisch bladerend, weet S. de
gebruikelijke interpretatie van de teleurgang van het huwelijk als Albees
eenzijdige thematiek om te buigen naar
de
minutieus-sociaalpsychologische
treurzang over wat voor mensen verloren gaat als ze niet in en vanuit zichzelf
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hela open haarden
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het samen-Ieven met anderen vooropstellen. Zonder om te zien naar de verbinding met het absurdisme, helaas ook
zonder al te veeI principiele aandacht
voor de theatrale intentie, maakt S. het
toeh onvoldoende duidelijk waar de
identiteit van deze auteur precies te
vinden is ; met een hoe keurige ook
eenzijdige parafrase van de thematisehe gegevens worden de dramatisehe
potentie en de eigen plaats van deze
auteur in het dramatische veld van onze
tijd onvoldoende aangegeven.
C. Tindemans
Walter Hinderer, Elemente der Literaturkritik. Acht Versuche, Scriptor,
Kronberg/Ts., 281 pp., OM. 45,-.
Zonder een sluitend systeem van de literatuurkritiek te (willen) zijn, hebben
de hier opgenomen 8 ontwerpen toch de
bedoeJing fundamentele aspecten in het
aetuele
wetenschappelijk-literatuurkritische bedrijf aan te geven. Vanuit een onthecht-objectiverend standpunt (dat de
breed-ideologische
sehraagvlakken nochtans niet uitsluit)
demonstreert S. (prof Maryland, in de
BondsrepubJiek als publicist nog erg
actief) telkens de intrinsieke problematiek van de symboolinterpretatie, het
waarde-oordeel, de ideeengeschiedenis, de ideologiekritiek, de materialistisehe en de idealistische literatuurtheorie, de metakritiek en de begripsbepaling van politieke Iyriek ; dat
gebeurt niet aan het geisoleerde denkbord, maar principieel vanuit en naarde
concrete teksten toe: Schillers Fiesco,
F. Mehring, het Sickineen-moaet, de
Westduitse kritiek, de Amerikaanse en
Westeuropese literatuurwetenschap.
Hypothese en toetsing die tot nieuwe
hypothesen en zo tot "systeem ~ leidt
(leiden kan), worden hier als werkmodel 'voorbeeldig' gemaakt, vanuit een
materiaalkennis die telkens optimaal is.
(Anderrnaal) een uitdaging.
C. Tindemans
Bernhard Greiner, Welttheater als
Montage, WirklichkeitsdarstellunR und
Leserbezug in romantischer und moderner Literatur (medium literatur 9),
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Quelle & Meyer, Heidelberg, 1977, 160
pp., DM. 19,80.
Theatrum mundi, de wereld als een
~ schouwtoneel ~, is een taaie metafoor
waarvan het barokke leven en de barokke kunst de belangrijkste demonstraties hebben gegeven. S. ~ s verdienste is het te hebben aangewezen dat
dit motief (tegelijk ook uitgebouwd tot
een vormmethodiek) ook in de romantiek (Wackenroder, Novalis, Jean
Paul, Bonaventura) in veelzijdige schakering (ironiserend-sceptisch, veralgemenend-triviaal, vemauwend-politiserend) beoefend werd. Bovendien
verruirnt hij de toepassing van dit cognitief-instrumentele aspect nog verder
als hij (in het naast-elkaar-plaatsen van
panoramische notities wat tot het principe van de montage leidt)boeiende varianten aantreft in G. Buchners marionettenmetafoor en in H. von Hofmannsthals projectie-naar-het-verleden tDas Sulzburger grosse Welttheat eri. Sterker nog, als associatieve
montage vindt hij het motiefterug in de
theorie van de film-montage en in F.
Kafkas Theater von Oklahomat Amerika ), als dissociatieve montage in de
theorie van de Verfremdung, verbijzonderd in B. Brechts Guter Mensch
von Sezuan,
C. Tindemans

Muziek
Gary Schmidgall, Literature as Opera,
Oxford University Press, New York,
1977, 431 pp., £ 6,95,Vincent Godefroy, The dramatic Genius of Verdi, II, Gollancz, London,
1977,348 pp., £ 7,50,Schmidgalls bedoelingen worden in het
voorliggende hoek niet duidelijk : met
name wat nou precies lyrisch zou
dienen genoemd te worden. Te veel
gaat men (in dit soort werken) van een
ruim thematiseh standpunt uit, en blijft
het bij een goed gedocumenteerde,
rijk gestoffeerde, en vaak boeiende
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deelinzichten verschaffende-comparatistische methode. Maar waar het om
gaat, nl. het knelpunt tussen het literaire en het Iyrische, met daar tussenin
het dramatische, blijft angstvallig onaangeroerd. Schmidgall analyseert uitsluitend opera-werken die een literair
'meesterwerk ' als basis hebben (Le
Nozze di Figaro, Maria Stuarda, Benvenuto Cellini, Macbeth, Onegin,
Salome, Wozzeck, Death in Venice)
maar ook dit vertrekpunt blijft al te
geadstrueerd,
laat staan
weinig
geexpliciteerd. De tekorten worden
voornamelijk duidelijk in de besproken
werken van Handel. Gelijkaardige gebreken treft men in het tweede deel van
Godefroys Verdi-analyse. Met dit verschil echter dat deze S. helemaal niet de
pretentie heeft veel meer te doen dan de
Iiteraire basis van Verdi's opera-oeuvre
nauwkeuriger na te gaan dan doorgaans
hetgevalis,zodatdelezerdeze'keuze'
zonder meer aanvaardt, te meer daar S.
deze analyses met veel talent doorvoert. Dit tweede deel beslaat het rijpere werk van Verdi, beginnend bij I
Vespri Siciliani, en bespreekt ook
Verdi's poging om King Lear tot een
Iyrisch werk om te zetten ; een poging
die hij nooit tot een goed einde heeft
kunnen volbrengen.
Eric de Kuyper
John Warrack, Carl Maria von Weber,
Cambridge University Press, London,
1976,411 pp., (geill.), £ 3,95.
Nu de invloed van deze componist
alom erkend en gewaardeerd wordt, en
er ook concreet blijk van gegeven
wordt, o.m. in recente platenopnamen
van Eurvanthe, Oberon naast de klassieke Fr~hichiitz ,. nu men ook bewezen
heeft dat deze 'onopvoerbare ' opera's
tot schitterende theaterprodukties
kunnen leiden (ik denk vnl. aan de
'Oberon' van Luca Ronconi aan de
Oost-berlijnse Staatsoper), kwam een
heruitgave van J. Warracks reeds eerder verschenen (in 1968) referentiewerk van pas. Op degelijk traditionele,
maar niet zwaarwichtige wijze schildert
en analyseert de auteur het werk en het
leven van Weber, en schetst in een

(nieuw)slothoofdstuk de betekenis van
deze componist in de muziekgeschiedenis en vanuit een hedendaags standpunt.
Eric De Kuyper

Film
Charles Ford, Leni Riefenstahl, La
Table Ronde, Paris, 1978, pp. 198.
C. Ford, Frans geschiedschrijver en
persoonlijke vriend van Leni Riefenstahl, doet in dit boek een poging om
deze cineaste (maakster van Triumph
des Wil/ens en Olympia) ter rehabilitereno Zoals doorgaans in dergelijke geschriften, baseert hij zich ook op 'politieke
ongelnteresseerdheid':
L.
Riefenstahl was een kunstenares en
had niet vee I benul van politiek. Dat
mag dan nog zo zijn, het verandert
tenslotte weinig aan de kern van de
zaak. Uiteraard ligt de verhouding
kunst-politiek, propaganda en esthetiek veel ingewikkelder dan de
tegenstanders van Riefenstahl vermoeden ; maar ook veel genuanceerder dan haar verdediger Ford het zich
indenkt. Oit geschrift maakt de hele
zaak-Riefenstahl er niet verkwikkelijker om. Integendeel : de naiviteit (?)
van Ford is akelig. Het is het soort
naiviteit dat in se 'crimineel' genoemd
mag worden.
E. de Kuyper
Pier Paolo Pasolini, Freibeuterschriften, Die Zerstorung der Kultur
des Einz.elnen durch die Konsumgesellschaft, Verlag Klaus Wagenbach,
Berlin, 1979, 142 pp.
Pasolini was een geboren polemist.
Niet uit literaire overtuiging, maar uit
,existentiele' noodzaak. Met als gevolg dat zijn polemische stukjes (literair) minder evenwichtig zijn dat wat
andere beroemde collega's op dit gebied hebben geproduceerd. Pasolini
was een man vol tegenstrijdigheden,
die het recht op zijn contradicties
eiste ; zijn opstellen zijn daarvan
doordrongen. In deze reeks stukken
-aile uit de jaren zeventig- klaagt hij

Boekbespreking

het hedendaagse consumisme aan, de
repressieve tolerantie, en pleit hij
voor een soort van 'Iandelijke menselijkheid', yolks ook in haar hardheid. Hij schopt tegen de schenen zoweI van links als rechts ; voor en
tegen de Kerk, voor en tegen het
marxisme, enz ... Het is inderdaad
hoogst merkwaardig dat dit allemaal
geschreven kon worden op de eerste
pagina's van de grote Italiaanse kranten (zo doet de Duitse commentator
opmerken - die overigens beknopt de
nodige achtergrondinformatie geeft bij
de vele lokale toespelingen). Men
hoeft er niet eens aan te denken dat
een tiende van wat Pasolini schrijft in
een Belgische publikatie zou kunnen
verschijnen, ook al bestond er bij ons
zo iemand als een-kwart Pasolini.
Vrije mening kan bij ons des te gemakkelijker omdat er sowieso toch
geen meningen zijn. Mochten die er
per ongeluk zijn, dan worden die vlug
gesmoord. Een boekje dat, zoals u
ziet, aanstekelijk werkt. ..
E. de Kuyper

Fellini over Fellini, Opstellen en aantekeningen
van
Federico
Fellini,
Meulenhoff, Amsterdam, 1978, 165 pp.
(geill.), fl. 24,50.
In een reeks waarin reeds de uitstekende gesprekken met Bergman en een
doorsnee-biografie van Bunuel verschenen, nu deze uitlatingen van Fellini. Een keuze (reeds eerder in het
Duits verschenen) uit de talloze interventies van Fellini naar aanleiding van
zijn 'films' en zijn 'filmen. De man
vertelt -ook in woord en schrift- op een
kleurrijke manier, weet anekdoten uit
te spinnen, te verzinnen, maar je krijgt
toch vaak het gevoelen -reeds na een
paar bladzijden- het al eens eerder van
hemzelf of iemand anders gehoord te
hebben. Vanzelfsprekend (!) handelt
Fellini nooit over zijn metier, maar altijd over zijn leven : wat trouwens voor
hem samenvalt. Een document, maar
niet onmisbaar.
Eric De Kuyper
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Anton Kaes(Hrsg.), Kino -Debatte.
Texte zum Verhiiltnis von Literatur und
Film /909-/929, (Wissenschaftliche
Reihe, DTV, Tubingen, 1978,200 pp.,
DM 10,80.
Twee zaken verrassen in deze verzameting korte opstellen - door Duitse
letterkundigen - geschreven teksten die
aIle iets te maken hebben met de film
tussen de jaren 1909 en 1929: 1° de
thema's die toen aangesneden werden
domineren in feite nog altijd de filmesthetica op de een of andere manier ;
2° weinige van deze auteurs hebben
oorspronkelijke inzichten of benaderingen gehad van het nieuwe, andere of
vijandige medium. Het lijkt weI alsof
men eens en voor altijd de film, als esthetisch en sociaal verschijnsel, heeft
vastgelegd. En wat altijd opnieuw verbaast, is dat dit zo snel is gegaan, en dat
deze eva'uatie -mits enkele lokale verschillen- universeel is geweest ! Het is
dus erg nuttig om deze opvattingen die
we elders reeds lazen, nu ook voor het
Duitse taalgebied op zo'ri intelligent ingeleide en fraai uitgekozen manier verzameld te hebben. De themas zijn :
'kijkgenot', angst voor het triviale, het
zoeken naar een nieuwe functie voor de
gespannen verhouding film en literatuur. Auteurs zijn o.m. : Doblin, Brod,
Hoffmannsthall, Heinrich en Thomas
Mann.
Eric De Kuyper
Peter Nau, Zur Kritik des Politischen
Films, Dumont Verlag, Koln, 1978, 164
pp. (geill.),
Dit is geen systematische behandeling
van het thema 'film en politiek' , wel een
cirkelen rond deze thematiek op een
elegante wijze, ook wat de schriftuur
betreft. (De verzorgde druk, het mooie,
papier, maar, jammer genoeg, voor de
film van Rosselini over Lodewijk XIV
lelijke en overbodige kleurenfoto s, accentueren nog dit gevoel van 'luxe' die
op eigenaardige manier contrasteert
met de 'titer). Nau heeft zes films gekozen van verschillende cineasten,
over verschillende momenten uit de
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verre of recente geschiedenis. Zijn
methode bestaat uit een interpreterendvertellend-analyserend
commentarieren van de verschillende films. Wat
mij betreft niet 0 vertuigend, noch voor
wat de kernthematiek betreft, noch
voor wat de afzonderlijke besprekingen
als dusdanig betreft. De films zijn :
L.XIV van Rosselini, Het nieuwe Babylon van Kosintsev en Trauberg
(1929), La Marseillaise van Renoir uit
1938, To be or not to be van Lubitsch
uit 1942, Nicht versohnt van J-M.
Straub van 1963, en de TV-produktie
Geschichten von Franz und seinen
Freunden van Gloria Behrens uit 1975.
Eric De Kuyper
Asta Nielsen, Die Schweigende Muse,
Hanser Verlag, Miinchen, 1977, 456
pp. (rijk geill.), DM. 38,Het gebeurt niet zo vaak dat de memoires van een 'star" na meer dan een
kwart eeuw opnieuw uitgegeven of
vertaald worden. In het geval van de
herinneringen van de stomme-film-actrice Asta Nielsen is dit in vele opzichten verantwoord. Met veel gevoel voor
humor, een talent van exacte evocering
van feiten en portretteringen van persoonlijkheden, geeft deze autobiografie
een genuanceerd beeld van het prille
begin van de film, en voornamelijk van
de functie van de ~ ster' hierin. Vooral
de periode voor 1914 krijgt bij Nielsen
kleurrijke contouren die ook de filmhistoricus moeten interesseren. Ook
haar herinneringen aan haar debuut in
het Scandinavische theater zijn lezenswaardig. De periode na de oorlog
valt heel wat minder interessant uit : de
lezer voelt daar dat Asta Nielsen eigenlijk geen aansluiting meer heeft en vindt
met de Duitse film. Hoewel ze nog veel
films draait, zij is er nooit meer zo intensief bij betrokken als bij haar debuut
(zelfs Die Freudlose Gasse van Pabst
uit 1925 wordt niet eens vermeld !).
Over haar prive-leven vertelt zij niets.
In een kort nawoord schetst een vriend
van de actrice haar verborgen leven.
Een volledige en uitvoerige filmografie ; een schat aan illustratiemateriaal
vervolledigen dit aangenaam leesbare
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en ook voor de specialist nuttige boek.
Eric De Kuyper

Viktor Sklovsky, Eisenstein, Rowohlt
Verlag, Reinbek, 1977, 383 pp. (geill.).
Eigenaardig qua toon, opzet en uitwerking is deze monografie aan Eisenstein
gewijd. S. die de cineast goed gekend
heeft, en zelf nauw betrokken was bij
de rijke post-revolutionaire geestesrevolutie in de Sovjet-U nie, schildert
een teder beeld van Eisensteinsjeugd in
het Tsaristisch Rusland en schrijft
boeiende pagina's over de jaren twintig. Vaak lijkt het of de eigen mernoires
samensmelten met de opgezette
biografie. Af en toe permitteert S. zich
ook enkele essayistische beschouwingen: Eisensteins theoretische geschriften vormen hiervoor een goede
aanleiding. Maar deze uitschieters zijn
eigenlijk ontgoochelend. Ze worden
naargelang het boek vordert (en men de
jaren dertig nadert) talrijker, zodat S.
de levenskroniek van zijn figuur in een
soort vacuum laat opgaan voor wat de
periode dertig-veertig betreft. Dit is irriterend. Daarbij komt nog dat S. helemaal geen aandacht wenst te schenken
aan Eisensteins prive-leven, wat zijn
goed recht is natuurlijk. De lezer echter
die weet dat de laatste jaren heel wat te
doen geweest is om Eisenstein's homoseksualiteit, kan dit enkel interpreteren
als een tweede vorm van zelfcensuur.
Meteen beginnen ook S.' s stylistische
manierismen op te vallen (zijn pseudovolkse wijsheden) en te storen. Al kan
dit natuurlijk liggen aan een al te ruwe
vertaling... Kortom : een bizar werk,
dat een gevoel van onzekerheid nalaat.
Eric De Kuyper

Miscellanea
National Geographic Society, Les
Mondes primitifs, Peuples perdus dans
Ie temps, Flammarion, Paris, 1978,212
pp. (rijke kl. ill.).
Zeven volkeren, levend in Latijns-
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Amerika, Afrika en Oceanie , worden
hier aan de lezer voorgesteld. Zeven
volkeren die er nog een pre-historische
levenswijze op na houden, een prehistorische cultuur en goJsdienst betrachten. De National Geographic Society staat borg voor de degelijkheid
van deze introducties. Het overvloedig
kleurfotomateriaal maakt deze uitgave
tot een waardevol en boeiend kijkboek.
J.F. Du Bois
Jan Servaes, De Boekenindustrie in
Vlaanderen, K.U.L. Centrum voor
Communicatiewetenschappen, Leuven,
1978, 218 pp.
Dit is een 'verkennende studie' - aldus
de ondertitel - naar het produktie- en
het verhandelingsproces van boeken
enerzijds, het kopen ervan anderzijds.
Inderdaad slechts een verkenning : het
onderwerp is zo ruim en de beschikbare
gegevens zijn zo schaars (of hebben
betrekking op een ruimer gebied dan
Vlaanderen), dat de auteur bezwaarlijk
meer kon bieden. Wij vinden zelfs dat
zijn conclusies nu nog verder reiken
dan de gegevens veroorloven. Zij komen meer uit indrukken voort van
buiten af. Een ervan vermelden we : de
uitgevers eisen ten onrechte dat manuscripten bewerkt worden. Wij kunnen echter vaststellen dat menig boek
aIleen maar te winnen heeft bij correctie, by. ook dat van de auteur, waaruit we enkele staaltjes van taalonkruid
aanbieden : onafgezien van de afstand
(p. 124), een overkoepelende spreekbuis bestaat weI en noemt Nationale
Raad van het Boek (p. 121), de ambachtelijke uitgeverij zit op een tweesnijdend zwaard (p. 44), expansie en fusie horen immers samen ; hierin vaak
nog gesteund door... de staat (p. 45),
... heeft ook de directie een belangrijke
vinger in de pap te brokken (p, 135).
G. Boeve

Lionel Richard, Le Nazisme et la Culture, (Petite Collection Maspero 186)
Maspero, Paris, 1978, 393 pp.
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Oit boek begint met een chronologisch
relaas van de nazi-cultuurpolitiek -niet
erg diepgaand, maar als een vrij goed
gedocumenteerd historisch panorama.
Plots, middenin het boek (op pagina
177) wordt dit proces afgebroken : de
S. geeft hiervoor geen enkele reden op,
en ook de stijI en trend van wat voorafging deden niet vermoeden dat deze
'geschiedenis' een eind zou nemen bij
de eerste jaren van het fascistisch regime, het midden van de jaren dertig.
Alsof er daarna niets meer op cultuurpolitiek vlak zou gebeurd zijn. WeI
knoopt S. even abrupt terug aan door
de houding van enkele Duitse literatoren (waarom enkel literatoren ?) in de
na-oorlogse jaren te bespreken. De rest
van de pagina's wordtgevuld met documenten. Zon rommelige benadering
van zo'n belangrijk fenomeen is deze
uitgeverij, waarvan we emstiger publikaties gewoon zijn, onwaardig.
Eric De Kuyper
Theodore Zeldin, France /848-/945.
Volume II, Intellect, Taste and Anxiety, Oxford University Press, London, 1977, 1202 pp., £ 15,Ook dit tweede deel van Zeldins mammoetonderneming is een fascinerende,
provocerende en indrukwekkende erudiete schildering van een eeuw Franse
mentaliteitsgeschiedenis. Over dit
laatste -en dus Zeldins methode- moet
iets verduidelijkt worden, dat meteen
ook de betekenis van zijn onderneming
zal situeren. S. wil niet generaliserend
te werk gaan ; hij wil ook geen causale
verbanden leggen. Zijn manier van
werken beschrijft hij zelf als pointillistisch, en (wat ik zou willen noemen)
cubistisch. Ontelbare feiten en feitjes
weekt hij los uit hun normale samenhang. Hij groepeert ze op een totaal
andere manier, zodat het beeld dat men
nu te zien krijgt niet enkel een voorkant toont, maar tevens ook iets over
de achterzijde en de zijkanten vertelt.
Feiten, zo argumenteert hij in zijn nawoord, zitten vaak samengevat in een
pseudocoherent geheel, een skelet, dat
ervoor moet zorgen dat de tegenstrijdigheden verdoezeld worden. Door de
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gegevens dus uit hun 'normale ' context
te halen geeft Zeldin ze een nieuw 'gezicht'. Maar-en dit is van even groot
belang-ook de patterns, de pseudo-coherentie van de structuur is van betekenis. Ze trachten iets van de tegenspraken weg te moffelen, en de manier
waarop ze dat proberen te doen is veelbetekenend. Om deze inconsequenties,
deze illogismen, deze incoherenties
van het Franse denken en voelen, zoals
die te lezen vallen uit hun geschiedenis,
is het Zeldin voomamelijk te doen. Wat
de lezer voorgeschilderd krijgt (de termen uit de schilderkunst dringen zich
vanzelfsprekend op !) is een rijkgedocumenteerd fresco van een eeuw
Franse mentaliteit. Dit facet komt op
een briljante wijze tot uiting, yond ik,
vooral in dit tweede deel. Bijzonder indrukwekkend ook is de manier van
Zeldin om de zgn. 'tijdsversnellingen'
en 'tijdsvertragingen' tot uiting te doen
komen. Niet alles verloopt volgens hetzelfde ritme, en daarin schuiltjuist een
van de angst-verwekkende factoren.
Dit laatste aspect van de methode heeft
wei enig nadeel, omdat de lezer vaak
niet exact weet over welke periode het
nu gaat (Zeldin springt soms in een
zelfde paragraaf over van de 1ge op de
20e eeuw, en terug !)- en vermits de
tijdsspanne juist zo ruim, en tevens zo
gedifferentieerd is- brengt deze manier
van werken wei enige nadelen met zich.
Een ander nadeel van deze methode is
dat de keuze van illustrerende onderwerpen soms nogal arbitrair lijkt met de
te illustreren thematische invalshoek.
(waarom by. wordt de Franse film gekozen als illustratie van de ~ good and
bad taste' ?). Deze tekorten zijn echter
inherent aan Zeldins opvatting, en doen
voor mij weinig of geen afbreuk aan de
originaliteit en kwaliteit van de oorspronkelijke opzet. Indrukwekkend en
verrassend, prikkelend en briljant is dit
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tweedelig werk te noemen waaraan
Zeldin meer dan twintig jaar werkte.
Men is nieuwsgierig naar de reactie van
de Franse specialisten! Voor ieder
die iets te maken heeft met de Pranse
cultuur mag het beschouwd worden
als verplichte lectuur, en het zal lang
als fundamenteel 'naslagwerk' geconsulteerd kunnen worden.
Eric De Kuyper

Paul Feyerabend, Science in II Free
Society, NLB, London, 1978,221 pp.,
£ 7,50 geb./ £ 3,50 pb.
Wie zoals ik, met genoegen en geirriteerd, geprikkeld door de algemene
tendens, maar vaak geergerd door S's
langdradigheid en tautologiserende betoogtrant, Against Method gelezen
heeft, zal deze 'aanvullende notities'
met dezelfde gevoelens lezen. Ik
kreeg niet de indruk dat er veel aan
toegevoegd werd. Wei krijg je hier een
beter inzicht in de figuur van Feyerabend (een hoofdstukje is autobiografisch), en de motieven voor zijn antirationalisme (?, maar niet a-rationalisme), voor zijn aanhoudend kritiseren van de 'wetenschappelijksideologie ', enz. S. weerlegt zijn critici : hij
is hautain en onverdraagzaam, en
he eft daardoor iets Nietzscheaans, en
gezien de tijdsomstandigheden ook :
iets anachronistisch. Het anachronisme van een .nar. S. geeft toe dat
hij hoopt nog eens 'entertainer' te
zullen worden. Hij heeft inderdaad
nog veel te leren van de clowns wil hij
echt aanvaard worden als de hofnar
van de intelligentsia uit de tachtiger
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Biedt het EMS betere kansen dan de muntslang om de Europese Gemeensehap op het spoor
te zetten van een monetaire stabiliteit ? De auteur analyseert de voornaamste drie - politieke
en eeonomisehe - objeetieven van het systeem, verklaart welke nieuwe troeven er werden
ingebouwd en verrneldt onder welke 'externe' voorwaarden het EMS zijn speeifieke monetaire funetie waar zou kunnen maken.
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De toekenning van de Lenin-prijs aan de auteur L. Brezjnev wierp een verrassend licht op de
literaire aetiviteit van de grote Sovjetrussisehe politieus. Het beeld dat Brezjnev van ziehzelf
sehetst is dat van een moedige en toegewijde planner van welvaart en menselijk geluk, die in
zijn persoon zowat aIle deugden - de beseheidenheid uitgezonderd - van de socialistische
leider verenigt.

PAUL DESMET, Ret secundair onderwijs vernieuwen •.. natuurlijk, maar hoe ?
889
Onder het motto 'maximale ontplooiingskansen voor iedereen' kwam een blijkbaar onstuitbare trend op gang naar de vernieuwing van ons seeundair onderwijs. Tot de meest voor
kritiek vatbare opvattingen behoren : het verdere uitstel van studiekeuze na het twaalfde
jaar, het geloof in een voortgezette basisvorming voor iedereen en de eis van verregaande
heterogeniteit van de kJasgroepen. De inderdaad hoognodige inspiratie die van de vernieuwing uitging, zou er goed aan doen zieh de ervaringen met gelijkaardige, vaak. veel verder
gevorderde vernieuwingen in het buitenland met onvooringenomen aandaeht te nutte te
maken.
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Door de revolutie in Iran opnieuw in de belangstelling gekomen blijkt het Sji'isme minder een
sekte of een afgeseheurde tak van de Islam te zijn dan wei een, ook door de Sunnieten
gerespeeteerde, aparte vorm ervan met tegelijk sterk verinnerlijkte en expansief emotionele
inslag. In een eerste bijdrage schetst de auteur de historisehe wortels van een religiositeit, die
uitermate verknocht is aan de nagedachtenis en de verering van de onberispelijke martelaarimams, Ali en Hussein.

GUY DILWEG, Afschrikking door kernwapens - 30 jaar NATO
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Het hebben van - en dreigen met - kernwapens heeft de moeizaam ontwikkelde ethiek van een
menselijker wijze nog enigszins te reehtvaardigen oorlogsvoering fundamenteel ontwricht en

ontkracht, door de volstrekte disproportie tussen het beoogde, goede doel (veiligheid b. v.)en
het kwalitatief nieuw en reddeloos immoreel karakter van de radioactieve vernietiging en
besmetting. AIleen een geleidelijke maar besliste en tenslotte definitieve verzaking aan dat
geperverteerd afschrikkingsmechanisme kan iiberhaupt weer een ethiek van menswaardige
conflictenregeling doen ontstaan.
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Lucebert heeft aan de 'naieve' schilder Rousseau een op het eerste gehoor even naief
gedicht, in kinderlijk aandoende stijl gewijd. Een nauwgezette analyse van Rousseaus
bevreemdende, visuele wereld toont aan hoe diep de dichter daarin doorgedrongen en
daarvan doordrongen was, en hoe trefzeker en poetisch hij die sym-pathie wist te verwoorden.

LUC DE FLEURQUIN, Twee keer trouwen : een recht en een plicht

928

Eeuwenlang was de huwelijkssluiting onder gelovigen niets anders dan het huwelijk van twee
christenen volgens de publiekrechterlijke vormen van de bestaande samenleving. Ook nadat,
vanafde negende eeuw, de kerkelijke inzegening steeds meer veld won, bleefde wederzijdse
toestemming van beide partners de geldigheid van hun verbintenis bepalen. Pas het concilie
van Trente maakte die geldigheid atbankelijk van specifiek kerkrechterlijke modaliteiten,
mede omdat het protestantisme het sacramenteel karakter van het huwelijk in twijfel trok.
Doordat de geseculariseerde staat nadien het burgerlijk huwelijk tot een institutionele
verplichting maakte, is tenslotte de ons vertrouwde maar toch wei merkwaardige en wei
vaker conflictueuze toestand ontstaan: dat gelovigen twee keer mogen en moeten
trouwen volgens twee aparte, juridische systemen.

CARLOS TINDEMANS, Balans van het deficit: Frisch, Bernhardt, Diirrenmatt
934
Frisch' tweede dagboek speelde aI met de gedachte dat het feit, dat we mekaar na de dood
allen weer zouden kunnen ontmoeten, juist de angst voor de dood verklaart. Het dodenrijk
bevat dan ook precies dezelfde kenmerken als het leven, met dit verschil dat de dood als de
waarheid over het leven moet worden gezien. Deze thematiek staat verwerkt in Frisch'
laatste dramatische tekst Triptychon, hier diepgaand ontleed. Een aanleiding om ook een
evaluatie van Bernhardt en Diirrenmatt voor te stellen.

ERIC FAUCOMPRET, Na het Israellsch-Egyptisch verdrag

940

Het vredesverdrag tussen Israel en Egypte dat onlangs werd afgesloten, laat heel wat
knelpunten in de politiek van het Nabije Oosten onopgelost ; roept zelfs nog meer problemen
en spanningen op dan er ogenschijnlijk worden opgelost. De vraag is wei of de stabiliteit in
deze gebieden niet meer in het gedrang is gekomen. La paix des dupes? Oftoch een stap naar
de Israelisch-Arabische verzoening ?
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Het EMS en de eenmaking van Europa
Jean-Jacques Rey

Een paar maanden voor de Europese verkiezingen is het Europees Monetair Systeem (EMS), met zijn blikvanger de ECU (European Currency
Unit), dan toch van de grond gekomen. Het EMS was allerminst het eerste
initiatief van die aard binnen de Europese Gemeenschap. Reeds in 1969
had de eerste top van de Europese staats- en regeringshoofden beslist de
economische en monetaire eenmaking van Europa stapsgewijze te realiserene Op dat moment had men er geen flauw vermoeden van hoe grondig
weldra het internationale monetaire systeem ontregeld zou worden en
welke pijnlijke weerslag dat zou hebben op de wisselkoersen tussen de
Europese staten onderling.
Vroeger reeds was de Europese Betalings-Unie (1950-1959) een opmerkelijk model van Europees monetaire samenwerking. Zij beoogde nog geen
specifiek Europese integratie, maar wilde de Europese landen slechts in
staat stellen hun individuele positie te bevestigen binnen het internationale
monetaire systeem, door middel van de fameuze 'terugkeer naar de convertibiliteit' . Het succes van die onderneming was zo groot, dat men ze in
1958 kon opdoeken ! Tegen het einde van de jaren zestig echter waren de
economische divergenties en de monetaire verstoringen binnen de Gemeenschap zo ernstig geworden, dat men de noodzaak begon in te zien van
een reorganisatie van Europa's monetaire toekomst. Een aantal pogingen
in die richting liep uit op hele mislukkingen of halve successen. De vraag is
nu : biedt het EMS betere kansen om de Europese Gemeenschap een
stevige monetaire stabiliteit te garanderen ? Die vraag kan worden opgesplitst in drie deelvragen : 1) Welke doeleinden wil het EMS realiseren ? 2)
Welke 'troeven' zitten er in het systeem om de leetbaarheid ervan te
verzekeren ? 3) Welke 'externe' voorwaarden dienen vervuld te zijn om
van het systeem inderdaad een instrument te kunnen maken dat tot een
grotere monetaire en economische eenheid bijdraagt ?

Drie doeleinden
De werkelijke doeleinden van het EMS zijn niet zo gemakkelijk te achterhalen. Om indruk te maken op de publieke opinie hebben de politici het
b. v. over een 'zone van stabiliteit', maar waaruit bestaat die stabiliteit ?
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Of de ECU wordt ' de pijler van het systeern' genoemd, maar zij zeggen er
niet bij hoe lang het nog kan duren voor wij over een echt Europese munt
zullen beschikken.
De werkelijke doeleinden van het EMS kunnen m.i. worden gegroepeerd
rond drie fundamentele overwegingen, die overigens niet noodzakelijk
door aIle promotoren van het systeem in gelijke mate worden voorgestaan.
De eerste overweging is van uitgesproken politieke aard : het EMS moet
bijdragen tot de politieke cohesie van de Gemeenschap. Eigenlijk zou de
monetaire eenmaking hier slechts een voorwendsel zijn : het is nu eenmaal
het best voorbereide terrein om een nieuwe stap te zetten op weg naar ' de
steeds hechtere eenheid van de Europese volkeren' (voorwoord van het
Verdrag van Rome). Deze (politieke) bedoeling was weliswaar veel duidelijker uitgesproken in de intentieverklaring van tien jaar geleden. In de
resolutie van de Raad van Europa van 5 december 1978 - het charter van
het EMS - is er van een economische en monetaire unie expliciet geen
sprake meer. Dat wil niet zeggen dat er geen politieke visie op langere
termijn in zit. De Europese Gemeenschap was tenslotte weinig gebaat met
de 'beslissing' van de Parijse top van oktober 1972, 'dat de economische
en monetaire unie in 1980 voltooid moest zijn'. Wat meer realisme ter zake
sluit nog niet noodzakelijk een toekomstvisie uit. Toen Jenkins, de voorzitter van de Commissie, in oktober 1977 in Florence nog eens pleitte voor
de monetaire eenmaking, was een van zijn argumenten de dienst die het
EMS aan de politieke integratie van Europa zou kunnen bewijzen. Overigens, het mandaat van de Raad van Europa, om binnen de twee jaar een
Europees Muntfonds op te richten, wijst erop dat het EMS in zijn structuren verder moet kunnen evolueren en dat het proces van versteviging van
de stabiliteitszone de aanwezigheid veronderstelt van een (politieke) instelling die er het dynamisme van verzekert.
Een tweede reeks overwegingen cirkelt rond wat men 'het behoud van de
verworvenheden van de Gerneenschap' pleegt te noemen. De Europese
Gemeenschap moet vooruitgaan ; stilstaan is achteruitgaan. M.a.w. er is
een fundamentele behoefte aan coherentie in de ophouw van een g eintegreerde, economische ruimte . Wat voor zin beeft het, alle hinderpalen
voor het vrije verkeer in Europa uit de weg te ruimen, als de schommelingen van de wisselkoersen tussen de lidstaten dat vrije verkeer voortdurend
kunnen verstoren en de concurrentievoorwaarden scheeftrekken ? Blijft
dat gebeuren, dan zit de kans er zelfs dik in dat, in een begrijpelijke reflex
van verweer, die andere hinderpalen opnieuw opduiken. Wat dit punt
betreft, is er trouwens een wezenlijk onderscheid tussen het EMS en het
vroegere regime van de, al dan niet gecontroleerde, schommelingen van
de wisselkoersen. In het nieuwe systeem wordt een wijziging van de
wisselkoersen, ten bate van een land, gesanctioneerd door een overeenkornst onder alle leden van het systeem, en het land in kwestie verplicht
zich, zowel tegenover zijn partners als tegenover de markt, de stabiliteit
van de overeengekomen nieuwe spilkoers te verzekeren.
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De behoefte aan coherentie kan met twee duidelijke voorbeelden worden
geillustreerd. Het eerste betreft hetlandbouwbeleid van de Gemeenschap.
De mechanismen waarop dat steunt, vooronderstellen een muntstabiliteit
binnen de Gemeenschap en het uitblijven daarvan heeft die mechanismen
ontredderd. Zo zagen de landbouwers zich weI verplicht een beroep te
doen op de kunstgreep van de 'compenserende bijdragen' om de gevolgen
te neutraliseren van de uiteenlopende niveaus van de gewaarborgde prijzen. Met verloop van tijd is echter gebleken dat die 'monetaire compensaties' niet aIleen ongelijkheden wegnamen, ze riepen ernieuwe in het leven.
Zolang de Gemeenschap haar landbouwpolitiek blijft funderen op de
organisatie van de markt en de gewaarborgde prijzen voor de hele Gemeenschap, zal de stabiliteit van de wisselkoersen of, nog beter, de
totstandkoming van een unieke munt, het onontbeerlijke complement zijn
van een goed functionerend landbouwbeleid.
Het tweede voorbeeld betreft de overheveling vanfondsen naar de minst
welvarende Landen van de Gemeenschap, die een integrerend deel uitmaakt van het EMS. Economen zullen allicht zeggen dat er tussen de
stabiliteit van de wisselkoersen en overhevelingen van fondsen geen enkel
verband bestaat. Stabiliteit veronderstelt dat de inflatieritmen min of meer
gelijkIopen en dat de betalingsbalansen in de hand worden gehouden.
Overheveling van fondsen kan men rechtvaardigen door de zorg om het
Ievenspeil in de Iidstaten min of meer op hetzelfde niveau te brengen, maar
hoeft niet a priori deel uit te maken van een monetair evenwicht. Als de
twee nu toch aan elkaar gekoppeld worden, dan moet dat gezien worden in
het kader van een politieke strategie van' globalisering' van de problemen,
met het oog op de verwachte wederzijdse toegevingen. In minder fraaie
termen uitgedrukt : een politiek van marchanderen. Ongetwijfeld is in dat
soort onderhandelingen enig marchanderen, op korte termijn, onvermijdelijk. Maar er staat weI meer op het spel. De Gemeensehap moet inderdaad geleidelijk over de instrumenten beschikken om de strueturele onevenwiehtigheden te kunnen opvangen die op tweeerlei wijze veroorzaakt
of verergerd kunnen worden: 1) doordat sommige eeonomisehe aetiviteiten, gebruik makend van de geunificeerde markt, naar elders verhuizen ; 2) doordat maatregelen op korte termijn onvermijdelijk zijn om de
monetaire stabiliteit te verzekeren. In dat perspeetief kan de Gemeensehap haar monetaire 'persoonlijkheid' niet ontwikkelen, zolang zij
op budgettair vIak onderontwikkeld blijft. Het gemeensehapsbudget bedraagt thans minder dan 1 % van het gezamenlijk Bruto Nationaal Produkt. Het grootste deel daarvan wordt zo besteed, dat het niet per se tot
een betere herverdeling van de inkomens noeh tot een verbetering van het
gemeensehappelijk produktie-apparaat bijdraagt. Volgens een recent rapport zou het gemeensehapsbudget tot op 5 % van het gezamenlijk BNP
moeten worden opgetrokken om een efficient instrument van de economische en monetaire eenmaking te zijn en het zou er zo moeten uitzien, dat
het zijn maero-eeonomisehe en herverdelende functie waar kan maken.
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Legt men in dat perspectief een verband tussen overheveling van fondsen
en het EMS, dan is dat een stap vooruit in de ricbting van een coherente,
economische en monetaire ruimte voor de Gemeenschap.
Een derde reeks overwegingen reikt verder dan de Gemeenschap en zou
kunnen leiden tot een uitbreiding van het systeem buiten haar grenzen.
Het gaat hier om de nieuwe inzichten in het recente fenomeen van de
'stagflatie' : met name de weerslag van de scbommelingen van de wisselkoersen op de problemen van aanpassing en groei waarmee de hele
Gemeenschap sinds de jaren zeventig geconfronteerd wordt. Men heeft uit
dat recente verleden drie lessen geleerd.
De eerste les betreft de weerslag van een verandering van de wisselkoersen zowel op prijzen en kosten als op het (produktie)volume. Tot
voor kort zag men het zo : hoe Minder een waardevermindering van de
munt de prijzen opdrijft (doordat zij de exportgoederen goedkoper en dus
competitiever maakt), des te efficienter draagt ze bij tot een correctie van
het buitenlands deficit en een reductie van het eigen tewerkstellingstekort.
Sinds enkele jaren heeft men echter geconstateerd dat het niet altijd zo
gesmeerd loopt. Het effect op de prijzen is heel snel en dringt diep in de
nationale economie door, terwijl de verschuivingen van de produktieve
activiteit naar de exportsectoren uitblijven of pas optreden nadat strenge
maatregelen zijn genomen om de binnenlandse vraag te beperken, maatregelen die hadden volstaan om die verschuivingen te doen optreden. De
waardevermindering van de wisselkoersen, die vroeger beschouwd werd
als het ultieme geneesmiddel tegen bepaalde kwalen, blijkt in feite die
kwalen slechts te sanctioneren en er nieuwe in bet leven te roepen.
De tweede les hebben de landen geleerd die hun munt lieten zweven en dan
merkten hoe moeilijk de wisselmarkt te controleren was. Zij hadden
verwacht dat de - met de koersschommelingen verbonden - risicos de
speculatie zouden ontmoedigen, zodat zij, bevrijd van aIle drukkende
verplichting om een bepaalde wisselkoers te handhaven, volledig autonoom hun monetaire politiek zouden kunnen voeren. Maar vaak bleek
juist het tegenovergestelde te gebeuren : de bewegingen van het schier
onvatbare kapitaal brachten de wisselkoersen vaak op een niveau dat
helemaal niet meer overeenkwam met de fundamentele condities van de
met elkaar geconfronteerde economieen, In die omstandigheden is het
voeren van een autonome, monetaire politiek (die wil verhinderen dat
dergelijke ontsporingen de eigen economie blijvende schade toebrengen)
natuurlijk een illusie.
De derde les betreft de reactie van de ondernemerswereld op de onvaste
wisselkoersen. De ongeordende schommelingen van de wisselkoersen - of
aIleen maar het vooruitzicht daarvan - zetten de ondernemingen onder de
zware druk van onvoorspelbare risicos, die onverenigbaar zijn met een
gezond investeringsklimaat. In de internationale ondernemingswereld
beeft die toestand tot twee typische reacties geleid. Men ging de veiligbeidsmarge verbreden, wat erop neerkwam dat men de kosten en de

Jean-Jacques Rey/Het EMS en de eenmaking van Europa

871

prijzen opdreef en zo de inflatie bevorderde. Men ging een zeer ornzichtige
politiek van investering en activiteitsuitbreiding voeren, waar dan tenslotte de tewerkstelling onder leed.
In het licht van de drie voomoemde ervaringen is men het herstel van een
internationaal aanvaarde tucht in het beheer van vaste, desgevallend voor
aanpassing vatbare muntpariteiten gaan zien als een onmisbare voorwaarde voor een terugkeer naar een klimaat van vertrouwen, dat zowel de
economische activiteiten van de prive-sector als het voeren van een adequate, economische politiek mogelijk moet maken.
Resumeren wij nog even de drie invalshoeken van waaruit men m.i, de
objectieven van het EMS dient te beoordelen : het EMS is een hulpmiddel
voor de politieke integratie, een element van de onmisbare coherentie van
de gemeenschappelijke markt en een bijdrage tot het scheppen van een
gunstiger klimaat om efficient de ' stagflatie te bestrijden.

Bevrijding van de doIIar-voogdij ?
Daarmee heb ik nog met geen woord gerept van een mogelijk ander
objectief van het EMS : de bevrijding van de drukkende voogdij van de
Amerikaanse dollar. En inderdaad, bepaalde karakteristieken van het
systeem, met name de klemtoon op de rol van de ECD, kunnen de indruk
wekken dat ook die intentie heeft voorgezeten.
Het ware zeltbedrog te geloven dat het EMS de internationale rol van de
dollar vermag aan te tasten ; of dat de ECD, in zijn huidige gedaante, ook
maar de pretentie kan hebben die rol ten dele naar zich toe te halen ; of
zelfs dat de invoering van het EMS op zich volstaat om de Europese
munten te vrijwaren van eventuele, nieuwe verstoringen op de doIlarmarkt. Dat de Gemeenschap zich zou kunnen opsluiten in een monetair
isolement was een illusie die slechts enkele weken standhield, nadat in
maart 1978 de muntslang eindelijk het licht had gezien. De Europese
landen hadden toen de dure eer gezworen de hechte binding tussen hun
munten te handhaven, wat er ook met de dollar gebeuren mocht. Op heel
korte tijd, en nog vaker nadien, is ten overvloede gebleken hoe innig de
ontwikkelingen op de Europese wisselmarkt verbonden blijven met de
evolutie van de dollar.
WeI is hetjuist dat de snelle waardevermindering van de dollar in 1978 de
Europese autoriteiten staafde in hun overtuiging dat een nieuw concept
van de wisselverhoudingen dringend nodig was, zonder daarvoor te
wachten op de instemming van Amerika. De Europeanen waren dan ook
aangenaam verrast, toen zij op 1 november 1978 vemamen dat ook de V. S.
tot een forse wending in hun monetaire politiek waren overgegaan en met
spectaculaire middelen een ordelijker waarde van de dollar op de wereldmarkt gingen verdedigen.
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De erfenis van de muntslang
De wissel-, krediet- en regelmechanismen van bet EMS zijn grotendeels
ontleend aan die welke reeds in de muntslang voorkwamen. Laat ik die
even samenvatten alvorens in te gaan op wat er in het EMS nieuw is.
Het stabiliseringsmechanisme van de wisselkoersen is een getrouwe kopie van de wisselmechanismen van de muntslang. De munten van het
systeem zijn met elkaar verbonden volgens een 'pariteitenrooster", in dit
geval de 'bilaterale spilkoersen' genoemd. De wisselkoersen kunnen vrij
zweven binnen voorafbepaalde afwijkingspercentages, boven of onder de
vastgelegde spilwaarde (tussen de 'rug' en de 'buik' van de slang). Die
toegelaten afwijkingspercentages werden voor alle munten vastgelegd op
2,5 %, met uitzondering van de Italiaanse lire, die ten opzichte van elke
andere munt tot 6'15% van de aangegeven spilwaarde mag afwijken. Worden de uiterste afwijkingspercentages door een bepaalde munt bereikt,
dan komen de centrale banken tussenbeide : zij verkopen de hoger gewaardeerde munt en kopen de lager gewaardeerde aan tegen de hoogste
wisselkoers ; zij voldoen tevens aan elke marktvraag, zonder beperking
van de vereiste bedragen.
Ook het kredietmechanisme werd aan de muntslang ontleend. De centrale
banken lenen elkaar de bedragen uit die door de interventies worden
vereist. De centrale uitlenende bank stelt aldus haar geld ter beschikking
van elke andere centrale bank die genoopt wordt geld te verkopen. De
centrale bank die geld aankoopt op de markt, verleent tijdelijk krediet aan
de uitlenende bank. Wat het bedrag betreft, zijn die kredieten onbeperkt,
maar ze dienen wei op korte termijn teruggestort te worden. Voor die
terugstorting beschikken de schuldenaars over hun eigen wisselreserves,
of kunnen zij een beroep doen op zgn. overbruggingskredieten , waarvan
de Europese Gemeenschap zelf twee vormen beeft ingesteld : de monetaire steun op korte termijn en de financiele hulp op halflange termijn. Het
systeem is strikt in deze zin, dat het volstrekt uitgesloten is dat een
centrale bank zich onvoorwaardelijk en voor onbepaalde duur in de schuld
zou steken, terwijl haar geld zich in de reserves van een andere bank
ophoopt.
Wat tenslotte het regelmechanisrne betreft : het Europees Fonds voor
Monetaire Samenwerking staat in voor de boekhouding van de schulden
en vorderingen en centraliseert de afwikkeling van de operaties.
De drie hier in het kort geschetste mechanismen geven blijk van een grote
operationele deugdelijkheid en werden door het EMS integraal uit de
muntslang overgenomen. Het nieuwe systeem heeft er echter enkele
originele elementen aan toegevoegd, die de hoop wettigen dat men voortaan beter zal opgewassen zijn tegen de wisselvalligheden van de economische toestand. Die elementen kan men door drie trefwoorden karakteriseren ; het zijn de 'barometer', de 'spaarpot' en de ECU.
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Drie troeven : barometer, spaarpot en ECU
De zgn. barometer moet het bovenvermelde pariteitenrooster (dat de
maximale afwijkingspercentages tussen de munten vastlegt) aanvullen
met een tweede systeem van vergelijking, dat het mogelijk maakt de
relatieve posities van de onderscheiden munten nauwkeuriger te situeren.
In het pariteitenrooster leest men, op grond van de bilaterale wisselkoersen, de afstand af die tussen twee munten is ontstaan en kan men de
kans evalueren dat in een nabije toekomst de maximale afwijkingspercentages bereikt worden. De nieuwe barometer - de ' divergentie-indicator' - situeert daarentegen de positie van een munt binnen de 'gewogen'
gemiddelde waarde van het geheel van de munten van het systeem. Die
evaluatie steunt op de waarneming van de ECU, die juist de ontwikkeling
van het 'gewogeri' gemiddelde van alle munten samen weerspiegelt.
De ECU als nieuwe rekeneenheid en nieuwe spil be rust op de zgn. 'korf', waarin de
nationale valuta volgens vaste, overeengekomen verhoudingen werden samengebracht. De relatieve bijdrage ofhet 'gewicht' van elke munt in die korfverschilt van
land tot land, maar eveneens met verloop van tijd, volgens de wisselkoersen van de
nationale valuta t.o.v. vreemde munten ais b.v. de dollar. Die gewichten, in %
uitgedrukt, zagen er b. v. tussen 1975 en 1978 ais voIgt uit :

DM
Fr.fr.
£
Lire
fl.
B.fr.
Lux.fr.
Iers £ .
Deense kroon

3/3/1975
27,5
20,9
16,3
13,1
9,3
8,2
0,3
1,4
3,0

8/12/1978
32,9
19,9
13,1
9,8
10,5
9,2
0,4
1,1

3,1

(gegevens ontleend aan Tijdschrift Bank en Effektenbedrijf; februari 1979).

Met het eerste pariteitenrooster blijft automatisch de verplichting tot
interventie verbonden, zodra de afwijkingspercentages de grens van
2,25% of 6% (voor de lire) hebben bereikt. De barometer van zijn kant
geeft slechts de raadzaamheid van een of andere te ondernemen actie aan,
zodra een munt daarin haar divergentiedrempel overschrijdt. De aanbevolen interventie hangt af van de omstandigheden en dient nog afgewogen
te worden. Vanwaar dit verschil ?
Een bepaalde munt kan om heel goede redenen gaan afwijken van de
andere, b. v . omdat het land in kwestie een lager intlatieritme kent. In zo'n
geval is de aangepaste reactie natuurlijk niet : de prijsstijging aanwakkeren ! Maar niets doen is ook geen oplossing : dat zou de spanning zo
opdrijven dat het bewuste land zich toch verplicht ziet op de markt
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tussenbeide te komen, liquide middelen vrij te maken en zo tenslotte toch
de inflatie te voeden. Dit ene voorbeeld illustreert duidelijk hoe de overschrijding van de (nieuwe) divergentiedrempel velerlei acties kan rechtvaardigen : een interventie op de markt, eventueel over verschillende
munten gespreid ; een aangepast monetair beleid of andere maatregelen
van het land in kwestie ; ofoverleg tussen aIle lidstaten, die de hele situatie
onder ogen zien en desgevallend de spilkoers wijzigen.
De divergentie-indicator zal zijn deugdelijkheid in de praktijk nog moeten
bewijzen. Men kan echter nu reeds zijn onbetwistbare verdiensten aangeyen : hij dringt aan op een oplossing van potentiele spanningen, nog v66r
die spanningen al omgezet zijn in grote en voortgezette schulden, en hij
dient het belang van de landen met een sterke evengoed als van die met een
zwakke munt.
Het tweede nieuwe element dat in het EMS werd ingebouwd, is de gevoelige uitbreiding van de kredietmechanismen, die reeds was aangekondigd door de beslissing van de Raad van Europa (Bremen,juli 1978) om het
kredietvolume op te trekken tot 25 miljard ECU : de 'spaarpot' , zeggen de
deskundigen. Deze mechanismen slaan niet aIleen op het beschikbare
financieringsvolume maar ook op de duur van de kredieten op korte
termijn. Het EMS heeft deze willen verlengen, ten einde beter de periode
te overspannen, die nodig is om de speculatiebewegingen tot rust te laten
komen zonder aan het niveau van de wisselkoersen te moeten raken. Wat
is de reden van deze maatregel ? Bepaalde omstandigheden, die de wisselkoersen niet fundamenteel aantasten, kunnen toch speculatiebewegingen uitlokken, die de autoriteiten dwingen massief tussenbeide te komen
op de wisselmarkt. Indien de autoriteiten vastberaden aan die speculatiedruk weerstaan, dan gaan de kapitaalbewegingen meestal, na enkele
weken of maanden, opnieuw de omgekeerde richting uit en kunnen op de
markt middelen worden gevonden om de eerder aangegane schulden te
vereffenen. Dat heeft men b.v. in Belgie meermalen ervaren. Vanzelfsprekend zal het weerstandsvermogen tegen dergelijke accidentele verstoringen van de wisselmarkt groter zijn, als men inderdaad over voldoende middelen en tijd beschikt om de speculatiebewegingen tot rust
te laten komen.
Dat zulke ruime financiele middelen ter beschikking worden gesteld, heeft
natuurlijk de verdenking doen ontstaan, dat het nieuwe systeem de inflatie
zou bevorderen. Een andere verdenking luidde : dat het systeem al te zeer
de druk verlicht die op de deficitaire landen uitgeoefend dient te worden
om tot de nodige correcties van hun betalingsbalans aan te sporen. Er is
heel wat te antwoorden op die opwerpingen. Merkwaardig is vooreerst dat
men het systeem ook al verweten heeft de deflatie in de hand te werken !
Buitenstaanders hebben al te vaak de neiging aan te nemen dat het de
mechanismen zijn die een economische politiek bepalen, terwijI het veeIeer de politiek is die de' mechanismen gebruikt om haar bedoelingen te
dienen. Vervolgens mag men niet vergeten dat er in het EMS weI degeIijk

Jean-Jacques Rey/Het EMS en de eenmaking van Europa

875

twee mechanismen zijn ingebouwd om druk uit te oefenen op het land dat
zijn munt op peil dient te brengen. De divergentie-indicator van de barometer is een waarschuwing voor de verantwoordelijke instanties om iets te
ondernemen, nog v66r de divergentiedrempel overschreden wordt. De
kredietverlening op korte termijn heeft een uitgesproken voorwaardeIijk
karakter : ongeveer de helft van de spaarpot wordt niet ter beschikking
gesteld, tenzij het land in kwestie zich tot weI omschreven maatregelen
verbindt om de oorzaken van zijn kwaal aan te pakken. Tenslotte hebben
wij ook al van de ervaring geleerd : hoe ruimer de middelen zijn die ter
beschikking staan, des te minder is het in veel gevallen nodig er een beroep
op te doen.
De innovatie die het meest tot de verbeelding sprak, was ongetwijfeld de
rol van de ECU in het systeem. De ECU wordt de gemeenschappelijke
noemer van de munten voor de bepaling van hun spilkoers. De ECU dient
als grondslag voor de divergentie-indicator. De ECU wordt de rekeneenheid, waarin de schulden en vorderingen van de verschillende financieringsmechanismen worden uitgedrukt. En tenslotte, de tegenwaarde van
de ECU, die in de reserves van de centrale banken wordt opgeslagen, is
samengesteld uit een deposito bij het Europees Fonds voor Monetaire
Samenwerking van 20% van de goud- en dollarreserves van aIle deelnemende landen. Die reserves kunnen worden gebruikt voor de transacties
tussen de centrale banken.
De ECU heeft ongetwijfeld een symbolische waarde. Daarom vooral werd
eraan vastgehouden, ondanks de technische moeilijkheden, voortvloeiend uit het feit dat hij gedefinieerd werd op grond van de hele 'korf' van de
samenstellende munten, terwijI een ervan (de Britse) tot nader order nog
niet aan het wisselmechanisme deelneemt. De ECU brengt een uitgesproken element van solidariteit in het systeem. De mathematische karakteristieken ervan impliceren o.m. dat het niet langer mogelijk is de spilkoers van een munt te wijzigen, zonder dat aIle andere munten in tegenovergestelde zin mee moeten veranderen. Doordat schulden en vorderingen in ECU worden uitgedrukt, wordt de weerslag van de monetaire
schommelingen op de nationale munt voortaan gespreid over de schuldeiser met hoger en de schuldenaar met lager gewaardeerde munt.

Geen Europese munt, geen ersatz-dollar
De ECU is evenwel nog geen aanloop tot een echt Europese munt, en
evenmin een vervangingsmiddel voor de dollar of een ernstige rivaal
daarvan.
Waarom is de ECU geen aanloop tot een echt Europese munt ? De
verantwoordelijke instanties hebben helemaal niet voorzien dat de ECU
door economische prive-instanties gebruikt zou kunnen worden en niet
eens door de monetaire instanties van landen buiten de Gemeenschap. Het
EMS beoogt aIleen een coherenter en stabieler beheer te verzekeren van
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de nationale munten binnen de Gemeenschap. Het is helemaal niet de
bedoeling de nationale, monetaire soevereiniteiten te onderwerpen aan
een soort Europees leenheerschap.
Om die reden heeft de Europese Liga voor Economische Samenwerking ,
bij monde van Robert Triffin, het voorstel gelanceerd, de ECU te bevorderen tot een bruikbaar instrument van de financiele operaties van de privesector. Dat initiatief beantwoordt volkomen aan de inspanningen van de
Liga ten bate van de economische en monetaire eenmaking van Europa.
Het voorstel van de Liga dient duidelijk onderscheiden te worden van de
zgn. 'strategie van de parallelle rnunt', zoals die door sommigen - niet de
Liga - wordt voorgestaan : de verantwoordelijken voor de economische
politiek zouden de noodzakelijke economische toenaderingen bewerken,
totdat de nationale munten geheel kunnen versmelten. De strategie zou
hierin bestaan : dat men dadelijk een Europese munt, met bijzonder
aantrekkelijke eigenschappen, in omloop brengt, die met de nationale
munten concurreert. Het spreekt echter vanzelf dat de arbitrage op de
geldmarkt tussen die parallelle en de nationale munten een bron van
bijkomende verstoringen zou zijn. Europa heeft niet meer, maar minder
munten nodig.
De ECU zoals hij in het EMS is geconcipieerd, is evenmin een vervangingsmiddel van de dollar. De in het Europees Fonds voor Monetaire
Samenwerking gedeponeerde dollars doen deze laatste niet verdwijnen.
Ze blijven trouwens eigendom van de deponerende instanties, ook al
werden ze in de balansen van de centrale banken door ECU's vervangen.
De ECU kan wei dienen als een reserve-instrument voor de afzonderlijke
Europese landen bij hun onderlinge transacties, maar kan nooit het reservebezit zijn van de Gemeenschap als geheel. De vervanging van de dollar
door een authentiek internationaal instrument veronderstelt een aanzienlijke evolutie van het intemationale monetaire systeem, en behelst
o.m. een gevoelige uitbreiding van de 1"01 van de zgn. 'bijzondere trekkingsrechten'. Het Internationaal Monetair Fonds kreeg reeds de opdracht een studie in die zin te wijden aan een mogelijke ' substitutie-rekening'.

Externe voorwaarden : economisch, politiek
Het succes van het EMS hangt in hoge mate af van omstandigheden en
gedragingen waarop het systeem zelf geen vat heeft. De voornaamste
zijn : het monetair beleid, de economische politiek en de politieke visie op
de toekomstige ontwikkeling van de Europese Gemeenschap.
Het monetair beleid omvat m.i. vier belangrijke actieterreinen, waarvan
het eerste de politiek van de intrestvoeten en de liquide middelen betreft.
De invoering van het EMS brengt vanzelfsprekend niet met zich mee dat
aIle verantwoordelijke instanties van vandaag op morgen een volstrekte
prioriteit gaan verlenen aan de onomkeerbare stabiliteit van de wis-
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selkoersen, ten nadele van andere objectieven als : prijsbeheersing, tewerkstelling en economische groei. Wat het EMS weI tot uitdrukking
brengt is een zekere overtuiging dat al die andere objectieven meer gebaat
zullen zijn met een overeengekomen en vast systeem van wisselverhoudingen dan met de chaos van de onregelmatige koersschommelingen. Dat
verworven inzicht impliceert een betere beheersing van de kapitaalbewegingen die de wisselkoersen ongunstig kunnen bemvloeden, en meer begrip voor de moeilijkheden waarmee bepaalde lidstaten op dit vlak te
kampen kunnen hebben. Dat maakt een betere coordinatie van het monetair beleid zo belangrijk.
Een tweede actieterrein van het monetair beleid heeft te maken met de
voort-durende verschillen in inflatieritme tussen de lidstaten. Men mag
niet van meet af aan de mogelijkheid uitsluiten dat de spilkoersen ooit
bijgestuurd dienen te worden. Het EMS heeft trouwens dat geval voorzien
en de beslissing daarvan doen afhangen van een akkoord onder alle lidstaten. De deugdelijkheidstest van het systeem mag geenszins het hardnekkig vasthouden aan irrealistisch geworden spilkoersen zijn, maar dient
veeleer de aanpassing ervan te worden, ten gepaste tijde, in relatief bescheiden verhoudingen en los van elke speculatiekoorts. De ervaringen
die daaruit de laatste jaren in de 'kleine" muntslang werden opgedaan,
tonen dat dergelijke beslissingen genomen kunnen worden zonder politieke trauma's op te roepen of de speculanten te laten triomferen.
Eenderde actieterrein gaat de centrale banken aan, die hun interventiepolitiek met behulp van een vreemde munt - in de praktijk de dollar - beter op
elkaar dienen af te stemmen. In de muntslang is dat probleem vaker zeer
acuut geweest, maar het laat zich aanzien dat het EMS daarvan minder
hinder zal ondervinden, niet omdat zijn eigen kenmerken het daarvoor
behoeden, maar omdat de Amerikanen een andere houding aangenomen
hebben t.a.v. de koersschommelingen van de dollar.
Een vierde actieterrein tenslotte betreft de aandacht die Europa moet
blijven opbrengen voor de verdere uitbouw van het internationaal monetair systeem. Het EMS is lang geen wisseloplossing voor de hervormingen
die nog dienen doorgevoerd te worden om, in het raam van het Internationaal Munt Fonds, de stabiliteit van de internationale monetaire betrekkingen te verstevigen. De bevordering van het DIS (Deposito Bijzondere
Trekkingen) tot het voornaamste reserve-instrument van het internationaal monetair systeem, blijft een van de dringendste opdrachten op dit
vlak.
Men heeft er reeds tot in den treure op gewezen dat stabiele wisselkoersen
een behoorlijke convergentie van de economische po/itiek van de onderscheiden landen veronderstellen. Oat betekent vooral dat hun inflatieritmes voldoende gelijklopend moeten zijn. Het optimale convergentiepunt
zou vanzelfsprekend een zero-afwijking zijn. Op dat vlak werd reeds
aanzienlijke vooruitgang geboekt, watjuist wat meer vertrouwen gaf in dit
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nieuwe wisselmechanisme. Nemen wij b.v. de stijging van de consumptieprijzen in de Europese Gemeenschap : in 1975 varieerden die nog
van 6% tot 24%, in 1978 slechts van 2,5% tot 12,5%. De drie landen met
een zwakke munt hadden in 1978 aIle drie een behoorlijk overschot op hun
betalingsbalans en hadden tegelijk hun wisselreserves wezenlijk vergroot.
Die gunstiger perspectieven kunnen evenwel niet verhelen dat de ongelijkmatige inflatieritmen blijven bestaan of zelfs opnieuw verder uit elkaar
liepen. Een verdere indijking van de inflatie blijkt in aIle landen op zeer
grote moeilijkheden te stoten. Het is evenwel alsmaar duidelijker geworden dat de aanzienlijke wijzigingen van de wisselkoersen in de jaren
zeventig niet uitsluitend het resultaat waren van een ongelijke 'verdraagzaamheid' van de regeringen ten opzichte van de inflatietendensen. Die
wijzigingen hebben zelf ook het hunne bijgedragen tot een vergroting van
de ongelijkheden, doordat zij in de landen met hoger gewaardeerde munt
de prijsstijgingen temperden, terwijljuist het tegenovergestelde gebeurde
in de landen met lager gewaardeerde munt. De invoering van het EMS in
een economische context die op het vlak van de convergentie nog onbevredigend is, stelt niet alleen een gedurfde uitdaging voor, maar drukt
tevens de overtuiging uit dat een betere tucht op de wisselmarkt gunstiger
voorwaarden schept om de economische objectieven, met inbegrip van de
inflatiebestrijding, tot een goed einde te brengen. Belangrijk is dus wei dat
die overtuiging zich ook in de gevoerde economische politiek vertaalt. Het
succes van de hele onderneming hangt tenslotte ook af van de politieke
totaalvisie op de toekomst van Europa. Het EMS is, ondanks enkele
kortsluitingen onderweg, in feite voortgekomen uit de onverdroten inspanningen van de Raad van Europa. Men mag dat resultaat beschouwen
als een van de opmerkelijke prestaties van die instelling, welke overigens
niet altijd boven alle kritiek verheven is. Nu het kind eenmaal geboren is,
mogen de ouders hun aandacht beslist niet afwenden en zijn verdere
ontwikkeling verwaarlozen. De onderhandelingen met het oog op de instelling van een Europees Munt Fonds moeten een belangrijke test van die
volgehouden aandacht worden.
Het ware evenwel een illusie te geloven dat de invoering van het EMS
samen met de gewijzigde dollarpolitiek ons voor altijd een onbewolkte
hemel waarborgen boven het internationale monetaire landschap. Er zullen nog andere economische mutaties met verreikende monetaire consequenties optreden. Alles dient in het werk te worden gesteld om te
vermijden dat die schokken opnieuw middelpuntvliedende reflexen uitlokken, zoals dat het geval was ten tijde van de dollarcrisis en van de
stijgingen van de olieprijzen in de jaren 1973-1974. Men dient er veeleer
over tewaken dat de ter beschikking staande mechanismen van solidariteit
en soepele aanpassing zo optimaal mogelijk benut worden.
Het EMS mag evenmin worden beschouwd als een mechanisch apparaat
dat volgens voorafbepaalde automatismen afloopt. Het systeem zal
voortdurend beheerd moeten worden, op het vlak van de deskundigen, op
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het vlak van de centrale banken en op het vlak van de gemeenschappelijke,
Europese instanties. Wat dit laatste betreft, zijn zowel een betere werking
van de instellingen van de Gemeenschap als een grotere beslissingsbevoegdheid van de Raad van Europa van groot belang. In de mate waarin de
verkiezing van het Europees Parlement tot een grotere politieke rijpheid
van de Gemeenschap bijdraagt, is dat parlement een bijkomende troef
voor het EMS.
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Leonid de voorbeeldige :
de memoires van Leonid Brezjnev
John Lowenhardt

In het begin van de jaren vijftig werd aan bijna drieduizend voormalige
sovjetburgers gevraagd of zij vonden dat er zich onder de bolsjewistische
leiders nog goede mensen bevonden. Deze mensen hadden de bloedige
BurgeroorIog, de gedwongen collectivisatie van het platteland , hongersnoden, terreur en deportaties overleefd. Aan het einde van de Tweede
Wereidooriog hadden zij zich aan repatriatie naar hun vaderland weten te
onttrekken. Met hun voeten hadden zij tegen het communistische systeem
gestemd. Hun opvattingen en opinies gaven daarom een vertekend beeld
van de denkbeelden en meningen van de sovjetburgers. Toch yond 41%
van de ondervraagden dat er in de groep leiders rond Stalin nog weI enkele
goede mensen te vinden waren 1 •
Dit opmerkelijke gegeven doet de vraag rijzen wat in de ogen van sovjetburgers eigenIijk een 'goed mens" is. Wat zijn zijn kwaliteiten ? Waarin
onderscheidt hij zich van de hielenlikker, de gewetenloze carrierist, de
bange bureaucraat of de informant ? Een aanwijzing is te vinden in het
beeld dat de ondervraagden schetsten van het fatsoenlijke gewone partijlid. Iemand die de bevelen niet blindelings opvolgt, die zijn medemens
met respect bejegent, je niet bij elke gelegenheid met de geijkte ideologische frasen om de oren slaat, die je niet bespioneert en aangeeft bij de
geheime politie, zo iemand werd als een goed mens gezien, ook al was hij
dan lid van de communistische partij-.
De morele opvattingen van de gewone sovjetburger zijn voor een Westers
onderzoeker niet eenvoudig te achterhalen. Heel wat gemakkelijker heeft
hij het met de officiele moraal, de staatsmoraal. Het partijprogramma van
1961 formuleerde in twaalf punten een partijmoraal die ten voorbeeld werd
gesteld aan aIle burgers van de Sovjet-Unie, partijlid of geen partijlid.
Deze 'rnorele code van de bouwer van het communisme' is in de jaren
zestig onderwerp geweest van een massale propagandacampagne en
1 Alex Inkeles and Raymond A. Bauer, The Soviet Citizen, Daily Life in a Totalitarian
Society, New York 1968~ p. 337. Dit boek is een van de resultaten van het 'Harvard Project on
the Soviet Social System'. Uit een totale populatie van een kwart tot een half miljoen
voormalige sovjetburgers die in West-Europa verbleven, werd een representatieve
steekproef van 2.718 personen getrokken.
2 Ibid., p. 334.
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wordt de jeugd en de volwassenen nog steeds opgedrongen als de leidraad
voor het maatschappelijk en persoonlijk handelen. Men erkent in de
Sovjet-Unie dat de moraal langzamer verandert dan de economische
basis, de produktieverhoudingen. Dit betekent dat nog niet alle burgers
altijd overeenkomstig de morele code zullen handelen, ook al werken zij in
een socialistische maatschappij aan de opbouw van het communisme. Ook
op het terrein van de moraal is de communistische partij een voorhoede,
en partijleden worden daarom door de partijstatuten verplicht "de beginselen van de communistische moraal na te leven en de maatschappelijke
belangen hoger dan de persoonlijke te stellen "3 • Op partijleiders drukt deze
plicht natuurlijk nog eens extra zwaar : zij worden geacht zich in alle
opzichten voorbeeldig te gedragen. De leiders wijzen de weg en maken
aanschouwelijk hoe de ideale communist zich gedraagt.
Leonid Brezjnev is zo 'n leider, althans : dat willen de partij-ideologen uit
zijn omgeving het Yolk doen geloven. Ter gelegenheid van zijn zeventigste
verjaardag verscheen in 1976 een officiele biografie waarin deze 'Ieider
van het Leninistische type" in aile toonaarden werd bejubeld. Het is geen
eenvoudige zaak de bombastische taal van de partij-ideologen in behoorlijk Nederlands om te zetten : 'Ervaren en gestaalde leiders van de massa's, door de partij en het yolk naar voren geschoven in de strijd voor de
revolutionaire hervorming van de maatschappij, voor het communisme ;
leiders die in staat zijn om op basis van de marxistisch-Ieninistische
wetenschap de essentiele behoeften van de maatschappelijke ontwikkeling te doorgronden, die wegen vinden om deze behoeften te bevredigen, de massa's te organiseren en koen naar nieuwe doelen te leiden,
zulke leiders leveren een belangrijke bijdrage tot de maatschappelijke
vooruitgang. Met al zijn persoonlijke kwaliteiten en veelzijdige activiteiten voldoet L.I. Brezjnev geheel en al aan deze vereisten... Wat hij
ook deed, steeds deed hij recht aan de hoge titel van lid van de Leninistische partij, aan haar grote vertrouwen in hem, offerde en offert hij
zich op in de strijd voor haar nobele zaak, voor de triomf van de communistische idealen "4.
Maar hoe ziet Leonid Brezjnev zichzelf, en hoe wil hij dat het volk hem
ziet ? Het antwoord op deze vragen is te vinden in zijn memoires, die het
vorige jaar onder veel tromgeroffel en trompetgeschal werden gepubliceerd. In tientallen dagbladen werd Brezjnevs levensverhaal integraal
afgedrukt, goedkope brochures en luxe, fraai geillustreerde geschenkedities rolden in miljoenen exemplaren van de staatspersen en tot in de verste
uithoeken van het sovjetimperium werden conferenties belegd waarop

3 Statuut van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie, in Grondwet van de Unie
van Socialistische Sowjet-Republieken (en) Statuut van de Communistische Partij van de
Sowjet-Unie, vertaald door Mr. E.H. de Jong, Alphen aan den Rijn, 1978, p, 89.
4 Leonid Iljitsj Brezjnev, Kratkij biografitsjeskij otsjerk, Moskou 1976, pp. 140-141.
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De communistische moraal
De morele code van de bouwer van het communisme omvat de
volgende zedelijke principes :
1. Toewijding .aan de communistische zaak, liefde voor het socialistische Vaderland en voor de andere socialistische landen.
2. Nauwgezette arbeid tot heil van de maatschappij : wie niet
werkt, die zal niet eten.
3. De zorg van ieder voor het instandhouden en vergroten van het
maatschappelijk vermogen.
4. Een sterk sociaal plichtsbesef, onverdraagzaamheid tegenover
handelingen die de maatschappelijke belangen schaden.
5. Collectivisme en kameraadschappelijk wederzijdse hulpverlening ; een voor allen, allen voor een.
6. Menselijkheid en wederzijdse eerbied in de betrekkingen tussen
mensen : de mens is zijn medemens een vriend, kameraad en
broeder.
7. Eerlijk en waarheidslievend, zedelijk zuiver, eenvoudig en bescheiden in het maatschappelijke en persoonlijke leven.
8. Wederzijdse eerbied in het gezin, zorg voor de opvoeding van
kinderen.
9. Een onverzoenlijke houding tegenover onrechtvaardigheid,
leegloperij, oneerlijkheid, carrierisme, hebzucht.
10. Vriendschap en broederschap tussen aIle volkeren van de
USSR, onverdraagzaamheid tegenover nationalistische vijanden en
rassehaat.
11. Een onverzoenlijke houding tegenover de vijanden van het
communisme, de vrede en vrijheid der volkeren.
12. Broederlijke solidariteit met de werkende mensen van aile landen, met aIle volkeren.
Programma Kommoenistitsjeskoj Partii Sovetskogo Sojoeza, Moskou 1969, pp. 119120.

Brezjnev de leider, Brezjnev de schrijver werd geeerd en geprezen".
Het was duidelijk dat deze rnemoires een belangrijke propagandistische
functie moesten vervullen. Op de grens tussen verleden en toekomst
wilde de oude, zieke leider zijn yolk een voorbeeld stellen. De morele
code van de strijder voor het communisme is niet meer dan een aantal
bondig geformuleerde beginselen die voor velerlei uitIeg vatbaar zijn en

5 Zie hierover Martin van den Heuvel, De Brerjnevverheerlijking en het opvolgingsprobleem in de Sovjetunie , inlnternationale Spectll(or,januari 1979, pp. 1-10. In 1979 werd aan
Brezjnev de Leninprijs voor literatuur toegekend.
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die bovendien met elkaar in strijd kunnen komen. Met zijn memoires
wilde Brezjnev m.i. nu laten zien hoe deze principes in de harde strijd
van alledag werden ingevuld, zonder overigens aan de morele code te
refereren. Ik wil met nadruk zeggen dat het er mij hier niet om te doen
is, Brezjnevs memoires op hun waarheidsgehalte, hun oprechtheid of
hun literaire kwaliteiten te toetsen, al zullen dergelijke zaken zijdelings
aan de orde komen. Waar het mij om gaat is, te onderzoeken welke
morele en andere kwaliteiten in deze memoires meer of minder sterk
worden benadrukt.

Van het kleine land naar de woeste gronden
Brezjnevs memoires gaan over drie vrij korte episodes uit zijn leven. Het
eerste deel, gepubliceerd in februari 1978, heet He! kleine land (Malaja
Zemlja), de naam die de soldaten gaven aan een bruggehoofd van minder
dan dertig vierkante kilometer op een landtong bij Novorossisk aan de
Zwarte Zee. Het kleine land werd begin februari 1943 veroverd en diende
het Achttiende leger op 15 september van datjaar als een van de uitvalsbases voor de herovering van Novorossisk. In de tussenliggende maanden
werden de loopgraven van het Sovjetleger voortdurend door de Duitsers
bestookt. Brezjnev werd in april tot hoofd van de politieke afdeling van het
Achttiende leger benoemd : hij was de man die propaganda moest voeren,
nieuwe partijleden moest winnen, de moed erin moest zien te houden.
Commanderen deed hij niet. In deze eerste aflevering van het drieluik
staat naar verhouding weinig over het werk en de belevenissen van Brezjnev zelf. Het verhaal gaat hoofdzakelijk over de grote heldenmoed en
opofferingsgezindheid van de 'kleinlanders', de soldaten in de loopgraYen. Brezjnev was niet gedurende de gehele periode februari-september
op het kleine land, maar bezocht het enkele malen. Ik heb stellig de indruk
dat deze episode uit zijn militaire loopbaan werd uitgekozen vanwege het
dramatische effect dat wordt bereikt met het beschrijven van die ene keer
dat hij ernstig in levensgevaar is geweest : tijdens een oversteek naar het
kleine land. Van zijn overige oorlogservaringen beschrijft Brezjnev aan
het eind van het verhaal nog een voorval, toen hij op 12 december 1943 bij
een dreigende doorbraak van de Duitsers tussen Kiev en Zjitomir in de
voorste linies terecht kwam en gedurende enkele minuten op echte
Duitsers schoot !
Drie maanden na He! kleine land verscheen het tweede deel, De Wedergeboorte (Vozrozjdenie). Hierin vertelt Brezjnev over de wederopbouw
van de staalindustrie in zijn geboortestreek, de provincies Zaporozje en
Dnepropetrovsk in de Oekraine. De zwaar beschadigde waterkrachtcentrale in de Dnjepr en het grotendeels vernielde staalbedrijfvan Zaporozje
rnoesten opnieuw tot leven worden gewekt. In de nazomer van 1946 werd
Brezjnev eerste partijsecretaris van Zaporozje (de hoogste autoriteit in de
provincie) en toen een jaar later het ijzer- en staalbedrijf weer kon gaan
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produceren, werd hij overgeplaatst naar Dnepropetrovsk. In zijn beschrijving van deze episode passeert een allerhande van activiteiten van
een eerste partijsecretaris de revue.
Het (voorlopig ?) laatste deel van de memoires werd in november gepubliceerd. De woeste gronden (Tselina) handelt over de ontginning en
ingebruikname van tientallen miljoenen hectaren steppeland in het droge
Noorden van de republiek Kazachstan. Nikita Chroesjtsjov wilde met dit
riskante project een extra graanschuur scheppen, om de voedselproduktie
in bet algemeen te stimuleren en om acbter de hand te hebben als de oogst
in de traditionele landbouwgebieden eens tegenviel. Brezjnev werd als
vertrouweling van Chroesjtsjov naar Kazachstan gestuurd, en hoewel hij
tot augustus 1955 tweede partijsecretaris was, speelde hij de hoofdrol in de
ontginningscampagne.
Met dit drieluik he eft Brezjnev willen laten zien dat hij, zoals een goede
partijleider betaamt, thuis is op de belangrijkste terreinen van de opbouw
van bet communisme : het militaire bedrijf, de industrie en de landbouw.
Het steeds weer terugkerende hoofdthema is de keiharde arbeid voor de
communistische zaak : het ordenen van de chaos, mobiliseren van mensen en realiseren van het onmogelijke, teneinde de grootste doelen van het
communisme naderbij te brengen. Op het kleine land bevonden de soldaten zich in een uiterst hacbelijke positie ; de herbouw van de krachtcentrale en staalfabrieken van Zaporozje in een zeer korte spanne tijds
was een bijkans onmogelijke opgave ; en de ontginning van de woeste
gronden was - Brezjnev geeft het herbaaldelijk toe - een bijzonder riskant
project. AI in bet eerste jaar (1954) moest een grote graanoogst worden
afgeleverd. Maar tocb werd bet onmogelijke gepresteerd. Novorossisk
werd bevrijd, de eerste naoorlogse gieteling van Zaporozjstal werd al na
eenjaar geproduceerd en Kazachstan leverde miljoenen tonnen graan. 'Er
waren natuurlijk moeilijkheden, dat mag niet worden verzwegen' , schrijft
Brezjnev. 'In naam van de toekomst beeft ons volk gedurende heroische
decennia zeer veel geleden en zware beproevingen doorstaan. In verscbillende periodes badden we aan letterlijk alles gebrek : aan spijkers en
petroleum, schoenen en sits, een dak boven ons hoofd en brood. En de
partij vertelde het volk steeds openlijk : we zullen de moeilijkheden en
tekorten te boven komen door koppige gemeenschappelijke arbeid en ons
leven zal geleidelijk beter en beter worden ... Geen enkel yolk is zo op de
proefgesteld als het onze. Maar kijk nu naar ons leven in zijn geheel. Het is
steeds bergopwaarts gegaan. Hoe hoog de hindernissen ook waren, we
hebben ze steeds overwonnen'v.

6

Novyj Mir (hierna. NM), 1978 : 11, p. 27.
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Strijd
Uitgaande van dit hoofdthema zijn de principes van de communistische
moraal in twee groepen samen te brengen, een groep doeleinden en een
groep middelen. De doelen-groep omvat het eerste, derde en elfde principe. Het hoogste streven van een 'bouwer van het communisme' is
immers het naderbijbrengen van de heilstaat, allereerst natuurlijk in het
socialistische Vaderland, de Sovjet-Unie. Dit impliceert zowel een onverzoenlijke houding tegenover de vijanden van het communisme als het
vergroten van het maatschappelijk vermogen. Liefde voor het Vaderland,
heldenmoed en opofferingsgezindheid staan centraal in He! kleine land.
Toen de vijanden van het communisme op 22 juni 1941 het socialistische
Vaderland binnenvielen, 'besloot ik vastberaden en onherroepelijk waar
mijn plaats als communist was. Ik verzocht het Centraal Comite (van de
communistische partij) mij naar het front te sturen, en nog dezelfde dag
werd mijn verzoek ingewilligd ... Ik ben het Centraal Comite van onze
partij er dankbaar voor dat het mijn streven om vanaf de eerste dagen van
de oorlog in het leger te velde te dienen, goedkeurde ... Ik ben er ook
dankbaar voor dat in 1944 mijn verzoek werd ingewilligd om mij niet op
een hoge post te benoemen. Deze benoeming zou mij hebben weggevoerd
van de directe gevechtshandelingen ... Ik werd door slechts een gevoel
geleid : ons land te verdedigen, overal slag te leveren met de vijand en tot
het einde te gaan, tot de volledige overwinning'".
Tussen de regels moet hier natuurlijk worden gelezen dat het helemaal niet
zo vanzelfsprekend was dat Brezjnev zich in het heetst van de strijd zou
begeven. Hij was bij het uitbreken van de oorlog partijsecretaris van de
provincie Dnepropetrovsk, een verantwoordelijke functie, en kwam
slechts aan het front terecht omdat zijn morele overtuiging als communist
hem daartoe dwong. Hij schuwde het gevaar niet. Dat dit de belangrijkste
boodschap van He! kleine land is, blijkt ook uit het dramatische begin van
de memoires. Tijdens een oversteek naar de landtong op 17 april 1943 liep
de boot waarop Brezjnev zich beyond, op een mijn. Brezjnev werd in het
water geslingerd. Maarschalk Gretsjko schreef in 1971 in zijn boek over de
slag om de Kaukasus dat Brezjnev bewusteloos geraakte en slechts dankzij de moed van de matrozen werd gered". Deze toedracht is ook te vinden
in de officiele biografie van Brezjnev, daterend van 1976, die ongetwijfeld
door hem zelf werd goedgekeurd voor zij werd gedrukt. Nu lijkt het me
voor een politiek commissaris geen schande, eerder een eer, om door
toegewijde matrozen te worden gered, maar voor Brezjnev was het bij
nader inzien blijkbaar toch niet heldhaftig genoeg. In zijn memoires wordt
hij niet bewusteloos uit het water gevist, maar helpt hij zelfal zwemmende
bij het redden van de andere overboord geslingerde soldaten !
NM ]978 : 2, p. 7.
Van den Heuvel, p. 5.
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Brezjnev denkt in termen van grote offensieven. Hij wil graag gezien
worden als een onverdroten aanvoerder in de voorste gelederen van de
strijd voor de goede zaak. Ook in Zaporozje en in Kazachstan was het als
aan het front. Hij schrijft dat hij in zijn toespraken vaak de oorlog in
herinnering bracht, omdat de situatie in Zaporozje veel leek op een oorlogsfront : ' de bouwplaatsen waren slagvelden'", In zijn kantoor in AlmaAta hing een grote kaart van Kazachstan aan de muur : 'Net zoals ik
vroeger aan het front de legeronderdelen, hun gevechtszones en aanvalsrichtingen aangaf, zo gaf ik ook nu op de kaart van de republiek de ligging
van honderden landbouwbedrijven en steunpunten aan. Cirkeltjes gaven
de belangrijkste uitvalsbases voor het offensiefaan ... Oude kolchozen en
sovchozen werden aangegeven met rood-groene vlaggetjes, en nieuwe
sovchozen met rode vlaggetjes... ' 10. De centrale' leiding geleek op het
hoofdkwartier van een leger in oorlogstijd, onder leiding van opperbevelhebber Brezjnev.
In een strijd vallen slachtoffers. Keer op keer verhaalt Brezjnev van
onbaatzuchtige strijders die hun leven offerden voor de communistische
zaak en de vrijheid van het Vaderland. Hij verheelt niet dat hij zelf ook het
best had kunnen vallen. Niet aIleen de heldendaden van de strijders van
het kleine land worden geeerd, ook die van de slachtoffers van de ontginningscampagne. Het heroisme van alledag: tractorbestuurder Nesterenko, die verdronk nadat hij z'n collega's had geholpen een bevroren
riviertje over te steken ; bouwvakker Ragoezov, die hulp wilde halen voor
een gestrand konvooi vrachtwagens, maar in de steppe verdwaalde en
bevroor. Brezjnev weet van geen ophouden als het er om gaat de heroische
strijd van het yolk en haar leiders te bezingen.

Arbeid
Strijd betekent hard werken tot nut van 't algemeen. De groep middelen
verenigt zedelijke principes die allemaal een kwalificatie geven van de
arbeid en het verkeer tussen mensen. Dit zijn de overige principes van de
communistische moraal, met name het tweede, vierde, vijfde en negende.
Leonid Brezjnev treedt uit zijn memoires naar voren als een harde werker
die dag en nacht op pad was en zich geen moment rust gunde. In Kazachstan kreeg hij twee maal een hartaanval, maar: 'ik had geen tijd om ziek te
zijn" 11. Zijn werk bestond voor een groot deel uit het orde scheppen in de
chaos. Men denkt weI eens dat bijkans alles in de Sovjet-Unie wordt
gepland, maar uit Brezjnevs memoires krijgt men een heel ander beeld.
Zowel in Zaporozje als in Kazachstan heerste de chaos, en het was

9 NM 1978 : 5, p. 10-11.
10 NM 1978: 11, p. 9.
11 NM 1978: 11, p. 49.
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Brezjnevs taak die te bedwingen en te zorgen dat er resultaten werden
geboekt. In Zaporozje werkten 47.000 bouwvakkers in 40 bouwbedrijven
van verschillende ministeries langs en door elkaar heen. Er waren geen
werkscherna' s en bureaucratische twisten waren aan de orde van de dag.
In Kazachstan moest zo mogelijk nog meer geimproviseerd worden : hoe
te komen aan ploegen die in staat waren de keiharde steppe te scheuren ?
ieder voorjaar ploegen, ofniet ? wanneer zaaien ? hoe diep zaaien ? Van
dergelijke kwesties hing het slagen van het hele project af, en zij moesten
ter plekke, door vallen en opstaan, worden opgelost.
Brezjnev, de hoogste autoriteit, reist van hot naar her, luistert naar de
bouwers en de ploegers, praat met weerspannige functionarissen, overtuigt de twijfelaars, zegt de Iuien en de incompetenten waar het op staat en
luistert naar de adviezen van deskundigen. Brezjnev is degeen die de
duizenden werkers tot een collectief smeedt en hen grootse prestaties laat
verrichten. Het is wei duidelijk dat het werken onder de eigenzinnige
Nikita Chroesjtsjov hem niet in z'n koude kleren is gaan zitten.
Chroesjtsjov had er een handje van z'n zin door te drijven, de adviezen van
deskundigen in de wind te slaan en zijn collega's voor schut te zetten.
Brezjnev heeft daar een soort Chroesjtsjov-complex aan overgehouden :
hij benadrukt dat een goede partijleider moet kunnen luisteren, ook naar
kritiek en zelfs naar kritiek van zijn ondergeschikten. Hij moet problemen
rustig en vriendelijk doorpraten, zijn emoties in bedwang houden en de
mensen niet afsnauwen of vernederen. Ais hij mensen iets tegen hun zin
willaten doen, gaat dat het beste door op hun schaamte- en eergevoel te
werken. Straffen moet hij aIleen in het uiterste geval. Brezjnev keert zich
tegen 'heethoofden' die bij een bedrijfsongeval meteen 'sabotage !'
roepen. Immers, schrijft hij, met straffen bereik je aIleen maar dat de
mensen bang worden en, om zich in te dekken, alles volgens de regels van
het boekje gaan doen. Als dat zou gebeuren (als bijv. aIle veiligheidsvoorschriften in acht zouden worden genomen) zou dat tot enorme vertragingen leiden. Risicos moeten er nu eenmaal genomen worden, dus : straffen
is oneconomisch.
Naast het organiseren zag Brezjnev aIs zijn belangrijkste taak het 'politieke werk' . In de oorlog was dit zijn hoofdtaak, daarna een neventaak. De
standvastigheid van de soIdaten van het kleine land verklaart hij uit het
door hem geleide politieke werk : politieke opvoeding, visuele agitatie,
oppeppen van het moreel. Tijdens zware gevechten in april 1943 schreef
hij een vlammende oproep, en de soldaten sneden zich in hun hand om
deze oproep met hun bioed te kunnen ondertekenen. Een exemplaar werd
naar Stalin gestuurd. De ernst waarmee Brezjnev steeds opnieuw het grote
be lang van visuele agitatie benadrukt, doet de Westerse lezer nogallachwekkend aan. Visuele agitatie is het ophangen van spandoeken met opzwepende leuzen ('Roem aan de CPSU' of 'Eer aan de bouwers van
Zaporozjstal') en het neerzetten van borden waarop goede werkers worden geprezen en de behaalde produktieresultaten in beeld worden ge-
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bracht. 'Het is een grote vergissing te denken dat de mens aan materiele
stimulansen genoeg heeft", schrijft hij in Wedergeboorte. 'Nee, een sovjetmens heeft heel veel nodig : het bewustzijn van zijn betrokkenheid bij
de grote zaak, het streven om zich in zijn werk tot uitdrukking te brengen,
een gevoel van trots op zijn vaardigheden, de achting van zijn kameraden,
eer' 12. Ais hij in Zaporozje arriveert, blijkt dat er niets aan visuele agitatie
wordt gedaan, en hij kapittelt de politieke werkers dat daar snel verandering in moet komen. Brezjnev is er rotsvast van overtuigd dat deze vorm
van agitatie een belangrijke bijdrage tot de grootse prestaties van het
sovjetvolk leverde. Bij wijze van argumentatie geeft hij deze imaginaire
samenspraak : 'De een of andere jonge vrouw vroeg haar man bijvoorbeeld : «Hoe komt het dat anderen worden geprezen, maar over jou met
geen woord wordt gerept ?» Of een kind vroeg : «Papa, waarom klappen
ze voor oom Pjotr, en niet voor jou ?»' 1] •
Leonid Brezjnev treedt uit zijn memoires naar voren als een voorbeeldig
partijleider, een gestaald maar menselijk strijder voor bet geluk van het
sovjetvolk en heel de mensheid. Hij weet van aanpakken en schuwt het
gevaar niet. Een bekwaam organisator en improvisator, die niet bang is
risicos te nemen en zijn verantwoordelijkheid niet op anderen afwentelt.
Een paternalistisch leider die de taal van het yolk spreekt, de mensen de
waarheid zegt maar hen niet in de grond trapt. Aileen zijn bescheidenheid
vermag hij nergens in deze memoires te roemen. Leonid Iljitsj is, als we
hem zelf mogen geloven, de door het yolk geeerde planner van het menselijk geluk.

12 NM 1978 : 5, p. 20.
13 NM 1978 : 5, p. 20.
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Het secundair onderwijs vernieuwen . • •
Natuurlijk, maar hoe ?
Paul Desmet

Onder het motto' Maximale ontplooiingskansen voor allen worden we de
laatste jaren geconfronteerd met een blijkbaar onstuitbare trend naar een
bepaalde vorm van vernieuwing van het secundair onderwijs. Om dit te
kunnen realiseren is men van oordeel, dat leerlingen die het zesde leerjaar
van het basisonderwijs verlaten, nog een tijd lang in het secundair onderwijs samen, d. w .z. liefst in heterogene groepen of in groepen onafhankelijk van belangstelling en aanleg, geobserveerd moeten worden terwijl de
basisvorming wordt voortgezet. Bovendien wil men de mondigheid en de
verantwoordelijkheidszin van de jongeren vergroten door veelvuldiger
gebruik van zgn. actieve methodes die het persoonlijk optreden stimulereno Men beroept zich voor dit alles niet aIleen op een onderwijs- en
maatschappijvisie, maar ook op voorbeelden uit het buitenland. Bevinden
we ons op de goede weg ?
'I

De gemeenschappelijke start
V ~or kinderen die op 12-jarige leeftijd het basisonderwijs verlaten, twee of
drie afzonderlijke secundaire scholen voorzien is ongunstig als men allen
optimale ontplooiingskansen wil bieden, niet aileen omdat voorbepaalde
kinderen de keuze nog niet mogelijk is, maar ook - misschien vooral omdat bij een aantal ouders zeer secundaire en weinig rationele motieven
bepalend zijn voor de schoolkeuze.. Aldus worden de beste kansen, de aan
de capaciteiten en belangstelling van de jongere aangepaste kansen, voor
een moeilijk te bepalen percentage van leerlingen in de praktijk onmogelijk
gemaakt. Daarnaast zijn er nog tal van andere motieven om een vernieuwing van het secundair onderwijs te verantwoorden, die meestal in
dezelfde lijn liggen.
am optimale ontplooiingskansen te kunnen bieden moet, aldus de deskundigen, de basisvorming na beeindiging van het zesde leeriaar voor aIle
leerlingen verlengd worden. Met uitzondering van het eerste leerjaar b,
waarin niet eens 10% van de leerlingen terechtkomen, volgen in het
vemieuwd secundair onderwijs (V.S.O.) meer dan 90% samen hetzelfde
programma voor 30 van de 32 wekelijkse lesuren in het eerste gemeenschappelijke jaar en voor 20 lesuren in het tweede jaar.

890

Streven/juli

Waarom moet de gemeenschappeIijke vorming, die in het basisonderwijs
al zes jaar geduurd heeft, nog verlengd worden ?
- Uitstel studiekeuze moet de leerkrachten de mogelijkheid bieden om
hun leerlingen nauwgezet te observeren om ze beter te kunnen
orienteren.
- Brede basisvorming is een grondige kennismaking met 'de zes vormingscomponenten (de ethisch-religieuze, de verbaal-literaire, de
technologische, de muzische, de exactwetenschappelijke en de
menswetenschappelijke), die aIle van fundamenteel be lang zijn om
later de passende keuze te kunnen doen.
- Heterogene groepen zijn wenselijk, niet aIleen omdat men met homogene groepen zou 'vervallen in het vroegere orienteringspatroon',
maar ook omdat de sociale integratie erdoor wordt bevorderd.
Is dit nu de beste oplossing ? Is dit allemaal weI zo vanzelfsprekend ?
1. Voor wie moet de studiekeuze eigenlijke worden uitgesteld ? Zijn het
de ouders of de leerkrachten die vragen naar uitstel ? Of geen van beide ?
Voor hoeveel leerlingen is uitstel van studiekeuze op 12-jarige leeftijd
wenselijk of noodzakelijk ? M.a. w. welk percentage van leerlingen kan na
een zesjarige observatieperiode in de basisschool door leerkrachten,
ouders en P.M.S.-centrum met een hoge zekerheidsgraad in een bepaalde
richting georienteerd worden ?
Het antwoord op elk van die vragen zal sterk verschillen naargelang het
komt van leerkrachten en P.M.S.-centra enerzijds en onderwijsdeskundigen of theoretici anderzijds. Het verschil is zo groot als de kloof tussen
praktijk en theorie diep is. Wie in de praktijk staat, weet dat ervaren
leerkrachten in overleg met het P.M.S.-centrum tot een hoge trefzekerheid in staat zijn wat de orientering van 12-jarigen betreft, terwijl de
moderne onderwijsdeskundigen staande houden dat voor de overgrote
meerderheid van de 12-jarigen de keuze weinig zinvol is.
De werkelijkheid wil, dat wijze ouders hun kinderen in hun groei naar
volwassenheid voortdurend laten kiezen : zij bieden hun kinderen de
kansen die ze menen goed te zijn, aangepast aan hun individuele aanleg en
belangstelling. Ouders hebben een uitzonderlijk grote invloed op hun
kinderen door alles wat ze zijn en doen : de manier waarop ze met elkaar
spreken, de wijze waarop ze hun eigen werk opvatten, hun vrijetijdsgebruik, de waarden die ze belangrijk achten, enz.
De verschillen die het resultaat zijn van twaalf jaar opvoeding vormen,
samen met de verschillen in aanleg, de uitgangsbasis voor het secundair
onderwijs. Maar willen nu de onderwijsvernieuwers aan al die kinderen
hetzelfde programma aanbieden ? Het schoolsysteem kan toch het recht
niet opeisen om de kinderen aan de verantwoordelijkheid van hun ouders
te onttrekken, het moet integendeel hun vrijheid, hun rechten en hun
prioriteiten respecteren. Zouden de ouders dan niet beter over de onderwijsvernieuwing objectief geinforrneerd worden? Over ingrijpende wijzi-
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gingen in het schoolsysteem moeten ouders toch hun mening kunnen
formuleren.
Welke school wensen de ouders voor hun kinderen ? De beste school, d.i.
de school die hun kinderen de beste kansen biedt ... En die school moet
groeien in en uit de plaatselijke gemeenschap en aldus inspraak garanderen. Als iets dergelijks mogelijk is in Groot-Brittannie, waarom dan bij ons
. niet ? In de tijd van het Verlicht Despotisme beslisten de leiders van het
yolk over wat 'goed' was voor de mensen, in moderne (rechtse en linkse)
dictaturen is dat niet veel anders. Wat de laatste jaren nogal dogmatisch
wordt verkondigd i. v .m. onderwijsvernieuwing, roept vaak herinneringen
op aan vroegere tijden of verwijst ongewild naar bepaalde hedendaagse
regimes. Ais we onderstellen, dat men voor 70% van de kinderen - vermoedelijk is .het nog veel meer - op 12-jarige leeftijd over voldoende
gegevens beschikt om ze een fundamentele optie te laten doen, dan moet
aIleen nog voor de resterende 30% de studiekeuze worden uitgesteld. Op
grond waarvan wil men die keuze dan nog uitstellen voor de 70% die reeds
kunnen kiezen ?
2.' Een brede basisvorming is meer dan ooit noodzakelijk in een tijd
waarin het latere beroep steeds minder gebonden is aan de gevolgde
studieriehting(en). Bovendien 'zijn alle vakken in de gemeenschappelijke
startfase essentieel, omdat ze verwijzen naar fundamentele vormingscomponenten' of domeinen waartussen de leerlingen na verloop van
tijd zullen moeten kiezen. Overigens zouden ze door een te vroege keuze
of 'door een al te vlugge toespitsing op een van de componenten later
benadeeld worden in hun deelname aan de totale cultuur'.
Het klinkt allemaal nogal vaag of verwaand, vooral als de school zich te
veel als taak gaat stellen de 'negatieve invloeden' van het gezinsmilieu of
de te sterke orientering in een bepaalde riehting weg te werken. Let weI,
hier kan het begrip 'prioriteiten' even goed gehanteerd worden als 'negatieve invloeden'. Het zuiverste en misschien meest boeiende recht van
ouders is, dat ze zelfhun eigen prioriteiten rnogen bepalen. Die prioriteiten
leggen ze voor een deel al vast voordat hun kinderen geboren worden en
kunnen van gezin tot gezin sterk verschillen ; ze leggen bepaalde klemtonen waardoor andere, vaak even belangrijke, facetten geen of weinig
aandacht krijgen, wat uiteraard verband houdt met hun eigen beperktheid,
soms ook met hun inzicht dat het een illusie is, dat men kinderen aIle
mogelijkheden kan bieden.
Gewapend met hun eigen begaafdheid en kennis en metjaren orientatie en
prioriteiten van thuis uit (1/6 tot 1/7 van het hele leven), komen de twaalfjarigen het secundair onderwijs binnen ... Moeten ze dan nog verder werken op basis van hetzelfde programma, liefst in heterogene groepen ?
Eigenen onderwijstheoretici zich hier niet te veel reehten toe, over de
hoofden van de overgrote meerderheid van leerkraehten, ouders en leerlingen heen ? Overschatten ze zichzelf en de school niet ? De school weet
toch ofzou toch moeten weten, hoe beperkt haar mogelijkheden zijn. Hoe
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eenzijdig zouden volwassenen zijn, als ze uitsluitend het resultaat waren
van wat de school hun geleerd had ? De school beschikt hoegenaamd over
geen monopolie als inleiding tot de cultuur. We dachten dat Illich al meer
bijgedragen had tot de demystificatie van dat heilige huisje, de school ...
3. Oat een heterogene samenstelling van de klassen - d.w.z. in elke
afzonderlijke klas de grootst mogelijke verscheidenheid in begaafdheid,
belangstelling, sociale achtergrond enz. - moet worden nagestreefd, ligt
helemaal in de lijn van de vernieuwingstheorie : grotere sociale integratie
kan niet bereikt worden zonder dat daartoe ook structureel kansen geboden worden ; werkelijk uitstel van studiekeuze kan slechts worden gerealiseerd door het vroegere orienteringspatroon met zijn klassamenstelling op basis van thuismilieu en begaafdheid volledig uit te schakelen.
Dat de meningen over heterogeniteit bij de V.S.O.-voorstanders sterk
uiteenlopen, is ons bekend, maar als ze - in tegenstelling met de radicalen pleiten voor 'een gematigd homogene samenstelling van de klasgroepen,
dan wensen ze toch altijd nog een heterogeen schoolpubliek.
Wanneer is een groep heterogeen ? In het bewustzijn dat volkomen
heterogeniteit niet bestaat, mogen enkele voor de hand liggende voorwaarden toch niet uit het oog verloren worden: zonder gemengd onderMJijS (meisjes enjongens samen) is er van heterogeniteit geen sprake ; met
·verschillende schoolnetten (vrij onderwijs en rijksonderwijs) is er van
'heterogeniteit geen sprake ; zonder onafhankelijke middenschool is er van
heterogeniteit geen sprake. In de Angelsaksische literatuur en praktijk
spreekt men van 'social mixture' (alle sociale klassen samen) en 'coeducation' (gemengd onderwijs). Door het begrip heterogeniteit aldus te benaderen, willen we alleen de vraag stellen naar onze plaatselijke mogelijkheden om consequent te zijn op dat stuk ... En dan hebben we het nog niet
eens over heterogene klassen, maar over een heterogeen schoolpubliek,
dat misschien in gematigd homogene klassen is verdeeld, maar heel heterogeen van samenstelling kan worden, m.a.w. een zo groot mogelijke
verscheidenheid van leerlingen kan opleveren, telkens wanneer sociale,
artistieke, motorische of emotionele kwaliteiten centraal staan. Laten we
nog afzien van andere schoolnetten en in het Vrij Katholiek Onderwijs de
vraag stellen naar de verscheidenheid van het schoolpubliek in elke
school. Geven de scholen die met het V.S.Q. experimenteren, een
duidelijk antwoord op die vraag? Is m.a.w. een V.S.O.-school die uit
haar traditioneel publiek blijft recruteren, een echte V.S.O.-school ?
Op de heterogene klassen als ziekteverwekker en de binnenklasdifferentiatie, inhaallessen en verdiepingscursussen als geneesmiddelen gaan we
liefst niet te vee I in, omdat de theorie van ' de heterogene klasgroep die
'stimulerend werkt, zowel op de begaafde als op de minder begaafde
leerlingen", nergens in de praktijk gerealiseerd werd en wordt. Onderzoekingen in Groot-Brittannie (J.C. Lunn), Zweden (U.S. Dahllof) en de
Verenigde Staten (W.R. Borg) hebben uitgewezen, dat heterogene klas.groepen nadelig zijn voor de psychologische ontwikkeling en voor de
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vorming zowel van de minst als van de meest begaafde leerlingen en niet
bevorderlijk voor een betere sociale integratie. Verder blijkt, dat de overgrote meerderheid van de leerkrachten de absolute voorkeur geeft aan het
onderwijzen van homogene groepen, niet in het minst omdat de doorsneeleerkracht slechts tot doorsneewerk in staat is. In het Creighton-Report van 1976 lazen we, dat uitzonderlijk begaafde leerkrachten met een
aangeboren zin voor spontaneiteit, orde en creativiteit er konden toe
komen degelijk werk te leveren met heterogene groepen, op voorwaarde
dat ze bereid waren tweemaal zo hard te werken als hun collega' suit het
klassieke onderwijs. Het ware al te simplistisch te hopen dat we die
problemen zouden kunnen oplossen met 'een nieuw lerarenprofiel", dat
het resultaat zou moeten zijn van een aangepaste opleiding ofherscholing.

De vernieuwing en haar inspirerende kracht
Vit dit alles willen besluiten, dat we de vernieuwing van het secundair
onderwijs mogen afschrijven of stopzetten, zou een gemakkelijkheidsoplossing zijn. Ze blijft niettegenstaande alles een dringende aangelegenheid, maar ze mag niet hals over kop gebeuren, niet zonder grondige
studie, niet zonder een veelzijdige en kritische benadering van het hele
onderwijssysteem.
De grootste verdienste van de internationale beweging voor de hervorming van het secundair onderwijs is ongetwijfeld de inspiratie die ervan is
uitgegaan om ons te vanzelfsprekend secundair onderwijs ter discussie te
stellen, om te zoeken op welke manier we aIle jongeren gelijke kansen' of
beter gezegd 'aangepaste kansen' kunnen bieden, om bijgevolg structuren
en methodes te herdenken.
Zo werd ons nooit zo duidelijk als in de voorbije jaren van sensibilisering
voor de onderwijsproblematiek, dat de sociale achtergrond van de familie
voor de definitieve keuze tussen algemeen vormend, technisch en beroepsonderwijs een niet te onderschatten invloed heeft, ondanks het advies van de basis school en het P.M.S.-centrum. Meer dan ooit is het ook
tot ons bewustzijn doorgedrongen, dat er in bepaalde streken van ons land
zelfs nog voorbereidende - of van secundaire scholen afhankelijke - basisscholen bestaan die voor een aantal ouders aanleiding zijn tot preselectie
van een secundaire school, voor hun kinderen tussen drie en elfjaar. Vit
de praktijk blijkt bovendien, dat de keuze van een bepaalde afdeling voor
secundair onderwijs dikwijls ondergeschikt is aan de naam van de school.
Men kiest vaak voor een school, niet voor een afdeling. Daardoor verloopt
de overgang naar een andere afdeling binnen dezelfde school gewoonlijk
zonder problemen, terwijl de moeilijkheden bij ouders zowel als bij leerlingen beginnen zodra de verandering van afdeling een verandering van
school tot gevolg heeft. We zouden tal van problemen oplossen als we aile
leerlingen tot b. v. op 14-jarige leeftijd konden blijven orienteren binnen
dezelfde, eventueel multilaterale, middenschool.
'I
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In vele opzichten ontbreekt het in onze traditionele school aan flexibiliteit : de afdeling is heilig en dwingt de leerlingen aIle geprogrammeerde
vakken te volgen op hetzelfde niveau ; optiemogelijkheden, zoals een
combinatie van theoretische en praktische vakken, worden niet geboden ;
verschillende niveaus voor verschillende vakken op basis van aanleg en
bekwaamheid van de individuele leerling zijn onbestaande ; in de structuur van de traditionele programma's voor secundair onderwijs zitten onvoldoende kansen voor persoonlijke keuze, d. w .z. voor verantwoordelijkheid. Die structuur leidt soms zelfs tot een soort onmenselijkheid, nl.
telkens als een school zich veroorlooft een leerling te laten vallen die zich
niet aan de school of de afdeling kan of wil aanpassen ; een vernieuwde
structuur daarentegen moet een passende oplossing vinden voor elke
leerling. Een dergelijke filosofie legt men niet naast zich neer, maar men
zoekt hoe men ze het best kan realiseren.
Hebben we in naam van 'het waarborgen van de vrije schoolkeuze', in
naam van 'de schoolvrede ' of 'de schoolstrijd', ook planologisch niet
hopeloos geknoeid ? Zonder centraal plan rezen tijdens de voorbije decennia, op interessante en minder interessante plaatsen, scholen en
schooltjes als paddestoelen uit de grond. Scholen kunnen te klein, maar
ook te groot zijn om maximale ontplooiingskansen te waarborgen. Terwijl
een rationeel plan bij het begin van de schoolexpansie had moeten staan,
komt nu het rationalisatieplan achteraf.
Dat we de vernieuwing niet nodig hadden om te experimenteren met
nieuwe of minder gebruikte methodes, is juist, maar de vernieuwing heeft
velen aangespoord om eens op een andere manier te proberen. In die
methodes steekt vooral de bedoeling om met het onderwijs dichter bij de
werkelijkheid te komen en om de jongeren tot actievere medewerking aan
te zetten. Aldus kan de klooftussen de lessen in de klas en de praktijk in de
omringende wereld kleiner worden. Heel goed voorbereide projecten
kunnen nieuwe dimensies openen en een verrijkende afwisseling zijn bij de
klassieke ex-cathedra lessen.

Vernieuwing in bet buitenland
De idee van 'een school voor allen' is niet nieuw : Comenius verkondigde
die visie reeds in de 17de en de Condorcet in de 18e eeuw. Ze is overigens
eerst in de 20e eeuw in de ontwikkelde landen volledig gerealiseerd op het
niveau van het basisonderwijs. Naarmate de verlengde schoolplicht ofhet
verlengde basisonderwijs werd nagestreefd in de Verenigde Staten ontwikkelde de 'comprehensive school' er zich geleidelijk tussen 1890 en
1930 op het niveau val) de middenschoolleeftijd. Naarmate dit nieuwe
schoolniveau zich onafhankelijker van de basisschool ging opstellen,
groeide het tussen de twee wereldoorlogen gaandeweg uit tot de 'Junior
High School' of middenschool. De comprehensieve school was geen
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breuk met het verleden, geen radicale omwenteling, maar het resultaat van
een natuurlijke evolutie.
In de Sovjet-Unie werd de comprehensive school geboren uit de Revolutie van 1917. In haar doelstellingen en concrete aanpak stond ze onmiddellijk volledig in dienst van de marxistische wereldbeschouwing. In dit land
vol analfabetisme was het secundair onderwijs echter zo goed als onbestaande en werd de uitbouw van het onderwijs voor allen tot op 14-jarige
leeftijd geleidelijk nagestreefd. Zoals in de V.S. was er dus ook in de
Sovjet-Unie geen breuk met een vroeger systeem.
In de Skandinavische landen duurde het tot na de Tweede Wereldoorlog
voordat een bepaalde vorm van comprehensief onderwijs werd overwogen. De experimentele periode viel in feite samen met de expansie van het
secundair, vooral het technisch secundair onderwijs. Het is weI merkwaardig, dat het democratische en progressieve Zweden voor een aantal
deskundigen bij ons het schoolvoorbeeld werd van de vernieuwing, terwijl
de voorwaarden zo grondig verschilden en het tijdstip in de ontwikkeling
van het schoolwezen hoegenaamd niet te vergelijken is. Het resultaat van
de vernieuwing in Zweden is trouwens ook niet goed. Er bestaan boeiende
boeken over het Zweeds schoolsysteem, maar telkens weer vergeet men
er een hoofdstuk in te schrijven over de praktijk ervan : de kloof tussen
theorie en praktijk is inderdaad nergens dieper.
Misschien biedt de Bondsrepubliek Duitsland de oplossing? Met de
'Kooperative Gesamtschule' (multilaterale school) probeert men inde
B.R.D. de beproefde waarden uit de traditionele school te bewaren door
zonder geintegreerde structuur of heterogene groepen aile mogelijkheden
in dezelfde school aan te bieden. Dit experiment getuigt van wijsheid en
gezond verstand 1. Kort samengevat gaat het in de 'Kooperative Gesamtschule' of multilaterale school om een schoolvorm op het niveau van de
middenschoolleeftijd, waar men het beste van het traditionele en van het
vernieuwde schoolsysteem met elkaar poogt te verzoenen. De vele nadelen van het traditionele systeem worden immers opgevangen doordat aile
leerlingen na het lager onderwijs naar dezelfde secundaire school overstappen en binnen de school, na een korte observatietijd van enkele
maanden, over de verschillende hoofdstudierichtingen beschikken onder
eenzelfde directie. De sociale integratie tussen zeer verschillende leerlingen wordt er bevorderd, niet op basis van opgelegde structuren, maar op
basis van gemeenschappelijke belangstelling voor b. v. een bepaalde
sporttak, muziek, toneel, electronica ofwat men ook boven de beschotten
van de studierichtingen aan parascolaire activiteiten nog zou kunnen
bedenken.
Van aIle Europese landen is Groot-Brittannie voor het geintegreerd comprehensief secundair onderwijs vermoedelijk het interessantste voorbeeld.
Daarvoor zijn tal van redenen : een lange democratische traditie ; 30-40
jaar geleden een hoger percentage geschoolden dan in andere Europese
landen ; een gedecentraliseerd schoolwezen met zin en kans voor initiatief
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aan de basis ('Local Education Authorities') ; een sterk ontwikkelde zin
voor de benadering van de gehele mens in de leerling ('pastoral care') ; de
zin voor zuivere en echte experimenten, wat in de vernieuwingstrend b. v.
tot uiting komt in de onderscheiden methodes om de verschillen in aanleg
en belangstelling van de leerlingen tegemoet te komen ; een experimentele
periode van dertig jaar, tot men in 1976 de laatste 20% dwong naar het
comprehensief systeem over te stappen- ... Niet dat het nu in Engeland
ideaal zou zijn : zes boekdelen Black Papers on Education zijn er de
laatste tien jaar al verschenen met reacties tegen het comprehensief systeem, niet zomaar uit de conservatieve hoek, maar met grondige en
doordachte kritiek. Toch blijft Groot-Brittannie in Europa het prototype
voor een relatief gezonde evolutie naar comprehensiviteit.
Zijn er in het buitenland correctieven op het systeem van de zogenaamde
gemeenschappelijke start in het secundair onderwijs ? Er zijn vele voorbeelden van 'streaming' (homogene klassen) en 'setting' (niveaugroepen,
vooral voor wiskunde, wetenschappen en talen) in Groot-Brittannie en de
Verenigde Staten. In de D.D.R. en de andere landen van het Oostblok
wordt de individualisering verzekerd door de ' Ausserunterrichtliche Arbeitsgemeinschaften' ('para' -scolaire activiteiten in de namiddag) en buiten de eenheidsstructuur - door een beperkt aantal elitescholen, waar
uitzonderlijk begaafde leerlingen reeds vanaf hun tiende jaar, soms zelfs
vroeger, worden opgenomen. Soms spreken we met een medelijdende
glimlach over het marxistisch realisme ... Met dit realisme voorzien de
Oosteuropese landen echter in aangepaste scholen zowel voor de zeer
begaafde als voor de zeer zwakke leerlingen. Moeten we misschien verlangen naar private scholen zoals die voor een kleine 10% in Groot-Brittannie en de V.S. bestaan ?

Vergeten wij dan Diets ?
Er is echter meer ... In het hele onderwijsgebeuren bekleedt de leraar een
centrale plaats. Onderwijs en opvoeding op school zijn in de eerste plaats
mogelijk door de voortdurende wisselwerking tussen leraar en leerlingen.
Het theoretisch beste schoolsysteem is slecht, als leerkrachten er niet of
onvoldoende achterstaan en een school wordt des te beter naarmate de
betrokkenen er zich meer mee identificeren. Daarom is het voor het
onderwijs uitermate belangrijk dat de beslissingen daar worden getroffen
waar men met de gevolgen van die beslissingen moet leven.
In ons land heeft de toenemende centralisatie in het onderwijs de veld-

1 Cfr. ons artikel Het V.S .0. in de Bondsrepubliek Duitsland in Doscko-documentatie ,
februari 1979.
2 Margaret Thatcher, de nieuwe Britse premier, die in het begin van de jaren 70 tijdens de
regering-Heath minister van nationale opvoeding was, heeft in mei 1979 de verplichting, die
nog niet volledig in de praktijk is omgezet, weer opgeheven.
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werkers aan de basis in zekere mate verlamd. Hun verantwoordelijkheidszin, hun fantasie en hun initiatief worden geleidelijk afgestompt.
Aldus worden geschoolde mensen die zelf moeten opvoeden tot kritisch
denken, persoonlijke verantwoordelijkheid en persoonlijk engagement,
herleid tot functionarissen die op bevel van het centraal gezag verordeningen en voorschriften uitvoeren. Met een steeds ingewikkelder, bureaucratisch perfectionisme wordt hun de tijd en de zin ontnomen die
nodig zijn om het autonoom denken en handelen te hevorderen. Wie
voortdurend in contact is met leerkrachten en directies, wordt geconfronteerd met defaitisme en soms verregaande onverschilligheid : ' Maak
je daar niet druk om, het is verloren moeite, ze zullen aan de top weI
beslissen'. De topfunctionarissen van de verschillende zogenaamde representatieve, bij het onderwijs betrokken, groepen zeggen in belangrijke
aangelegenheden meestal voor, wat ze hun leden willen doen zeggen. We
missen objectieve informatie i.v.m. de vernieuwing van het secundair
onderwijs, met het gevolg dat het goede ervan soms zelfs minder goed
overkomt. Een theoretische totaalvisie wordt tot slogans vereenvoudigd
en dogmatisch als het enig goede voorgesteld. De wit-zwart-benadering
van de vernieuwde tegenover de traditionele secundaire scholen zou
lachwekkend zijn, als ze niet zo tragisch was. Naar het buitenland verwijst
men in oncontroleerbare veralgemeningen ; ervaringen die in de eigen
kraam niet passen, worden verzwegen. Het specialistenjargon draagt
verder het zijn bij om de gewone leerkracht monddood te maken. Politieke
druk en koehandel aan de top doen de rest. Van een onatbankelijk orgaan
dat na verloop van een betrouwbare experimentele periode het traditionele en het vernieuwde systeem wetenschappelijk zou evalueren met de
bedoeling er de passende conclusies uit te trekken, is er nog altijd geen
sprake. Het traditioneel onderwijs wordt intussen sinds jaren gediscrimineerd: gunstige leerlingennormen, pedagogische steun door vrijgestelden, publikaties enz. worden uitsluitend ter beschikking gesteld van de
vernieuwde scholen. Zo worden de traditionele scholen onder druk gezet
om ook over te stappen. Voortdurend wordt de slogan 'gelijke kansen'
verward met 'maximale ontplooiingskansen voor verschillende leerlingen'.
Zo komt de globale aanpak van de vernieuwing ongeloofwaardig over en
begint men aan de basis naar meer nuancering te vragen. In Groot-Brittannie, waar de voorwaarden voor de vernieuwing veel beter waren dan bij
ons, deed men er, zoals reeds gezegd, dertigjaar over vooraleer men tot de
veralgemening van de 'comprehensive school' besloot (zie noot 2). Bij ons
zou men het in de helft van de tijd willen gedaan krijgen. In die omstandigheden zijn de kansen op slagen gering. Wat wordt het als zij die een
dergelijke vernieuwing niet wensen, worden gedwongen naar de nieuwe
structuur over te stappen ?
En hoe worden de ouders om wier kinderen het gaat, geinforrneerd ? De
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afstand tussen de onderwijsverantwoordelijken en de basis is zo groot, dat
ze elkaar gewoon niet meer kunnen verstaan. Weten de ouders wat men in
de centrale organen aan het plannen is ? Men mag ouders niet indoctrineren of voor de gek houden, men moet ze objectief informeren.
Overigens zijn er in ons schoolwezen nog tal van andere remmende
factoren die niet in een handomdraai overwonnen kunnen worden. We
denken b. v. aan : de prive-eigendom van de scholen met faciliteiten die
zeer sterk kunnen verschillen van school tot school ; de meestal niet zo
deskundige en - voor het publiek waaruit de leerlingen komen - niet zo
representatieve inrichtende machten ; de eigen geest en de eigenschoolvisie, die met de grootste inspanningen werden opgebouwd ; de aan de
traditionele secundaire school aangepaste infrastructuur ; de reeds afgesloten uitbouw van de verschillende vormen van secundair onderwijs
vooraleer men de vernieuwing lanceerde ... De menselijke en structurele
problemen die met dit alles samenhangen, zijn niet te overzien : ze staan
b. v. het ontstaan van de zo noodzakelijke onafhankelijke middenschool
op de meeste plaatsen in de weg en maken de werking van vele Regionale
Coordinatiecornmissies tot frustrerende ervaringen.
Een fundamentele pedagogische en structurele vernieuwing maakt ook
minder kansen in een periode van economische recessie en denatalisatie :
in de huidige tijd kunnen we niet zoveel wagen als b. v. twintig jaar
geleden.

Hebben we een oplosslng ?
In een oplossing die de oplossing zou zijn, geloven we helemaal niet. Dat
zou al even verkeerd zijn als het vemieuwde systeem dat we om een aantal
redenen menen ter discussie te moeten stellen. We kunnen slechts enkele
ideeen ter overweging geven. Het gaat om prioriteiten die de geest en de
filosofie van de vernieuwing respecteren, maar die de weg naar de vernieuwing situeren binnen het ruimer kader van lager en secundair onderwijs, coeducatie en rationalisatie. Niet de gemtegreerde comprehensieve
onderwijshervorming is de eerste stap, maar: het structureel waarborgen
van een lager onderwijs dat de zuivere orientatie van de leerlingen verzekert ; het uitbouwen van het gemengd onderwijs, dat pedagogisch dringend nodig is ; de rationalisatie met daarin de decentralisatie en de ruimtelijke atbakening van een recruteringsgebied voor elke school.
1. Om de studiekeuze uit te stellen en maximale ontplooiingskansen van
aIle leerlingen te waarborgen tot na het zesde leerjaar, rnoeten aile lagere
scholen die atbangen van ofnauwe relaties onderhouden met een bepaalde
vorm van secundair onderwijs, onafbankelijk worden en elk over hun
eigen recurteringsgebied (zie punt 3) beschikken. Enkel op die wijze kan
ongezonde concurrentie tussen scholen worden uitgeschakeld en kan de
samenwerking tussen lagere scholen onderling en met het secundair onderwijs worden bevorderd. Eerst als we het lager onderwijs volledig op die
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manier zullen hebben uitgebouwd, zullen we over de basis beschikken
voor een objectieve observatie en een onafbankelijke orientatie van de
12-jarigen.
2. Dat we nog steeds niet aan de veralgemening van het gemengd onderwijs toe zijn, is op zijn minst verwonderlijk. Wie in het jongens- of
meisjesonderwijs staat, kent de geforceerde en onnatuurlijke contacten
tussenjongens en meisjes in 'weekend'-stijl of in omstandigheden waarin
ze niet in het gewone leven staan, weinig verantwoordelijkheid dragen en
zich soms ook weinig verantwoord gedragen. In zijn zojuist ten behoeve
van de jeugd verschenen brochure Ontmoeten schrijft Mgr. De Smedt :
,Gemengde ontmoetingen kunnen tot een heel ander niveau uitgroeien, als
zij bijvoorbeeld starten uit een gezamenlijke inzet, uit gezamenlijke
dienstbaarheid. Je merkt er heel snel hoe verschillend man en vrouw
reageren op situaties, hoe ze elkaar aanvullen in hun psychologie, hoe
jongens minder ruw worden, hoe een meisjeswereld anders wordt als er
jongens bij zijn'. Waarop wachten we nog ? Nazoveel ervaringen in zowat
aIle ontwikkelde landen is het de hoogste tijd, dat we de coeducatie, zoals
de meerderheid van de ouders wenst, in het lager onderwijs veralgemenen
en stelselmatig verder uitbouwen in het secundair onderwijs.
3. We hebben boven reeds beschreven waarom decentralisatie noodzakelijk is als pedagogisch antwoord op de nadelen van ons centralistisch
systeem. Geloof in decentralisatie is ook gebaseerd op ons geloof in het
recht van de mensen om van elkaar te verschiIlen, dus ook in het recht van
de scholen om van elkaar te verschillen. Groot-Brittannie heeft een rijke
en goede ervaring met decentralisatie, in Zweden daarentegen heeft het
centralistisch systeem tot de mislukking van de vernieuwing geleid, terwijl
het in Oost-Europa helemaal in de lijn ligt van het autoritair-totalitair
politiek systeem.
Hoe de decentralisatie concreet gerealiseerd kan worden, kan niet in een
notedop worden beschreven, kan echter het best bestudeerd worden in
Groot-Brittannie zelf en in tal van Engelse publikaties. Terloops weze
aangestipt, dat het centrale orgaan in zo'n systeem het schooldistrict is,
dat geleid wordt door de districtsverantwoordelijke of superintendent die
instaat voor coordinatie in de hele regio tussen scholen van hetzelfde
niveau en van verschillende niveaus. Decentralisatie op het vlak van de
afzonderlijke school betekent, dat de directie, de vakverantwoordelijken
en de leerkrachten veel meer kans krijgen tot persoonlijke uitbouw van
hun werk.
Ook is te betreuren, dat men in debenadering van de onderwijsvernieuwing nog geen werk gemaakt he eft van de ruimtelijke afbakening
van het recruteringsgebied per school, zeker in het lager onderwijs en
liefst ook op het niveau van de middenschool. Enkele voor de hand
liggende redenen voor het werken met recruteringsgebieden zijn : pedagogisch is het handhaven van de sociologische samenhang per school
wenselijk ; discriminatie en ongezonde concurrentie zullen verdwijnen ;
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rationele uitbouw van het schoolwezen zal erdoor in de hand worden
gewerkt ; gezonde orientatie zal gewaarborgd blijven, dank zij de onafhankelijkheid van de lagere scholen en de multilaterale uitbouw van de
middenschool ; de ouders zullen dichter bij de school wonen, omdat al hun
kinderen, jongens en meisjes, naar dezelfde school zullen gaan en ze
zullen ook veelvuldiger met de buurtschool in contact komen, wat dan
aanleiding kan worden tot het uitbouwen van de school tot cultureel
centrum voor de permanente vorming van de plaatselijke gemeenschap ;
de samenwerking tussen de scholen zal sterk worden bevorderd door het
feit dat men van elkaar niets te vrezen heeft ; de problematiek van de
internaten zal worden opgevangen daar ze grotendeels overbodig zullen
worden.

Besluit
Voor een ingrijpende vernieuwing hebben we minimum een dertigtaljaren
nodig. In die periode moeten we veelzijdig en eerlijk experimenteren na
ernstig overleg met aIle betrokken groepen over de te volgen weg en over
de belangrijke prioriteiten. Zonder sanering van het basisonderwijs op het
stuk van de zuivere orientering, zonder open benadering van aIle pedagogische en structurele aspecten die met onderwijsvernieuwing verband
houden, zonder brede en objectieve informatie van ouders en leerkrachten, nemen we onverantwoorde risico's.
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Bet Sji'isme in Iran
Pierre Rondot

Tot aan de gebeurtenissen in hetjongste verleden, die het Sji'isme in Iran
eensklaps voor het voetlicht brachten en het een zeker revolutionair
prestige verleenden, droeg men in het Westen nauwelijks enige kennis van
dit verschijnsel binnen de Islam. Weliswaar werd het meer dan een eeuw
geleden beschreven door Gobineau, die in de gelukkige omstandigheden
verkeerde het van nabij te kunnen bestuderen en het in de problematiek
van zijn tijd te kunnen plaatsen, maar Gobineau ziet men tegenwoordig op twijfelachtige gronden overigens - aIleen nog als de vader van de
rassen-mythe en zijn boeken over zijn reizen door Azie en over de godsdiensten en het wijsgerig denken in Midden-Azie worden niet meer gelezen. Zelfs onder de zeer ontwikkelde Europeanen hebben maar weinigen hoogstens een paar specialisten in de Oosterse mystiek en een paar
liefhebbers van de elegante miniaturen en de libertijnse kwatrijnen, die het
heeft opgeleverd - belangstelling voor het Sji'isme. Zulks terwijl toch in dit
Sji'isme Iran een nationale, culturele en zelfs dogmatische eigenheid
bezit, die overigens niet aIleen door die aparte tak van de Islam wordt
gevoed, maar ook door het behoud van voor-islamitische elementen. Het
bevat een mystiek, die soms tot in de onderste lagen van de bevolking het
dagelijkse leven bemvloedt en die sterk genoeg is om zich afte zetten tegen
verbodsbepalingen, die altijd karakteristiek waren voor de moraal of de
conventies van de Islam ; verbodsbepalingen bijvoorbeeld tegen het gebruik van alcoholische dranken of tegen het atbeelden van de menselijke
figuur,

De politieke stellingname van het Sji'isme in Iran
Het Sji'isme in Iran vertoont dus reeds vanouds tekenen zo niet van
liberalisme, dan toch van een soort non-conformisme binnen de Islam.
Doch die mogelijke uitgangspunten voor een evolutie, zo niet voor een
revolutie zitten verpakt in een uiterst traditioneel, van het verleden doortrokken geheel. Daardoor was het mogelijk, dat het eerste optreden van
het Sji'isme in het verzet tegen Sjah Mohammed Rezah een reactionaire
indruk maakte. Religieuze leiders van het tweede garnituur zetten de
boeren in de provincie Fars op tegen de agrarische hervorming, die be-
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doeld was om hun grond in eigendom te doen verwerven. De leiders
hielden hun voor dat zij geen geldig gebed konden storten op een stuk land
dat zij in handen hadden gekregen door een daad van een overheid die in
strijd was met de beginselen van het islamitische recht op grondbezit.
Zo begon reeds in 1960 het conflict te broeien tussen enerzijds de technocratie van de Staat, die zeer zelfverzekerd optrad uit de overtuiging de
enige te zijn die over de vooruitgang kon oordelen - en anderzijds de
islamitische hierarchie, die zichzelf beschouwde als opperste rechter,
geroepen tot toetsing van menselijke voorschriften aan de goddelijke wet.
Dat eerste begin echter plaatste het religieuze Sji'isme in een zeer onfortuinlijke positie. Het leek vijandig te staan tegenover iedere vooruitgang in
de landbouw, tegenover iedere vorm van sociale rechtvaardigheid, tegenover de emancipatie van de vrouw en tegenover verbetering van het
volksonderwijs. De machthebbers in de Staat profiteerden van die situatie. Zij bestreden met succes deze vorm van verzet, die misschien wat
achterlijk landvolk aansprak, maar de verlichte en ontwikkelde burger
nauwelijks raakte. Eigenlijk was dit alles het gevolg van de omstandigheden dat de Sjiitische hierarchie niet was voorbereid op de versnelde
evolutie die het land vanuit de Middeleeuwen pardoes in de eeuw van de
techniek plonsde. Haar conservatieve argumenten en defensieve kreten
verschaften haar gelovigen nauwelijks enig licht op deze ontwikkeling.
De invloed van de religieuze leiders van het Sji'isme scheen dus te tanen.
Slechts weinigen onder hen brachten begrip op voor het verzet van een
aantal jonge mensen uit streng-gelovige families en voor de wrede, decimerende vervolging, waar dezejonge mensen aan waren blootgesteld. De
meesten van deze leiders achtten het juiste moment voor het verzet nog
niet aangebroken en, het geduld tot een deugd uitroepend, bepaalden zij
zich tot afwachten. Enkelen gaven de voorkeur aan de ballingschap ; zo
ook de ayatollah Khomeini, die naar het naburige Irak uitweek, waar het
Sji'isme ook zijn belijders had. Na enkele jaren echter veranderde het
beeld. Over bepaalde aspecten vande hervormingen die de Staat invoerde, rezen twijfels. De excessen van de modernisering riepen verwarring op en verontwaardiging. Tegenover de duidelijk waarneembare
wantoestanden in de consumptiemaatschappij, tegenover de algemene
jacht op materieel voordeel, tegenover de baantjesjagerij en de fraude kon
het Sji'isme zich opwerpen als de verdediger van een geestelijke, morele
en sociale orde, die de grote meerderheid van het volk aansprak en
waardering oogstte bij tal van Iranezen, hoe gering ook hun ijver om hun
godsdienstige beginselen persoonlijk in praktijk te brengen.
Het verzet van het Sji'isme echter tegen het misbruik van de staatsmacht
betekende nog niet dat het nu gemene zaak ging maken met alle krachten
die zich vijandig tegen het regime opstelden. De Sji'itische oppositie
ontwikkelde zich vooreerst in stilte onder de intellectuelen, de gezeten
burgerij, de markthandelaren - de Bazaar ligt nu eenmaal nooit ver van de
Moskee - en de meer moderne zakenlieden. Deze zwijgende oppositie
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stond echter ver van de eisen der vooruitstrevenden, ver van de felheid
waarmee dezen hun strijd streden. En de weerklank die hun terroristische
activiteiten opriep, ontmoedigde haar om zich uit te spreken.
Zo ontstond de paradoxale situatie dat de Shah met het vernietigen van de
gewapende en gewelddadige oppositie van uiterst links als het ware het
terrein schoonveegde voor de sociale en geestelijke kracht van het
Sji'isme en aldus de zekerheid schiep dat, wanneer dit Sji'isme ooit aan de
macht zou komen, het bepaald geen marxistische revolutie zou bevorderene

Het Sji'isme, een tak van de islam
Mag men het Sji'isme een sekte noemen ? Letterlijk betekent 'Sjiah'
zoveel als 'afsplitsing' en het woord doelt daarbij op Ali, "de vierde der
Kaliefen. Maar die Ali was een schoonzoon van de Profeet en zijn afstammelingen, die nog steeds aan de leiding staan van het Sjiisme, zijn
bloedverwanten van Mohammed en ontlenen aan die bIoedverwantschap
in rechte lijn hun waardigheid en hun roeping. Het Sji'isme lijkt dus meer
op een tak aan de boom van de Islam dan iets dat zich van de Islam heeft
afgescheiden. Een tak overigens met een grote verscheidenheid aan twijgen die ervan uitgaan. Met die twijgen echter, de bijzonderheden van de
verschillende stromingen binnen het Sji'isrne, willen wij ons nu niet bezig
houden. Wij bepalen ons tot de hoofdstroming.
Dan moet allereerst worden opgemerkt, dat de aanduiding 'Iraans
Sji'isme', die men gemakshalve weI gebruikt, eigenlijk niet helemaal correct is. Ongetwijfeld : in de hoofdmoot van het Sji'isrne is de grote meerderheid van de bevolking van Iran opgenomen. Uitzondering daarop
vormen aIleen de Koerden, die bijna allen Sunnieten zijn. Maar het
Sji'isme heeft ook in andere landen, in Irak, Libanon en India met name,
aanhangers, zij het dat het daar slechts een component vormt in het grote
mozaiek van religieuze belijdenissen. Bovendien neemt het feit dat Iran
het Sji'isme heeft geadopteerd en in de loop van de eeuwen aanzienlijk
heeft verrijkt, niet weg dat het van puur Arabische oorsprong is.
Tegenover het Sji'isme staat het hedendaagse Sunnisme in geen enkel
opzicht vijandig. In de ogen van de Sunnitische Muselmannen, die over de
wereld verreweg in de meerderheid zijn, vertegenwoordigt het Sji'isme
niets meer dan een soort particularisme van een dissidente groep, dat zich
minder onderscheidt door een afwijking in de leer - een intellectuele keus
dus - dan door een excessieve inzet van de hele persoon. Bij de Sji'ieten
immers worden gevoel, emoties, hartstochten vaak tot het uiterste opgedreven, anders dan bij de Sunnieten, die dergelijke excessen in hun normale soberheid niet zouden toestaan.
De Sji' ieten zelfechter wijzen een dergelijke voorstelling van zaken van de
hand. Zij be schouwen hun geloof, hun religieuze gevoeligheid veeleer als
een vorm van verdieping of verinnerlijking. Begrijpelijk, omdat zij in het
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verleden werden gedwongen hun geloof te verbergen en daardoor inderdaad hun toevlucht moesten nemen tot een geestelijk leven van inkeer,
waaruit aIleen af en toe een zichtbare vervoering naar buiten sloeg. Want
hoezeer ook het Sji'isme inderdaad in het verborgene bloeit, af en toe
demonstreert het zich in het openbaar en dan met heftige intensiteit.
Vergelijkingen echter tussen het Sji'isme en het Sunnisme kunnen weliswaar in analytische zin verhelderend werken, maar kunnen ook gemakkelijk te ver gaan. Aan de oorsprong van het Sji'isme ligt nu eenrnaal geen
enkel theologisch conflict ten grondslag. Die oorsprong ligt in een twist
over de keuze van een leider voor de religieuze gemeenschap. Verschillen
in denkrichting hebben zich pas later geopenbaard. Het zou dan ook
overdreven zijn het Sji'isme een ketterij te noemen in de christelijke zin
van het woord en evenmin past het woord 'schisma' erop. De Islam
immers is niet georganiseerd als een kerk ; hij bezit geen instituut, vergelijkbaar met een concilie, dat bevoegd is dogma's te formuleren ; hij bezit
ook geen centraal gezagsorgaan, dat een soort pauselijk leergezag kan
uitoefenen.
De eerbied voor de Profeet, waar de Sji'ieten zo sterk aan hechten en die
zij laten afstralen op zijn afstammelingen, Ieeft ook buiten het Sji'isme in
de hele Islam en behalve bij een puriteinse groep als de Wahabieten leidt
die eerbied tot een soort cultus, niet aIleen om de persoon van Mohammed, maar ook om zijn hele nageslacht. De imams, vanouds de geestelijke
leiders van de Sjiieten, behoren tot dat nageslacht en hebben daarom ook
recht op de eerbied van de Sunnieten. En zij krijgen die ook.

Ali en de Sji'itische feestkalender
Wil men het Sji'isme begrijpen, dan moet men beginnen met een blik terug
te slaan op zijn geschiedenis. De grote episoden in deze geschiedenis, die
steeds weer met veel vuur worden opgehaald, bakenen in feite het dagelijkse leven van de Iranezen af. In perioden van onrust geven zij het ritme
aan van zijn ontstuimige uitbarstingen. Het zijn de eerste eeuwen van het
Sji'isme die het duidelijkst inzicht verschaffen in het eigene van zijn
organisatie : meer 'klerikaal' dan welke andere sector van de Islam ook.
Wezenlijk voor het Sji'isme is het 'Imamaat', de leiding van Ali en van
diegenen onder zijn afstammelingen die daartoe zijn gekozen door de
gelovigen. Het hoofd van de Sji'itische gemeenschap moet letterlijk uit het
bloed van de Profeet zijn. Dat onderscheidt de Sji'iten van de Sunnieten,
die hun kaliefen kiezen als plaatsvervangers van de Profeet, bij voorkeur
uit de leden van diens starn, de Coreisjieten.
De geschiedenis van het Sji'isme begint dus na de dood van de Profeet,
toen diens opvolger moest worden aangewezen. Volgens de Sunnieten
had Mohammed geen enkele beschikking getroffen voor zijn opvolging als
hoofd vande gemeenschap, maar op zijn stertbed had hij als voorganger in
het gebed aangewezen zijn schoonzoon Aboe Bakr, en in 632 na Chr.
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kozen zijn naaste medewerkers deze Aboe Bakr tot zijn opvolger. Volgens
de Sji'ieten echter was Ali degene geweest die door Mohammed zelf als
zijn opvolger werd aangewezen, maar met behulp van intriges en door
gebruik van geweld werd hem de weg naar de opvolging afgesneden.
Mohammed had op de 10e van de maand dhoulhidja in het Islamitische
maandjaar zijn bedevaart naar Mekka beeindigd en op zijn terugreis naar
Medina de 18e van die maand het meer van Khoum bereikt, waar hij
bivakkeerde. Hij was ziek en voelde zijn einde naderen. Toen verleende
hij aan zijn neef en schoonzoon, Ali, een van zijn volgelingen uit het eerste
uur, 'eenjurisdictie, gelijk aan de zijne'. Voor de ogen van aIle aanwezigen
omwond hij ten teken van die overdracht het hoofd van Ali met een
tulband.Dit feit wordt herdacht in het Ghadir-feest, dat laatstelijk op 19
november 1978 viel.
Ali echter, die toen nog te jong was en geen ervaring had met politieke
manipulaties, kon zich niet waar maken in zijn roeping. Hij toonde onder
die omstandigheden een zekere besluiteloosheid, die later van hem af zou
vallen en hij kon zijn aanhangers nog niet de leiding geven die zij nodig
hadden. Achtereenvolgens drongen Aboe Bakr, Omar en Othman hem
opzij. Deze laatste, die de definitieve tekst van de Koran liet vaststellen,
verdonkeremaande daarin volgens de Sji'ieten die passages die betrekking
hadden op de afstammelingen van de Profeet, passages waarop Ali zich
zou kunnen beroepen.
Nadat Othman in 656 was vermoord, werd Ali toch tenslotte in Mekka tot
kalief gekozen, doch niet met algemene stemmen en de nieuw-gekozen
kaliefmoest spoorslags optrekken naar Mesopotamie , waar twee rivalen,
gesteund door Aicha, de weduwe van de Profeet, zijn leiderschap betwistten. Hij versloeghen en beiden sneuvelden op het slagveld. Vervolgens moest Ali zich naar Syrie begeven, waar de ommeyadische gouverneur Moawiya eveneens zijn gezag aanvocht. Hier wachtte hem een lange
reeks gevechten, telkens door onderhandelingen onderbroken. Toen
Moawiya op het punt stond te verliezen, staken zijn mannen bladen van de
Koran aan hun lansen ; de aanhangers van Ali werden ontmoedigd en
overreedden Ali tot het aanvaarden van arbitrage. Volgens de overlevering der Sjiieten werd Ali's afgezant daarbij in zijn argeloosheid door list
om de tuin geleid. Hij had voorgesteld dat Ali en Moawiya beiden hun
aanspraken zouden laten vallen en dus daarna een eerlijke verkiezing zou
plaatsvinden. Overeenkomstig dit voorstel liet hij van zijn kant Ali's
aanspraken vaIlen, maar toen weigerde de afgezant van Moawiya hetzelfde te doen en riep hij Moawiya uit tot hoofd van de hele mohammedaanse gemeenschap. Ali week uit naar Mesopotamie om daar de
Kharedjieten te bestrijden ; drie jaar later werd hij door een dezer vermoord.
'Ali', concludeert een der kenners van de Islam, Henri Masse, 'liet zich
door de onverzoenlijkheid van zijn tegenspeler en zijn eigen onhandigheid
uitschakelen, maar het karakter van ridder zonder vrees of blaam en het
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idealistisch temperament dat de traditie hem toeschrijft, alsmede zijn
wanhopig vechten tegen tal van tegenslagen die hem achtervolgden,
kroonden hem met het aureool van de martelaar. Men kan er zich niet over
verbazen dat de Sji'ieten hem als een heilige vereren'.
Het graf van Ali bevindt zich in Nedjef, waar het 150 jaren lang aan de
vergetelheid werd prijsgegeven, totdat een Sji'itsche sultan er een prachtige koepel overheen bouwde. Van dat ogenblik af behoort Nedjef tot de
voornaamste heilige steden van de Sji'ieten in Irak.De gelovigen bezoeken in groten getale Ali's graftombe en die van de meest bekende
Sji'itische imams, die zich in zijn nabijheid lieten begraven.
Duidelijk spreekt de verering van Ali in Iran uit de afbeeldingen die van
hem in omloop zijn. Als hoge ambtenaren op hun bureau een portretlijstje
hebben staan, moet men niet verwonderd zijn wanneer daar niet een
portret in zit van hun vrouw of van hun kinderen, maar dat van de imam
Ali. Gravures en kleurenplaten beelden Ali uit, vaak met Fatima, zijn
vrouw, en zijn kinderen Hassan en Hussein en de stamvader, Mohammed
zelf. Die afbeeldingen worden open en bloot in de stalletjes op straat en in
de winkeltjes in de bazaar verkocht. Soms vindt men ze zelfs opgehangen
binnen aan de muur van de moskee ; iets, wat bij de Sunnieten eenvoudig
onvoorstelbaar is. Duidelijk blijkt hieruit een heel andere mentaliteit bij de
Sji'ieten.

De marteldood van Hussein
Na de dood van Ali werd zijn oudste zoon, Hassan, tot tweede imam
gekozen. Korte tijd later echter liet deze zich overhalen om zich weer
gehoorzaam bij de Sunnieten te scharen. In zijn plaats trad nu zijn broer,
Hussein, die het echter raadzaam achtte aanvankelijk even in Medina te
blijven om van daaruit de kat uit de boom te kijken. Afgaande op een
optimistisch bericht van een van zijn afgezanten, besloot hij tenslotte
echter zich naar Koufa te begeven om zich aan het hoofd te stellen van zijn
aanhangers, die in opstand waren gekomen. Op weg naar Koufa werd hij
slechts door een klein groepje getrouwen vergezeld. Nog voordat hij de
stad bereikte, was de opstand der zijnen echter reeds onderdrukt. Toen
haastte hij zich naar Kerbelah, even ten noorden van Nedjef, waar hij een
ruiterbende van de Sunnieten aanviel. Hij vocht dapper, maar moest
zwichten voor de overmacht. Hij werd met ~l zijn metgezellen afgemaakt.
Dit gebeurde op de tiende van de maand Mouharram in hetjaar 61 van de
Hedsjra - 10 oktober 680 - de dag waarop het feest van de Asjoera werd
gevierd, dat van nu af aan voor de Sji'ieten zijn oorspronkelijke betekenis
verloor en de dag werd waarop men de marteldood van de imams herdacht.
Asjoera was oorspronkelijk het feest van de tiende dag van de heilige
maand in het maanjaar. Mogelijk geinspireerd door de Joodse Kippoer,
schreef de Profeet Mohammed op deze dag een vasten van 24 uur voor.

Pierre RondotlHet Sji'isme in Iran (1)
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Volgens de openbaringen van de Koran echter, waarvan Mohammed zich
als be schermer opwierp, moest gedurende de heIe maand Ramadan dagelijks worden gevast. De Asjoera kon zich daarnaast alleen nog maar
handhaven als een facultatieve vastendag, die aIleen door enkele zeer
vrome lieden in acht werd genomen. Allerlei andere zaken werden naar die
Asjoera verschoven. Op sommige plaatsen kiest men deze dag uit voor het
offeren van de rituele 'tienden'. Elders herdenkt men op die dag de doden
en weer elders worden er kinderfeesten op georganiseerd. Het volksgeloof
ziet in vele streken van de Islam Asjoera als de dag waarop God Adam en
Eva schiep en de dag waarop Noach de ark verliet en de voet weer op vaste
grond zette. Voor de Sji' ieten echter werden al deze duidingen verdrongen
door de herinnering aan het drama van Kerbelah. Het werd een subliem
offerfeest ter ere van de jonge, vlekkeloze en heldhaftige imam en zijn
getrouwen.
Het is vooral in Irak en in het bijzonder in Kerbelah en in de wijk
Kadhimein van Bagdad, dat zich dit Sji'itische Asjoera-feest het meest
uitbundig en in volle felheid demonstreerde, totdat de overheid er recentelijk paal en perk aan stelde. Negen dagen van gebed en van tranen
voerden de pelgrims langzaamaan naar een soort extase. Vanaf de vroege
morgen van de tiende Mouharram wond zich dan een lange stoet van
gelovigen door de straten van de stad, hymnen zingend, zwaaiend met
zwarte vaandels, waarop in gouddraad teksten uit de Koran waren geborduurd, zich met kettingen of andere stukken metaal in het gezicht en op de
borst slaande en soms hun lichaam met messen verwondend, zodat hun
witte kleren snel met bloed werden bevlekt. Midden in die stoet liep dan
een wit paard, dat het paard van Hussein moest verbeelden. De flanken en
de toom waren met bloed besmeurd en in het zadel staken pijlen, die de
herinnering moesten oproepen aan de pijlen die zijn berijder troffen. Ook
werden replica's meegevoerd van Husseins schrijn en van zijn wapens.
Groepen beeldden dramatisch in de trant van de Middeleeuwse Passies in
het Christendom uit hoe de imam afscheid nam van de zijnen met de
geesten van Ali, Mohammed en enkele andere profeten op de achtergrond,
oproepend tot de strijd ; dat alles onderbroken door rouwzangen en jammerkreten. Op met zwart beklede wagens werd de dood van Hussein en
zijn gezellen zelf uitgebeeld in uiterst realistische vorm : als een slagveld
vol met afgeslagen hoofden, die in feite de hoofden waren van figuranten,
die tot hun hals in het zand staken en soms tot de dood bezweken onder de
langdurig op hen drukkende last. Op andere wagens stonden mannen,
naakt tot hun middel, elkaar te geselen tot zij uitgeput neervielen in hun
bloed.
Tegen het einde van de veertigdaagse rouw, die in de hele Islam tot de
traditie behoort, beeldt men in Kerbelah de terugkeer uit van het hoofd
van Hussein. Deze macabere trofee, die indertijd door de commandant
van het huzaren-detachement dat de imam doodde, naar Damascus werd
gebracht in een zak, die aan het zadel van zijn paard hing, verrichtte,
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volgens Sji'itische overlevering onderweg het ene wonder na het andere,
zulks tot verbijstering van de beulen, die Husseins gedachtenis op deze
manier hadden willen vernederen. De kalief, Yazid, zou volgens diezelfde
overlevering de moord op Hussein hebben veroordeeld en diens hoofd aan
zijn weduwe en zijn zoon hebben teruggegeven, die het vervolgens naar
Kerbelah terugbrachten. De Sunnieten echter zijn ervan overtuigd, dat het
hoofd van Mohammeds kleinzoon zich nog steeds in Damascus bevindt en
vereren het daar.
Het drama van Kerbelah heeft diepe sporen getrokken in het Sji'isme, dat
in zijn religieuze gevoeligheid, geexalteerd door deze quasi-goddelijke
offerdood, tot toppen van mystiek zowel als tot emotionele uitbarstingen
van de volksmassa's geraakt. Dit alles is het Sunnisme volkomen vreemd.
(2de deel voIgt)
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Afschrikking door kernwapens - 30 jaar
NATO
Guy Dilweg

De NATO geldt als hoeksteen van onze veiligheid. In de NATO gelden de
kernwapens als de ruggegraat van die veiligheid. Maar het trio NATO kernwapens - afschrikking wordt door grote groepen in de bevolking en in
de kerken lang niet als zo vanzelfsprekend ervaren. Zij ageren tegen een
veiligheidssysteem dat berust op de bereidheid tot wederzijdse uitroeiing.
Gaan zij echter in de slag met militaire en defensieautoriteiten over feiten
en falen van het afschrikkingssysteem, dan komen zij vaak van een koude
kermis thuis. Het afschrikkingsdenken is een logisch en gesloten systeem,
waarin aIle ruimte is of geschapen wordt voor nieuwe wapenontwikkelingen.
Juist daarom is de aandacht aan het verschuiven van het militaire debat
naar het ethische debate Dit ethische debat wordt al gevoerd vanaf het
moment dat christenen met oorlogen en oorlogsvoorbereiding kregen te
maken, maar is aanzienlijk verscherpt vanaf het moment dat de kernwapens hun intrede deden. In dit artikel wordt ingegaan op dit ethische
debate Het wil ervoor pleiten om de ethische stellingname los te maken uit
de geijkte kaders, waarin de ethiek maar al te vaak dienstbaar werd
gemaakt aan de afschrikking en aan een steeds verdergaande bewapening.
Betoogd zal worden dat hiermee de ethiek zich laat uitschakelen door de
dilemma's waarvoor ze geplaatst wordt binnen het afschrikkingsdenken
en haar rechtmatige plaats moet hervinden tegenover dit denken. Tot nu
toe hebben de kernwapens de ethiek afgeschaft. Aileen een vernieuwde
ethiek kan een fundamentele bijdrage leveren tot het afschaffen van de
kernwapens",

Kernwapens, een geperverteerde schepping
Vanaf de dag dat de atoombommen op Hiroshima en, Nagasaki twee
welvarende steden verschroeiden en het lijden inluidden van generaties
1 Bij bet samenstellen van dit artikel is dankbaar gebruik gemaakt van de discussies zoals
die gevoerd worden binnen de Pax Cbristi-werkgroep 'Ethiek Kernwapens' ~ welke een
publikatie over ditonderwerp voorbereidt. De bier ontplooide zienswijze komt ecbter
volledig voor rekening van de auteur.

910

Streven/juli

bewoners en bezoekers van dit gebied, is de mensheid geconfronteerd met
de vraag of deze wapens niet zonder meer verboden dienden te worden.
De vraagstelling splitste zich - op grond van het feit dat deze wapens nu
eenmaal voorhanden waren - in vragen over het wapen zelf en over de
toepassing ervan (dreigen en gebruiken). Veel van de discussies hebben
feitelijk betrekking gehad op de tweede categorie vragen. Hier is het van
belangjuist bij de vraag naar het wapen zelf stil te staan, omdat we hierbij
juist de vraag moeten stellen bij het juiste ethische antwoord 2 •
Al in het boek Our Threatened Values uit 1946 neemt Victor Gollanz
stelling tegen de degenen die menen : 'It is illogical tojudge the morality of
bombing by the size ofthe bomb used' . In dit debat gaat het in feite over de
vraag of de bommen op Hiroshima en Nagasaki geen oorlogsmisdaden zijn
geweest. In het debat mengen zich velen die het graduele verschil benadrukken : de atoombom is een hele zware born. En de ethische beoordeling
gaat dan in feite over disproportionaliteit en de non-discriminatie van dit
soort massa-vernietigingswapens (criteria die ontleend zijn aan de theorie
van de rechtvaardige oorlog). Hiermee worden dan weI de criteria van de
rechtvaardige-oorlogsleer van toepassing verklaard, maar ten onrechte,
omdat men de eigen aard van het atoomwapen geen recht doet. Waar het
bij de atoomwapens wezenlijk om gaat is dat kernsplitsing en kernfusie
gebruikt worden voor oorlogsvoering (koud en warm). De atoomgeleerden zijn het in grote mate met elkaar eens dat we met deze ontketening van
het atoomgeweld voor kwalitatief nieuwe vragen komen te staan. Deze
gemanipuleerde kernprocessen raken immers eveneens de kern van al het
levende en bestaande. De vaders van de atoombommen (Oppenheimer
in de VS, Sacharov in de Sovjet-Unie) en prominente atoomgeleerden
als von Weizsacker hebben met onaflaatbare ijver gewezen op de geheel
nieuwe fase - natuurkundig gezien - die we als mensheid betreden hebben, nu de krachten van het atoom - de bouwsteen van het heelal - zijn
geheimen en zijn negatieve toepassingen heeft laten ontsluiten. In de
chemische biologie kunnen wemogelijk een parallel vinden in het manipuleren van DNA. Het kan misschien volstaan om op dit elementaire
verschil met conventionele vormen van vemietiging te wijzen. Maar dit
kan aangevuld worden met reeksen eigenschappen van atoomwapens
die uniek en nieuw zijn in de geschiedenis van de oorlogsvoering van de
mens : de intense hitte-ontwikkeling ; de radioactieve straling die vrijkomt bij de explosie ; de radioactieve besmetting van materialen die
door de straling worden getroffen (fall-out). De laatste tijd (n.b. dertig
jaar na de explosies in Japan) zijn nog enkele andere dingen bekend
geworden : de aantasting van de biosfeer ; de storingen in het radioverkeer e.d. Hierbij moet aangetekend worden dat het vreesaanjagend is,
dat we nog steeds niet aIle gevolgen van de ontketening van de
2 Zie b.v. ook H. Jans, F.M. Kaplan over de neutronenbom, inStreven, november 1978,
pp. 124-130.
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atoomkrachten in kaart hebben kunnen brengen. En tenslotte is er dan
de luchtdruk, waar het in eerste instantie allemaalom te doen was. Bij
de bommen op Hiroshima en Nagasaki werd een drukgolf bereikt die
vergeleken kan worden met de ontploffing van 14.000 ton TNT. De
'dambusters', de zwaartse conventionele bommen in de tweede wereldoorlog, kwamen maar tot 10 ton TNT. Intussen kan men een drukgolf
ontwikkelen die te vergelijken is met de explosie van 20 miljoen ton
TNT. Een dergelijke quantum-leap is op zich al onvoorstelbaar. Maar
men moet zich dan weI realiseren dat men het onvoorstelbare met het
voorstelbare (tonnen TNT) vergeIijkt op slechts een variabel aspect.
Terecht heeft dit tot de veroordeling van de atoombommen geleid als
massavernietigingswapens, maar zouden atoombommen zich dan niet
meer van conventionele bommen onderscheiden, wanneer de drukgolftot
enkele tonnen TNT wordt teruggebracht ? Het is een waanzinnige gedachte. Een dergelijke fixatie op explosief vermogen miskent de eigen
aard van de wapens, die veel beter beschreven kan worden door de
radio-activiteit. De opvallende kenmerken daarvan (generaties-Iange genetische en andere misvormingen ; de uitwaaiering van de fall-out over
totaal andere gebieden dan waar de explosie plaatsvond, en dan vooral de
nog nauwelijks bekende effecten van de intense elektro-magnetische golyen op wereldschaal. Het is voor degenen die zich vastklampten aan het
explosieve vermogen verieidelijk geweest om via dit soort werkingen ook
de kieine atoomwapens tot massavemietigingswapens te rekenen. Daar
moest straling e.d. compenseren wat men aan directe explosieve kracht
tekort kwam voor dit oordeel. Ook al is hier op zich best veel voor te
zeggen, het feit blijft dat men door deze wijze van redeneren het eigene van
de atoomwapens slechtsgedeeltelijk omvat. Ik meen dat er aIle reden is
om af te stappen van het geredeneer over kleine kalibers en grote kalibers
en de al of niet gemanipuleerde 'bijkomstige' effecten. Het is wellicht aan
de aankondiging van de neutronenbommen en granaten te danken geweest
dat het radioactieve aspect meer tot het bewustzijn is doorgedrongen en er
meer begrip is gegroeid voor de eigen aard van de atoomwapens. Deze
wapens vertegenwoordigen een totaal nieuwe categorie, die niet te vergelijken is met elke eerdere categorie. In plaats van een quantum-leap
hebben we te maken met een kwalitatief nieuw wapen. De vernietigingskracht van atoomwapens is een tijd-ruimte abstractie, waardoor de kernwapens ingepast konden worden in bestaande militaire strategieen en in
bestaande ethische categorieen.

Ethiek, de koning als wapendrager
'Zal het de mens gelukken in het atoomtijdperk mens te blijven', vraagt
von Weizsacker zich afin 1957. Het is deze vraag die naar de kern van de
ethiek verwijst. Ethiek betrekt zich op het mens-zijn, op ons mens-zijn als
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zodanig. De vraag naar goed en kwaad wordt een vraag naar minder of
meer mens zijn of worden. Naar schade aan de mens als mens ofvervulling
van de mens als mens. Ais zodanig raakt het direct de zinvolheid of
zinloosheid van mijn 'bestaan en het menselijk bestaan. Het gaat om de
waardigheid van de mens. Als het gaat om het realiseren van veiligheid,
dan zal het ethische oordeel positief uitvallen voor al die ondernemingen
die de veiligheid waarborgen en vergroten, zolang zij het mensworden
ondersteunen, mede mogelijk maken. Veiligheid is een groot goed. Maar is
het het hoogste goed, waaraan elk middel dienstbaar kan zijn ?
Voor we deze vraag uitwerken in de context van oorlogsvoering en oorlogsvoorbereiding dient al bij voorbaat vastgesteld te worden dat het hoge
goed van de veiligheid zich op gespannen voet bevindt met de behoefte aan
emancipatie en bevrijding. Waar deze laatste slaan op processen van
zelfwording als individu en als groep (volk) is de spanning gegeven met
veiligheid, omdat veiligheid voor de een tegelijk afhankelijkheid van de
een of de ander kan inhouden. Het ligt daarom voor de hand om van de
aanvang af vast te stellen dat veiligheid niet het hoogste goed is van de
mens. Veiligheid is een relatief goed. Het is van belang dit op te merken,
omdat we ons in de eerste en tweede wereld feitelijk in een situatie
bevinden waar de ' veiligheid ' jaar op jaar enorme sommen geld eist en men
deze veiligheid wil waarborgen door de dreiging van een absolute vernietiging.
Wanneer we nu vanuit de ethiek ons een oordeel willen vormen over het
huidige veiligheidsbeleid en met name over de kernwapens, dan is het van
belang om een verlanglijstje op te stellen waaraan een dergelijke ethiek zal
moe ten voldoen.
Op de eerste plaats zal ze recht moeten doen aan het kwalitatief nieuwe
wapen, de kernbom. Op de tweede plaats is het gebruik van deze wapens
geen individuele gewetensbeslissing, noch die van een nationale overheid,
maar van een Pact (waarin dan aan de westerse kant de President van de
Verenigde Staten de hoofdrol speelt). Ten derde zal de ethiek recht
moeten doen aan het feit dat oorlogsvoering sinds de 1ge eeuw totalitair
geworden is, het geheel van de betrokken samenlevingen raakt.
Ten aanzien van deze situatieschets stelt de ethiek als categorische imperatief : gij zult niet doden. Deze imperatief klinkt in een onvolmaakte
wereld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bv. de christenen in het
postconstantinische tijdperk, waarin we nog steeds leven, een compromis
hebben geformuleerd ten aanzien van de verdedigingsoorlog. Met name
Augustinus en Thomas van Aquino hebben veel bijgedragen aan deze leer,
die een richtlijn bevat voor het handelen van christenen (christelijke
vorsten) in situaties waarin zij aangevallen werden en men met recht kon
zeggen dat ze de plicht hadden om hun onderdanen te beschermen. Deze
post-constantinische en pre-nucleaire leer omvat de volgende eisen aan de
oorlogsvoering :
1. Het moet in de bedoeling liggen de vrede te herstellen of te vestigen.
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2. Alleen de rechtmatige overheid mag de oorlog verklaren.
3. De oorlog moet op een rechtvaardige wijze worden gevoerd.
4. Monniken en clerici mogen geen wapens dragen en aan de oorlogsverrichtingen deelnemen (Augustinus).
5. De schade die door de oorlog wordt veroorzaakt, mag niet groter zijn
dan het goed dat van die oorlog wordt verwacht (proportionaliteit). En
een recenter punt, met het oog op het totaal worden van de oorlogsvoering:
6. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen burgers en soldaten
(beginsel van discriminatie).
Deze leer van de rechtvaardige oorlog, een erfstuk van v66r de atoomwapens, heeft sterk haar stempel gedrukt op het ethisch denken over de
vraagstukken van de nucleaire bewapening. We zullen daar in de volgende
paragraaf een goed voorbeeld van zien.
Hoe men nu ook over de leer van de rechtvaardige oorlog denkt, het is m.i.
duidelijk dat ze mank gaat op juist die aspecten van de nucleaire bewapening welke we hierboven aangaven. Het miskennen of niet onderkennen
van de nucleaire realiteit heeft ertoe geleid dat de ethische vragen zich
voor een belangrijk gedeelte af gingen spelen binnen het militaire denken en de ethiek haar categorisch en imperatief karakter verloor.

Het nucleair ethische debat
In het algemeen kan men stellen dat de ethici overeenstemmen in hun
absolute neen tegen het gebruik van kernwapens. Met enige uitzonderingen. In de schets voor een nieuw synodaal geschrift over de kernwapens
voor de Hervormde Synode in Nederland wordt gewezen op een stroming
onder ethici, met Paul Ramsey aan het hoofd, die selectief gebruik van
kemwapens geoorloofd achten, mits voldaan wordt aan de beginselen van
proportionaliteit en discriminatie tussen burgers en militairen. Omdatjuist
deze stroming dicht aanligt tegen het militaire denken, heeft ze wellicht
een onevenredig grote invloed gehad. Veel meer stromingen hebben geen
ofminder moeite met de afschrikkingsfunctie van kernwapens. Zij maken
een scherp onderscheid tussen het hebben van en dreigen met kernwapens en het gebruik van kemwapens. Zij wijzen op het grote goed
van de veiligheid die bereikt wordt door de afschrikking, door de mogelijke agressor een totale maatschappelijke vemietiging in het vooruitzicht te stellen ('assured destruction'). De veiligheid (verengd tot het
voorkomen van een naar verwachting lange, totale en uitermate afschuwelijke nieuwe wereldoorlog tussen socialistische en kapitalistische
staten) was de prijs van de nucleaire dreiging waard.
Over het effect van nucleaire afschrikking is in de loop der jaren heel wat
geschreven. Vooral vanuit vredesbewegingen is gewezen op de ontaarding van de moraal van een yolk dat zich verzoend heeft met de dreiging
van een totale nucleaire vernietiging. Ook op het gevolg ervan voor het
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denken over de ander (de vijand), tegenover wie men de politieke bereidheid moest bezitten om het nucleaire geweld ook daadwerkelijk te ontketenen. De geloofwaardigheid van de afschrikking is hierbij in het geding.
En daarmee ook de manier van denken over het mogelijke slachtoffer van
de afschrikking onder het grote publiek. De koude oorlog zou hieraan
goede diensten bewijzen.
Met het aanvaarden van de nucleaire afschrikking wordt een nieuwe fase
in het oorlogsdenken ingezet, die in haar gevolgen en effecten haar weerga
niet heeft. Het ethische en politieke debat krijgt een nieuwe impuls wanneer de Sovjet-Unie ook haar strategisch kernwapenarsenaal heeft uitgebouwd (mutual assured destruction oftewel MAD !). Nu liggen ook de
Amerikaanse steden onder de dreiging van nucleaire vernietiging. De
verontrusting die in het Amerikaanse publiek leeft over deze (nu ook op
eigen have en goed gerichte) vorm van afschrikking en de mogelijke
bereidheid om te onderhandelen over verminderen of atbreken van de
kemwapenarsenalen wordt niet in concrete daden omgezet. In feite zien
we twee zijwaartse bewegingen. Enerzijds het lange onderhandelen over
beperkte kemwapenakkoorden (beperking atoomproeven, kernwapenvrije zones, geen kemwapens in de ruimte e.d.) en anderzijds een diepgaand
debat over een aanvulling op de MAD in de vorm van schadebeperkende
maatregelen. De belangrijkste was het anti-raket-systeem (ABM) dat
apart in onderhandeling werd genomen. Maar daarnaast speelden andere
overwegingen een belangrijke rol, die aile tendeerden naar het verlaten
van de countercity-strategie naar een counterforce strategie, een strategie
die erop gericht is om met meer precieze wapens vijandelijke nucleaire
wapens uit te schakelen.
Het is hier niet de plaats om de hele gang van zaken rond de kernwapenwedloop te behandelen. Voor ons onderwerp is belangrijk hoe in deze tijd
de ethische discussie uitpakte. In eerste instantie staat men - ook als men
oorlogsvoorkoming door afschrikking aanvaardt - voor de vraag of het
moreel geoorloofd is te dreigen met de uitmoording van steden. Hier
wordt - binnen het afschrikkingsdenken - een eerste moreel dilemma
aangetroffen :
Voor de countercity pleit : het schrikt het beginnen van een nucleaire
oorlog af ; het is relatief goedkoop en weerhoudt een ongebreidelde uitbreiding en verfijning van de strategische wapens.
Voor de counterforce pleit : ze spaart (in eerste instantie tenminste) de
levens van burgers ; ze maakt de afschrikking geloofwaardiger.
Vanwege de goede mogelijkheden die een countercity-strategie, gegeven
het wederzijdse karakter, biedt voor onderhandelingen over wapenvermindering, wint de MAD het van de schadebeperking. Niet voor lang.
De morele afschuw tegen het dreigen met de vernietiging van open steden
en het verzet in de bevolking tegen de bereidheid van de Amerikaanse
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regering om de eigen steden niet afte schermen tegen een vergeldingsaanval, scheppen een klimaat waarin de afschrikkingsdoctrine een grote stap
verder gaat in haar eigen absurde logica. Het is met name Schlesinger die
de nieuwe ontwikkeling aanprijst, daarin gesteund door de morele overwegingen van by. president Nixon (mei 1973), dat afschrikking gebaseerd
op de mogelijkheid om tientallen miIjoenen mensen te vernietigen 'inconsistent with american values' was. De argumentatie .van Schlesinger laat
zich in vier hoofdpunten samenvatten :
1. De bestaande afschrikking stelt ernstige ethische vragen vanwege de
disproportionaliteit en de non-discriminatie. Daarom moet er naar nieuwe
opties gezocht worden.
2. Omdat men er niet vanuit kan gaan dat de afschrikking ten eeuwigen
dage goed bIijft werken, moet het afschrikken van het begin van een oorlog
aangevuld worden met het afschrikken van een escalatie in die oorlog
(~conflictbeheersing~).

3. Omdat conflicten op verschillende gewelds- en wapenniveaus kunnen
beginnen, is het noodzakelijk dat de afschrikking op al die verschillende
niveaus vergroot wordt. Dit dient de mogelijkheden te vergroten tot een
flexibele en meer selectieve inzet (Tlexible response').
4. De kloof tussen het militair-strategisch potentieel en de politieke bereidheid tot inzet hiervan moet gedicht worden (~geloofwaardigheid').
Rond deze vier hoofdpunten is een fel ethisch debat gevoerd. Voor een
deel overlappen de argumenten elkaar, maar het is leerrijk om ze op een
rijtje te zetten :
1. Het bedreigen van open steden is inderdaad moreel verwerpeIijk, maar
te verkiezen boven een meer proportionele en discriminerende strategie,
omdat deze de wapenwedloop opjaagt en in zich een tendens heeft te
werken naar een duideIijke 'first-strike' mogeIijkheid. Bovendien, en dat
was bepaald niet het minste bezwaar, het gaat er met een counterforceoptie op lijken alsof die beter moreel te rechtvaardigen is, omdat ze
burgers zou sparen (hetgeen ook niet het geval is). Tenslotte bedreigt deze
nieuwe ontwikkeling de bereikte stabiliteit en daarmee de wapenonderhandelingen.
2. De 'flexibility of response' die Schlesinger bepieitte, om niet afhankeIijk te zijn van de wederzijdse vernietiging, overschrijdt de grens van
afschrikkingsdenken ten bate van oorlogsvoorkoming naar oorlogsdenken. De nucIeaire oorIog wordt weer denkbaar geacht en te beheersen.
Kort samengevat kwamen de ethische bezwaren tegen deze optie erop
neer, dat het hier een 'selffulfilling prophecy' betreft welke een nucIeaire
ooriog aanvaardbaarder (want te beheersen) en waarschijnlijker
(escalatie van conventionele inzet naar beheerste nucleaire inzet)
maakte.
3. De afschrikking op aile niveaus zet de deur open naar een verder
destabiliserende wapenwedioop.
4. De relatie tussen militaire strategie en politieke wil is al veel eerder
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door von Weiszacker verwoord : 'Kan men zich verlaten op bommen die
men als puntje bij paaltje komt, toch niet durft te werpen T Het is vooral
op dit terrein dat politici en militairen zich ingespannen hebben om de
geloofwaardigheid van de nucleaire afschrikking te vergroten. Deze geloofwaardigheid wordt gediend door elke verdere nucleaire en conventionele wapenontwikkeling. Men vergelijke hiervoor de discussies over de
neutronenbom, ' dual capability' (met de daarin besloten onzekerheid voor
de tegenstander), enz.
Voor de Westeuropese bondgenoten is de zaak zo mogelijk nog klemmender geworden. Bovenstaande ontwikkelingen hebben de nucleaire
oorlog aan onze voordeur gebracht. Een nucleaire uitwisseling tussen de
Sovjet-Unie en de Verenigde Staten is de laatst denkbare absurditeit. Aile
eerdere escalatiefasen zullen plaatsvinden in Europa en met name in
Centraal Europa. De gerede twijfel die kan rijzen bij de bereidheid van de
V.S. om met massale vergelding effectief te dreigen, noopt tot een eigen
discussie binnen de Westeuropese bondgenoten. Een vaak geopperd alternatief is dat van een eigen Westeuropese strategische kernmacht.
Daarin zouden de Franse en de Engelse nucleaire wapens een belangrijke
rol spelen. Tot nu toe hebben volken en regeringen zich fel tegen een
dergelijk Westeuropese kernmacht verzet.
Een laatste hier te signaleren probleem is de vertanding die opgetreden is
tussen zware conventionele wapens en kleine kernwapens. Ze heeft ertoe
geleid dat de nucleaire afschrikking totaal, onberekenbaar en fataal is
geworden.
Binnen het hele nucleaire debat staan de ethici in feite machteloos. Voorzover zij stellingen in het geweer brengen die ontleend zijn aan de leer van
de rechtvaardige oorlog hebben ze een kredietwaardigheid geschapen
voor nieuwe nucleaire wapenontwikkelingen die het nucleaire gevaar in
feite alleen maar hebben vergroot.
Het ethisch debat overziende moeten we dan ook concluderen dat de
ethiek zich heeft laten onttronen. Het is de vraag of er in het kerndebat
iiberhaupt weI een plaats was weggelegd voor ethische overwegingen. De
ethische criteria voor een conventionele oorlog laten zich niet toepassen
op nucleaire bewapening. Voor zover het te overzien is, kunnen de criteria
van de leer van de rechtvaardige oorlog nog wei van toepassing zijn op het
conventionele wapengeweld. En daar zal het leiden tot de absolute veroordeling van vele inhumane en op massavernietiging gerichte systemen.
Er is alle reden om hierover snel tot onderhandelingen teo komen om paal
en perk te stellen aan de vernietigingskracht. Maar de kernwapens vormen
een hoofdstuk apart.
Bij deze wapens mag het er niet om gaan om ze naar kaliber te veroordelen
of slechts het gebruik ervan af te wijzen. Het gaat erom, het absolute en
categorische neen tegen deze omkering van de schepping te laten horen en
in brede kringen ingang te doen vinden. Het gaat om niet minder dan de zin
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en zinvolheid van het leven en om het overleven van de mensheid. Niet
alleen in fysiek opzicht, maar veeleer nog in moreel opzicht.

Externe argumenten
Naast dit hoofdargument, dat zich richt op de aard van het wapen zelf,
bestaat er nog een hele reeks indrukwekkende argumenten die betrekking
hebben op de consequenties van de aanvaarding van kernwapens als
dreigen en vechtwapen. We noemen de volgende :
1. De nucleaire bedreiging schept een vijandsbeeld dat min of meer adequaat moet zijn met de geuite bedreiging. Kemwapens hebben het nodig
dat de Russen gediaboliseerd worden.
2. Zolang de beschaafde landen van de eerste en tweede oorlog blijven
vasthouden aan nucleaire opties voor hun veiligheid is een non-proliferatiebeleid gedoemd te mislukken.
3. De nucleaire patstelling tussen de twee grootmachten heeft ertoe geleid
dat conflicten en de machtsstrijd worden uitgevochten in de Derde WereId.
4. Deze zelfde situatie heeft geleid tot het bevriezen van spanningen en
emancipatiebewegingen binnen de door nucleaire wapens beheerste zones
van de wereld.
5. De met de kernbewapening verbonden dilemma's hebben de deur
opengezet voor een waanzinnige wapenwedloop die in toenemende mate
de Derde Wereld meesleurt en van de aarde in haar totaliteit een levensgevaarlijk oord maakt.
6. En weer samenhangend met het eerste : de kernwapens en de daarop
gebaseerde afschrikkingsleer vormen een geduchte morele belasting van
de psychohygiene van de bevolking.

Politieke consequenties
Het ·uitspreken van een ethisch 'onaanvaardbaar' tegen de kernwapens
verandert nog niets aan de situatie dat kernwapens de ruggegraat vormen
van de 'balance ofterror' . Het tast hoogstens de geloofwaardigheid van de
westerse dreiging aan. Ethisch denkende mensen mogen zich niet laten
verlammen door de tegenwerping dat zij daarmee de oorlogskansen vergroten. Wij hebben gezien hoe alle ethische dilemma's steeds feitelijk
hebben gewerkt in de richting van een verdere uitbouw van de kernbewapening en de afschrikking, en daarmee van een denkbaar worden van een
nucleaire oorlog. Nu is het zaak om systematisch te werken aan een
atbouw daarvan. Een optie, die van een eenzijdig totaal afzien van kernwapens, lijkt echter ethisch gezien niet te rechtvaardigen", Het zal moeten
3 Zie ook A.F. van Leeuwen, De ethische ketterij der kernbewapening, in Kosmos +
Oekumene, 7, 1978.
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gaan om een stapsgewijze strategie, waarin steeds een bepaald risico
genomen moet worden. Veel zal daarbij afhangen van de reactie van de
andere nucleaire grootmacht. Er worden sombere dingen gezegd over (het
gebrek aan) zedelijke overwegingen tegen de kernwapens in het socialistisch blok, maar feit is dat de Sovjet-Unie zich steeds heeft kunnen
opwerpen als de kampioen van nucleaire ontwapening. Het moet er nu om
gaan dat er in het Westen eerste eenzijdige stappen worden gedaan, en dat
daarmee de bewijslast ook op de tegenstrever komt te liggen. Er is geen
sprake van dat dergelijke eerste stappen het vrije democratische Westen
openleggen voor de grillen van de Russische beer. In het debat in de
Hervormde Synode rond het tegengaan van het bezit van kernwapens,
merkt Albert van den Heuvel terecht op dat het geen kiezen is voor het
martelaarschap van christelijke kerken, maar dat het gaat om het nemen
van reeel te verantwoorden risico ' s. Hierbij zal ieder risico op zich beduidend kleiner zijn dan het risico dat we in de huidige waanzin lopeno
Eerste voor de hand liggende stappen zijn die welke verdere nucleaire
ontwikkelingen tegenhouden. Hierover wordt door het bevoegde gezag
vaak opgemerkt dat deze ontwikkelingen slechts een antwoord zijn op
dergelijke ontwikkelingen bij de tegenstrever. Een dergelijk beroep op de
slechtheid van de ander kan en mag echter geen reden zijn om hem in dit
kwaad te volgen. Daarom ook hebben we afgezien van de gebruikelijke
verwijzingen naar het Oostblok.
In het debat dat zich hieromtrent zal ontwikkelen zal het weI noodzakelijk
zijn om het beeld van de Sovjet-Unie en de aard en intensiteit van de
bedreiging die reeel van haar uitgaat, opnieuw te taxeren. Is die bedreiging
van het vrije Westen door het Kremlin inderdaad zo totaal en absoluut, dat
er niet enig risico genomen kan worden ? Dit denken in andere termen
over de tegenstander zal een grote psychologische en morele inspanning
vergen. Wat er dertigjaar in is gestampt krijgje er niet in tienjaar uit. Ook
hierover werd op de Hervormde Synode nog een aardige opmerking
gemaakt : 'Het vijandsbeeld zoals dat nu bij de mensen leeft, is door de
NATO zelf al lang verlaten'. Het is te hopen. Tesamen met de afkeer die
onder de bevolking bestaat tegen kernwapens, gesteund door een aangepast ethische stellingname, zoals die met name vanuit de kerken verwacht
mag worden, moet het politieke klimaat geschapen worden waarin de
strategie van de kleine stappen met aanvaardbare risicos kan gedijen.
Vanuit het neen tegen de kernwapens dient ook de veiligheidsconceptie
van de NATO opnieuw ter discussie te komen. Vanuit de huidige taakstelling heeft het bondgenootschap carte blanche voor het invullen van deze
veiligheid in louter militaire termen en binnen een strikt gehouden OostWest tegenstelling. Een tegenstelling die in haar verhevigde vorm met
name ook door een dergelijk bondgenootschap is gecreeerd, Het ligt niet in
de lijn van de verwachting dat een herziening van de huidige tot waanzin
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leidende veiligheidsconceptie inderdaad ter discussie zal komen te staan.
Eerder mag men verwachten dat er vanuit de NATO een verhevigd offensief gevoerd zal worden om deze discussie tegen te gaan. Recente
verdachtmakingen van de Secretaris-generaal ten aanzien van de
weerstand tegen de invoering van de neutronenbom maken de discussies
er niet gezonder op. Het leidt tot de verzuchting : wie beveiligt ons tegen
dergelijke beveiligers ?
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Luceberts Rousseau Ie douanier :
van Parijs tot Mexico
Godelieve Scheer

Rousseau is een van de meest omstreden schilders van de negentiende
eeuw. Op tentoonstellingen in zijn tijd barstte men over zijn werk in lachen
uit, maar nu haalt een doek van hem een onbetaalbaar hoge prijs. Hij is de
eerste 'naieve ' schilder, maar volgens zijn bewonderaars, is hij dat op een
geniale manier. Hoe het ook zij, Lucebert moet in aIle geval iets in hem
gezien hebben, vermits hij een gedicht aan hem heeft gewijd :
Rousseau Ie douanier
parijs is twee meter hager dan mexico
parijs is een grijs zeil
mexico een bonte boot
wij gaan als slangen varen
de familie gaat varen
de moeder draagt een ei
de vader torst een tak
het kind staat en is
de starende maan
Er gaat van dit gedicht een mengeling uit van naiviteit en poezie , Het
bestaat uit een aaneenrijging van korte, lagere-school-zinnetjes, die de
werkelijkheid vastprikken in een kinderlijk aandoende stijl. Ook de isconstructie die de dingen benoemt en vastlegt, valt Ope De strofen zijn
kort. De opbouw is heel doorzichtig. De beeldentaal heeft iets gratuiets,
iets versierends. Hoe dit allemaal past bij de naieve schilderkunst, zal ik
aan het einde van dit opstel grondiger uitwerken. Laten we het gedicht
eerst vers voor vers bespreken :
parijs is twee meter hoger dan mexico
Rousseau heeft nogal wat doeken gewijd aan de Parijse voorsteden en
parken, maar veel beroemder en frappanter zijn zijn exotische doeken met
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tropische flora en fauna. Waar hij de inspiratie daarvoor gehaald heeft ?
Aan sommigen heeft hij wijsgemaakt dat hij tijdens zijn legerdienst deelgenomen heeft aan een expeditie naar Mexico, maar dit is weinig geloofwaardig. Zijn modellen yond hij veeleer in prentenboeken en tijdens
nauwgezette bezoeken aan de exotische afdeling van de Parijse kruidtuin.
Dat het ene hoger zou liggen dan het andere, roept zeer goed de wereld te
binnen van Rousseau, die graag iets van een kikvorsperspectief hanteert
en een 'bijna mystieke voorkeur heeft voor de «toppen» - hoogte der
bomen, hoogten der struiken, der grassen, der bloeiende bloemen "1.
De nauwkeurige maataanduiding 'twee meter' herinnert ons eraan hoe
deze schilder geen opleiding genoot en in zijn gevecht met het metier er
soms toe overging een meetlint te gebruiken om de proporties van neus en
mond of de afstand van de ogen van zijn model te meten. Het weerspiegelt
zijn neiging naar 'exactheid'", maar ook zijn onhandigheid om exact te zijn,
want dat Parijs twee meter hoger zou zijn dan Mexico is een soort infantiele nonsens die wei past bij het feit dat Rousseau nooit in de wetten van
het perspectief was ingewijd en door zijn gebrek aan techniek zijn
Voetbalspelers bv. een grootte geeft 'die weinig in verhouding staat tot de
bomen die hen omringen'3. Rousseau immers 'ziet niet optisch, als vanop
een afstand, maar tast de dingen van vlakbij af"'.
Er zit echter een diepere betekenis achter deze infantiele nonsens : Parijs
met zijn vergevorderde technische cultuur, ach, dat is eigenlijk toch maar
blaaskakerij, niet meer dan 'twee meter' verheven boven het primitieve,
exotische droomland, dat in ieder mens onder het vernis der beschaving is
blijven sluimeren.
De eerste vergelijking tussen Parijs en Mexico wordt dan netjes uitgewerkt
in de twee volgende verzen :
parijs is een grijs zeil
mexico een bonte boot

Het zeil is norrnaal hoger dan de boot. Het wil, net als onze technische
cultuur, ergens naartoe, een richting bepalen, het leven structureren, maar
in deze structuratie is het vaal ('grijs') en eentonig (door de parallelle
opbouw met vers een, het schoolse binnenrijm en de assonantie van een
gerekte saaie ij : parijs, grijs, zeil.
Het vers gewijd aan Mexico daarentegen is een ritmische wemeling van 0
en 00 met een dynamisch stafrijm van explosieve b-klanken bonte boot.
Een boot is primitiever dan een schip, gezelliger, kleiner, menselijker. De
herhaling 0/00 roept iets overvols op en 'bont' is nu wei een woord voor
1 .Grey Roch, Henri Rousseau, Preface d'Andre Salmon, ed. 'Tel', Paris, 1943, p. 51.
2 W. Jos De Gruyter.De Europese schilderkunst na /850, Daamen n.v., Den Haag - De
Sikkel, Antwerpen, 1954, p. 142.
3 Michel-Claude Jalard, Le Post-impressionisme , ed. Rencontre, Lausanne, 1966, p. 95.
4 De Gruyter, o.c., pp. 142/143.
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een schilder als Rousseau, die een 'onnavolgbaar' gevoel voor kleuren
had. De droom b. v. bevat tot vijftig verschillende tinten van groen", De
critici zijn het erover eens dat Rousseau wat hij mist aan kennis van het
perspectief, opvult met een gebruik van kleuren.
Bij deze 'bonte boot' denkt men onwillekeurig aan het doeklkzelf, portretlandschap van 1890, waar we hem, in kikvorsperspectief met zijn palet
zien staan naast een schip, volgehangen met kleurige vlaggetjes.
Ais we de eerste strofe nu overzien, valt op de gedurfde metaforiek.
Lucebert maakt van Parijs een zeil en van Mexico een boot, net zoals
Rousseau in De droom een dame met een zetel van 1910 zomaar midden in
het oerwoud plaatst. Deze schilder immers 'beschouwt de kunst als een
vrije openbaring van het fantastische'".
De tweede strofe brengt ons volop in het oerwoud en doet vooral denken
aan het beroemde schilderij Slangenbezweerster :
wij gaan als slangen varen
Dat Lucebert ons hier tot slangen maakt, past bij heel de terugkeer naar
het primitieve, het oer-oude, De slang is in vele culturen een chtonisch
symbool, teken van het eerste leven dat geboren wordt uit de aarde. Het
inchoatieve wij 'gaan' varen, 'beginnen' te varen, opent een duur, een
periode. De droom neemt zijn vertrekpunt bij 'gaan', regresseert in de tijd
tot de fase der 'slang' , om zich dan te laten drijven op de wateren van het
onbewuste in 'varen'. Dit varen wordt in dit vers zowel als in het volgende
hoorbaar in de glijdende a-assonanties.
'Varen' verbindt deze strofe met de vorige 'boot', maar vangt ook een
belangrijk aspect van Rousseaus techniek, of is het visie ? Boven zijn
overdadige plantengroei verschijnen de menselijke of dierlijke toevalligheden in hun geheel ; zij schijnen de lucht te 'overzwemmen : boven het
aardse gebied, ja zij hangen zo ongeveer in de lucht, en de gigantische
grassen worden onder hun gewicht niet in het minst gebogen'". Zo merkt
Cocteau ook over Rousseaus beroemde Siapende Zigeunerin op : "Geen
afdruk tekent het zand rond haar slapende voeten. De Zigeunerin is daar
niet gekomen ; zij is daar'".
In het volgende vers wordt het 'wij' hernomen en vervangen door 'familie' :
de familie guat varen
Hier drukt zich een belangrijk heimwee van Rousseau uit. Niemand heeft
zozeer als hij verlangd naar de geborgenheid van maatschappelijke instellingen : de kerk, de universiteit, de familie, de wellevendheid, het in 't
gelid staan. Hier openbaart zich een fundamentele tegenstrijdigheid.

5 Dictionnaire universe! de la peinture , sous la direction de Robert Maillard, SNL
Dictionnaires Robert, Paris, 1975, p.25.
6 C. Lonzi, in Chefs-d'oeuvre de l'art, Grands peintres. Henri Rousseau, p. 3.
7 Grey, O.C., p. 51.
8 Dictionnaire, O.C., p. 21.
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Rousseau duikt in de beeldentaal van het onbewuste, het oeroude, 'als
slangen', maar wil toch de stevige basis van ' de familie' niet verliezen :
'Heel zijn leven zal Rousseau «dubbel» blijven : hij zalonafhankelijkheid
verlangen en fantasie, maar zal zich een stevig houvast bewaren in de
gemeenschap, familie of beroep, want hij is opgevoed in eerbied voor de
sociale taboes en nooit zal zijn revolte ze volkomen voorbijstreven'",
De behoefte aan saamhorigheid, aan communicatie drukte zich trouwens
al uit in de wij-vorm : hij verlangt speciaal 'deel te hebben aan de gemeenschap der mensen en is er het minst toe in staat' 10.
Deze dubbelheid vinden we mooi weerspiegeld in zijn werk : enerzijds
burgerlijke bloemstukken, netjes afgeborstelde negentiende-eeuwse familieportretten met emstige, strakke gezichten, anderzijds de vrije loop
aan de fantasie en aan het onbewuste in de exotische taferelen.
Maar toch laat Rousseau ook temidden van het oerwoud de cultuur niet
los. InDe droom neemt zijn droomster haar zetel mee, inDe schone en het
dier haar spiegel. In Het gelukkige quatuor plaatst hij drie naakten in het
paradijs, maar met een gesofistikeerde bloemenkrans over hun geslachtsorganen en een tam neergezeten hond. Of ook omgekeerd : in Een kwade
verrassing . De geheimzinnige jacht doet een modeme jager met geweer
temidden van het bos een paradijselijk vrouwennaakt oprijzen. Rousseaus
werk is een 'voortdurende mengeling van reeel en irreeel"!".
De verdere uitwerking van Luceberts gedicht is typisch Rousseau: 'in
zijn junglelandschappen valt zijn analytische en synthetische visie op' 12 ;
daar sluit Lucebert bij aan door het synthetische 'de familie' in de volgende verzen uiteen te laten vallen in moeder, vader, kind.
de moeder draagt een ei
de vader torst een tak enz.

Opvallend is hier het naast elkaar plaatsen in vaste zinnetjes van de
abstracte enkelvouden : de moeder, de vader, het kind. Rousseau immers
'schildert niet wat hij ziet , maar wat hij weet'13. Voor hem is het voorwerp
'slechts een nabootsing, de gedachte van het voorwerp dat hij zich voorneemt weer te geven' 14. Hij verabsoluteert wat hij schildert, los 'van de
toevalligheid der individuele vorm' en ook los 'van het toevallige der
invloeden van de omgeving ; het spel van licht en atmosfeer"!>.

9 Jean Bouret, Henri Rousseau, Ides et Calendes, Neuchatel Suisse, 1961, p. 10enook p.
19.
10 Lonzi, o.c., p. 5.
11 Bouret, o.c., p. 19.
12 Dictionnaire, o.c., p. 23.
13 Rene Huyghe, La peinture Francoise, Les contemporains, Ed. Pierre Tisne , Paris,
1949.
14 Grey, o.c.; p. 38.
15 Werner Haftmann, Schilderkunst in de twintigste eeuw, Lemniscaat, Rotterdam,
1965, p. 166.
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Aan de beeldentaal van ei en tak kunnen we, op zijn Luceberts, verschillende betekenissen toekennen. Het eerste waar men aan denkt, is de
biologische voortzetting van het leven in vrouwelijk en mannelijk vruchtbaarheidsorgaan, beide mythisch vergroot. Zulk een allusie is, net zoals
Rousseaus naakten, volkomen 'kuis' 16. Bij Rousseau geen verscheurdheid 'tussen rede en onbewuste", zo typisch voor de moderne beschaving!", ze vallen samen in een onschuldige vanzelfsprekendheid.
De keuze der werkwoorden intussen drukt een visie uit op mannelijke en
vrouwelijke rolpatronen die nogal gebonden is aan de westerse cultuur.
'Draagt' roept iets op van moederlijke koestering, van voorzichtigheid en
eerbied en is ook een duidelijke allusie op de uitdrukking 'een kind dragen', kind dat nog volkomen virtueel is ; 'torst' daartegenover, in alliteratie met 'tak' tekent niet aIleen de kracht van spieren, maar past ook bij een
visie op de man als gezinshoofd-met-wegende-verantwoordelijkheid. De
'tak' die hij draagt, geen boom, is de tak der afstamming ; de man maakt
deel uit van een filiatie.
Buiten zulke psychoanalytische dieptelectuur is er echter voor deze verzen ook een zuiver anecdotische verklaring mogelijk : Rousseau heeft
'een primitieve vertel- of fabelzucht'!", Het ei dat de moeder draagt, kan
gewoon voedsel zijn, geschenk van de jungle. Heeft Rousseau trouwens
geen schilderij gemaakt De vrouw met de korf eieren ? En de tak die de
vader draagt, kan thuishoren in zijn zorg voor primitieve huisvesting, het
bouwen van een hut.
Opvallend in alle geval is de gedepouilleerde eenvoud waarmee Lucebert
het mannelijke en vrouwelijke aandeel in de werkelijkheid beschrijft.
Rousseau 'aanvaardt het leven zoalshet is, daarom is zijn verbeelding
geheel beladen met de banaliteit van de dagelijkse ervaring' 19. Leven
dragen, voedsel verzamelen, bevruchten, een hut bouwen, doordat ironie
bij Rousseau volkomen ontbreekt, hebben zijn doeken "de ernst van het
leven zelf. In het uiterste vallen magie en banaliteit samen '.
De laatste verzen handelen over wat uit de man-vrouwrelatie voortvloeit :
het kind staat en is
de starende maan

Vader en moeder horen thuis in dezelfde generatie. Bij het kind springt het
leven over, er ontstaat iets nieuws. Lucebert begint dan ook een nieuwe
strofe. Rousseau heeft veel portretten van kinderen geschilderd, kinderen
met veel te grote hoofden en oude-mannetjesgezichten, gefigeerde brave
kinderen van de 1ge eeuw, vandaar dat Lucebert het kind niet laat spelen,
bewegen, maar 'staan', Trouwens Rousseau was niet in staat beweging te
16
17
18
19

Bouret, O.c., p. 25.
Lonzi, o.c., p. 3.
De Gruyter, o.C., p. 142.
Lonzi, o.c., p. 5.
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tekenen, en hij overstijgt dat door zijn te schilderen ontwerpen te verstijYen, wilde dieren, wandelaars, luchtschepen 'alsof hij voor altijd hun
essentiele karaktertrekken wilde vastleggen. De onbeweeglijkheid van
zijn voorstelling heeft iets van een bezweringsformule, zij is een pand voor
eeuwigheid ?".
Even poetisch-bezwerend is in dit gedicht het laatste vers, waar het kind
samenvalt met dat waar het naar kijkt, "de starende maan '. De maan
beheerst het gevoelsleven en is, astrologisch gezien, vooral bepalend voor
de kinderjaren. Het kind leeft, net zoals aIle primitieve culturen op het
ritme van de maan en wordt door niets ook zo gefascineerd. En in deze
fascinatie identificeert het zich, het ziet het verschil niet tussen zichzelf en
de maan, het wordt wat het ziet. Het hoofd van het kind wordt vergroot tot
de grootte der maan. In de 'starende maan' valt aIle beweging stil en vindt
het gedicht zijn eindpunt ; zo zijn zon en maan in Rousseaus exotische
landschappen de stille, bovenaardse getuigen van het wilde gewoeker van
de jungle. Dit is een prachtig slotakkoord voor een schilder die geloofde "in
geesten, in het hiernamaals, in de innerlijke overeenkomsten "21, en die" op
wonderbare wijze de zin voor grootheid bezat'<",
Was het gedicht de vorige verzen tafereel en vertelling, door de vergroting
van het hoofd hier op het laatste, gaat het meer de richting uit van het
portret. Oit verglijden van landschap in portret is iets typisch voor Rousseau die zich met de ambitie hem eigen, de uitvinder van een nieuw genre
heeft genoemd, het "portret-landschap" '.
Ik sprak in het begin van dit opstel over het naieve karakter van dit gedicht
en van Rousseaus schilderkunst. Een naieve indruk maakt eerst en vooral
het minutieuze vertellen. Rousseau was 'een schilder van het epische
genre "24; hij bezat 'een buitengewone nieuwsgierigheid voor aIle
'schouwspelen, zowel die van de exotische wereld als de dagelijkse taferelen van het gewone leven "25.
Naief doet ook de stuctuur aan, het hernemend uitwerken (v. 1 wordt
uitgewerkt in 2 en 3 ; vers 4 in 5, v. 5 in 6,7,8 en 9) maar vooral de
opsommingstechniek. De juxtapositie is iets typisch voor Rousseau.
Rousseau schildert geen takken met blaren, hij schildert blaren een voor
een, en rijgt ze, quasi terloops, aan takken "in sierlijk overdachte, rijke
rhytmen ?". Zijn vormen, "die niet «draaien», plaatsen zich de ene op de
andere in de diepte zoals toneeldecors?". Bij hem wordt "het kleinste
20 Dictionnaire , o.c., p. 23.
21 Bouret, o.c., p. 19.
22 Andre Salmon, in E. Benezit, Dictionnaire des Peintres, Sculpt eurs. De ssinateurs et
Graveurs, Librairie Grund, 1954, Tome 7, p. 387.
23 Henri Certigny, La verite sur /e douanier Rousseau, addenda. n" 2, p. 41-42.
24 Andre Salmon, a.c., p. 388.
25 Pierre Francastel, Histoire de la peinture francaise . II, Elsevier, Paris-Bruxelles,
1955, p. 161.
26 De Gruyter, o.c., p. 143.
27 Jalard, o.c., p. 95.
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deeltje Ophet moment van zijn uitvoering, «rniddelpunt» en leidt een leven
volkomen onafhankelijk van alle andere ; bij elke nieuwe verschijning
verplaatst dit «rniddelpunt» zich, en de wil, net als het penseel, volgen het,
dadelijk dienstbaar gemaakt door zijn vereisten ; het fenomeen van de
samenvoeging die «het geheel» van het doek op het oog heeft, voltrekt
zich geheel aIleen, in een mirakel van opslorping'P. Zo ook in dit gedicht :
het is ongeveer het enige van die welke Lucebert aan plastische kunstenaars heeft gewijd, waar niet door herhalingen of verwijzingen een
cirkelstructuur wordt geschapen die het gedicht op zijn eigen stappen doet
terugkeren, en aldus tot een afgerond geheel maakt. Nee, het gedicht
evolueert voort in een zorgvuldig achter elkaar komen van zinnetjes die
slechts quasi toevallig een overkoepelend stiltemoment vinden in de 'starende maan'.
Een ander 'naief' aspect zijn de vastprikkende lagere-school-zinnetjes en
de voorkeur voor de benoemende is-constructie. Dit tekent een wereld
van 'preciesheid?", zo onbevangen dat er geen plaats is voor 'aarzeling of
twijfe l' 3 0 • Het past bij een schilderkunstig oeuvre dat gekenmerkt is door
'een ongewone nauwkeurigheid, die van een wereld bekeken door te
sterke brilleglazen"". Rousseau houdt van al wat 'netjes afgewerkt is, goed
uitgevoerd, glad, effen ?". Hij houdt van werk dat 'goed gedaan is, peuterig en goed afgewerkt, vandaar de onberispelijkheid van zijn doeken wat
betreft de grondstof, het gladde van hun oppervlak'V.
Een laatste naief aspect van dit gedicht is dat beeldentaal en uitbouw iets
gratuiets hebben, iets versierends. We zitten ver van de gedrongenheid
van het gedicht Brancusi, van de gedepouilleerdheid van Moore. Adjectieven en beelden blijken er te staan voor hun eigen plezier, ter wille van
een 'decoratieve stilering' door dewelke Rousseau zich voegt bij de primitieverr'".
Naief ja, maar daarmee is het laatste woord niet gezegd, noch over dit
gedicht, nog over Rousseau. Er gaat van deze quasi naiviteit een 'intense
poezie' uit'>, een bekoring zo fris en kleurrijk en vanzelfsprekend als
dauw.
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Grey, o.c ., p. 52.
Robert Martin, o;c.; p. 6.
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Bouret, o,c., p. 51.
Jalard, o,c ., p, 95.
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Twee keer trouwen : een recht en een
plicht
Luc De Fleurquin

Gelovigen bij ons moeten twee keer trouwen : eerst voor de burgerlijke
stand, dan voor de kerk. Steeds vaker hoor je mensen vragen : waarom is
dat zo ? Wanneer trouw je eigenlijk ? Wordt de burgerlijke huwelijkssluiting pas echt, nadat ze in de kerk is herhaald en bevestigd ? Waar ligt de
oorsprong van die tweevoudige huwelijksordening in onze landen ?
Het zijn vragen die nog veel prangender worden gesteld in de steeds vaker
voorkomende gevallen waarin een huwelijk strandt, mensen uit elkaar
willen gaan, eventueel opnieuw willen trouwen. Maar op die problematiek
en de kerkrechtelijke knelpunten ervan ga ik nu niet in. Ik wil aileen, heel
in het kort, proberen enig inzicht te verschaffen in de vraag : hoe is het
juridische kerkelijk huwelijk ontstaan ?
Die vraag staat overigens niet helemaal los van het veel dringender probleem van mogelijke echtscheiding en tweede huwelijk. Een helder inzicht
in de oorsprong van de eigen huwelijksordening van een geloofsgemeenschap moet voorafgaan aan aile denken en zoeken met betrekking tot
de wenselijkheid van een kerkelijk-juridische erkenning van het falen in
een huwelijksopdracht, of van het blijvend weigeren van die erkenning.
Bovendien is een inzicht in de oorsprong van deze huwelijksordening
belangrijk bij tal van andere vragen, die vandaag gesteld worden : het
kerkelijk huwelijk van ooit gedoopte maar niet meer gelovige mensen, de
door de Kerk te organiseren ofte stimuleren huwelijksvoorbereiding, het
al dan niet weigeren van een kerkelijke huwelijksviering, de pastorale
houdingen ten aanzien van echtgescheidenen, en de vele vragen met
betrekking tot de juridische en menselijke benadering van de huwelijksprocedures in de kerkelijke rechtbanken, zowel op het vlak van de particuliere als universele Kerk.
Het is allemaal heel eenvoudig begonnen. In de eerste eeuwen van de
kerkgeschiedenis trouwden de christenen zoals iedereen, wat we vememen uit de brief aan een Diognetes, geschreven door een onbekend auteur
in de tweede eeuw na Christus. Trouwen zoals iedereen betekent : volgens dezelfde wetten en gebruiken, volgens dezelfde familiale riten als hun
streek- en tijdgenoten. De huwelijkssluiting was een strikt familiale gebeurtenis, waarbij de vader van de bruid, die juist als vader voor aile
belangrijke aspecten van het familieleven verantwoordelijk was, als
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'voorganger van de viering' optrad. Er was helemaal geen sprake van een
tussenkomst vanwege priesters of een bisschop. Elke kerkelijke aanspraak of juridische inmenging in deze aangelegenheden was hun onbekend.
De christenen, die als een maatschappelijke minderheid in kleine groepjes
in Rome, Griekenland, Gallie, het Nabije Oosten en Noord-Afrika leefden, kenden het monogame huwelijk dat onder romeinsrechtelijke invloed
door de wederzijdse toestemming van partijen tot stand kwam. De overdracht van de bruid aan de bruidegom, - voorbehouden aan haar vader-,
het uitwisselen van de rituele geschenken, van de ringen - oorspronkelijk
helemaal niet bekend bij de volkeren van Germaanse en Slavische oorsprong! -, en van een kus, het verbinden van de handen van man en
vrouw, het voorlezen en het door enkele getuigen ondertekenen van een
huwelijkscontract, en dergelijke, onderstreepten de publieke dimensie
van deze feestelijke maar essentieel familiale gebeurtenis.
De raad van Ignatius van Antiochie, het huwelijk slechts te sluiten na een
goedkeuring van de bisschop - gesitueerd in zijn tijd en maatschappelijke
omstandigheden - heeft geen enkele juridische betekenis, maar dient
aIleen verstaan te worden vanuit zijn pastorale bezorgdheid voor een
christelijk huwelijksleven bij gedoopten.
De enige rechtstreekse inmenging van de bisschoppen bestond hierin, dat
hun toestemming gevraagd werd voor huwelijken die gesloten werden
tussen slaven en vrijen en tussen slaven onderling, omdat het romeinse
recht daaraan geen enkele juridische waarde hechtte. Deze burgerrechtelijk onbestaande huwelijken werden als 'gewetenshuwelijk' beschouwd. Ze verschillen bijgevolg duidelijk van de zogenaamde gewetenshuwelijken die vandaag vrij vaak door gepensioneerden worden gevraagd, maar om heel andere redenen dan omdat ze niet burgerrechtelijk kunnen trouwen.
Een wijze van onrechtstreeks optreden van de bisschop gedurende de
eerste eeuwen bestond soms hierin, dat hij - naar Oosterse gewoonte - als
voogd over armen of wezen optrad en in de huwelijksviering dan de
juridisch-familiale rol van de vader op zich nam. Maar buiten deze enkele
uitzonderingen van beperkte draagwijdte was er de eerste drie eeuwen
geen sprake van enige kerkelijke inmenging in de huwelijkssluiting. A
fortiori was eenjuridisch uitgewerkt 'kerkelijk huwelijk' zoals wij dat nu
kennen, totaal onbestaande.
Vanaf de vierde eeuw wordt een geleidelijke kentering merkbaar. In de
kleine, dikwijls vervolgde groepen christenen, waar iedereen met naam en
toenaam gekend was, werden priesters en bisschoppen, wellicht als eregasten temidden van de familieleden en vrienden aanwezig, uitgenodigd
om met een gebed en een huwelijkszegen het belang van het feestelijk
moment en de religieuze draagwijdte van het gebeuren te onderstrepen.
Vermeldenswaard is weI dat de priesters en bisschoppen in het geval van
een tweede huwelijk nooit ingingen op deze vraag, wat zeer duidelijk het
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vrije en ongedwongen - in het begin misschien zelfs het toevallige - karakter van zulke kerkelijke medewerking bevestigt !
De in Italie meer gebezigde gewoonte, deze zegen tijdens een speciale
eucharistieviering te geven - samen met een later verdwenen sluiering van
de bruid door de priester - ligt aan de verre oorsprong van het speciale
gebed en de erbij horende huwelijkszegen die ook nog vandaag in onze
huwelijksliturgie te vinden is.
Vooral in Spanje en Gallie bestond sinds de zesde eeuw de gewoonte de
priester te vragen in het bijzonder de bruidskamer en het bruidsbed te
zegenen. Ook de gebeden die hiervoor werden gebruikt, kwamen langs
oude en soms merkwaardig verluchte gebedenboeken en missalen tot ons.
Zo werden de vertegenwoordigers van de Kerk in de vierde, vijfde en
volgende eeuwen als het ware geluidloos en op de tippen van de tenen in de
huwelijksvieringen van gelovigen binnengeleid, zonder dat hun aanwezigheid hierbij verplichtend of noodzakelijk was ! Van een kerkelijk huwelijk
in de strikte betekenis van het woord was nog altijd geen sprake. Ook van
een burgerlijk huwelijk niet, aangezien geen officiele vertegenwoordiger
van de (burgerlijke) gemeenschap de huwelijkstoestemming aanvaardde
of aIs getuige bij de plechtigheid optrad.
Niettemin werden de 'bedienaars van de eredienst' steeds meer bij de
huwelijkssluiting betrokken. Er was geen weg terug, vooral vanaf de
Karolingische renaissance, toen de Kerk, enerzijds om latere nietigheidsaanspraken te voorkomen, de mogelijke graad van bloedverwantschap
ging onderzoeken, en anderzijds omdat de gevallen van geweld en schaking niet zeldzaam waren - ook vandaag nog is dit een huwelijksbeletsel in
het kerkelijke recht - zich voorafwilde vergewissen van de vrijheid waarin
de vrouw haar toestemming gaf. Deze laatste zorg van de Kerk ligt
trouwens aan de oorsprong van de eerste discussies onder scholastieke
theologen in de elfde en twaalfde eeuw om de wederzijdse, vrij uitgedrukte
wil van de echtgenoten als het essentiele kenmerk van het huwelijk als
'sacrament' te beschouwen.
Dit vrij algemene, tweevoudige, aan het huwelijk voorafgaande onderzoek
- naar de afwezigheid van een verwantschapsbeletsel en naar de vrijheid
van toestemming - werd, samen met meer plaatselijke verplichtingen,
zoals de eis 'publiek' te trouwen (wat niet noodzakelijk betekent 'kerkelijk' !) opgelegd door het concilie van Verneuil in 755 en definitief in het
hele Westen doorgedrukt door de Pseudo-Isidorische Decretalen. Deze
bijna volledig valse collectie pauselijke decretalen en conciliaire canones,
opgesteld in de streek van Reims rond 845 en waarvan de onechtheid
slechts zeshonderd jaar later ontdekt zou worden, voerde een hele reeks
gedetailleerde voorschriften in die de gehele huweIijksordening onder de
verplichtende bevoegdheid van de Kerk wilde brengen. De huwelijkssluiting en het voorhuwelijks onderzoek werden verkerkelijkt in bindende
liturgische en canonieke normen.
Toch bleef volgens de middeleeuwse huwelijksopvatting de niet publieke
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huwelijkstoestemming van twee gedoopten, gegeven buiten het weten van
het kerkelijk of wereldlijk gezag, algerneen als geldig erkend. Dit werd
trouwens ondubbelzinnig door paus Nicolaas I bevestigd in zijn beroemde
Brief aan de Bulgaren (866).
Dit belette echter niet dat de door de eeuwen heen voortschrijdende en
onomkeerbare verschuiving in het voordeel van een niet meer uitsluitend
pastorale, maar tevensjuridische verantwoordelijkheid van de Kerk vanaf
de twaalfde eeuw leidde tot een uitgebreide huwelijksritus in het kerkportaal. Deze evolutie werd stellig mede in de hand gewerkt door de
verzwakking van de koninklijke macht in de tiende eeuw - de zgn. IJzeren
eeuw - en door het feodale stelsel waarin ook bisschoppen als leenheren
optraden.
De laatste stap, de overgang van de reeds naar het kerkportaal overgebrachte huisviering naar de eucharistieviering binnenin het kerkgebouw,
werd gezet tussen de dertiende en de zestiende eeuw. AIle afzonderlijke
elementen van de huwelijkssluiting werden verweven in het patroon van
de eucharistieviering. De meeste hiervan vinden we in de liturgie van
vandaag nog terug, zoals het binnenleiden van de bruid door de vader, het
uitspreken van de ja-woorden of de trouwbelofte, de uitwisseling van de
ringen, speciale gebeden, de huwelijkszegen en de officiele registratie,
ondertekend door de priester en twee bijkomende getuigen.
Maar ondanks deze binnenkerkelijke liturgische enjuridische voorzieningen bleven - zoals reeds herhaaldelijk vermeld - de zonder priester of
getuigen gesloten en zelfs met strenge straffen bedreigde niet-publieke
huwelijken als geldig beschouwd tot aan het Concilie van Trente.
Slechts door het Decreet Tametsi, goedgekeurd door de Trentse concilievaders in november 1563, werd voor gedoopten de definitieve verplichting ingevoerd - op straffe van nietigheid van het huwelijk - de
wederzijdse huwelijkstoestemming uit te wisselen in aanwezigheid van de
pastoor van de parochie, of van een priester door hem gemachtigd, en van
twee getuigen. Deze conciliebeslissing betekende het einde van de clandestiene, maar niettemin tot dan toe geldige huwelijken tussen gedoopten.
Het is ook deze regeling die, met enkele wijzigingen, zoals het decreet Ne
Temere van 1907, neergeschreven werd als "de gewone rechtsvorm voor
het huwelijk tussen gedoopten' in het vandaag nog steeds geldende Kerkelijke Wetboek van 1917.
Deze fundamentele wending in de katholieke kerk liep parallel met een
totaal nieuw fenomeen in de protestantse landen : het ontstaan en de
opkomst van een burgerlijk huwelijk. Hierbij ging het niet over een heropleven van een familiaal-juridische plechtigheid zoals die in de eerste
eeuwen bestond, maar over een verplichte publieke huwelijkstoestemming voor een vertegenwoordiger van het burgerlijk gezag. Luther
noch Calvijn erkenden immers de sacramentaliteit van het huwelijk, zodat
zij de volledige organisatie van de 'natuurlijke instelling huwelijk", zoals
zij het noemden, aan de burgerlijke gemeenschap overlieten. Een conflict
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tussen de twee 'publieke huwelijkssluitingeri', de kerkelijke en de burgerlijke, kon dan niet lang uitblijven, zeker niet in die landen of streken
waar de bevolking gedeeltelijk tot het protestantisme en gedeeltelijk tot
het katholicisme behoorde.
In Frankrijk barstte de born, toen een antiklerikale Constituante in september 1791 het burgerlijk huwelijk - in zijn concrete uitwerking voor het
grootste deel een bijna Ietterlijke ovemame van de canonieke normen met
weglating van de typisch godsdienstige aspecten - invoerde en voor aIle
inwoners, gelovigen en ongelovigen, verplicht stelde.
Het concordaat, gesloten tussen Napoleon en de H. Stoel, en de in vele
landen hierbij aansluitende grondwettelijke bepalingen Iosten het conflict
geenszins Ope Zij beperkten zich tot een wapenstilstand, tot het naast
elkaar Iaten bestaan van de twee huwelijksordeningen, de burgerIijke en
de kerkelijke, door beide overheden verplicht gesteld voor 'hun' onderdanen zonder rekening te houden met elkaar. De burgerrechtelijke eis,
haar huweIijkssIuiting aan de kerkeIijke te Iaten voorafgaan, en de kerkrechteIijke erkenning dat de meer materiele aspecten van het huwelijk
door de staat dienen te worden geregeld, maken hierop, zonder de grond
van de zaak te raken, een beperkte uitzondering.
Bijgevolg moeten gelovigen vandaag tweemaal trouwen. Zo kan men zelfs
getrouwd zijn voor de staat en in concubinaat leven voor de Kerk of afgezien van het risico van strafrechteIijke sancties - juist omgekeerd.
Een ander gevolg kan hierin bestaan, dat men als wettelijk gescheiden
echtgenoot (of echtgenote) de mogelijkheid bewaart vroeg of laat tot een
nieuw huweIijk te besluiten, maar dat men op hetzeIfde ogenblik pijnIijk
geconfronteerd wordt - vooral bij een kennismaking met een nog nooit
gehuwde gelovige levenspartner - met de onmacht die nieuwe relatie ook
kerkeIijk-publiek te kunnen bevestigen.
Over het algemeen worden de problemen, gesteld door een publieke
huwelijksbevestiging in twee onathankelijke juridische ordeningen, niet
zo scherp aangevoeld bij het aangaan van het (eerste) huweIijk als weI bij
het stranden en bij de juridische erkenning (of weigering van erkenning)
ervan. En wanneer we beseffen dat er in Belgie meer dan duizend echtscheidingen per maand worden uitgesproken (officieel heet het : de rechtbank 'Iaat de echtscheiding toe'), waarvan 80 % ook kerkeIijk in het
huwelijk waren getreden, dan mogen we niet vergeten dat deze onopgeloste problemen vele, vele duizenden mensen raken.
In het kader van deze bijdrage kunnen hiervoor geen antwoorden of
oplossingen gegeven worden. Deze vergen een zeer nauwkeurige en
diepgaande studie van taIrijke specialisten, die deze problemen uiteraard
niet aIleen juridisch, maar ook dogmatisch, exegetisch, enz. dienen te
benaderen. En hierbij stellen sommigen voorzichtig de vraag of onze
(overgangs- ?)tijd voldoende historisch perspectief en voldoende multidisciplinair verworven inzichten in de nog relatiefrecente crisis betreffende
huwelijk en gezin bezit, om op het delicate vIak van de huwelijksordening

Luc De Fleurquin/Twee keer trouwen : een recht en een plicht

933

die echte, creatieve veranderingen door te voeren die het essentiele in het
huwelijk niet aIleen bewaren maar versterken, en het niet-essentiele
moedig terzijde durven leggen.
Een vluchtig historisch overzicht over het ontstaan van de tweevoudige
huwelijksordening, zoals hierboven, kan daar misschien een steentje toe
bijdragen.

Literatuur :
K. Ritzer, Formen, Riten und religioses Brauchtum der Eheschlies sung in den christlichen
Kirchen des ersten Jahrtausends, Munster i. W., 1962.
E. Schillebeeckx, Het huwelijk. Aardse werkelijkheid en heilsmysterie , Bilthoven, 1963.
Th. Rey-Mermet, Ce que Dieu a uni... . Le mariage chretien hier et aujourd' hui , Parijs, 1974.
P. Mutembe/J.B. Molin, Le rituel du mariage en France du Xllr au XV/o siecle , Parijs, 1974.
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Frisch, Bernhardt, Diirrenmatt : balans
van het deficit
Carlos Tindemans

'Lm ubrigen geschieht nichts, WllS nicht schon gescheben
ist .' M. Frisch, Triptychon,p. 3/.

Ruim tienjaar na zijn laatste drama, Biografie , heeft Max Frisch toch nog
een nieuwe dramatische tekst gepubliceerd : Triptychon t. En meteen
heeft hij (voorlopig ?) elke theateropvoering verboden. De tekst is geen
eigenlijke scenische pretext, maar een reeks dialogen ; dramaturgisch is er
geen aanleiding om van een nieuwe Frisch te gewagen. En toch is het in het
oeuvre van Frisch een regelrechte cesuur.
Want deze tekst is de negatie van een tot nog toe sterk beleden principe.
M. Frisch' dramaturgische model staat bekend als het drama van de
permutatie, d.w.z. van het manipuleerbare, veranderbare leven, van het
onvaste, arbitraire spel met de realiteit, van de bewuste poging om de
levenslijnen telkens aan te passen aan de nieuwe behoeften. Deze idee van
de permanente veranderbaarheid van de realiteit brengt Fisch hier tot een
illusieloos einde. De overtuiging dat er toch geen verwachting meer bestaat, staat in dit stuk als de eigenlijke omschrijving van de Dood volkomen centraal.
Toch ontloopt Frisch daarmee niet zijn vroegere obsessie, die in zijn
oeuvre omstandig uitgeschreven staat. Al sedertJiirg Reinhart (1934)2 is
de Dood een regelmatig motief ; zijn Tagebuch /966-197/ (1971) heeft de
Dood als nagenoeg enig orienteringspunt, En nu in Triptychon kom je als
lezer regelrecht in het hiemamaals terecht. De dramaturgie van de grensoverschrijding, zoals aanwezig in Santa Cruz (1944), Nun singen sie
lvieder(1945) of Die Chinesische Mauer(1947), mondt hier uit in de confrontatie tussen deze en de overkant van het leven.
Frisch' tweede dagboek speelde al met de gedachte, dat het feit dat we ons
na de dood allen terug zouden kunnen ontmoeten, juist de angst voor de
1
OM.
2
weet

Max Frisch, Triptvchon . Drei szenische Bilder, Suhrkamp, Frankfurt, 1978, 115 pp.,
24-.
Daniel de Yin, Max Frisch,,' Tagebiicher, Bohlau, Koln-Wien, 1977,358 pp., DM. 48.-,
te analyseren hoe sterk de biografische constante in Frischs fictie is.

Carlos Tindemans/Balans van het deficit: Frisch, Bernhardt, Diirrenmatt

935

dood verklaart. Deze ontmoeting staat in de tweede van de drie scenes van
Triptychon (de werktitel was oorspronkelijk Styx) omraamd door de twee
andere, de begrafenis en de herinnering, En het dodenrijk bevat maar dan
ook precies dezelfde kenmerken als het leven ; met dit toch grote verschil,
dat de dood niet als tegenhanger van het leven geprojecteerd wordt, maar
als de waarheid over dat leven. 'Waar' in de zin dat nu de tijd uit en de
gelegenheid voorbij is om aan het leven nog enige wijziging aan te brengen : 'Wir leben entgiiltig.. Es gilt, was wir leben'. (p. 15).
De ouder wordende Frisch geeft de permutatie op. Handelen kanje dan in
het leven wellicht toch naar veranderende inzichten, maar de dood is een
incident dat geen variant kent of toestaat. Frisch keert terug naar de
onbeweeglijkheid die definitief is. En het is tekenend dat hij hiertoe
opnieuw het theater als medium van uitbeelding verkiest.
Want zijn permutatieprincipe was juist problematisch geworden door het
wezen van het theater als medium. Frisch leerde het aloude fenomeen
kennen van de tegenstelling tussen gemtendeerde projectie en overkomende realiteit. Op de planken manipuleren de theatermakers de mogelijke uitbeelding van een bepaald gebeuren en zetten zo de theatrale
werkelijkheid naar hun hand, ze bewaren de mogelijkheid in het leven in te
grijpen als zelfgestelde opdracht van de kunst. Wat zij echter als tentatieve
verschuivingen van het leven aanbieden, komt bij de toeschouwer over als
werkelijk gebeurend ; elke intentionele variant is onmiddellijk-reele invariabiliteit. Optisch-scenische directheid voorkomt de uitbeelding van mobiele opstellingen tegenover het leven. Frisch ontdekte dat aIleen het
'verhalen' (cfr. zijn Gantenbein-roman) nog in aanmerking komt voor het
schuiven met mensen en levens. Voor hem was voortaan de roman het
artistieke genre dat permutatie als procesprincipe over weet te brengen.
Deze literairtheoretische code blijft Frisch in Triptychon trouw, wat
moedeloos, wat berustend ook. Theater wordt weer in uitzicht gesteld,
omdat het Frisch niet meer begonnen is om de omkeerbaarheid van het
leven, maar om het tot beeld brengen van het definitieve. Niet het potentiele, het eventuele is thematisch de aanleiding, maar het voltooid-reele ;
niet de veranderbaarheid van menselijk handelen, maar de onmogelijkheid
tot correctie. En dit inzicht brengt Frisch terug bij het theater ais
beeldvorm.
Verloochent Frisch zijn hele eigen levenslijn ? NatuurIijk niet. Niet de
noodzaak telkens het leven anders uit te bouwen, zweert hij af ; weI
wijzigt hij het aspect waaronder hij de uitbeeldbaarheid van het Ieven
haalbaar acht. Hij rondt in elk van de drie scenes de definitieve aard van
het menselijke handelen consequent af, maar altijd ook met de troosteloze
blik op de verloren kans die er ooit is geweest, de kans het leven anders
vorm te geven, het gebeurde toch te veranderen. De waarheid van het
leven, weergegeven door de dood, maakt tevens zichtbaar wat destijds
mogelijk was, het door Frisch in se bedoelde maar helaas niet gereaIiseerde. Pas van de dood uit gezien is het leven af ; het leven blijft de
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dimensie van de toekomst vertegenwoordigen, de dood kan enkel naar het
verleden verwijzen.
De eerste scene toont een rouwgroep in het huis van een pas gestorven
man, direct na de begrafenis : allen personen van wie het stereotiepe
taalgebruik hun gebrek aan individualiteit aangeeft ; ook de weduwe, die
met haar dode man nababbelt, vertoont dezelfde verstikkende conventie.
Frisch pendelt hier dramaturgisch tussen beide existentievelden in ; over
de grens van leven en dood heen herhaalt de weduwe de geijkte vooroordelen waaruit de identiteit van de dode schimmig, troebel oprijst. In de
derde scene beschimpt eenjonge man, Roger, die ook in de eerste scene al
optrad, zijn vader die telkens weer de opinie van zijn do de vrouw opfrist
als schijnargument voor zijn daden. In beide omramende scenes zitten de
mensen in zichzelf vastgeschroefd, drukken hun non-existentie uit door
eindeloos te herhalen dat in dit leven niets meer te gebeuren staat. Het
inzicht dat de doden verworven hebben, luidt heel anders en uit deze
chiasma-dramatiek doemt geleidelijk Frisch' eigen opstelling Ope
In de tweede scene verlaat Frisch het wat dubieuze niveau van de simultane projectie van levenstijd en doodsklimaat ; hier ontwerpt hij een
hermetisch veld waarin de doden zich onder elkaar bewegen. De enige
opening naar het leven toe is het geheugen, de herinnering, het herkauwen
van het voorbije. En dat gebeurt uitermate geraffineerd. Gespreksflarden
uit de eerste scene keren terug, maar in de nieuwe context binnenstebuiten
gekeerd. Een fluitspeler oefent altijd weer dezelfde passage. Hengelen in
de Styx levert geen vangst Ope Langzaam daagt het inzicht : hier wordt aan
het leven niets meer toegevoegd. Verwachting, vrees, ze zijn er niet
meer ; toekomst blijft afwezig.
Het derde beeld bestaat, zoals het eerste, uit een ontmoeting van leven en
dood. Met een enorm verschil echter. In de eerste scene zwijgt de dode,
praat de levende ; in de derde praat het dode meisje. In de eerste scene
mist de vrouw haar man helemaal niet en zijn dood brengt in haar leven
geen leegte ; in de derde schiet de man zich voor het hoofd omdat hij
zonder zijnvroegere geliefde niet verder kan leven. De echtelieden hebben iedere relatie verloren, de verliefden kunnen zonder elkaar niet verder. Des te troostelozer valt dan ook de afwezigheid van enige correctie
uit. Roger, de (levende) jongeman, tracht vanuit zijn herinnering aan de
breuk met het meisje nieuwe dialoogdelen te bedenken die het verleden
alsnog ongedaan maken, althans veranderen ; terwijl het (dode) meisje
niets anders kan dan haar woorden van vroeger exact herhalen. De dood
heeft het leven definitief gemaakt ; de dood verhindert dat de mens van
zijn verleden loskomt, 'verlost' wordt.
In een opvallend frisse studie stelt J. Petersen- dat deze elegische toon in
Frischs oeuvre Beckett-invloed inhoudt. Je kan deze associatie inderdaad

3 Jiirgen H. Petersen, Max Frisch, Metzler, Stuttgart, 1978,217 pp., DM 14.80.
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in de theatrale voorschriften aantreffen ; het decor dat Frisch voor de
eerste twee scenes suggereert, roept echo" s op van existentiele kaalheid
en monotone kleurfunctie zoals in Becketts speelruimten. Rekwisieten
blijven weg ; detaillering is karig. Oat stemt overeen met wat in de spelhandeling zelf voorkomt : spanning is afwezig, activiteit krijgt geen relief.
Wat niet veranderd kan worden, kan enkel handelingsarm zijn ; waar
enkel verleden wordt geproduceerd, ontstaat geen spanning. De scene als
statisch moment. Daarom ook is de dialoog, bij aIle verscheidenheid,
steriel, leeg, 'vervelend", nietszeggend. Dialoog, als brug over het niets,
camouflage van het hopeloze verlies. Logisch dat Frisch (alleen voorlopig ?) de (toch altijd activerende) opvoering niet toestaat.

Kant-tekening
Thomas Bernhardt, de meest geharde pessimist in de huidige Duitstalige
literatuur, blijft ook zijn nieuwste dramatische tekst een 'Komodic"
noernerr'. Wat doe je met Immanuel Kant als dramatisch personage, waar
historisch zijn leven nauwelijks rimpels vertoont ? Met de categorische
imperatief bouw je nog geen conflict op, en Konigsberg heet vandaag
Kaliningrad. Th. Bernardt schuift Immanuel, de vrijgezel, een echtgenote
toe, verplant hem naar de 20e eeuw, scheept hem in aan boord van een
oceaanschip onderweg naar de VSA en verplicht hem zelfs tot een hoofs
dansje met een aangeschoten miljonaire. Oat wijzigt het filosofische portret ingrijpend. Dominerend is nochtans Immanuels papegaai Friedrich,
'der Philosoph an sich, in sich selbst an sich", boven alle twijfel de
belangrijkste rol en geen goedlachs trucje.
Kant is onderweg naar de Columbia-universiteit voor een eredoctoraat ,
een fraai voorwendsel voor de evocatie van laaiende angst. Staar-patient ,
vreest Immanuel het verlies van het 'Iicht' ; niet de wetenschappelijke
verering houdt hem te been, maar de hoop op biologisch herstel. Kant
praat aan een stuk door, bij gelegenheid valt Friedrich, die Immanuels hele
oeuvre van buiten kent, hem in de rede. Zijn vrouw en knecht (bij de
opvoering omgetoverd in zijn broer) zitten er stom bij. De miljonaire stelt
haar levenszin in het lichten van het Titanic-wrak ; zij is een boosaardige
echo (ook een papegaai ?) van Immanuels edele gedachten. Terwijl de
actie zich van het voor-, over het midden-, naar het achterdek verplaatst,
bedrinkt ook Immanuel zich lichtjes ; dat perst de bittere angst eruit en hij
spartelt in de kooi van zijn existentie als Friedrich. Bij de aankomst in New
York wachten de witte broeders hem op en voeren hem af naar een
inrichting.
Komedie dus, alsje bereid bent erin te geloven. Bernhardt houdt van deze

4 Thomas Bernhardt, Immanuel Kant. Komodie , Suhrkamp, Frankfurt, 1978, 133 pp.,
DM 10.50.
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gruwelijke grappen. Maar er vaIt niet te ontkennen dat de tekst "spiritueel '
is. Er zitten veIe wijze zinnen in over de onzin in de wereld, de nietigheid
van de mens, de (non)-functie van de kunst. Bernhardt breit eindeloze
passages aan eIkaar in paternostertempo ; de eigen wanhoop herhalen
levert uiteindeIijk iets als een levens-zin Ope Grotesk wereldbeeld,
kreupeIe mensbeeIden, een nooit geziene bitterheid in wat juist daarom
toch nog terecht een komedie heet. Om de aIoude samenhang tussen
komiek en doodsnabijheid, de scherpe bek van het senieIe. De plausibiliteit van het komische als beeId van het onwaarschijnlijke leven. Als het
avondiand-van-de-geest huipbehoevend te rade gaat bij het morgenlandvan-de-technoIogie, dan kan alleen nog de komedie een laatste opflakkering betekenen voor de allerlaatste existentiele knaI.

Diirrenmatt in fating
In een wat langademige maar doorlopend boeiende studie heeft de Finse
vorser Timo Tiusanen" een monument voor Friedrich Diirrenmatt opgericht. Af en toe knabbelt hij weI iets van de forse gestalte af, maar je houdt
tensIotte aileen de vrees over of Diirrenmatt onder deze koele biografie
niet zal bezwijken. Tiusanen neemt nergens een blad voor de mond ; hij
heeft de volslagen vakliteratuur verwerkt, maar staat doorlopend op stevige eigen benen. Diirrenmatts wat dwarsige reIigiositeit beschouwt hij als
fundamenteel voor zijn inspiratie en vormcode ; het werkmodel is meer
dan geldig, maar heeft weI eens de neiging zichzelf in het oeuvre te
nestelen. En de vraag blijft overeind of Diirrenmatt na 1976, jaar waarin
deze monografie werd afgesloten, nog beantwoordt aan dit lieve portret.
Want ook over Diirrenmatt hangt, wat zijn verspreiding in het internationale theater betreft, een veelzeggende stilte, sedert Die Physiker(1962)
reeds, even doorbroken met het krakeel over Play Strindberg(1969). AIvast sedert Romulus der Grosse(1958) was Diirrenmatt een tweede Shaw,
een triomfator in de ambiguiteit, een producent van spektakel vol spontane verrassing en moeizame bedenksels. Grijnslachend om het naieve
geloof van de mensheid in de gaafheid van het leven, onweerstaanbaar
komisch in het oneerbiedige aanbod van verschaalde waarheden. Die
Physiker bood nog altijd een allemachtig grotesk beeld van drie wetenschapslui in een gekkenhuis ; tegelijk was dit drama ook een thriller met bij
gelegenheid wat horror-grimlachjes, vol triviale puntigheid, tenslotte erg
moeilijk te interpreteren. Humor ging aan zichzelften gronde. De populariteit ervan in de wereld zal weI in grote mate onverklaarbaar blijven. En
daama ? Hercules(1963), Der Meteor(1966), Die Wiedertiiufer(1967) zitten allemaal met het probleem, hoe idee en verhaal aan elkaar te lassen,

5 Timo Tiusanen, Durrenmatt. A Study in Plays, Prose, Theory, Princeton UP, Princeton-London, 1977,486 pp., $ 25,-.
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hoe de denkconstructies en de voorgrondactie op elkaar afte stellen, hoe
de monotonie van een vermoeiende grapjas fris op te kloppen.
Durrenmatts dramaturgische model van de 'Panne , het incident, de inval,
heeft ook iets van een permutatie-fundament, misschien meer nog van de
verhinderde permutatie. Hij is geen door-denker, wei een geniaal speier
met gedachten, frisse bijdragen tot het debat over de mens dat de neiging
bezit saai te blijven. Onstuiming schrijft hij er op los, impertinent soms,
rommelig vaak, kwajongensachtig-doctrinair toch ook, verrassend egocentrisch ; zijn onderwerpen echter, de macht van het theater, de nonideologie als denkwaarde , de komedie als enig ernstig instrument om de
chaos te ontlopen, die zijn springlevend. Vele exegeten analyseren hem
dood tot een soort extroverte Schopenhauer, hopeloos-wanhopig, maar
fris-schaterlachend. Zijn argumenten steken vol gaten, zijn sleutelgedachten lijken wisselgeld ; hij veralgemeent over het moderne drama
door zijn eigen aandeel te relativeren. Durrenrnatt heeft een stevig snoer
nodig, wit je hem als auteur in een sluitend geheel kunnen verpakken.
Tiusanen slaagt perfect in zijn interimbalans, maar kan toch niet het
vaststellen van het deficit ontlopen. Durrenmatts Panne-sleutel wordt te
vaak logica en relief toegekend waar fictie en acausaliteit optreden. Uiteindelijk bestaat zijn komische code erin dat hij geen nieuw licht werpt op
de oude mens maar nieuwe schaduwen.
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Na het Israelisch-Egyptisch
vredesverdrag
Eric Faucompret

De betekenis van het op 26 maart j.l. ondertekende Israelisch-Egyptisch
verdrag mag vooral niet worden onderschat. Voor het eerst sedert 1948
erkent een Arabisch land het bestaansrecht van de Joodse zionistische
staat en is het zelfs bereid er diplomatieke en handelsbetrekkingen mee
aan te knopen. Een historischs gebeurtenis, jawel. Een garantie voor
stabiliteit in het Nabije Oosten ? Dat geloofik niet. In wat voIgt zal ik het
standpunt van de bij het conflict betrokken landen onderzoeken : enerzijds de verdragspartners, de V.S., Egypte en Israel; anderzijds de belangrijkste bij het Israelisch-Arabisch conflict betrokken derde partijen,
de Sowjet-Unie, de andere Arabische staten en de voor iedereen lastige en
ongewenste Palestijnen.

De verdragspartners
1. De Verenigde Staten

De door Nixon en Kissinger gevoerde politiek sloot in zekere zin de in het
verleden toegepaste Amerikaanse strategie af. Na de Tweede Wereldoorlog voerden de V.S. immers een buitenlands beleid dat door diplomaat G. Kennan omschreven werd als "containment policy'. Bondig
samengevat kwam het erop neer dat Amerika ieder bewind militair en
economisch steunde dat, gelegen aan de periferie van het Sowjet-imperium, bereid was een anti-communistische politiek te voeren, Amerikaanse investeringen en handel aan te trekken en een op het vrije ondernemerschap gebaseerde economie te stimuleren. Dat de mensenrechten in
deze vrij vaak dictatoriaal geregeerde staten werden geschonden, was een
overweging van secundair belang. De 'containment policy' yond haar
neerslag voor het eerst in de zgn. Truman-doctrine, door het Amerikaans
Congres toegepast ten gunste van Griekenland en Turkije , twee Middellandse-Zeelanden, waarvan de westersgezinde regimes na de Tweede
Wereldoorlog door het communisme werden bedreigd. Nadien probeerde
het duo Eisenhower - Dulles in het Nabije Oosten een zgn. pactenpolitiek
ten uitvoer te leggen, en via de implementatie van de Eisenhower-doctrine
werden aan verschillende pro-Amerikaanse regeringen aanzienlijke lenin-
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gen en ontwikkelingshulp verstrekt. Deze politiek, die elk nationalisme
met een door de Sowjet-Unie gedirigeerd communisme gelijkschakelde,
was in hoge mate verantwoordelijk voor het Vietnamdebacle. Sedertdien
schijnt Washington de les te hebben geleerd. Inderdaad, de Nixon-doctrine brak met het verleden : voortaan gaan de V.S. een selectief buitenlands beleid voeren, minder gebaseerd op een ideologische motivering.
Het nationalisme van de Arabische landen wordt ook niet langer automatisch beschouwd als impliciet vijandig t.o. v. de Amerikaanse belangen. De
recente evolutie in Iran bewijst ecbter dat een ongebreidelde invoer van
westerse militair-economische hulp, waartoe de toepassing van de Nixondoctrine leidt, onvoldoende rekening houdt met de culturele en economische gegevenheden van bet Midden-Oosten.
Tegen de achtergrond van deze ongunstige internationale context ondernam president Carter zijn wanhoopsreis naar Egypte en Israel, die tegen
veler verwachtingen in, ter elfder ure , uitliep op de ondertekening van een
vredesverdrag. Aangezien de creatie van de as Tel-Aviv-Kairo in dat
gebied wellicht een nog grotere Amerikaanse betrokkenheid schept als die
ten tijde van de Vietnamese oorlog, rust op deze president en zijn eventuele opvolger een ongekend zware verantwoordelijkheid. Wordt dit in
essentie dynamisch en bilateraal akkoord immers door beide conflictpartijen niet op een verschillende wijze geinterpreteerd ? De terugtrekking uit
de Sinai-woestijn wordt gekoppeld aan de vooruitgang in de besprekingen
over het Palestijnse zelfbestuur op de West- Bank. En wat deze West- Bank
betreft, mochten de Israeliers uitsluitend het veiligheidscriterium als norm
hanteren, dan verklaren de V.S. zich bereid met hun eisen rekening te
houden. Willen zij echter om ideologische motieven "Judea en Samaria"
annexeren, dan zijn de Amerikanen het.niet langer eens. Met beide protagonisten hebben de V.S. dus vriendschappelijke relaties opgebouwd,
maar het blijft de vraag of de teruggave van de Sinai en de toegezegde
financiele en militaire hulp Egypte voldoende compenseren voor het feit
dat het niet langer kan rekenen op de steun van de andere Arabische staten
(cfr. de Amerikaanse verhouding met Griekenland en Turkije tengevolge
van de Cypruskwestie).
2. Egypte
Het conflict met Israel deed in het verleden vaak dienst als bindmiddel
voor de Arabische eenheid. Kwam niet na iedere oorlog met de Joodse
staat de Arabische solidariteit versterkt uit de strijd ? Wat zette Egypte er
dan toe aan, zijn onafhankelijke koers te kiezen ? Ik geloof dat de volgende redenen gedeeltelijk bijdragen tot een verklaring :
- het aan de macht komen van EI Gadaffi in Libie, het westelijke buurland
(1969) ; de grensconflicten met dat land; het feit dat Israel hulp verstrekte bij het oprollen van een door Libie opgezet komplot om president Sadat te vermoorden :

942

Streven/juli

- de rampzalige economische situatie van het eens zo trotse farao-Iand
(40 o/c van de begroting gaat naar defensie-uitgaven) ;
- het feit dat de Sowjet-Unie weigerde offensieve wapens te leveren ; ook
de arrogant Russische inmenging in de binnenlandse aangelegenheden ;
- het besef dat aIleen de V. S. in staat zijn voldoende druk op Israel uit te
oefenen om de bezette Arabische gebieden op te geven, terwijl in geval
van militair conflict Washington Israel blijvend zal steunen ;
- het spel van de inter-Arabische krachtsverhoudingen waarbij Egypte
zich niet wilde laten inhalen, noch door het olierijke Saoedi-Arabie,
noch door de zgn. progressieve as Irak-Syrie ;
- het bewustzijn dat de Arabische wereld in de eerstvolgende jaren geen
enkele kans maakt via militaire acties de bezette gebieden te heroveren,
terwijl vooral Egypte onder de oorlogen met Israel zwaar geleden heeft.
Aileen nog maar gelijke tred houden met de Israelische ultra-moderne
bewapening is al onmogelijk.
Het feit dat Egypte nu met Israel een vredesakkoord heeft getekend,
betekent echter geenszins dat het zich van de rest van de Arabische wereld
wit desolidariseren. Wat voor verwachtingen Israel ook koestert, ik ben
ervan overtuigd dat, als Kairo ooit voor de definitieve keuze wordt gesteld, het welbewust de Arabisch-Palestijnse zaak zal blijven verdedigen.
M.a.w. het nieuwe Egyptische zelfbewustzijn staat niet in de plaats van,
maar wei naast het panarabisch ideaal. Ofschoon de meerderheid van de
arme ongeletterde fellahs Sadats politiek schijnt te steunen, vooral om
economische motieven, toch mag de religieus-intellectuele binnenlandse
oppositie niet over het hoofd worden gezien. Egypte blijft in de eerste
plaats een Arabisch land en de door de diplomatieke breuk met de
buurstaten veroorzaakte wonden betekenen veel meer dan het regime
officieel wenst toe te geven. Het vredesverdrag moet m.i. dan ook veeleer
worden beschouwd als een beloning voor de Amerikaanse betrokkenheid
terzake dan als de uitdrukking van een waarachtige sympathie voor Israel.
Sadats doel werd bereikt : de V.S. bemiddelen niet langer, maar zij zijn
een deelgenoot geworden in het conflict. Hun opvattingen Jiggen bovendien dichter bij die van Egypte dan bij die van Israel.
3. Israel

De gewone Israelier wordt op het ogenblik verscheurd door tegenstrijdige
gevoelens : vreugde om de gesloten vrede en tegelijkertijd de angst dat het
normaliseringsproces stuk kan lopen op de kwestie van de West-Bank en
de Palestijnse bestuursautonomie. Laten wij eerlijk zijn : Israel zal nooit
het bezette Gaza, Judea en Samaria helemaal prijsgeven, terwijl het door
Tel-Aviv voorgestelde Palestijnse zelfbestuur bij nader inzien geen enkele
juridische waarde bezit. Premier Begins buitenlands beleid geniet de steun
van de overgrote meerderheid van de bevolking en het harde standpunt
van zijn kabinet wordt gunstig bemvloed door het optreden van de reli-
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gieuze Gusj Emmunim-fanatici en de onvoorwaardelijke steun die de
Joodse gemeenschappen overal ter wereld, vooral in de V.S., aan het
Israelisch beleid betuigen. Twee verdere axioma's van de algemene consensus in de publieke opinie betreffen de weigering tot onderhandelen met
de P.L.O., zelfs als deze laatste Israel erkent, en het absolute verzet tegen
de oprichting van een Palestijnse staat op de West-Bank, ook wanneer die
met zijn Joods buurland in vrede wil leven.
De Israeliers geloven dat Sadats vredespolitiek de gegrondheid van hun
beleid van de voorbije jaren rechtvaardigt : het blijkt niet onmogelijk met
een Arabiseh land een vredesovereenkomst te sluiten zonder dat daarbij
de Palestijnen worden betrokken, en een harde onderhandelingspositie
maakt de ondertekening van een akkoord waarschijnlijker. De komende
jaren zal het buitenlands beleid van de zionistische staat vooral worden
gericht op het betrekken van Syrie en Jordanie bij de vredesgesprekken,
terwijl men op Amerikaanse steun rekent om het Israelisch-Egyptisch
normaliseringsproees gaande te houden. Paradoxaal is weI dat juist de
weinig tegemoetkomende Israelische houding elk compromis met Jordanie of Syrie zeer onzeker maakt. Israel, dat hedentendage met ernstige
sociaal-economische problemen te kampen heeft, ziet ondanks alles de
toekomst met enig zelfvertrouwen tegemoet, verlangt duidelijk naar algehele vrede, maar blijkt niet bereid te zijn hiervoor aIle bezette territoria
op te geven. Ook m.b.t. de Palestijnse tragiek is er geen wijziging in het
zionistisch standpunt vast te stellen : in de voorbije jaren werden de
Palestijnen door de Arabische landen aan hun lot overgelaten ; voor hen is
geen plaats noch in Israel, noeh in de bezette gebieden (efr. de vredesoproep van premier Begin tot Libanon en Jordanie van mei 1979). Teneinde
het Joods bevolkingsoverwicht te kunnen handhaven, worden nieuwe
immigranten aangetrokken, terwijl een belangrijk aantal Palestijnen om
velerlei redenen verkiest het land te verlaten.
Israel blijft militair oppermaehtig en is daarom in staat iedere oorlog of
vrede te 'winnen'. Gaza, Judea en Samaria vormen een deel van het
nationaal erfgoed en men is bereid die gebieden militair te verdedigen. Ik
heb daarom de indruk dat de Israeliers nog steeds niet de ziel van de
Arabische wereld hebben begrepen. Bovendien zijn zij er heilig van overtuigd dat het Westen hen altijd zal blijven steunen, omwille van de 'communistische stromingen' in het Nabije Oosten.

De andere bij bet Israelisch-Arabisch geschil betrokken
staten
1. De Sowjet-Unie
De Sowjet-Unie nam t.o. v. het Israelisch-Arabisch geschil niet steeds een
eenduidige houding aan. In 1948 behoorde het tot een van de eerste landen
die Israel diplomatrekerkenden ; naarmate de Joodse staat een pro-wes-
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ters beleid begon te voeren, keerde Moskou zich echter steeds meer naar
de Arabische staten, en sedert juli 1967 bestaan met Tel-Aviv geen diplomatieke betrekkingen meer. Men kan moeilijk ontkennen dat het Israelisch-Arabisch conflict in de Russisch diplomatieke kaart speelt, en dat
Moskou erin geslaagd is, zijn positie in de Arabische wereld te consolidereno Weliswaar verloor men het strategisch gelegen Egypte, anderzijds
voelde het Kremlin zich enkele jaren geleden in dat gebied diplomatiek
sterk genoeg om deel te nemen aan een globale regeling, waarbij het samen
met Washington een leidersplaats zou innemen (cfr. de gemeenschappelijke verklaring van 1 oktober 1977). Stabiliteit in het Nabije Oosten
werkt de detente in de hand, terwijl interne conflicten in de Arabische
landen evengoed een meer Moskou-gezind bewind aan de macht kunnen
brengen, zonder dat daarbij het gevaar op een gewapende confrontatie met
de V.S. ontstaat. Bewees de 'Grote Verzoendag'<oorlog van oktober 1973
immers niet dat het gemeenschappelijke 'crisis management van de supermachten gemakkelijk op een mislukking kan uitlopen ? De situatie
zoals die na maart 1979 is ontstaan, maakt de dingen voor de Sowjet-Unie
niet gemakkelijker : de Arabische wereld (minus Egypte) keert zich tegen
het Westen, zonder dat Moskou haar een valabel alternatief kan aanbieden. Inderdaad : de Arabische staten kunnen wei Russische wapens
kopen, maar zij zijn niet in staat ze tegen Israel met succes aan te wenden.
Na een korte proefperiode werd Moskou zelf doelbewust door de V.S. uit
het vredesproces gesloten. Ten onrechte : aileen de Sowjet-Unie kan
Syrie en de P.L.O. tot een realistischer politiek dwingen (het tussen Syrie
en Israel gesloten troepenscheidingsakkoord kwam mede onder Russische druk tot stand) ; bovendien zal hedentendage een internationaal
conflict pas uit de wereld worden geholpen, als beide supermachten aan de
oplossing hun steun betuigen. Zolang de radicale Arabische landen in staat
zijn de V.S. en de U.S.S.R. tegen elkaar uit te spelen, moet iedere poging
tot globale vredesregeling voor het Nabije Oosten waarschijnlijk mislukken. Bovendien hecht de Sowjet-Unie thans meer belang aan de gecontroleerde ontwapening en aan de handel met de V .S., en daarom kan zij
bereid gevonden worden sommige radicale Arabische staten aan te sporen
tot matiging. Die landen zullen trouwens slechts aan een vredesconferentie met Israel en zijn geallieerde, de V .S., deel willen nemen als ook de
Sowjet-Unie meedoet.
2. De andere Arabische staten
Tot grote misrekening van de drie verdragsluitende partijen bleken na een
zekere tijd al de overige Arabische landen solidair in hun afwijzing van de
Camp-Davidakkoorden. Een quasi-mislukking van het op gang gebrachte
vredesproces kon hierdoor slechts nipt worden voorkomen ; een SyrischIraaks bondgenootschap werd gecreeerd, en zelfs Jordanie en SaoediArabie braken de diplomatieke betrekkingen met Kairo. Ofschoon van

Eric Faucompret/Na het Israelisch-Egyptisch verdrag

945

bondgenootschappen in de Arabische wereld geweten is dat ze gewoonlijk
niet lang standhouden, toch geloven wij dat de vier voormelde staten
gemeenschappelijke belangen verdedigen, wanneer ze unaniem het Israelisch-Egyptisch vredesverdrag verwerpen.
Beginnen we met Syrie . Terecht vreest Assads regime voortaan aIleen te
staan in een toekomstige oorlog met Israel, die via de door beide landen in
Libanon gevoerde inmengingspolitiek en de Palestijnse terreuroperaties in
Israel zonder veel moeite kan uitbreken. Daarom zocht Syrie toenadering
tot Irak, Jordanie en de P.L.O., temeer daar de teruggave van de bezette
Golanhoogvlakte door Israel een hoogst twijfelachtige zaak is geworden.
Meer dan ieder ander Arabisch land is Irak van zijn kant bevreesd voor de
weerslag van de in Iran plaatsgrijpende revolutionaire .omwentelingen.
Gaat het immers niet om een door een minderheid van soenieten geregeerde staat in volle industriele expansie, die bovendien af te rekenen
heeft met een heterogeen samengestlede sjiietenbevolking ? De verzoeningspolitiek t.o.v. het gehate Syrie onderstreept aIleen maar de ernst
van de binnenlandse politieke situatie. Bagdad wil daarbij het nieuwe
centrum van de islamitische wereld worden, en het Israelisch-Palestijns
conflict doet uitstekend dienst als camouflage voor de interne spanningen.
Saoedi-Arabie , het derde betrokken land, streeft de verzoening na van
drie op het eerste gezicht moeilijk met elkaar in overeenstemming te
brengen doeleinden. Enerzijds wil het de Sowjet-invloed in het gebied van
de Rode Zee aantasten (sedert de pro-Marxistische omwentelingen in
Ethiopie, Zuid-Yemen en Afghanistan een meer dan ooit prangend probleem) en de Arabische eensgezindheid zoveel mogelijk handhaven ; anderzijds kan Riad zich niet neerleggen bij een vredesregeling die de P. L. O.
uitsluit of die de bezetting van oud -Jeruzalem vereeuwigt. Saoedi-Arabie
wordt bewoond door een groot aantal Palestijnse gastarbeiders, en de
blijvende ontkenning van hun politieke rechten kan de revolutionaire
stromingen in het gebied aIleen maar aanwakkeren. Dat verklaart meteen
waarom de nochtans fervente anti-communistische regering van Khaled
en Fahd een toenaderingspolitiek t.o. v. Moskou begint te voeren, die o.i,
vooral dienst doet als een pressiemiddel op de V.S. Riad blijft n.1. slechts
bereid de aardolieprijsstijgingen binnen zekere perken te houden, de leveringen ervan te garanderen, de westerse investeringen te beschermen en
de koers van de dollar te steunen, op voorwaarde dat de V.S. op hun beurt
voldoende pressie uitoefenen op Israel.
Jordanie heeft misschien nog het minst van al belang bij het totstandkomen van een vredesregeling. Voor het Hasjemietenkoninkrijk, zelf bewoond door een miljoen Palestijnen, zou een onathankelijke West-Bankstaat, een desintegratieproces kunnen inluiden, terwijl de door Camp
David aan koning Hussein toebedeelde rol neerkomt op collaboratie met
de bezettingsmacht, met als doel een vreemd yolk te overheersen. Voor
het eerst sedert 1948 wordt de Jordaanse vorst weer opgenomen als een
volwaardig partner in het concert van de Arabische staatshoofden en
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bestempelt men iemand anders als de verrader van de Palestijnse zaak.
Een nieuwe stimulans voor Hussein om alles bij het oude te laten. De
(waarschijnlijk voorlopige) verzoening met erfvijand Arafat zorgt ervoor
dat geen van de lokale West-Bank-Ieiders zal durven meewerken aan de
uitvoering van de schijnautonomieplannen van het Camp Davidtrio, zodat
Jordanie ook van die kant niets te vrezen heeft.
Zoals in het verleden zorgen de schijnbaar eensgezinde Arabische leiders
ook nu ervoor dat Israel, met stilzwijgende goedkeuring van een groot deel
van de westerse publieke opinie, t.o. v. de Palestijnen en de bezette gebieden een hard standpunt kan blijven innemen. Indien n.I. Sadat zijn
vredesboodschap duidelijker in naam van de hele verenigde Arabische
wereld had kunnen uitspreken, zou het voor de Joodse staat veel moeilijker zijn geweest dat aanbod af te wijzen.
3. De Palestijnen
Opnieuw werden de Palestijnen buiten spel gezet. Andermaal ook schijnen zij grote moeilijkheden te hebben om een gemeenschappelijke positie
in te nemen. Moreel versterkt na de Irancrisis, militair verzwakt door de
Libanese burgeroorlog, schijnen de verzetsbewegingen nog steeds niet
hun gronddilemma te hebben opgelost : moet de actie worden gericht op
de bevrijding van Palestina, en hoe dient dat te gebeuren ? Of vormt de
P.L.O. integendeel de voorhoede van een revolutionaire beweging die
vooraf alle reactionaire Arabische regimes omver moet werpen ? Maar
hoe kan men dit doel verzoenen met het feit datjuist zulke regeringen de
guerilla's financieel steunen ?
De pijnlijke bewustwording dat de zionistische staat nooit zal verdwijnen,
bracht de P. L. O. er in de jongste jaren toe voorzichtig contact te zoeken
met de V.S. en zelfs met bepaalde Israeliers, De voorwaarden die de V.S.
aan eventueel officiele onderhandelingen verbinden, zijn echter voor de
P.L.O. begrijpelijkerwijze te hard: voorafgaande erkenning van de
Joodse staat (terwijl Israel niet eens de P.L.O. erkent als vertegenwoordiger van de Palestijnen, een nochtans objectief gegeven), en aanvaarding
van resolutie 242 (die de Palestijnse rechten niet eens vermeldt). Ook de
P.L.O. heeft dus moeite om een coherente beleidsstrategie te definieren,
Enerzijds zijn de voorwaarden die zij aan iedere vredesregeling verbindt,
onaanvaardbaar voor Israel : oprichting van een Palestijnse staat in Gaza
en Cisjordanie met Oost-Jeruzalem als hoofdstad ; terugkeer van vluchtelingen naar Israel of betaling van compensaties aan degenen die dat niet
wensen. Anderzijds vreest de P.L.O. dat uiteindelijk toch een aantal
West-Bank-leiders bereid zal zijn met Israel te onderhandelen, zodat
Brzezinski's woorden 'Bye-bye P.L.O.' bewaarheid zouden worden. Tot
opluchting van de Israeliers wordt ook binnen de bevrijdingsbeweging de
positie van Arafat en zijn gematigde fractie aangetast, waardoor een soort
interne regeling naar Rhodesisch model voor de West-Bank waarschijn-
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lijker lijkt. Het heropflakkerend terrorisme moet dan ook vooral worden
geinterpreteerd als een duidelijke illustratie van de mislukking van de door
Arafat t.o.v. het Westen gevoerde verzoeningspolitiek.
Desalniettemin schijnt de P.L.O. bereid te blijven met Israel te zoeken
naar een vreedzame oplossing van het conflict, maar dan binnen het kader
van een door de V.N. opgezette vredesconferentie (cfr. het interview met
de P.L.O.-Ieiderverschenen in Events van 20.4.79). Toch moeten we ook
vermelden dat, vooral onder druk van de volksfronten, het basischarter
van de organisatie, waarin o.a. wordt gewezen op de ongerechtvaardigdheid van het zionisme als staatsinstelling, nog steeds niet werd gewijzigd.
Ook van de reeds vaak aangekondigde oprichting van een Palestijnse
regering in ballingschap (die op zijn minst 100 landen onmiddellijk zouden
erkennen) kwam tot nog toe niets terecht.
Het blijft onze overtuiging dat de P.L.O. had moeten ingaan op Sadats
uitnodiging deel te nemen aan de vredesbesprekingen. AIleen op die wijze
had men de wereldopinie kunnen overtuigen van de Palestijnse vredeswil,
en meer dan waarschijnlijk zou zo het Egyptisch-Israelisch vredesgesprek
op bruuske wijze zijn afgesprongen. Waarachtige diplomatie wordt echter
in Palestijnse kringen zelden beoefend.

Besluit
De ondertekening van het Israelisch-Egyptisch akkoord heeft de situatie
in het Nabije Oosten oneindig veel complexer gemaakt.
1. Daar is vooreerst de scheuring in de Arabische wereld, waar vroegere
bondgenoten nu vijandig tegenover elkaar staan (efr. Egypte en SaoediArabie), en vijanden van voorheen elkaar hun herwonnen vriendschap
betuigen (cfr. Jordanie en de P.L.O., Syrie en Irak). Het verloop van het
Israelisch-Arabisch geschil werd in grote mate bepaald door het ingewikkelde spel van de inter-Arabische verhoudingen, maar nimmer tevoren
had deze rivaliteit betrekking op een t.o. v. Israel gevoerd vredesbeleid.
2. De tot nog toe verwesterde Arabische wereld sehijnt een terugkeer te
overwegen naar haar authentieke cultuurbronnen, waarin de strijd tegen
vreemde invloeden, of men die nu als imperialisme of als "zionisme '
bestempelt, centraal staat (cfr. Iran of Libanon). Het drama van deze
landen is dat ze weI het westerse beschavingsmodel willen navolgen, maar
niet in staat zijn er de juiste consequenties uit te trekken inzake de eigen
volksaard, cultuur, religie en persoonlijke vrijheden. Ieder van deze
(veelal door een zekere corruptie gekenmerkte) dictatoriaal geregeerde
staten wordt bestuurd door een minderheidsgroep die er belang bij heeft
op geregelde momenten een externe spanning te onderhouden om de
nationale eenheid te handhaven (cfr. de territoriale twistpunten omtrent
het gebied rond de Perzische Golf).
3. Op schaamteloze wijze profiteert Israel van de Arabische verdeeldheid
om op eigen houtje, tegen de druk van de wereldopinie in, een zuiver 1ge
'I

'I
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eeuws koloniaal beleid te voeren. Door veiligheidsoverwegingen kan de
inplanting van steeds meer civiele nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever niet langer worden verantwoord, zodat een vredesregeling
gebaseerd op V.N.-resolutie 242 steeds onwaarschijnlijker lijkt. Hoe dan
ook, de directe Amerikaanse betrokkenheid bij de vredesinspanningen
bet.ekent dat Israel voor deze herwonnen vriendschap met de Arabische
staten een zware prijs zal moeten betalen, die aIleen kan bestaan in de
quasi-totale terugtrekking uit Golan, Gaza en Cisjordanie. De Joodse staat
schijnt echter niet bereid te zijn de nederzettingen op te geven of het
ontstaan van een zelfstandig Palestina te dulden.
4. Sadats concessies bestonden in het aanbod tot Arabische erkenning
van het zionisme, en in de toestemming tot oprichting van een slechts
semi-autonome Palestijnse staat, op een of andere wijze met Jordanie
verbonden. Israel heeft deze toegevingen echter nooit naar waarde weten
te schatten. Het in maart ondertekend akkoord bevat m.a. w. de kiem van
zijn potentiele mislukking : het vredesproces met Egypte kan automatisch
tot stilstand worden gebracht en de Israeliers zullen nog wantrouwiger
staan t.o. v. vredesinitiatieven in de toekomst. Wellicht hebben dus zowel
de V.S. als Israel op het verkeerde paard gewed : een modus vivendi met
de Arabische landen en de P.L.O. zou voor het Nabije Oosten een grotere
veiligheidsgarantie inhouden dan een in essentie bilateraal verdrag met het
mogelijk ten do de opgeschreven regime van Sadat. Vanzelfsprekend zou
zon situatie voor het Westen op lange termijn meer nadelen dan voordelen met zich brengen.
5. Kan men een optimistischer toekomstscenario ontwerpen ? Alhoewel
er een enorme kloof gaapt tussen de Israelische en de Egyptische interpretatie van het bereikte akkoord m.b.t. de Palestijnen, is het mogelijk dat
na verloop van tijd beide partijen het nut van een blijvende vredestoestand
beter gaan inzien, zodat zij sommige elementen van hun positie wijzigen.
Dan zouden de parameters van dit conflictmodel veranderen, waardoor
misschien uiteindelijk een globale oplossing uit de bus kan komen. Het feit
dat in ruil voor de ondertekening van de vredesovereenkomst zowel
Egypte als Israel van de V.S. moderne offensieve wapens kunnen kopen,
de malaise binnen de Palestijnse beweging, het groeiend Israelisch wantrouwen m.b.t. de Amerikaanse intenties, en de geringe speelruimte
waarover beide partijen nog beschikken, laten daaromtrent echter weinig
illusies. Waarom ? Vooreerst omdat de diplomatieke positie van Egypte in
de Arabische wereld precair blijft en Carters beleid zelfs door de Amerikaanse bestuursinstanties wordt aangevochten. Ten tweede omdat de
Palestijnen van de regering Begin geen eerbaar compromis krijgen aangeboden, terwijl de Israelische intentie - nJ. de verschuiving sine die van een
oplossing voor dat probleem - faliekant kan uitkomen,
6. De beslissingsmacht over oorlog en vrede in het Nabije Oosten ligt
meer dan ooit in Israelische handen. Volhardt deze staat in zijn ontoegeeflijke houding, dan keldert men ook de vrede met Egypte en zal de
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breuk in de Arabische wereld sneller hersteld worden dan Tel-Aviv had
gehoopt. De V.S. dwingt men te kiezen tussen Egypte, dat sedert de
verdwijning van de sjah een belangrijke pro-westerse rol in het MiddenOosten vervult, en Israel,' dat weliswaar iedere Amerikaanse president
electorale nachtmerries kan bezorgen, maar anderzijds in staat is het
islamitisch front tegen het Westen in het harnas te jagen ; een weinig
benijdenswaardige positie voor Amerika en Europa die voor hun energieimport van dat gebied afbankelijk blijven, en die slechts in zeer geringe
mate op Israel druk kunnen uitoefenen.
Wij zijn dus niet al te optimistisch gestemd wat betreft de nabije toekomst
van het Israelisch-Arabisch geschil. Tenzij men waarde hecht aan het
enige door president Carter bereikte doel, n.1. de verkleining van een kans
op een nieuwe oorlog zolang het Sadat-regime overeind blijft. Tenzij men
gelooft dat enkele nieuwe elementen de basispremissen van het conflict
kunnen wijzigen (cfr. de 'Vrede nu' - beweging in Israel en de door Arafat
geleide toenaderingspolitiek tot de V.S.) Meer dan ooit blijft het oude
adagium gelden : in het Nabije Oosten is zonder Egypte geen grootscheepse militaire operatie mogelijk. Evenzeer is waar dat zonder de
Palestijnen een algehele vrede niet mogelijk blijkt. Israel kan zijn houding
militair-diplomatiek verantwoorden, zodat in de huidige machtsconstellatie de eerste stap weI moet komen van de zijde van de P.L.O. Iedere
positieve Israelische reactie op zo 'n aanbod zou automatisch de gematigde Arabische landen bij het overleg betrekken. We geloven dat voor het
eerst sedert 1948 aile betrokken partijen van dit hinderlijke conflict af
willen raken, maar dat het zoeken naar een eerbaar compromis een werk
van lange adem wordt. Het is niet uitgesloten dat beperkte gewapende
conflicten zelfs zullen zorgen voor een zekere acceleratie van het hoe dan
ook door Anwar EI Sadat ingezette vredesproces.
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Belgische geschiedenis onder Engelse loep
Na Pieter Ceyls Geschiedenis van de
Nederlandse Starn, een tweede poging
om een geschiedenis van de Nederlanden te schrijven.! Maar totaal anders in opzet (E.H. Kossmann begint
waar P. Geyl eindigt) : P. Geyl wilde
een bepaalde stelling uiteenzetten en
bewijzen, n1. dat een yolk dat dezelfde
taal spreekt, ook een natie vormt.
Kossmann analyseert en beschrijft, en
weet dat het een arbritraire keuze is, de
geschiedenis van twee landen uit het
geheel van Europa te snijden, en ze gezamenlijk te beschrijven. Maar hij stelt
zijn werk voor als een studie in vergelijkende geschiedenis - en dat is het ook
geworden.
Zijn boek is verschenen in de beroemde
serie Oxford History of Modern
Europe, op zich al een garantie voor de
kwaliteit.
In 1976 verscheen een Nederlandse uitgave onder de titel De Lage Landen
1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en Belgic, En Elsevier heeft het,
wat .ingekort, opnieuw uitgegeven in
zijn driedelige Geschiedenis der Nederlanden, ditmaal voortgezet tot 1970.
Het is het beste wat ik al in dit verband
gelezen heb : geen reader, geen patchwork met haken en ogen in elkaar gezet, maar een overzichtelijk geheel,
vlot geschreven, en toch niet vulgariserend. De bibliografie is indrukwekkend, maar nog indrukwekkender

vind ik de eruditie waarmee de auteur
die berg letters en woorden heeft verwerkt. Kossmanns Geschiedenis is
geen opeenstapeling van feiten geworden ; hij geeft integendeel een overzicht van het culturele, intellectuele en
sociaal-economische leven van iedere
periode, en plaatst in dat kader de politieke gebeurtenissen. Op die manier
worden ze veel begrijpelijker voor de
lezer. Het werk wordt afgesloten met
een chronologische tabel, een lijst van
de Belgische en Nederlandse kabinetten, een bibliografie, een bibliografische en een algemene index.
Door over een periode van 150jaren het
weI en wee van Belgie en Nederland te
volgen, kunnen we ook zeer actuele gebeurtenissen beter relativeren en op
hun waarde schatten. Enkele voorbeelden. De typische apathische en
frondeur-houding van de Belg tegenover de overheid gaat terug op
eeuwen onderdrukking en overheersing door vreemde volkeren. De stomme-Belgen-moppen zijn niet toevallig :
wij waren een yolk van analfabeten en
paupers - en de onderwijswetten van de
katholieken in 1884 hebben dat analfabetisme nog voor bijna een halve
eeuw bestendigd : het lager onderwijs
kwam toen immers opnieuw onder
voogdij van de (meestal katholieke)
gemeentebesturen, en de staat liet zich
nog nauwelijks in met de opleiding van

1 E.H. Kossmann, The Low Countries 1780 - 1940, Oxford University Press, Londen,
1978, 784 pp. £ 15.
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de onderwijzers. Hun niveau was dikwijls zeer laag, omdat ze geen enkele
professionele kwalificatie moesten
voorleggen (p. 367).
Al in 1911 zuchtten de vrijzinnigen mutatis mutandis - onder hetjuk van de
'CVP-staat' : Barnich publiceerde toen
Le regime clerical en Belgique, waarin
hij aantoonde dat de kaart van Belgie
zwart zag van katholieke bolwerken,
vooral in Vlaanderen: 'Schools, monasteries, guilds, insurance companies,
political clubs, trade unions, confessional, parochial, and philanthropical
organizations ; clubs of women, girls
and soldiers, and schoolchildren;
banks ; farmers' unions - all in some
way interconnected and hierarchically
dependent on the bishops or on the
state, and all of them led by priests' (p.
487).
Dit brengt ons tot een andere zeer belangrijke vaststelling, nl. het subsidiariteitsprincipe , als grote kloof tussen links en rechts in de 1ge eeuw :
links, socialisten, maar vooral liberalen, waren voorstander van staatsinterventie (o.a. op het vlak van het onderwijs en de sociale wetgeving) ; vergeten we niet dat de grote liberaal Frere-Orban een etatistische politiek
voerde ; hij wilde dat de staat een actieve rol speelde in het economisch leyen van zijn land ; hij was gekant tegen
het laissez-faire, richtte het Gemeentekrediet op, de ondergraver van de
eeuwenoude gemeentelijke autonomie.
Het grote conflict tussen links en rechts
(i.c. de katholieken) ging om staatsinterventie of subsidiariteitsprincipe.
Pas na de eerste wereldoorlog begonnen de socialisten zich het monopolie
van etatisme toe te eigenen - volgens
mij een aberratie van het socialisme.
Terugblikkend op de laatste eeuw stellen we ook vast dat het socialisme, zoweI in Belgie als in Nederland, met zijn
bloedige strijd voor 'Een man, een
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stem' in feite de boot miste : hoe 10gisch het ook leek alles op alles te zetten voor de democratisering van het
stemrecht, het pakte anders uit : hierdoor konden de confessionelen hun
macht consolideren en uitbreiden, en
een onuitwisbare stempel drukken op
de samenleving, mede door de mobilisatie van de massa's, mogelijk gemaakt
door het consequent doordrukken van
het subsidiariteitsprincipe. I. v .m. de
confessionelen een paradoxale vaststelling : de christen-democraten vonden hun voedingsbodem in het reactionaire ultramontanisme en corporatisme
(p, 480). Ch. Woeste fulmineerde ertegen ('Fuyez-Ies comme la peste'),
omdat hij bang was voor het dynamische van deze beweging, en niet geheel
ten onrechte, want het fascisme ontstond op zijn beurt uit bepaalde elementen van de christen-democratie.
In de 20e eeuw ontmoeten we trouwens
een analoge situatie: was het plansocialisme van H. De Man vooruitstrevend of reactionair ?
Mij heeft de geschiedenis de begrippen
links-rechts, vooruitstrevend-conservatief leren relativeren. De liberale
grootvader van Willy Declercq zwoer
bij staatsinterventie, die van K. Van
Miert en van Cools hadden het over' Le
socialisme contre I' Etat' - aIleen de
katholieken bleven het subsidiariteitsprincipe trouw, al meer dan een
eeuw... en niet zonder succes.
Ook voor de Vlaamse beweging gaf
Kossmann mij stof tot nadenken : wij
organiseren geen betogingen, maar
processies met vendelzwaaiers, banketten en speeches : wij zijn een vroom
en vredelievend volk...
Hoe meer ik dit boek opnieuw doorblader, hoe beter ik de CVP-staat, het Egmontpact, de Belgische buitenlandse
politiek enz. kan situeren.
Dr. Mieke Van Haegendoren

Volkstheater
De dames en heren critici, leden van het
A.I.C.T. (Internationale Verenigingvan

Theatercritici}, werden begin april 1979
n.a.v. hun zesde congres naar Wenen
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opgeroepen ; centraal in de bijeenkomsten stond het aanlokkelijke thema :
Volkstheater. Een serie sprekers
(theaterhistoric us, theatertheoreticus,
regisseur, acteur) zou uiteenzetten wat
deze term momenteel allernaal inhoudt : het begrip, de heropleving, de
institutie, de produktie, de sociologie,
de ideologie, de scenische middelen, de
taal, het publiek, de kritiek. De afgevaardigden-critici zouden daar elk hun
eigen nationale toepassingsmodaliteiten aan toe kunnen voegen. Het geheel zou een prachtig panorama uitmaken van wat in de wereld van vandaag
achter
de
slogan
"volkstheater
schuilgaat.
Het viel andermaal heel anders uit.
Eigenlijk heeft de definitie de zesdaagse gedomineerd. Wat is volkstheater? Theater door het volk of voor
het volk ? Nationaal theater of sociaal
theater? Amusementstheater of bewustzijnstheater ? Massaal theater of
selectief theater? Populair theater of
'volks' theater? Geen van deze vragen
is irrelevant; jammer genoeg lijkt ieder
spreker zijn eigen versie tot de enige
toelaatbare te willen promoveren. Een
waarlijk Babels gesprek is voorlopig
het matig-batige saldo.
Uiteraard kan de historicus aanstippen
dat er ooit zoiets als een gesloten gemeenschap bestaan heeft van waaruit
het theater als vorm en als ideaal voortkwam en waarnaar het als bestemmeling ook terugkeerde. De antieke
theaterkunst putte zijn artisticiteit uit
de cultus en het spel uit het gemeenschappelijke ritueel ; en zelfs de
Elisabethanen vormden toch nog een
voldoende coherente levensgroep om
een toeschouwersstructuur op te
bouwen waarin het volk zich vertegenwoordigd kon achten en waarnaar het
theater zich vrij en open opstelde. Deze
tijden zijn voorbij, ze keren ook niet
weer; in Zuid-Nederland hebben we
Herman Teirlinck als laatste zonderling
gekend, die fundamenteel zijn activiteit
verantwoordde vanuit dit wat ranse
heimwee naar de gemeenschapsgeest
van de middeleeuwen.
Tegelijk houden de Oostbloklanden, de
D.D.R. vooraan, hardnekkig vol dat
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hun theaterbestel de eigentijds-adequate realisering is van deze oude toestand, thans gemodificeerd door de
huidige maatschappelijke inzichten.
Het volkstheater is er, naar hun zeggen,
in Hegelse geest opgegaan in de actuele
theaterstructuur, als cultus van de democratische levensvormen, als continuiteit van de artistieke erfenis. Daar
hoeft het volkstheater niet langer het
slavenpak van de subcultuur over te
gooien als averechtse promotie. Een
aantal landen zweren bij wat je toch
enkel
folkloristische
tinten
kan
noemen, delven diep in hun agrarischruraal verleden en komen dan altijd
weer toch met wat f1arden van
oogstfeesten opdagen,
die
door
nieuwerwetse adaptators ingeschakeld
worden in het revolutionaire retrofestijn dat bij tijd en wijlen als laatste
snufje van actueel bewustzijn wordt
aangediend.
Andere analisten wijzen vermanend
naar wat in de Westerse landen de
doorsnee-ontspanning heet: musical,
operette, vaudeville-tv, de cultus van
het conventionele , de triomf van het
spanningsloze. De farce als meest wezenlijke bijdrage tot het opvijzelen van
het arbeidsproces. Waar bovendien de
sociale lagen elkaar ontrnoeten , zoals in
de schlager- en hitparade of de filmconsumptie. Brengt dit slag succes populariteit '? Moet het theater yolks zijn
of moet het dat worden '? Kan het werken vanuit een herkenbare code die in
sociale lagen thuishoort, of moet het
een code uitwerken waar het volk
aansluiting bij vindt ? Moet het
theater zich overigens niet ook zelf in
bescherming nemen tegen populariteit
in de kitscherige sfeer ? Is er zulke
behoefte aan de edelfolklore die her
en der wordt vertoond ? Is de deliterarisering, symptoom dat sedert anderhalf decennium· in de theaterpraktijk niet te ontkennen valt, een
diepere poging om op intuitieve wijze
bij andere ervaringsniveaus inspiratie
te puren ? Is de rage van de ver-beelding, het opofferen van de dramatische
tekst aan het optische gebeuren, ook
al niet een indicatie van deze
schaamtegevoelens '?
Willen
de
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theatermakers die naar de volkse conventie grijpen, zich niet veeleer een
schoon geweten verdienen '? Verraadt
datgene wat voor progressief volkstheater doorgaat, niet vaak dat men
gemakkelijke lippendienst verkiest
boven verdere ontwikkeling '?
Oat deze en andere oprispingen m.b.t.
het centrale thema te horen waren, is op
zich verheugend en bevrijdend. De
problematiek is niet opzij geschoven
voor een goedkope kreet. Maar uiteraard dan ook zonder gemeenschappeIijk resultaat ; de ideologische vooroordelen wegen te zwaar door om deze
inkleuring van de gesprekspartners in
een vlugge debatronde op te heffen.
Niet te negeren valt dat diverse kenmerken werkelijk universeel zijn aan te
treffen : de primauteit van het spel, de
type-structuur, de scherpgebekte taligheid, de sociale doelstelling, de actualiteit als mentaal klimaat. Met de opvallende intentie de hand uit te steken
naar de verschoppelingen in de wereId ; natuurlijk eerst om politieke motieven maar in dezelfde beweging teyens omdat daar een oud-nieuw (nieuw
in de samenstelling, oud in de
reactiepatronen) publiek klaar zit dat in
het samengaan van repertoire, produktie en interpretatie geamuseerd-beleerd
een houding verwerft tegenover de tijd
en de wereld.
Wat me vaak bij deze op zich gezonde
intenties hindert, is het paternalisme.
Vele bewuste theatermakers weten
haarfijn wat het 'volk' van hen verlangt
en verwacht. Reageert het volk toch
anders, dan brengen de theatrale bonzen meteen een reactionair patroon in
het spel. Terwijl het, dacht ik, mogelijk
moet zijn enkele voorzichtige criteria
naar voren te schuiven waaruit zich
een, niet het volkstheater kan opbouwen : een sociale basis, een esthetische categorie, een formele structuur,
een artistiek proces. Massaliteit kan
niet voorop staan, creativiteit (langs
beide kanten van het voetlicht) primeert. De theatermakers als katalysators, die niets opleggen maar voortdurend voorleggen, die geen gaargekookte literatuur (om het even of van
klassiek-belletristisch dan van populis-
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tisch-activerend gehalte) opdringen
maar de spontaan-collectieve creatie
prikkelen. Geen bevestigen van culturele receptiemechanismen, maar het
construeren van vrije expressie als
momenten in de mondigheid van de
Vormen
van
huidige mensheid.
theatraliteit die aile aandacht verdienen, ook en vooral vanwege de
theaterkritiek, die nu al te ontoelaatbaar-exclusief de geijkte produktievormen van het institutionele theater
zorgelijk volgt.
Volkstheater vandaag kan niet achteromzien. Bedaagde vormen overnemen kan niet zonder meer. Hun
bruikbaarheid moet getoetst worden
aan hedendaagse normen. Bij aandachtig onderzoek merk je altijd dat
volkse vormen van weleer bij mythische patronen uit andere bewustzijnsomstandigheden aanknopen : je
kunt die niet zomaar overnemen. Immobiliteit spreekt het huidige ontwikkelingstempo van het theater tegen.
Ook het volkstheater van morgen zal
een mobiliserende kracht voor moeten
stellen. De middelen om dit tot uitdrukking te brengen, zijn sporadisch aanwezig ; er is echter nauwelijks aanleiding om VOl te houden dat het volkstheater aileen al daardoor een regelrecht zelfstandig, onderscheidbaar
theatergenre is geworden. Het herijken
van waarden als permanent proces
geldt uiteraard ook voor deze menselijke activiteit.

Acteurs en critici
Al dan niet tevreden zijn de critici
doorgereisd
naar
Novi
Sad
(Joegoslavie),
waar
het
4e
Internationale
Symposium
van
theatercritici plaats yond. Thema : de
acteur. In aIle denkbare facetten : de
spelkunst,
de
relatie
tot
de
maatschappij, de beroepsopleiding, de
relatie tot de scenische ruimte, de
theaterkritiek. Met een stel sprekers
dat tot de vooraanstaande deskundigen
van vele landen behoorde, sommigen in
plichtbeurt, de meesten toch met
zorgvuldig voorbereide suggesties.
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Bepaald verheffend was het initiatief
aIle referaten een jaar vooraf op te
vragen en ze een maand v66r het
symposium aIle deelnemers toe te
zenden ; zo was te verwachten dat niet
aandachtig naar dorre lezingen zou
worden geluisterd, maar dat er een
levendig debat zou ontstaan vanuit de
voorkennis.
Oat is niet helemaal waar geworden.
Want vele deelnemers zien een
symposium toch nog steeds als een
eminent podium waarop ze hun ego
kunnen etaleren. Dan wordt er een
favoriete idee om en om gewenteld
waar de luistergemeente niet veel
reactie op aanbrengen kan, omdat ze
met het thema toch niet zo vertrouwd
zijn. Bovendien bIijkt het oude
dilemma van de scheiding tussen
theoretici en practici niet uit de wereld
te zijn. De definitieve bundel referaten
zal eerlang gepubliceerd worden (in
beide Unesco-talen plus de Iokale taal)
en de geinteresseerde vakman kan dan
zelf uitmaken dat er weI degelijk op
niveau en terzake werd gepraat. Des te
heeft
me
de
totale
pijnlijker
afwezigheid van de acteurs zelf
getroffen. Ofschoon ze in groot aantal
en uit aile windstreken geinviteerd
waren, had aileen de Roodchinese
delegatie een actrice meegebracht ;
verder is geen enkel acteur op deze
uitdaging ingegaan. Termijnproblemen
werden ingeroepen, professionele
agenda, communicatievrees. Het mag
gedeeltelijk waar en echt zijn, maar
deze motieven verdrijven de pijn
nauwelijks. Desinteresse voor eigen
kennis, angst voor de mystificatie ,
behoefte aan idolatrie, deze akelige
tendensen leven nog steeds.
In een poging om de (niet helemaal
onverwachte) non-reacties alsnog op te
vangen, had de symposiumleiding aan
een
hele
reeks
internationale
grootheden van het acteervak een
vragenlijst toegezonden. Daarop kwam
slechts een tiental antwoorden. Als een
rode draad daar doorheen loopt de
klacht dat de acteur vandaag niet meer
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in het zonnetje staat en dat de regisseur
(onterecht naar hun mening) aIle
glamour opvangt of wegneemt. Daar
knelt toch blijkbaar de schoen. Slechts
in schijn zijn vele acteurs van vandaag
ook moderne vaklui. Het theater heeft,
in zijn unieke procesvorm van de
voorstelling, een duidelijke toespitsing
naar een gestructureerde bestaansvorm
als kenmerk gekregen ; de individuele
los-zand-prestaties van de acteurs
worden niet langer geisoleerd als
determinerende
momenten
beoordeeId,
maar
enkel
nog
geintegreerd in de totale vormelijkheid.
Oat zint vele acteurs niet. Hun
wezenseigen
dienstbaarheid,
hun
functionalisme binnen de voorstelling
wijzen ze af ; het is zeer de vraag of zij
dan toch 'professioneel' geacht kunnen
worden.
Ik moet toegeven dat vele theatercritici
(mogen ze dan gehaat zijn door het
theatergilde, zij zijn nog steeds de
herauten van het vedettisme) nog
steeds
dapper
doorgaan
met
verbijzondering van elementen die
buiten de structurele samenhang
vallen. Wil een modern theater van
binnenuit en naar het publiek toe
haalbaar worden, dan zal er ook een
totaal ander slag theatervakkritiek
moeten ontstaan. Niet meer de soirist
die het niet laten kan zijn eigen
nostalgie naar de metamorfose in zure
of zoete zinnen om te zetten, maar de
ongeduldige analysator die achter de
schijn het zijn vandaan haalt en het
theater weet te duiden als een
immanente eigenschap van de wereld
als fenomeen. Theaterkritiek is (ook)
een yak, vereist ook een opleiding,
heeft
recht
op
professionele
institutionalisering. Te oordelen naar
wat
de
theaterkritiek
(en
de
recrutering) bij ons als taak toebedeeld
wordt, zal het tijdperk van het
volwassen oordeel nog weI een tijdje
uitblijven.
C. Tindemans

955

Boekbesprekingen

Theologie
Franz-Josef Hungs, Altenbildung - Altenpastoral, Kosel Verlag, Miinchen,
1978,96 pp., DM. 14,80.
De auteur tracht de zorg en de pastoraal
voor bejaarden te benaderen van wetenschappelijke kant. Het gevolg is dat
de praktisch bruikbare opmerkingen
verdrinken in zo'n vloed van vaktermen en in-crowdtaal dat men
nauwelijks door het boek heen kan komen. Hiermee is niet gezegd dat de
'Erfahrungen' in twijfel moeten worden
getrokken : de schrijver kan ze aIleen
slecht overdragen en dat isjammer van
de goede bedoelingen.
G. Adriaansen

Gerhold Becker. Theologie in der Gegenwart. Tendenzen und Perspektiven ;
Verlag Friedrich Pustet, Regenburg,
1978, 253 pp., DM 19,80.
De titel is alomvattend en veelbelovend. Dit program op de omslag wordt
in dit boek beantwoord vanuit de heersende Duitse theologie, die overigens in
deze jaren het meest de perspectieven
en tendenzen aangeeft. Omdat de nadruk bovendien ligt op een theologie die
zich betrokken weet op de maatschappelijke werkelijkheid en de tijdgeest,
krijgen themata als het verschijnsel van
een toenemende beiangstelling voor de
religie, de godsvraag en de verschillende benaderingen van de Christusfiguur de volle aandacht, terwijl andere
onderdelen als exegese, theologie-ge-

schiedenis, moraal en belangrijke gegevens uit de ecclesiologie bijna uit het
blikveld verdwijnen. Met deze beperking in het perspectief biedt de schrijver, geinspireerd door de gedachten
van de Miinchener godsdienstfilosoof
Biser, zeer behartenswaardige gedachten en inzichten, die ook voor de
geinteresseerde
niet-theoloog
de
moeite van het lezen waard zijn.
G. Wilkens
Wolfgang Beinert. Wenn Gott zu Wort
kommt. Einfiihrung in die Theologie ,
Herder Verlag, Freiburg i. Br., 1978,
224 pp., DM 22,50.
De Bochumer dogmaticus Beinert is er
ten volle in geslaagd een leesbare en
inhoudrijke inleiding tot de theologie te
schrijven zowel voor degenen die deze
wetenschap willen gaan studeren als
voor degenen die anderen hierin
moeten binnenleiden. In didactisch opzicht beproefd in collegezaal en in volwassenencatechese, weet hij een overtuigende eenheid en relevantie in de
theologiestudie te onthullen bij aIle
veelsoortige methoden en talloze probleemvelden, doordat hij erin slaagt het
theologische kennen te plaatsen binnen
het geheel van wetenschappelijk verstaan van de werkelijkheid, de
reikwijdte van de theologische uitspraken aan te geven en de waarde van dit
kennen voor de praxis te laten oplichten. Tegelijk vorrnt deze inleiding tot de
theologie zelf reeds een theologische
bijdrage, waarin een relevant antwoord
op het woord van God gegeven kan
worden.
G. Wilkens
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Is de ene
kredietinste _
de andere waard?
U weet weI beter
Je moet goed opletten. De verschillen
lijken meestal niet zo groote Maar toch zijn ze
groot genoeg om even de vergelijking te
maken vooraleer uw handtekening onder
een kontrakt te zetten.
Neem de volgende keer An-Hyp in uw
vergelijking Ope Of het nu gaat om de financiering van een prive-woning of van een
gans gebouwencomplex.
An-Hyp biedt u inderdaad een brede
waaier van mogelijkheden: hypothecair
krediet, krediet met lopende rekening,
onroerende leasing en handelskredieten.
Zowel voor partikulieren en zelfstandigen als
voor beleggers en bouwpromotoren.
Kom even met ons praten. Of vraag een
bezoekje van een van onze afgevaardigden,
op het ogenblik dat U het best past.

ANIOOIHYP
Krediet - en beleggingsspecialist sinds 1881.
Meir 24. - 2000 Antwerpen. Tel. 031/31.58.00.

Boekbespreking

Eleonore Beck en Gabriele Miller, Ik
ken U niet maar ik ervaar U, J. H.
Gottmer, Haarlem, 1978, 360 pp.,
fl. 24,50.
Dit boekje bevat een aantal overwegingen speciaal voor vrouwen.
Ze zullen door hun eenvoud graag gebruikt worden en kunnen ook gemakkelijk met persoonlijke gedachten uitgebreid worden voor een rustig gesprek
met God. Warm aanbevolen, ook aan
vrouwen, die misschien nog enige
schroom moeten overwinnen om eens
op een andere manier dan door middel
van het gebruikelijke gebed met God te
spreken.
H.W. Ramakers-Klinkhamer
De Bijbel (Willibrordvertaling), Katholieke Bijbelstichting, BoxtellUitgeverij Emmaus, Brugge, 1977, 1.789 pp.
(zakuitgave).

De in 1975 verschenen st andaardeditie
van de Willibrordvertaling is in 1977
gevolgd door een schooluitgave (die
inmiddels aan een vierde druk toe is) en
een z.akuitgave , waarin het meest
opvallende verschil met de grote editie
is, dat de voetnoten niet onderaan de
pagina staan afgedrukt, maar onverkort
achterin de uitgave zijn opgenomen. Op
het eerste gezicht dus een identieke
editie, maar bij nader toezien ontbreekt
een belangrijk element uit de standaarduitgave, nameJijk de verwijsplaatsen
in de marge, hetgeen juist de gevoeligheid bij roomskathoJieken voor paralJellen in de Bijbel doet stimuleren. 80vendien is het zeer kJeine Jettertype bijzonder vermoeiend. Men moet zelf
maar oordelen of het voordeel van een
kleiner, lichtgewicht boekje tegen de
genoemde bezwaren opweegt.
G. Adriaansen

Literatuur
Julio Cortazar, Der Verfolger, Suhrkamp, Frankfurt aiM., 1978. 342 pp.,
DM.36,-.
Idem, Facons de perdre , Vertaling van
Laure Guille-Bataillon, (Du monde entier) Gallimard, Parijs, 1978, 185 pp.
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In 1976 heeft Julio Cortazar zijn hele
verhalenproduktie (van Bestiario - 1951
- tot zijn voorlaatste bundel Octaedro 1974) in drie groepen ingedeeld : Riten,
Spelen en Overgangen. Oat zijn drie
stadia van de "ill unitiva , die leidt naar
de 'de deur van opaal en diamant,
waarachter je begint te zijn wat je echt
bent maar wat je niet wil zijn, wat je
bent zonder het te weten, wat je niet
kunt zijn.' tRayucla , 61) Cortazar zit
achter iets aan dat hij nog nooit geheel
bevredigend beschreven heeft, zoiets
als het spoor van een vlucht wilde ganzen.
Het ligt hem ook aan het inherent tekort
van wie met woorden speelt. Maar in
zijn beste verhalen bereikt Cortazar
een verbijsterend evenwicht tussen
vakmanschap en fascinatie door het
mysterie. De lezer huivert, omdat hij
zichzelf - of zijn schaduw - herkent. Je
verliest immers altijd in dit schaakspel
met het ' andere' , dat je toch onweerstaanbaar aantrekt. In het geval
van twee mensen is het samenleven een
waaier van 'facons de se perdre ", zoals
in het verhaal 'Eclairages (Carnbio de
luces, verandering van belichting). Een
acteur speelt in luisterspelen altijd de
onsympathieke rollen, omdat hij er de
stem naar heeft. Hij krijgt een brief van
een meisje , dat beweert achter zijn
masker te kunnen kijken. Je bent helemaaJ anders danje stem, schrijft ze. Hij
vormt zich een beeld van zijn correspondente , zoals zij van hem. Hoe
gevaarlijk die schijnbaar onschuldige
fantasieen zijn, blijkt uit het volkomen
onverwachte slot van het verhaal, dat
hier natuurlijk niet verklapt mag worden. Suspense is immers een van Cortazars sterke zijden.
Deze novelle uit Facons de perdrc (AIguicn anda por 1I111;-1977-zijn laatste
bundel) is karakteristiek voor zijn hele
produktie , waarvan Dcr Verfolucr een
uitstekend beeld geeft. De bloemlezing
werd trouwens door de auteur zelf samengesteld. Het kan dus geen toeval
zijn dat die verhalen waarin hij fantastiek en engagement tracht te combineren ('I Das zweite Mal' bv.) er bijna
volledig uit geweerd zijn. Net zoals zijn

958

Streven/juli

'politieke roman' Boek voor Manuel
overtuigen zij nauweIijks.
G. Posson
Joao Ubaldo Ribeiro, Sergent Geudio ,

Vertaald uit het Braziliaans en van een
voorwoord voorzien door Alice
Raillard, (Du monde entier) Gallimard,
Parijs, 1978, 163 pp.
'Bij Rio de janeiro werden de gemartelde lijken gevonden van 13 jongelui,
veelal zwarteri en kleurlingen. Het blad
Estado de Sao Paulo meldt dat eenjongeman zag hoe de slachtoffers eerst
gemarteld werden, waarbij o.m. hun
oren werden afgesneden. ~ (De Standaard, 21-22/4/79) Bij zon bericht voel
je enkel afschuw tegen de sadistische
beulen, en medelijden met hun slachtoffers. (Het illustreert ook hoe moeilijk het is voor auteurs en lezers afstand
te nemen van de Zuidamerikaanse
realiteit !)
Kan je nu het verhaal van een van die
onmensen schrijven zonder pamtlettair
te worden, d.w.z. zonder de lezer te
dwingen zich te identificeren met de
gefolterden ? 'In dit verhaal brengt sergeant Getulio een gevangene van Paulo
Alfonso naar Barra dos Coqueiros. Dit
is een verhaal over deugd', luidt het
motto van Ubaldo Ribeiro's boek
(1971). Kan deze nog jonge (1941)
auteur dat waarmaken zonder gevaarlijk te gaan esthetiseren ?
Getnlio s 'deugd' bestaat in een soort
hondetrouw aan zijn chef. Omdat hij
overtuigd is van zijn gelijk, voelt hij
zich een nieuwe cangaceiro , een van
die legendarische bandieten van de
sertao , de Braziliaanse vlakte. Dat waren bepaald geen koorknapen, maar ze
hadden wei een op de spits gedreven
gevoeI van eigenwaarde en een daaruit
voortvloeiende erecode. Ook Getnlio
voert zijn (soms zeer gevaarlijke) opdrachten uit ~ omdat ik anders mezelf
niet meer ben'. Zijn monologen (= het
boek) zijn eigenlijk altijd dialogen met
zichzelf, waarin hij -soms vruchtelozepogingen doet om zijn woorden in
overeenstemming te brengen met zijn
daden.
Via derden verneemt hij dat hij zijn ge-
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vangene moet vrijlaten ~ omdat de situatie veranderd is ~. De chef laat Getnlio gewoon vallen. Dat kan de sergeant
niet verwerken, en dus gaat hij door. In
zijn daden is hij nu consequent met zijn
woorden. Hij weet dat het hem z'n kop
zal kosten - maar hij zal sterven als een
held : 'Ik ben ik, Getulio Santos Bezerra, en mijn naam is een vers dat altijd
zal gezongen worden. Nu weet ik wie ik
ben l'. Zijn tragische alienatie is een
striemende aanklacht tegen de machthebbers, een aanklacht die des te efficienter is naarmate ze impliciet blijft.
Een meesterwerk van point-of-viewtechniek, in een vertaling die de minste
nuances van Ubaldo's verbazende empathie met zijn personage grandioos
weergeeft.
G. Posson

Theater
Edgar Lohner - Rudolf Haas (Hrsg.),
Theater und Drama in Amerika, Aspekte
und
Interpretationen , E.
Schmidt, Berlin, 1978, 394 pp., DM.
45,-.
Gunter Ahrends, Traumwelt und Wirklichkeit im Spiitwerk Eugene 0' Neills,
C. Winter, (Anglistische Forschungen
H. 123), Heidelberg, 1978, 286 pp.,
geb., DM. 64,-, br., DM. 48,-.
De formule waarmee experten op deelgebieden samen een verantwoorde
doorsnede aanbieden, werkt andermaaJ
voortretTelijk. In het 1e deel wordt de
theaterontwikkeling in hoofdzakelijk
de 20e eeuw doorgenomen, zonder
verwaarlozing echter van de aanvang
waarin de aanzet tot cultuur binnen een
beweeglijke opbouw van de natie uitgewerkt worden: het historische
drama, het documentarisme (met het
sociale theater en de Living Newspaper), het proletarische drama, de
musical, het recente kleurlingendrama
en Off-OtT-Broadway. In het 2e deel
staat het drama centraal, met aandacht
voor de' debuutstukken telkens opgehangen aan een auteursanalyse (W.
Dunlap, J.N. Barker, W.V. Moody) en
daarna E. O'Neill, Th. Wilder, T. Wil-
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Iiams, A. Miller en, wat verrassend, T.
Capote. De recente dramatiek wordt
voorbeeldig geinterpreteerd, dramatisch en receptie-actueel, met J. Baldwin, E. Albee, L. Hansberry en A. Kopit, waarbij toch opvalt dat de Off-Offdramatiek niet voorkomt. G. Ahrends
heeft een erg beperkte thesis (het onbehagen met de werkelijkheid leidt
O'Neills personages tot toenemende
ontvluchting wat dramatisch een dubbele-bodem-structuur en waarde met
zich brengt) voorbeeldig gedemonstreerd ; ontgoochelend is enkel zijn
wankeIe omgang met psycho-analytische gegevens die, terwijl ze niet methodisch-principieel ingezet worden,
incidenteel toch operationeel worden
gebruikt, wat op interpretatorisch opportunisme neerkomt.
C. Tindemans
Heinz Geiger - Hermann Haarmann,
Aspekte des Dramas, (Grundstudium
Literaturwissenschaft Bd 7), Westdeutscher Verlag, Opladen, 1978, 182
pp., DM. 10,-.
Het is zeer de vraag of met ideele (meer
nog, ideologische) intenties de onderscheidbaarheid van het drama als (literair) genre afdoende omschreven kan
worden ; beide auteurs wagen het erop
omdat zij koste wat kost hun marxistische stellingen willen bevestigen. De
eigenIijke dramaturgische uiteenzetting
(handeling, structuur, scenische vorm,
ruimte, tijd, episering) groeit niet uit
boven een selectief mozaiek van V.
Klotz, P. Piitz, P. Szondi, e.a. ; essentieel tekort is beslist de afwezigheid
van enige informatie i.v.m. het personage. Enige functie kan de beperkte
anthologie van historische theorieteksten (van Aristoteles en Horatius via
Gottsched en Lessing tot Piscator en
Brecht) niet ontzegd worden.
C. Tindemans
William T. Stanley, Broadway in the
West End. An index ofReviews ofAmerican Theatre in London, /950-75.
Greenwood Press, Westport, Conn.London, 1978,206 pp., £ 17.50
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25 jaar (grillige) aanwezigheid van het
Amerikaanse drama op de Londense
podia wordt hier systematisch in tabellen opgevangen die de kritische verwerking door de Britse theaterpers bibliografisch registreren. Ais materiaal
voor nog uitstaande analyse bedoeld,
kan je nu al uit personen, titels en frequentie opmaken welke receptie
kwantitatief werd gehaald. Dit werkinstrument dat je je voor vele andere gebieden in even grondige aanpak wenst,
beantwoordt in aile opzichten aan de
eisen van schikking, indeling, overzichtelijkheid en bronnencorrectheid.
C. Tindemans

Geschiedenis
E. Crankshaw: WinterplIllIst. Die
Vorgeschichte der Russischen Revolution: /825-/9/7, Paul List Verlag,
Munchen, 1978,429 pp., OM. 36,-.
E. Crankshaw : In de schaduw van het
Winterplileis. Rusla nd op H'eg naar de
Revolutie /825-/9/7, Elsevier, Amsterdarn/Brussel, 1977, 456 pp.
In 1917 viel het doek over Nicolaas II
de laatste tsaar aller Russen. De bekende Britse historicus en Ruslandkenner Edward Crankshaw gaat uitvoerig in op de factoren die deze revoJutie mogelijk maakten. Het levensverhaal van de revolutie vangt aan in
1825, het jaar waarin de eerste werkelijk politieke actie - de opstand van de
decembristen - tegen het tsaristische
autocratische systeem werd gevoerd.
Vanaf dat moment zou de dynastie van
de Romanovs voortdurend onder druk
komen te staan totdat zij uiteindelijk
werd weggevaagd. Crankshaw schildert in dit zeer boeiend geschreven en
wat de Duitse editie betreft voortreffelijk geillustreerd boek een panoramisch
overzicht van het negentiende eeuwse
Rusland waarin dynastieke, militaire,
diplomatieke, economische en sociale
geschiedenis tot een samenhangend
geheel zijn verweven.
L.L.S. Bartalits
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Personalis

Dr. Lttc IJe Flcurquin . geboren 1944.
Doctor in de rechten, licenciaat notariaat, licentiaat theologie. doctor kerkelijk recht. Studeerde aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te
Antwerpen, aan de Gregoriaanse Universiteit te Rome en aan de K. U.
Leuven. Promoveerde in 1976 op 'De
psychopathologie en de ongeldige huwelijkstocsternming in recente Rotarechtspraak' . Thans prof. aan het
Theologisch en Pastoraal Centrum te
Antwerpen, lid van de Kerkelijke
Rechtbank van het Bisdom Antwerpen
en sinds 1976 visiting professor aan de
Faculte de Theologie Catholique de
Kinshasa (Zaire).
Adres : Kerkplein 2, B - 2520 Edegem.
Paul Desmet, geboren 1936. Licentiaat
Germaanse filologie, sedert 1968 directeur van het Lyceum O.-L.- V.-terNieuwe-Plant te leper. Voigt sedert een
tiental jaren de vernieuwing van het secundair onderwijs in het buitenland :
nam deel aan congressen over dit onderwerp in de Verenigde Staten, GrootBrittannie en de Bondsrepubliek, bezocht vele scholen en sprak met tal van
politici, directies, leerkrachten, ouders
en leerlingen in Groot-Brittannie, Zweden, Noorwegen, de DDR, de Verenigde Staten (Fulbright-Scholar) en
Nederland.
Adres : Hans Memlingdreef 6. B - 8900
leper.
Drs. Guy Dilweg , geboren 1944. Studeerde theologie en filosofie aan de
Katholieke Theologische Hogeschool
te Utrecht en politicologie aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam. Was redacteur buitenland van 'Variant' en is
thans algemeen secretaris van Pax
Christi Nederland.
Adres: Plantage 16, NL - 2311 JD
Leiden.
Eric Faucompret , geboren 1950. Doctor in de Toegepaste Economische
Wetenschappen. Aspirant van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek. Verbonden aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te
Antwerpen.

Adres: Guido Gezellestraat II. B 2120 Schoten.
Drs,

.I.H.I.,

l.owcnlutrdt ,

geboren

1947. Studeerde politicologie aan de

U niversiteit
van
Amsterdam en
Georgetown University (Washington
D.C.). Hij was redacteur politicologie
van de Grote Spectrum Encyclopedie
en is nu wetenschappelijk medewerker
aan het Oust-Europa Instituut te Amsterdam. Auteur van · Het Russische
Politburo', Assen, 1978.
Adres: Baljuw 66, NL - 1625 BD
Hoorn.
Jeun-Jacqtu:s Rcv. zoon van de Europese staatsman Jean Rey. Financieel
raadgever van de Nationale Bank van
Belgie.
.
Adres : Avenue du Printemps 63. B 1410 Waterloo.
Pierre Rotulot : adres redactie.
Licvc Scheer. geboren 1936. Licentiate
Germaanse filologie, lerares M.N .S. te
Leuven. Publiceerde in boekvorm 'De
poetische wereld van Paul Snoek '
(1966) en 'Rontgens van Ruyslinck '
( 1972).

Adres : Bondgenotenlaan 2. B Leuven.
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I),.. Carlos Tindemans, geboren 193I.
Studeerde Germaanse filologie aan de
Rijksuniversiteit te Gent. promoveerde
in 1966. Is docent theaterwetenschap
aan de Universitaire Instelling Antwerpen.
Adres : Jan van Mirlostraat I. B - 252()
Edegem.
Micke

Vall Hacucndorcn , geboren
1943. Hoogleraar aan de Economische

Hogeschool Limburg en docent aan de
Universiteit Antwerpen. Publiceerde
'H. de Man. een biografie (1972).
'Autobiografie van H. de Man' (1975).
'Mijn school heeft ezelsoren' (1974.
met P.C. Claeys), 'Roergangers in de
mist' (1976. met E. De Jongheren 'Geef
de werkman zijn loon voor zijn zweet
opgedroogd is' (1979, met G. Moens).
Adres : Weiblook 4. B - 3600 Genk.
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Inhoud
KARL RAHNER, Vaticanum II : overgang naar wereldkerk
Op het Tweede Vaticaans Concilie was het aanzienlijk aantal niet-westerse bisschoppen een
historische maar vooral kerk-historische gebeurtenis, waarvan de theologische draagwijdte
nu pas tot ons begint door te dringen. Het concilie markeerde een breuk en een mutatie in de
christelijke kerkbeleving, die (aileen) vergelijkbaar zijn met de eveneens drastische en
ingrijpende overgang van het jodenchristendom naar het christendom van de heidenen.

JAN VAN KILSDONK, Over zelfmoord
Zowel het aantal gevallen als de betroffen leeftijds- en sociale klassen hebben van zelfmoord
een prangend probleem gemaakt in onze Westerse samenleving. De auteur peilt naar de
achtergronden en de afgrond van dat typisch menselijk gedrag, en uit het vermoeden dat het
(veel) te maken heeft met het gebrek aan spiritualiteit in een overwegend op prestatie gerichte
maatschappij.

PIERRE RONDOT, Ret Sji'isme in Iran II
Het Iraanse Sji'isme is gekenmerkt door een duizendjarige traditie van bijzorider taai en
onderhuids verzet met een uitgesproken religieuze inslag, die behoed en gedragen wordt door
een talrijke, islamitische clerus met onderscheiden functies en bevoegdheden. In dat licht
dient men zowel de omvang als het succes van de Iraanse revolutie te verstaan.

GUIDO TOYS, Taal en macht
Taalfilosofie en sociolinguistiek hebben onze aandacht gescherpt voor de onvermijdelijke
maar problematische relatie tussen taalgebruik en machtsverhoudingen in de samenleving,
Michel Foucault zocht de daardoor veroorzaakte 'logofobie' te bezweren vanuit de vele
bestaande 'procedures' die het vervreemdend misbruik van de taal moeten verhinderen. Maar
A. Glucksmann toonde in zijn analyse aan dat die procedures even zovele manipulatiemechanismen (kunnen) zijn, die de vrijheid van onderdanen en machthebbers onderwerpen aan
de onaantastbaar geachte en geponeerde (doctrinaire) tekst.

LUDO FRATEUR, De poesia visiva van Paul de Vree
Op het eerste gezicht heeft de zogeheten poesia visiva wei wat gemeen met de vertrouwde
reclametechniek, die beeld en grafische vormgeving heel geschikt verbindt met het agressieve en persuasieve woord. Maar de Vree's grafische en verbeelde poezie beoogt en bereikt
net het tegengestelde van de reclameslogan : ze schokt en raakt de mens in zijn geweten en
ethisch bewustzijn.

LASLO BARTALITS, Verzet in Irak en .Afghanistan
De Iraanse revolutie kan verreikende gevolgen hebben voor het westelijke en oostelijke
buurland. Het Baathregime heeft inderdaad afte rekenen met de ongebroken weerstand van
de Koerden en hun natuurlijke bondgenoten, de bijzonder talrijke Iraakse Sji'ieten. De
pro-Russische socialistische republiek van Afghanistan forceerde een aantal redelijke \..:1
sociaal verantwoorde hervormingen maar stoot daarbij op het groeiend verzet van overwegend conservatieve en islamitische groepen en partijen.

LEO -GEERTS, De bezetting van RBP, een laboratorium van de arbeidersbeweging
De auteur stelt het boek voor dat hij zelf aan dit uitzonderlijk arbeidsconflict heeft gewijd en
waarin hij probeert de ingewikkelde puzzel enigszins te ontwarren. Komen achtereenvolgens
ter sprake : de terdege voorbereide maar geheim gehouden ontmanteling van het bedrijf door
de eigenaar ervan, de multinationale onderneming Oxy, de verregaande onmacht van de
nationale politieke instanties, de moeizaam opgezette en tenslotte vrij vlug verbroken solidariteit onder de arbeiders en hun vakbonden, zowel op het internationale als op het nationale
vlak.

PANe BEENTJES, Exegetische methoden, toegelicht aan de hand van Marcus
Twee recente exegetische studies illustreren op treffende wijze hoe verschillend in opzet,
methode en actueel belang wetenschappelijke benaderingen van een evangelietekst kunnen
zijn. Dient men op zoek te gaan naar de zogenaamde oorspronkelijke, historische en dus enig
ware kern van die verhalenverzameling, of mag men en kan men de bekende definitieve
tekst van de toenmalige creatieve redacteur leren verstaan als een verkondiging, waaraan
de christelijke gemeente nu nog een boodschap heeft ?

Forum
Boeken bij de bijbel/Panc Beentjes
Een Belgische Jood en een Witrussische Belg/Leo Geerts
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Foto op de kaft : Paul de Vree, Revolutie, 1968.
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Vaticanum II : overgang naar
wereldkerk
Karl Rahner

Wanneer we bier spreken over een fundamentele interpretatie van het
Tweede Vaticaans Concilie, dan doelen we daarmee op een interpretatie
die niet van buitenaf op het concilie wordt toegepast, maar die daaruit zelf
voortkomt en bet diepste wezen ervan probeert aan te geven. Daarbij is
voorondersteld dat dit concilie niet een willekeurige verzameling van
individuele gebeurtenissen en besluiten was, maar dat er achter aIle losse
voorvallen een innerlijke samenbang scbuilgaat.
Daarbij is bet uiteindelijk onbelangrijk in boeverre dit fundamentele begrip
van bet concilie al expliciet in het bewustzijn van de organisatoren ervan
aanwezig was. Als zelfs in het leven van bet individu de betekenis van
belangrijke gebeurtenissen groter is dan waarvan dat individu zich bewust
is, dan geldt dat des te meer voor belangrijke gebeurtenissen in de kerkgescbiedenis.
We zoeken naar een fundamentele theologische interpretatie, omdat we
van mening zijn dat de kerkgescbiedenis van een specifiek andere aard is
als de profane gescbiedenis. De kerkgescbiedenis moet de geschiedenis
van bet wezen van de kerk bescbrijven. En omdat de kerk wezenlijk
historiscb is, bestaat er tussen bet wezen van de kerk en de geschiedenis
ervan een wisselwerking waarin beide slecbts in elkanders licht tot
openbaring komen.
De grondgedacbte van dit artikel kunnen we als voIgt formuleren : het
Tweede Vaticaans Concilie vormde in eerste, aarzelende aanzet, de eerste
ambtelijke start van de kerk als wereldkerk. Deze stelling kan overdreven
lijken en zeker moet ze nog nader verklaard worden om haar acceptabel te
doen klinken. Ze is natuurlijk ook daarorn a] verwarrend, omdat de kerk
'in potentia' altijd al wereldkerk was. Maar men moet zich weI realiseren
dat de concrete opstelling van de kerk tot dan toe ten aanzien van de
wereld buiten Europa - sit venia verbo - bet karakter van een exportfirma
bad. De kerk exporteerde vanuit bet westen een Europese religie naar de
rest van de wereId, zonder dat men bereid was deze handeIswaar aan te
passen. Zo gezien Iijkt bet zinvol en gerecbtvaardigd bet Tweede Vaticaans Concilie te bescbouwen als de eerste grootkerkelijke gebeurtenis
waarin de kerk zich als wereldkerk voltrok. Deze gebeurtenis had uiter-
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aard haar voorlopers, maar men moet daarbij toch bedenken dat het strikte
eenrichtingsverkeer pas tijdens het Tweede Vaticaans Concilie enigszins
werd doorbroken.
Om te beginnen vormde dit concilie het eerste concilie van de wereldkerk
als zodanig. Natuurlijk waren er ook op het Eerste Vaticaans Concilie wel
enkele vertegenwoordigers aanwezig van bisschopszetels in Azie of Afrika, maar dat waren missiebisschoppen van Europese of Noordamerikaanse afkomst. Een inlands episcopaat over de gehele wereld bestond
toen nog niet. Maar met het Tweede Vaticaans Concilie was er voor de
eerste maal sprake van een wereldepiscopaat dat, samen met de Paus en
onder hem, als hoogste leer- en beslissingsinstantie van de kerk in vergadering bijeen was. Er was niet Ianger meer sprake van een naar Azie en
Afrika geexporteerde kerk van het westen, maar er was, in een ogenschijnlijk vanzelfsprekende en geleidelijke ontwikkeling, een kwalitatieve
sprong gedaan.
Misschien kunnen we proberen dit wordingsproces van de wereldkerk nog
iets dieper te begrijpen. Men zoekt nog steeds naar een theologisch adequate indeling van de kerkgeschiedenis. WeI is men het er over eens dat de
indeling van de Europese geschiedenis in antieke, middeleeuwse en modeme tijd theologisch gezien geen zinvol schema vormt. We zijn, wat de
geschiedenis in het algemeen en de kerkgeschiedenis zeer in het bijzonder
betreft, bovendien van mening dat met alle, absoluut gemeten even lange
perioden van de geschiedenis even grote en belangrijke ontwikkelingen
laten zien. Ook een absoluut genomen kort tijdperk kan een historische
hoofdperiode vormen.
Dit vooropgesteld, kunnen we zeggen dat de kerkgeschiedenis theologisch
gezien in drie hoofdperioden kan worden onderscheiden, en dat de derde
periode nog maar net begonnen is en eigenlijk pas met het Tweede Vaticaans Concilie aan de oppervlakte is gekomen. Dit zijn resp. de korte
periode van hetjodenchristendorn, de periode van de kerk in een bepaalde
eenvormige cultuur, n.1. die van het hellenisme en de Europese beschaving, en de periode waarin de kerk apriori het terrein van de hele wereld
beslaat.
Binnen deze drie perioden, die geent zijn op drie onderling wezenlijk
verschillende grondsituaties waarin het christendom, de verkondiging en
de kerk verkeerden, kunnen natuurlijk fijnere onderverdelingen worden
aangebracht. Zo kan men in de tweede periode de breuklijnen aanwijzen
van de overgang van de antieken naar de middeleeuwen en van de overgang van de middeleeuwse cultuur naar de tijd van het Europese kolo.
nialisme en de verlichting.
Ik meen echter dat deze driedeling van de kerkgeschiedenis theologisch
gezien juist is, ook al was de eerste periode slechts van zeer korte duur.
Deze eerste periode van het jodenchristendom (tesamen met de daartoe
behorende uitstraling in het joodse proselytendom) heeft als bepalend
kenmerk dat het fundamentele christelijke heilsgebeuren van de verkon-
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diging van de dood en opstanding van Jezus zelf daarin heeft plaats
gevonden.
Op deze basis zou op zich nog weI zoiets als eenjoodse zending onder de
heidenen denkbaar zijn geweest. Maar juist daarin wordt duidelijk dat
datgene wat Paulus onderneemt, een overgang vanjodenchristendom naar
een christendom van de heidenen zelf, geen theologische vanzelfsprekendheid is, maar het begin betekent van een radicaal nieuwe periode in
de kerkgeschiedenis : een christendom dat geen export van jodendom
naar diaspora is, maar dat, ondanks aIle betrokkenheid op de historische
Jezus, een christendom wordt dat in de grond van het heidendom zelf
wortel schiet.
Ik druk me moeilijk uit, maar ik meen dat dat uiteindelijk de reden is
waarom de theologische problemen, die met deze overgang van jodenchristendom naar heidenchristendom gegeven zijn, helemaal niet zo eenvoudig zijn als men meent. Deze theologische problematiek is ook nog niet
geheel en al uitgewerkt en ik meen dat wij ons er daarom ook nog niet
werkeIijk van bewust zijn geworden wat Paulus heeft 'aangericht' toen hij
de besnijdenis en alles wat daarbij hoorde voor de niet-joden (misschien
aIleen voor hen) overbodig verklaarde.

Eerste theologische brenk
Hoe dan ook, als we in de kerkgeschiedenis tot nu toe een meer exacte,
werkelijk fundamentele theologische indeling willen aanbrengen, lijkt de
hier voorgestelde driedeling mij de enig juiste. Oat betekent dat er in de
geschiedenis van het christendom tot nu toe slechts een overgang naar een
historisch en theologiscb wezenlijk nieuwe situatie valt aan te wijzen, De
overgang van het Europese christendom (met zijn Amerikaanse annexen)
naar een werkelijke wereldreligie, die zich nu begint af te tekenen,
vorrnt dan daarin een tweede breuklijn.
Men kan deze bewering natuurlijk alleen staande houden als men de
overgang van het antieke heidense christendom van de landen rond de
Middellandse Zee naar het middeleeuwse en moderne christendom van
Europa theologisch als minder doorslaggevend beschouwt dan de beide
breuklijnen die we hierboven hebben aangegeven. Gezien de eenheid van
de romeins-hellenistische cultuur rond de Middellandse Zee en de voortzetting daarvan bij de germaanse volkeren is dat echter weI vol te houden.
We behoeven daar nu echter niet verder op in te gaan.
Maar waarin bestaat dan precies die theologische, niet uitsluitend cultuurhistorische, eigen aard van deze overgang ? En wat gebeurt er als we de
theologie van deze overgang toepassen op de omwenteling die we momenteel meemaken en die met het Tweede Vaticaans Concilie haar officieel-kerkelijke aanvang nam ?
Wat de eerste vraag betreft kan men, om te beginnen, zeggen dat hier niet
slechts van een cultuurhistorische, maar ook van een theologisch en
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heilshistorisch relevante gebeurtenis sprake was. Dit lijkt me bij Paulus
evident : de afschaffing van de besnijdenis die hij voor de heidenchristenen proclameerde, een afschaffing die door Jezus zeker niet voorzien was
en die nauwelijks dwingend uit zijn expliciete verkondiging en de heilsbetekenis van zijn dood en opstanding kan worden afgeleid, is voor Paulus
een principe dat deel uitmaakt van zijn evangelie en een vorm van openbaring is. Het betekent een doorbreking van de heilshistorische continuiteit
die door de mens niet uit eigen volmacht kan worden doorgevoerd.
Daarmee rijst echter de volgende theologische vraag (die ook door Paulus
niet adequaat bereflecteerd is) : wat kan en moet er uit de oudtestamentische heilsgesehiedenis en kerk behouden blijven, als zulke, voor de
toenmalige joden tot het diepste wezen van hun heilsbestaan behorende
dingen als de besnijdenis worden afgeschaft ; dingen die toch, 66k in de
ogen van Paulus, voor dejodenchristenen van zijn tijd behouden konden,
ja moesten blijven. Deze overgang vormt voor hem een breuk in de ware
zin des woords. En daarbij werd ook op vele andere gebieden de heilshistorische continuiteit doorbroken : de sabbath werd afgeschaft, het centrum van de kerk werd van Jeruzalem naar Rome verplaatst, er vonden
ingrijpende veranderingen in de ethiek plaats, er ontstonden nieuwe kanonieke geschriften die ook nog voorrang kregen boven de oude, etc.

Tweede theologische brenk
En nu maken wij voor het eerst sinds Paulus weer een tijdperk mee dat in
dit opzicht van discontinuiteit vergelijkbaar is met de overgang van het
jodenchristendom naar het christendom van de heidenen. En dan ligt de
betekenis van het Tweede Vaticaans Concilie hierin, dat er op dat moment
door de kerk net zo'n overgang, maar nu van westerse kerk naar wereldkerk, in gang werd gezet.
Daarmee wordt natuurlijk niet bedoeld dat deze beide breuklijnen inhoudelijk precies gelijk zouden zijn. Geen enkele historische gebeurtenis
vindt tweemaal plaats. En ik zal zeker niet ontkennen dat de door Paulus
doorgevoerde breuk formeel-theologische karaktertrekken vertoonde die
onherhaalbaar zijn en dat daarom de huidige overgang naar de wereldkerk
niet op aIle punten met de overgang van het christendom van de joodse
Jezus naar het christendom van Paulus te vergelijken valt. Ik twijfel er ook
niet aan dat dergelijke overgangen grotendeels onbewust plaatsvinden,
hoewel men datgene wat zich daarbij aan reflectie aandient ook niet moet
verwaarlozen. Onder deze voorbehouden zou ik de stelling die ik heb
opgeworpen echter willen blijven verdedigen.
Het onderscheid tussen de historische situatie van het jodenchristendom
en de situatie waarin Paulus het christendom plaatste en het radicaal
vemieuwde, is echter niet groter dan het onderscheid tussen de westerse
cultuur en de huidige culturen van Azie en Afrika waarin het christendom
thuis zal moeten geraken, wil er werkelijk een wereldkerk ontstaan. Het
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huidige onderscheid wordt momenteel enigszins versluierd doordat deze
culturen gedeeltelijk worden overdekt door de gelijkvormige laag van de
rationeel-industriele cultuur van Europa en de Verenigde Staten.

Westers christendom
Maar afgezien daarvan blijkt uit de moderne missiegeschiedenis dat het
christendom als westerse exportwaar tot nu toe, met slechts relatief kleine
uitzonderingen, bij de hoogculturen van het Oosten en in de wereld van de
Islam nauwelijks ingang he eft kunnen vinden, Er was immers altijd sprake
van een westers christendom. En als zodanig wilde het zich, zonder de
risico's te willen nemen van een werkelijk nieuw begin en van. een breuk
met talrijke voor ODS vanzelfsprekende tradities, in de rest van de wereld
vestigen. Dat blijkt wei uit de diverse controversen over de riten ; uit de
export van het Latijn als cultuurtaal naar landen waar het Latijn nooit
enige rol had gespeeld ; uit de vanzelfsprekendheid waarmee men het
westerse Romeinse recht in het kerkrecht exporteerde ; uit de naieve
vanzelfsprekendheid waarmee de burgerlijke moraal van het westen tot in
aIle details aan mensen van andere culturen werd opgelegd ; uit de afwijzing
van de religieuze ervaringen van andere culturen etc.
De kerk staat dus voor de volgende keuze : ofwei zij heeft oog voor het
wezenlijk anders-zijn van de culturen die zij als wereldkerk in zich op wil
nemen, erkent dit en trekt daaruit met paulijnse moed de noodzakelijke
consequenties, ofweI zij blijft een westerse kerk en pleegt daarmee uiteindelijk verraad aan de betekenis van het Tweede Vaticaans Concilie.
Wat betekent het nu iets concreter, wanneer we het Tweede Vaticaans
Concilie een dergelijke betekenis toeschrijven ? .Dat is moeilijk te zeggen. Allereerst omdat de tweede breuklijn in de wereldkerk natuurlijk
een geheel andere inhoud heeft of moet hebben dan de overgang naar de
heidenkerk van de antieken en de middeleeuwen.
Ten tweede omdat het nog maar de vraag is ofen in hoeverre de kerk ook in
de na-apostolische tijd nog de creatieve kracht en volmachten bezit waarover ze in de periode van haar eerste ontstaan, in deapostolische tijd,
beschikte en krachtens welke ze onherroepelijke of onherroepelijk lijkende fundamentele beslissingen kon nemen die bepalend waren voor
haar eigen grondslag. Het is nog een open vraag of de kerk op zulke
historische breuklijnen als die we nu meemaken, nog het recht heeft
gebruik te maken van mogelijkheden waarop ze gedurende het hele
tweede grote tijdvak nooit meer aanspraak heeft gemaakt, omdat dat
binnen die periode zinloos en dus illegitiem geweest zou zijn.
En ten derde omdat ondanks aIle moderne futurologie niemand een voldoende betrouwbare uitspraak kan doen over de profane toekomst, waaraan de kerk zal moeten beantwoorden, nu zij in haar geloof en wezen als
wereldkerk is gemterpreteerd. Inzoverre is het Tweede Vaticaanse Concilie natuurlijk nog maar een zeer abstract en formeel voorteken van de
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opgave die de kerk als wereldkerk heeft. Toch zullen we iets moeten
zeggen 'over het beeld van de kerk als wereldkerk en van wat haar als
opgave te doen staat. Een theologische interpretatie van het wezen van het
Tweede Vaticaans Concilie moet immers uiteindelijk worden ondernomen
van uit de causa finalis, d. w.z. vanuit de toekomst van de kerk waaraan dit
concilie zich verbonden heeft.

Kerk als Wereldkerk
Allereerst de christelijke verkondiging. Niemand van ons kan zeggen op
welke wijze, in welke mate van abstractie, en onder welke nieuwe aspecten de oude boodschap van het christendom in Azie, in Afrika, in de
islamitische landen, wellicht ook in Zuid-Amerika in de toekomst zal
moeten worden verkondigd, opdat deze boodschap werkelijk overal in de
wereld gehoord zal worden. Dit langzaam te ontdekken is een taak van de
mensen in die situaties zelf en eigenlijk niet zozeer een opgave voor ons
Europeanen.
Daarbij zal een beroep moeten worden gedaan op de hierarchie van
waarheden die door het concilie is opgesteld en zal moeten worden teruggegrepen op de laatste oersubstantie van de christelijke boodschap, opdat
van daaruit in onbevangen creativiteit en in overeenstemming met de
concrete historische situatie het geheel van het kerkelijk geloof opnieuw
geformuleerd zal kunnen worden. Dit is geen gemakkelijke onderneming
en men zal daarbij gebruik moeten maken van de pogingen van de laatste
jaren waarin gezocht is naar de grondformules van het geloof.
Men zal zich verder denog nauwelijks overdachte vraag moeten stellen of
er een formeel criterium is waaraan kan worden afgemeten wat dan weI
oorspronkelijk tot de bovennatuurlijke openbaringbehoort en wat niet.
Ais deze opgave is voltooid, zal daarmee de mogelijkheid geopend worden
van een pluralisme van verkondigingen, d.w.z. van een werkelijk pluralisme dat veel belangrijker is dan het pluralisme van verkondigingen en
theologieen dat nu binnen de westerse kerk bestaat. En omdat uiteindelijk
aIle mensen .zich met aIle mensen verstaanbaar kunnen maken zou deze
verkondiging-in-meervoud niet zomaar bestaan uit disparate grootheden,
maar zou er een onderling kritiek en verrijking mogelijk zijn. Maar desondanks zou elke verkondiging haar eigen historische individualiteit behouden en uiteindelijk toch met geen andere te vergelijken zijn.
De vraag rijst dan hoe bij een dergelijke verkondiging-in-meervoud de
eenheid van het geloof bewaard zou kunnen blijven en hoe de hoogste
kerkelijke instanties in Rome zich daarvoor zouden kunnen inzetten.
Want dit is duidelijk een geheel andere taak dan wat de Romeinse congregaties, werkend binnen een overal gelijke westerse begripshorizon, tot
nu toe hebben moeten doen. Al meerdere malen is het inzicht naar voren
gekomen dat ook in de liturgie eendergelijk pluralisme geboden is ; een
pluralisme dat uit meer bestaat dan aIleen het gebruik van de betreffende
j
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landstaal. Dat er in de grote deelkerken een ingrijpend pluralisme in het
kerkelijk recht (en in de kerkelijke praktijk in haar geheel) zal moeten
ontstaan is eigenlijk vanzelfsprekend, ook al omdat men anders binnen het
kader van de oecumene niet behoeft te rekenen op werkelijke stappen in
de richting van de eenheid. Maar natuurlijk zijn dit allemaal nog formele en
abstracte opmerkingen die nog weinig zeggen over de concrete gestalte die
de wereldkerk in de toekomst zal krijgen.

Het collegialiteitsprincipe
We hebben in dit artikel geprobeerd aan te tonen dat de groei van de kerk
tot wereldkerk geen geleidelijk, slechts kwantitatief proces is, maar een
theologische, nog niet geheel bereflecteerde breuk in de kerkgeschiedenis
met zich meebrengt, die eigenlijk aIleen te vergelijken is met de overgang
van hetjodenchristendom naar het heidenchristendom. We hebben enkele
problemen aangegeven, die in de traditionele theologie nog nauwelijks een
rol speelden.
Tot slot nog een ding. Het concilie vormde met en onder de Paus het
actieve subject van de hoogste volmachten in de kerk. Dat was de uitdrukkelijke leer en werd ook door Paulus VI in de grond niet bestreden. Deze
hoogste volmacht kwam zowel aan de Paus 'alleen' als aan het concilie
toe. Maar hoe deze volmacht precies door deze twee, minstens gedeeltelijk onderscheiden subjecten kan worden uitgeoefend is theoretisch nooit
helemaal duidelijk geworden. En evenmin is het in de praktijk erg helder
wat het op de lange duur zal betekenen dat het verzamelde bisschoppencollege met en onder de Paus, maar werkelijk met hem, de hoogste
collegiale leidinggevende instantie van de kerk vormt. De betekenis van
dit collegiale grondprincipe van de kerk is na het concilie door Paulus VI in
zekere zin weer teruggedraaid.
Zal Johannes Paulus II daar iets aan veranderen ? In een kerk die werkelijk wereldkerk wil zijn zal het co.legialiteitsprincipe onontbeerlijk zijn.
Het is immers onmogelijk een wereldkerk te besturen op een centralistische wijze zoals die onder de pausen Pius gangbaar was.
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Over zelfmoord
Jan van Kilsdonk
,Ach olijven, je smaakt me niet meer.
Amandelbomen, je bloeit niet voor mij'.

'Hij is een zwarte plek in het donker./Hij is een vochtige plek op de grond./
Hij is een windvlaag./ Hij kan bewegen, draaien, kruipen,/ staan, lopen
rechtop .. .IEnkel de dood bedacht hij niet' 1.
Is het de volle waarheid omtrent de dood ? Neen, het is slechts de halve
waarheid omtrent de dood. Zichzelf beroven van het leven is een gedraging die enkel en aIleen voorkomt bij de mens. Er is geen dier dat ooit
lacht of huilt, werktuigen uitvindt, dat knipoogt, rode lippen heeft, dat
onze talen kan volgen of een rekensom oplost. Zo is er ook geen dier dat
zelf zijn eigen leven beeindigt. Van de mens zingt dit magische lied :
'Enkel de dood ontspringt hij niet'. Vast en zeker ! Maar hij is ook deenige
die er inspringt. Lopen maar, lopen over de zee, een wenkende, openbarende horizont. Er zijn er die niet zijn tegen te houden : de zee in te lopen,
ten onder ...
De aantallen van hen die de zee in-Iopen wekken enige verwondering :.
haast ieder land kent zo zijn eigen zelfmoordconstante-. Zo hebben sinds
lang bijv. het Lutherse Zweden in het Noorden en het plusminus katholieke Oostenrijk in de zuidelijke helft van Europa een hoog, het katholieke Italie aande Middellandse Zee en het ook weer katholieke Ierland
aan de Atlantische Oceaan een zeer laag zelfmoordcijfer. Nederland heeft
altijd een middenpositie ingenomen.
Overal en in alle eeuwen hebben mannen meer zelfmoord uitgevoerd dan
vrouwen. Maar de poging alleen komt aanzienlijk vaker voor bij vrouwen.
Bij het voortschrijden van de levensseizoenen nam, zeer opvallend en
constant, de zelfdoding toe, het geringste aantal in de adolescentie, het
hoogste cijfer boven de 70. De poging daarentegen pleegt een top te
vertonen juist op jonge leeftijd.
Ook de levensstaat vertoont constantes die betekenisvol zijn. Als het gaat
1 Deze overdenking over de gekozen dood draagt volop de sporen van haar ontstaan, als
toespraak in de Studentenekklesia te Amsterdam. Zij verwijst vaak naar Liederen. Hier naar
het openingslied : Zwemmen en varen, van Huub Oosterhuis, getoonzet door Antoine
Oomen.
'
2 Voor de statistiek zie : Prof.Dr.NiSpeyer, em. hoogleraar Leiden, Het Zelfmoordvraagstuk, 1969. Idem. Zelfdoding en poging tot zelfdoding bij jongeren, in Ned. Tijdschr.
voor Geneesk., 1978, pp. 1057-1062.
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om vrouwen treffen we het daadwerkelijke afscheid het meest aan bij
gescheidenen, bij weduwen en bij ongehuwden. Maar de poging valt het
veelvuldigst op bij mensen die tafel en misschien bed nog onlangs deelden.
Ret verschil tussen stad en platteland gaat, tegen aIle vermoedens in, voor
Nederland niet Ope Jarenlang lag een indrukwekkend cijfer in W. Friesland. Tijdens de Hoogmis of de preek van de dominee hingen mannen zich
Ope
Beoefenaars van de vrije beroepen, zoals artsen, advocaten, met een
opmerkelijke vrijheid van inzicht, werkindeling en inkomen, haken af in
groter getale dan eenvoudige loontrekkers. Tot voor kort protestanten
veel meer dan roomse mensen. Moslims tot nu toe opvallend weinig.
Armen veel minder dan welgestelden.
De laatste jaren verspringt, ja verwart zich de statistiek door een ongekende en nogal hevige stijging van zelfmoorden bij jonge mensen, student
of niet. En, haast nog veelzeggender, ook bij vrouwen ... Voor de snelle
beweging vanjeugdigen en van vrouwen naar de vrijheid om eenling te zijn
met eigen rechten moet blijkbaar een dure prijs worden betaald. Om op dit
ogenblik niet de vraag te stellen of die prijs in aIle opzichten de moeite
waard is. En nog minder of het echt vrijheid is waarvoor zo 'n prijs wordt
betaald.
Nauwkeurig onderzoek heeft uitgewezen dat de groep mensen die het
levenseinde zoekt en in feite ook vindt en de groep die zoiets poogt,
discreet of luidruchtig, niet per se in elkaars verlengde liggen. Eerder is het
zo dat we van twee uiteenlopende populaties mogen spreken, met een
soortelijk verschil, met eigen kenmerken en met eigen bedoelingen, ook al
overlappen ze voor een stuk elkaar'. Ais we dan bedenken dar van die
pogers het aantal jonge mensen opvalt en vrouwen meer dan mannen, en
gehuwden meer dan alleenstaanden, dan begint het vanzelfte spreken dat
deze poging het karakter draagt van een appel, dat ze signalen uitzendt om
hulp en een schreeuw betekent om nabijheid. 'Dan nog klamp ik mij vast
aan jou', zingt de psalm. Het is niet vreemd dat zo'n poging meestal
geschiedt na enige voorafgaande hoezeer ook versluierde mededeling. We
krijgen de indruk dat in vele gevallen zo'n snuffelen aan de rand van het
dodenrijk niet een poging is om te sterven, maar juist om te leven. Zij het
echter en anders !
Op het ogenblik echter dat de mens zelf de dood bedenkt en uitvindt als
een van de wegen van de vrijheid, daar wordt een beslissende stap verder
gezet. Niet zelden tekenen treurspeldichters en wijsgeren het beeld van de
zelfmoord als de slotacte van een soevereine beslissing : '11 n'y a qu'un
problerne philosophique vraiment serieux : c'est Ie suicide', verklaart
Albert Camus, ook al blijft Camus zelf weigerachtig staan tegenover de
suicide. Hoezeer ook het leven niet anders is dan absurd, stompzinnig,

3

E. Stengel, Suicide and Attempted Suicide, 1964, Ned. vert. 1969.
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toch moet de mens, net zoals Sisyphus, het rotsblok de berg oprollen, ook
al valt het terug telkens als hij bijna de top heeft bereikt. De mens moet de
mogelijkheden van zichzelf en van zijn bestaan volledig uitputten, met
name door te kiezen tegen aIle onverkieslijkheden in, niet door deze te
doen ontploffen zoals in de suicide, maar door ze te trotseren.
Maar in de oudheid was het vooral Seneca, de meest vermaarde wijsgeer
uit de Stoa te Rome, gestorven in 65 van onzejaartelling, tijdgenoot van
Jezus Christus en vooral van Paulus, die in enkele van zijn uiterst verzorgde brieven aan Lucilius aan de dood als keuze haar adelbrieven heeft
gegeven en er niet aIleen het filosofisch probleem, maar ook de filosofische daad bij uitnemendheid in ziet. 'Het leven voldoet je ? Leef ! Het
leven voldoetje niet ? Je kunt daarheen terug vanwaarje gekomen bent !'4
Dit geluid van Seneca over de 'libido moriendi' en over de wegen van de
vrijheid ('les chemins de la liberte ') is met begrip hernomen - hoe kan het
verwonderen ! - door iemand als de verrukkelijke Michel de Montaigne,
even vrijzinnig als gewetensvol, maar eigenlijk al eerder door de heiligverklaarde Thomas Morus, hoewel, deze jaren later in de kerkerruimte
van de Tower, toch rustig en zelfs met enige humor wachtte op het uur dat
op het schavot zijn hoofd zou rollen.
In de lijn van deze koninklijke en heroische opvatting ligt wel het afscheid
dat Menno ter Braak nam in de meidagen van '40, zeker volgens het
getuigenis dat Anton van Duinkerken deed horen in een gesprek met
Bibeb : 'Hij - zegt Van Duinkerken - heeft geen zelfrnoord gepleegd. Hij
heeft in het lichaam van Ter Braak een moord gepleegd op Hitler. Hij heeft
die man niet willen zien. Dat kon hij alleen door zijn ogen te sluiten. Ais hij
ze had kunnen opheffen, was het in zeker opzicht beter geweest. Maar
daar had hij 150 psalmen voor nodig, die hij zich niet herinnerde. Nee, die
had hij nooit gekend, hij had die troost nooit. Hij wilde het leven niet meer.
Dat zul je wellaf vinden, maar er is moed voor nodig. Ik, zo besluit Van
Duinkerken mompelend, neem liever psalmen in dan rattekruid'.
Hier wordt door Seneca, door Camus en onrechtstreeks door Van
Duinkerken, telkens vanuit ander gezichtspunt, een wereld beschreven
van kiezen, van luciditeit en vrijheid, waaraan zonder moeite betekenis
kan worden gegeven, haast niets anders dan betekenis en die, telkensals
zij in individuele gestalten oprijst, kan worden opgetekend in onze geschiedschrijving. Maar zoals de werkelijkheid van het hart veel onpeilbaarder is dan wat met naam en toenaam in de geschiedschrijving wil
worden geregistreerd, zo kruipen, achter deze lichtende namen, ontelbare
naamlozen - mijn naam is legioen, heet het bij Mc.4 en Lc.8 - die athaken,

4 Niet eerder dan enkele dagen na deze overdenking kwam mij onder ogen het boek van
Jean Amery, Hand an sicb legen, 1976, vertaald : De hand aan zichzelf slaan , Kooyker
Wetenschappelijke Uitgeverij, Rotterdam, 1978. In oktober 1978 sloeg Amery de hand aan
zichzelf. Het boek is indrukwekkend. Cfr. Sven-Claude Bettinger, Jean Amery, een herinnering, in Streven, maart 1979, pp. 500-509.
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naamloos, niet aIleen omdat de geschiedenis hun naam ternauwernood
zou kennen, maar omdat ons hun wezen ontgaat, aileen'een zwarte plek in
het donker, een vochtige plek op de grond', En dat weinige is nog te veel,
Van hun platgestampte menselijkheid begrijpen wij niet veel. In hen speelt
zich geen soeverein, laat staan filosofisch gebeuren af, gaapt eerder een
afgrond van angst en verbijstering. Geen rede of keuze, allerwegen onmacht en duister, waarin de roerselen van de vrijheid verstijven. Niet
Hitler of Nero waren de hel. 'Een hel was het hart', zegt Gorter'vVrijheid
en luciditeit slaan vaak om in hun tegendeel. Het is niet zelden alsof ze
worden geworgd van binnen uit.
Het is heel zeker : in onze huidige cultuur wemelt het van mensen van wie
een beklemmende zwaarmoedigheid en droefgeestigheid het hart dichtsnoeren : een stille woede tegen anderen die naar binnen kan slaan als stille
woede tegen zichzelf. Soms zien we enige reden, bijv. bij de vrouwelijke
hoofdpersoon van Woody AlIens Interiors , bij wie de voornaamheid en de
kunstzinnigheid van haar interieurs, die van haar kamers en die van haar
ziel, niet zijn te betwisten, ook al begrijpen we helemaal dat de 60-jarige
echtgenoot uiteindelijk naar adem, trilling en leven snakt. En zij dus als
tegenzet naar de dood.
Kunst en wijsbegeerte en het meest beroepshalve de psychologie ontstaan
bij genade van het ambacht het leven te doorlichten, drijfveren en ontwikkelingslijnen op te sporen om ons uit de sprakeloosheid te redden en soms
tot handelen te bewegen. Wat echter Pascal zegt, stamelt iedere getuige
die niet de plicht heeft deskundige te zijn : Het hart heeft zijn redenen die
de rede niet kent ...
Dertig jaar lang ben ik zeer van nabij bevriend geweest met de vrouw van een
schoolmakker, 12 jaar jonger dan hij en dan ike Op de leeftijd van nauwelijks 20,
van een ongeevenaarde schoonheid, even klassiek als warm, betrad ze de royale
dorpswoning die vanjaar totjaar werd verfraaid. Er werden vier dochters geboren.
Geen stamhouder zoals het heet. De familiezaak van mijn vriend profiteerde van
de gunstige conjunctuur. De vier meisjes volgden allen Hoger Beroeps-onderwijs . .. In het ordentelijk rechtse gezin groeien in alle vier de dochters zeer
kritische vragen over godsdienst, over de betrouwbaarheid van de Brabantse elite,
over zin en onzin van ouderschap, over een eigen abortus. Mijn vriendin, op 40 jaar
nog slank en welgevormd, ieder conflict vermijdend, blijft de onbetwiste moeder,
zorgzaam, onberispelijk en een kunstenares in de huishouding.
Drie jaar geleden werd, zonder uitzicht op een opvolger, de familiezaak verkocht. Mijn schoolvriend wordt een rentenier die iedere dag net iets te veel drinkt.
De kinderen zijn het grote huis uit. Een zee van vrije tijd gaat op aan zinloze
vakanties. Er is geen leescultuur in het gezin. Mijn vriendin winkelt graag en veel.

5 Herman Gorter: 'In de zwarte nacht is een mens aangetreden', Verzen (1890) ; in
Verzumelde Werken II, ed. G. Stuiveling, 1948. Het gedicht is door Gorter geschreven na de
zelfverdrinking van de Amsterdamse Anna Witsen, beroepszangeres, zuster van de schilder
Willem Witsen, met wie Herman Gorter nogal optrok als kunstvriend. Het bijzonder sterke
gedicht is een voorbeeld hoe poezie soms meer kan onthullen dan wetenschap.

974

Streven/aug.-sept.

Op een bepaalde middag zwerft ze, met enkele andere dames, door zoiets als De
Bijenkorf in de hoofdstad van de provincie. Wat gebeurt ? Ineens steelt de hand
van deze welgestelde vrouw in het warenhuis drie zakdoekjes voor een waarde van
20 gulden ... Ze wordt betrapt en verhoord ... op niet on-aardige wijze. Geheel
verbleekt en verkrampt thuiskornend, bekent ze alles aan haar man. Deze herleidt
de zaak tot onnozele proporties. En bekent, verstandig ofniet verstandig, enkele
eigen erotische escapades: 'ach, ik ben niet beter dan jij'.
Tegen aIle verwachting in begint als een gezwel het incident zich in haar hoofd
uit te zaaien : de buren zullen het weten ... Moet ik het niet aan mijn dochters
zeggen ... ? Iedereen praat over mij. Voor deze vrouw, naeen zorgvuldig moederschap, is niets overgebleven dan een leeg huis. Omstandigheden brachten mee dat
de man zich te jong aan het economisch avontuur onttrok. Temidden van deze
leegte groeit het voorval in het warenhuis uit tot een obsessie. Van haar die als
echtgenote en als moeder voor iedereen de norm was van kerksheid, kundigheid en
toewijding is de kroon van het hoofd gestoten : ik ben een dievegge. Na enkele
maanden belt ze mij op voor een gesprek. Op de drempel van de woning sluit ze mij
snikkend in haar armen. In zes maanden is ze jaren ouder geworden. De vroegere
sprankeling van haar oogopslag vertoont niets dan een panische verstijving. Nooit
heb ik zo op heterdaad, op kouderdaad, de macht, de overmacht van de angst
gezien. Ik zag in haar blik de dag- en nachtmerries spoken die als webben met
woekerende snelheid door inwendige spinnen kunnen worden geweven. Ze werd
door haar man elke ochtend naar de dagkliniek gereden en's avonds afgehaald.
Op de vrije zaterdag was zij niet op het afgesproken uur aan tafel. Haar eigen
autootje stond niet bij het huis. Als bij instinct begint mijn vriend op te bellen ...
Nergens ! Dan rijdt hij spoorslags naar een Yen, waar ze beiden in hun jeugd
geschaatst hebben ; ze ligt al een half uur in het water, gelopen niet over, maar in
'de koele meren des doods'. Hoe beschikt de dood over natuurtalent als plastisch
chirurg ! Haar aangezicht, gisteren nog door de angst versleten, herkrijgt de
schoonheid en de ontspannenheid van de eerste huwelijksjaren. Bij de open kist
hoor ik een van haar dochters zeggen : wat gaf aan mama het recht ons dit aan te
doen?

Voor de man of de vrouw, ommuurd en versteend, voor wie aIle contactdraden een voor een zijn doorgesneden, voor wie anderen vreemden
zijn geworden en die een vreemde geworden is voor zichzelf, is de ondergang ... net als een thuiskomst bij zichzelf, zoals het onweerstaanbaar
verlangen naar heroine of als de behoefte aan alcohol ... Het huidige leven
pijnigt hem, is in de meest strikte zin ondragelijk, pijnvoller wellicht dan de
kramp van nierstenen. Is er woede en wraak in het spel, een gevoel : ik ben
in de steek gelaten ... of ze verdoemen mij ? Ik denk dat een achterblijvende, een arts of verwant die zoekt naar een verklaring, naar een verhaal
dat veel of alles zou verhelderen, bijna steeds wordt bekoord tot een te
gemakkelijke rationaliteit. Ik denk dat de dynamiek in deze doodswil
ondoorgrondelijk blijft. De verschrikking die het geeft om te leven is even
duister als de woekering van kanker.
'Ach, olijven, je smaakt me niet meer', is het enige fundamentele en
onherleidbare gevoel, 'amandelbomen,je bloeit niet voor mij'. Meer slaan
we eigenlijk niet gade. In u, in mij zou een voorval kunnen gebeuren, net
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zo ernstig, of tien maal ernstiger nog als bij haar of hem die afbaakt. En
toch zouden voor u, voor mij de olijven niet ophouden te smaken en
zouden de amandelbomen doorgaan teo bloeien ! Ja des te gretiger, misschien des te gulziger, zou ik proeven en kijken ...
Als in het verloop van elke nacht in opname-centra, zoals het Wilhelminagasthuis, het OnzeLieve, of het ziekenhuis van de Vrije Universiteit de
zoveelste bewusteloze vrouw of man wordt binnengedragen, is het voor
ieder geval de vraag (de vraag, zeg ik) hoeveel van deze halfdoden de
geneeskundige technicus zoeken als redder, of eerder en liever de dood als
arts, als geneesheer, misschien niet als zustertje dood, maar als dokter
dood. Zodra de levensgeesten - via onze handgrepen - terugkeren, keren
niet zelden de boze geesten terug van een folterende melancholie. Zwarte
gal, zei Hippocrates, de vader van de westerse geneeskunde. Zwart als git,
kunnen we zeggen van die innerlijke blik. Zwart was het hart, horen we
van Herman Gorter.
Tamelijk vroeg in de ochtend gaat mijn telefoon, het is in '70. 'U kent mij niet. Ik
ben student in de sociologie, niet kerkelijk. Mijn vrouw, een Praagse, heeft zich
gistermiddag na 5 jaar huwelijk opgehangen. De Hongaarse ouders zijn roomskatholiek. Ik wilde u vragen bij de crematie enige woorden te zeggen in de geest van
haar ouders' . Het was vijfjaar geleden dat deze jongen, Rens, zeer welsprekend en
muzikaal, zich betoverd heeft gevoeld door een dochter van een Praagse hoogleraar. Hij en Milada zijn bijna onmiddellijk getrouwd, 3 jaar zonnig als de lente, 2
jaar wolken van hysterische jaloersheid en wantrouwen ...
Op DriehuisWesterveld (crematorium) stonden 200 jonge mensen. Ik bleek de
enige die zou spreken.Ik kende het meisje alleen in het beeld dat de welsprekende
jongen van haar leven tekende, vermorzeld en genadeloos voor zichzelf ... De
ouders uit Praag wilden niet komen. 20 van de 200 bezoekers weigerden dejongen
de hand te drukken.
.
In de drie maanden na de dood deed hij dag en nacht niets anders dan een dossier
samenstellen om zijn onschuld te bewijzen. Toen hij die had bewezen, nam hij een
dodelijke hoeveelheid slaappillen in. In het Wilhelminagasthuis, in paviljoen 3,
herstelde hij, op het Friese boerderijtje van een bevriend hoogleraar kwam hij tot
rust, deed doctoraal sociologie met een benoeming tot wetenschappelijk medewerker. In de volgende drie jaren waren er achtereenvolgens enkele vriendinnen
die erg veel van hem hielden. Van tijd tot tijd sliep hij bij haar. Maar tot een
woon-relatie kwam het niet. Opeens raakt deze beschaafde, subtielejongeman in
een agressieve waan : hij sluit zich op, draait 's nachts voor het open dak-venster
een hemelbestormende muziek. Het is Mily die het hoort, mompelt hij. De buren
voelen zich bedreigd door deze storing en ook door brandgevaar. Tegen zijn zin
wordt hij naar Santpoort (psychiatrisch ziekenhuis) geleid. Na een maand teruggekeerd, doolt hij nog weken door de stad, verbleekt, afwezig, een vreernde voor
zichzelf ... en iedereen.
Dan ontstaat er plotseling een volstrekte rust en helderheid. de tientallen conflicten die hij heeft geschapen, probeert hij op te lossen, vraagt om vergeving, delgt
alle schulden. In al die jaren heb ik de jongen zeker 50 maal bezocht of geschreven ... nabij en zeer distant. In dit seizoen zit ik op zn verdieping ... Hij komt
voor het eerst naast me zitten, de twee gezichten op een decimeter afstand, en
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spreekt over z'n terugkeer naar de universiteit. Wat zou Mily van mij begrijpen ?
vraagt hij. Twee dagen later belt zijn vader, een eenvoudig zeer helder ambtenaar,
mij Ope Ook Rens heeft zich opgehangen, op dezelfde wijze, op hetzelfde uur, op
dezelfde plek als vijf jaar eerder Mily. Op zijn schrijftafel ligt een ·laatste wilsbeschikking. Weer staan we na vier jaar met z'n 200 op DriehuisWesterveld.
Sommigen houden elkaar vast van het snikken ... ook enkele hoogleraren. Sinds
die bestraffende dood van Mily bloeiden de amandelen niet meer.

Haken zo vele mensen af in verlatenheid, zonder dat een vriend of ouders
of misschien een echtgenoot zich diep om hen heeft bekommerd ? En
geprobeerd de worg-engelen weg te trekken ? Ik denk van niet. Natuurlijk, aandacht, warmte, koestering, het spel van de tederheid, het zijn allen
wegen om de zwarte crisis voor te zijn. Maar als die crisis sluipend en
verrassend zijn omsingeling voltooit, schijnt ook nabijheid te gaan behoren tot de olijven die niet meer smaken.
Het zou te hopen zijn dat zo iets als de dieptepsychologie veel heul zou
brengen omdat zij langzaam en geduldig het onderbewuste bloot willeggen, al die ondergestroomde gevoelens van wrok en zelfverachting en
verlorenheid. Natuurlijk, soms daagt er heul,
Langzaam tempo en geduld zijn aan de meesters van de psycho-analyse
niet te ontzeggen. Maar zelfs al zou het uitvoerbaar zijn om heel dat
legioen van neerslachtigen op de sofa te nodigen, die verwachting zou toch
zo goed als zeker bedrogen uitkomen. Ook een 'behandeling' als de
psycho-analyse blijkt in dat uur door vele droefgeestigen niet anders te
worden beleefd dan als een prothese, een kunstgebit van gevoelens,
hinderlijker nog dan de naakte kwaal. Waar nog bijkomt : het valt niet mee
om iets wat in de trillende warmte van de kindsheid niet zogoed in de vouw
is komen te zitten weer in de plooi te krijgen in de stijve koelte van het
I.M.P.6. Vele depressieve mensen begrijpen alles, ook weI van die
kreukel, maar het begrip lost niets Ope Anderen waarderen weI het ritueel
van zulk een behandeling, omdat zij hun beschutting voor jaren waarborgt ; deze behoefte blijkt soms te leiden tot een analyse zonder eind. Ze
kunnen niet leven zonder de prothese, zelfs niet in de zomervakantie als de
I.M.P.-arts zijn deur sluit. Najaren van misverstand en waan staat het weI
vast dat de analyse elke doeltreffende greep mist op zoiets als de homofiele
structuur van lustgevoelens. Nu lijkthet soms ofhet net zo zit met de lust
in het leven die tussen de vingertoppen van de psychoanalyticus ongrijpbaar wegvloeit. Om... op dit ogenblik niet eens te spreken van de
hand(grepen) van de gedragstherapeut met z'n toetsbord van prikkels en
reacties. We kunnen een mens niet africhten tot levenslust. Gelukkigmaar
voor de ratten, onze modellen, zij hebben het niet nodig ...
Waarom zeg ik dit alles ? Haast als boutade ! Niet om de toewijding van

6 Instituut voor Medische Ps ychotherapie, het meest erkende netwerk in Nederland
voor aIle vormen van psychotherapie.
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velerlei clinici te ontmaskeren of te ontmoedigen. Maar om te getuigen :
wij mensen kunnen niet veel vak-werk verrichten waar het de diepste
lagen van een sterveling betreft. In de innerlijkheid waar levensmoed of
levensangst suizelen, tasten onze vingers in spelonken, onpeilbaar, onaanraakbaar . .. De ondoorgrondelijkheid van zulke depressies overvraagt niet aIleen de doorsnee-witte jas voor wie de melancholie zich in
allerlei larvetoestanden verhult, ze overvragen ook de meest verfijnde
geneeskunde. Gestichtspsychiaters met de last en de nederigheid van
jarenlange ervaring weten ervan mee te praten. Vaak is het menselijk
lijden net een paar graden te hoog gestegen voor dedeskundige of deze nu
werkt met het woord of met scheikunde . . . Met scheikunde . . . ? Iedere
arts ofverpleegkundige op de afdeling verloskunde - de bloeiende plek van
nieuwgeborenen - kent het donkere spookbeeld van de zwangerschapspsychose : eenjonge moeder die, uit angst haar eigen kind te doden, zichzelf
dreigt te vernietigen. Zulk een doodsdrift schijnt enige samenhang te verraden met verwarringen in de scheikunde-huishouding van het moederlijk
lichaam. Misschien, zoals zovele neerslachtigheden, doorgegeven langs de
lijn der erfelijke levenskorrels die beschikking uitoefenen over veel van
onze macht en onmacht tot vreugde en droefheid, Is het niet voor de hand
liggend dat ons geneeskundig antwoord op hetzelfde vlak zalliggen ? Op het
vlak van de scheikunde ? Niet hoger, niet lager?
Natuurlijk, het is geen indrukwekkende gedachte te weten : de denkende
rietstengel die ik ben, heeft niet aIleen om te denken wat zon en regen
nodig, maar soms ook de altijd lukrake voortbrengselen van de industrie,
die we voorzichtig of haastig inspuiten of laten slikken ... De apotheker
heeft ook flesjes in voorraad waarop onze gevoelens staan. Geen wonder,
zou opnieuw Hippocrates zeggen, het hangt samen met de gal. AIleen een
onder ons kan vrijuit spreken over dat hele rek farmaca : hij die zodra die
arme neerslachtige wat slikt of zelfs wordt ingespoten, onvervroren en op
des te hoger toon het 8ste Lied van Israel zingt : 'Gij hebt hem, of haar,
weinig minder dan God gemaakt'. Zeker nu hij of zij een Oneindigheid is
geworden, een oneindig appel op onze vindingrijkheid en nabijheid.
Nog eens, zijn degenen die doodsbedroefd het water in-Iopen, geblokkeerd en beklemd, feitelijk in de steek gelaten in een mate die schreit ten
hemel en aanklaagt ? Ik denk dat uit de biografie van 3 op de 4 blijkt dat ze
op een bepaald crisismoment niet meer in staat waren de toewijding te
herkennen en te genieten. Het is evengoed de vraag hoe en hoeveel
ouders, vrienden of levenspartners moeten leven met het verlies en met
het nooit geheel te genezen besef : ik was het antwoord niet ....
Wie zijn het meest bedreigd ? Marginalen ? Zwervende, wiebelige randfiguren zonder werk, zonder maatschappelijke verantwoordelijkheid ?
Dat zou te verwachten zijn, maar het klopt niet. Het meest bedreigd zijn
burgers voor wie prestatie en ordening boven alles gaat, misschien ook weI
de gespannen verwachting in huwelijk en gezin. Onder mensen, voor wie
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het levenslicht onverdraaglijk wordt, treffen we, zo is mijn indruk, een
rneerderheid ambitieuze en gewetensvolle mensen aan, die in gezin,
werkkring en beroep zichzelf en anderen de hoogste eisen stellen en die
bereid zijn hun gehele levensritme aan de maatgang van de maatschappelijke machine aan te passen. Het is een klimaat waarin kunst, met name
volkskunst, erotiek, religie als spel nogal verkommeren ... Het zijn mensen, mannen vooral, die niet werken om te leven, maar eerder leven om te
werken. In hun levensontwerp is de behoefte om leiding te geven of om
bevelen op te volgen een dominante trek. Niet voor niets is op dit ogenblik
in W. Duitsland het zelfmoordcijfer sneller gestegen dan elders. Want het
spreekt vanzelf, prestatiedrang is gekoppeld met een diepe angst voor
falen. In tijden van persoonlijke of maatschappelijke bedreiging is de
depressieve persoon vaak hopeloos over-vraagd. Ais hij voelt : ik word
ziek, lelijk, oud, impotent ofwerkloos of dreig failliet te gaan, ontneemt hij
zich, Ordnung musz sein , het leven. Het was voor de oorlog al zo : voor
een afdelingschef van C.H. U .vsignatuur", eerst ontslagen, dan bijv. gescheiden, bleef weinig anders over dan melancholie. Een roomse
bouwvakker, nogal geslagen, die een kaars ging opsteken in De Papegaai
of in het volstrekte duister zijn biecht ging prevelen in de Krijtberg, kon
niet van dezelfde hoogte vallen.
Een onderzoek onder studenten in Engeland toonde aan dat er aanzienlijk
meer jonge mensen uit het leven stappen te Oxford en te Cambridge dan
aan de wat roodgebakken Universiteit te Liverpool of Manchester. Natuurlijk is het al te schematisch om te zeggen : iedere samenleving heeft de
ziekten, of ook de angst, die ze zelf verdient of oproept. Maar zonder
twijfel is het grote aantal angsten en zelfmoorden wel de prijs die wij
moeten, ja misschien ook weI willen betalen voor al de mogelijkheden en
zegeningen van een prestatiemaatschappij, zegeningen die wij toedenken
aan de Derde Wereld. U voelt : hoe dubbelzinnig zijn die begrippen
welvaart en vrijheid ! Zigeunerkinderen die in de modder spelen, worden
nooit autistisch. WeI kinderen van twee intellectuelen. In dit woonwagenmilieu beneemt ook geen enkel kind zich het leven.
Ais dan in ons milieu, buiten de modder en met duizenden letters inons
hoofd, deze bedroefdheid wel toeneemt, haast onvermijdelijk, staan we
dan even roerloos aan de kant als bij ongevallen in het huidig verkeer ?
Neen, nog minder dan een auto-ongeval is deze dood doodgewoon.
Meer dan ieder ander sterven houdt dit afscheid het karakter van een
afgrond, ... een afgrond van vragen.
WeI is het te begrijpen dat sommigen, heel humaan, het voorstel doen
zeIfmoordklinieken te openen. Voor het eerst werd de idee, naar ik meen,
in het openbaar geopperd in Denemarken. 'Ik weet weI', aldus de direc-

7 C.H. U. Christelijk Historische Unie, de confessionele partij die vooral werft onder
welgestelde Nederlands Hervormden.
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teur van een bureau voor Sociale Zaken, 'datje van de hoogste verdieping
van een flat kunt springen of je voor de trein .kunt gooien. Maar ik vind
deze methoden onjuist, omdat er veel zorgen en ellende door wordt
veroorzaakt' .
Niemand van ons ofhij voelt huiver bij de barbaarse methoden die in feite
vaak gebruikt moeten worden, ook al staat het vast dat sommige stervelingen ons heel graag op barbaarse wijze vaarwel zeggen. Moeten we dan
streven naar suicidepensions ? Of school er toch meer eerbied voor de
Oneindigheid van de mens in de oude zeer harde rite die zelfmoordenaars
aan de viersprong begroef ? Ais er voor een systeem gepleit moet worden,
zou ik zelf pleiten voor het eerste, het pension, maar weI met grimmige
twijfels. 'Het is helemaal niet goed om iedere vorm van taboe een twee drie
weg te gooien' , schreef mij onlangs naar aanleiding van dit onderwerp een
jeugdige, niet godsdienstige vrouw met een psychoanalytische praktijk.
Tenslotte : kan religieuze ervaring helpen tot levenskracht ? Ach, aIle
scheppende trilling zoals vioolspelen, dansen of vrijen, kan dienen om
verstopte bronnen te doen stromen, zolang iets van dat alles smaakt. Maar
indien zelfs de olijven niet meer smaken, is het dan verwonderlijk dat op
sommige ogenblikken, muziek of ballet en ook gebed de papillen in de
mond niet meer beroeren ?
WeI zou het kunnen zijn dat in een cultuur, waarin de wat naieve gebaren
van lofprijzing en dankzegging geheel verlammen, en waarin bijna aile
zingende stemmen wegebben, het klimaat droefgeestiger wordt. Iedereen
weet uit ervaring dat in het onderbewuste behoeften hijgen aan lust, aan
erotische warmte en vitaliteit, die kunnen worden verdrongen. Maar
misschien is het zo dat er een even oorspronkelijke nooddruft hunkert aan
spiritualiteit, een nooddruft die misschien al te geruisloos wordt verdrongen ofverstikt in onze cultuur, vooral onder de meest talentvollen. Je bent
eigenlijk lullig als je aan God zou denken. Dan ga je gewoon vreemd....
de vervreemding in.
Wat omvat die factor spiritualiteit ? Die factor spiritualiteit omvat de
eerbied voor alles wat niet voorhanden en beschikbaar is, niet meetbaar . .. of bewerkbaar. Hij betekent een vertrouwd worden met de
eindigheid, met de dood. Hij houdt verband met de kunst om te lijden, om
te verslijten, oud te worden ... Hij behelst geloof in een onvoorwaardelijke toewijding en trouw. Hij raakt aan het visioen van gerechtigheid met
z'n allen. Hij wekt een zenuw voor een Geest van Liefde die dit sadistische
universum als roeping doortrilt. En misschien worden deze ervaringen zo
volstrekt en onuitsprekelijk gevonden dat er een woord over de lippen
komt : eeuwige God. Maar dan God als het gerucht en de werkelijkheid
van Hem of van Haar die het menszijn niet verslindt of verlaagt, maar als
een gerucht en een beleving in wie een mens zich terugvindt, omdat Deze
de enige is die menselijke vrijheid en echtheid, de eigen vrijheid en die van
anderen, bezielt en waarborgt.
Werd die tastzin voor het Oneindige niet alsmaar verschraald, terug-
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gedrongen en beklemd ... ? Het is misschien zo dat aan deze spiritualiteit,
naar het onderbewuste teruggebannen, heel veel mensen lijden, ook al is
het in het geheel niet nodig en zelfs niet gewenst om de huidige leegte met
de stenen of de verstening van een leerstellige dogmatiek haastig op te
vullen. Dat is nauwelijks brood. Mij lijkt het sterk als deze factor van de
verdrongen spiritualiteit niets met de levensangst van velen zou hebben te
maken.
Als weer in het aangezicht van levende mensen de Eeuwige transparant
wordt en zijn eigen eeuwigheid meedeelt aanjouw mensengelaat, dan zou
somtijds - ook uit de zuigkracht van de afgrond - een hese stem, in de
richting van jouw Oneindigheid, nog net op psalm 13 willen bijten, met
meer smaak dan op rattenkruid.
'Dan nog, dan nog, klamp ik mij, klamp ik mij vast aan jou ... ' .
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Het Sji'isme in Iran 11*
Pierre Rondot

Na het drama van Kerbalah kreeg de kleine Sji'itische gerneenschap,
treurend, verstrooid en vervolgd, het aanschijn van een lijdende Kerk, die
zelfs vreesde geheel te zuUen verdwijnen. Om ondanks aIle dreigende
gevaren toch nog enige aanhang voor Ali te redden, vluchtte zij in de
geheimhouding. Zich beroepend op enkele vage aanwijzingen in de Koran
en gedwongen door de omstandigheden - dus niet uit vrije wil - ging het
Sji'isme een ondergronds bestaan leiden. Hetgeen bij zijn aanhangers de
neiging opriep om niet aIleen hun geloofsovertuiging verborgen te houden,
maar ook bij dreigend gevaar de hand te lichten met de voorschriften van
hun geloof. Niet aIleen de extremistische splintergroepen, zoals die der
Ismaelieten, brachten aldus in toepassing wat de Arabieren de taqiva en de
Iranezen de kitmane noemen, maar naarmate de tijd voortschreed, drukte
deze houding in toenemende mate zijn stempel op het hele Sji'isme. Die
houding ging ver uit boven wat normaal onder een 'restrictio mentalis'
wordt verstaan. Zij groeide uit tot wat men zou kunnen noemen een
religieuze geheimzinnigdoenerij, vergezeld van het zoeken naar een soort
esoterische belijdenis.
Mocht men in openbare gebedsoefeningen Ali niet aanroepen, men stelde
er zich niet mee tevreden dat dan maar in de beslotenheid van het eigen
huis te doen. Men probeerde de symbolen die aan hem herinnerden, de
grootst mogelijke verbreiding te geven. Zijn naam, die in het Arabische
schrift nu eenmaal veeI op een arabeske.lijkt, werd tussen andere arabesken in tapijten verweven. Men plantte palmen in groepen van vijf', aldus de
uit vijf leden bestaande familie van Ali symboliserend. Sji'ietische architecten en bouwmeesters zetten Sunnitische gebouwen in Bagdad onder
kruisgewelven die, naar men zei, het volmaakte evenwicht verbeeldden
onder het regime van de imams : aldus plaatsten zij de Sunnieten in het
geheim onder dit mysterieuze regime. Dit soort sluipwegen bewandelde
men zolang men niet van een toevalligeSji'ietische lokale autoriteit of van
een edelmoedige of sceptische Sunnitische soeverein iets meer vrijheid
kreeg voor de eigen cultus.

*Het eerste deeI van dit artikel in bet juli-nummer.
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Waarschijnlijk ligt daar een gerede verklaring voor het hedendaags gedragspatroon van het Iraanse yolk met zijn zwijgende standvastigheid in
de beproeving, zijn paraatheid tot het inslikken van grieven, zijn bedrijvigheid in allerlei clandestiene, ondergrondse groepjes, zijn infiltratie van
activisme in de verschillende lagen van de samenleving van het eerste
ogenblik af dat de gezagsorganen enig teken van zwakheid vertonen, een
activisme, dat op een gegeven ogenblik ineens met gigantische manifestaties in beweging kan komen.
In de twee eeuwen die op de tragische dood van Hussein volgden, overleefde het Sji'isme de gevaren en ontwikkelde het een ongelooflijke vitaliteit, getuige de veelheid van de vruchtbare twijgen die eraan ontsproten en
die allen eveneens het merkteken van onderlinge twisten en vervolging
opgedrukt kregen. Een Abbasidische kalief, Moutawakkil, ging in zijn
vervolging zo ver, dat hij het mausoleum van Kerbalah met de grond gelijk
liet maken, daarmee de Sji'ietische overtuiging tartend, dat het door 4000
engelen werd bewaakt. Van de derde tot de elfde imam stierf er niet een
een natuurlijke dood - en wat mocht men anders verwachten ? Moesten zij
niet allen martelaren worden zoals Ali en Hussein ?

Het zoete geheim : de verborgen imam
De achtste imam, Ali ar Ridha (of Reza volgens de nieuwe spelling), ligt
begraven in Meched, in het uiterste noord-westen van Iran. Om zijn graf
heen is een enorme bedevaarts- en handelsstad gegroeid. Tal van getrouwen komen reeds bij leven bier voor zichzelf een graf reserveren en
inrichten. Dit heiligdom werd in de loop der tijden begiftigd met een grote
rijkdom aan onroerend goed, dat door de Staat in beslag werd genornen
toen Sjah Reza, de vader van de thans verdreven Sjah, zichzelfuitriep tot
motavalli - bewaker - van het heilige graf. De gewoonte wil dat pelgrims
naar dit graf een vervloeking uitspreken over twee Abbassidische kaliefen : Haroun al Rachid, die op deze zelfde plek omkwam, toen hij er een
militaire expeditie heen leidde, en Maamoun, die men schuldig achtte aan
de vergiftiging van de imam Ridha.
Deze achtste imam is de enige die in Iran begraven ligt. Zijn zeer vrome
zuster, die de naam van haar illustere stammoeder, Fatima, droeg, heeft in
Qoum een uitzonderlijk pompeuze schrijn gekregen onder een koepel,
gelijk in praal aan de koepels die aan de imams zijn voorbehouden. Deze
stad in de buurt van Teheran is daardoor een belangrijk centrum geworden
zowel van devotie als van theologische studies.
Vierhonderdvierenveertig afstammelingen van Ali liggen op de kerkhoven
van Qoum begraven. De vrome traditie van het Sji'isme eert zowel tijdens
als na hun leven de talloze imamzades , de afstammelingen van de imam.
Hun graven liggen verspreid over het hele land. Vaak worden zij overhuifd
door koepels van blauwachtige faience en zijn zij omringd door be-
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scheidener graven van pelgrims. En rondom al die graven concentreert
zich de vroomheid van het yolk.
In Irak echter, in Samarra, staat onder een van die blauwe koepels een nog
vreemder monument : het sousterrain, waar in 878 de twaalfde imam uit
verdween. Eigenlijk logisch, dat de hang naar het geheimzinnige en naar
het verstoppertje spelen tenslotte tot een dergelijke verheerlijking moest
leiden. De laatste imam was nog maar nauwelijks volwassen en amper in
zijn ambt bevestigd, toen hij door het lot dat hem trof, de 'verborgen
imam' werd.
Ais die 'verborgen imam' kan hij zich verzekerd weten van een lang
mystiek leven, van een mysterieuze aanwezigheid en eventueel van een
door de voorzienigheid bepaalde wederopstanding. Hij wordt dan ook
genoemd Mohamed al Mahdi al Mountazar. De Mahdi is degene die aan
het einde der tijden onder de mensen zal terugkeren voor een kortstondig
gouden tijdperk, dat aan het laatste oordeel vooraf zal gaan. Hij zal de
wereld vervullen van gerechtigheid zo als zij thans van onrecht is vervuld.
De Mountasar is 'degene op wie de hoop is gevestigd'.
Maar ook voor zijn terugkeer, hoe veraf of hoe nabij ook, speelt de
'verborgen imam' in het Sji'isme een rol van grote betekenis. Hij is op
mystieke wijze als heerser aanwezig, hetgeen in concreto aldus wordt
verstaan, dat zijn leergezag berust bij de geleerden, die volmacht bezitten
om uitleg te geven aan zijn dogma's. Het hele eigene van het Iraanse
politieke systeem berust op dit geloofspunt.

Een Rijk onder toezicht der geleerden
De sublimering van het imamaat door de mystieke afwezigheid van de
twaalfde imam, plus de lange vervolging van de Sji'ieten hebben duizend
jaar lang door de geschiedenis van Iran heen gespeeld. De Iranezen zijn
eraan gewend geraakt, onderscheid te maken tussen enerzijds de concrete
werkelijkheid van de aardse machten, allemaal weliswaar even onrechtmatig regerend maar naar gelang van de gerechtigheid die zij betrachten in
meerdere of mindere mate aanvaardbaar, en anderzijds de ideale legitimiteit van een verborgen Heer, wiens vertegenwoordigers op aarde de
bevoegdheid .hebben de gezagdragers raad te geven en bij gelegenheid
openlijk te berispen.
Toen de twaalfde imam tegen het einde van de ge eeuw verdween, zuchtte
Iran onder de gehate druk van de Abassidische kaliefen. Doch binnen hun
Rijk kwamen spoedig lokale machthebbers op, die zich tegen het kaliefaat
verzetten ofhet zelfs in een ondergeschikte positie drongenvHet Iraanse
yolk werd daar aIleen maar beter van.
Tegen het begin van de tOe eeuw breidden de Samaniden van Boekhara
hun gezag uit over het Perzische land en zij schonken aan het culturele
erfgoed van Perzie , waar zij overigens ook deel in hadden, een zekere
glans terug. Vijftig jaar later vestigden de Boujiden, die eveneens uit
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Midden-Azie stamden, maar zelf Sji'ieten waren, zich als heersers in het
centrum en in het zuiden van Iran. Ais een soort hofmeiers namen zij
bovendien nog de danig verzwakte kaliefvan Bagdad onder hun hoede. In
het midden van de l le eeuw echter maakten op hun beurt weer de Seljoukidische Turken, overtuigde en strenge Sunnieten, zich van de hoofdstad,
Bagdad, en van het hele land eromheen meester.
Tijdens al deze Aziatische invaIlen leefde de Sji'itische gemeenschap
teruggetrokken in vrees, maar ook in geloof en hoop. Ibn Batouta, een
beroemd Marokkaans reiziger uit de 14e eeuw, vertelt in zijn reisverhalen
dat hij in Samara getuige was van de dagelijkse samenkomst der gelovigen
voor de met een zijden voorhang afgedekte ingang van het heiligdom
aldaar. Zij trokken daarheen op met fluiten en trommels, met wapens en
met een voIledig opgetuigd paard en bezwoeren de 'verborgen imam' terug
te keren, zijn paard te bestijgen en de regering op zich te nemen.
Aan het einde van de 14e eeuw was de laatste grote veroveraar, Tamerlan,
een Turk en een Sunniet, merkwaardigerwijs degene tot wie de latere
wederopstanding van Iran uiteindelijk terugging. In het Noordwesten van
het land, in Erdebil, stichtte deze Tamerlan namelijk een nederzetting van
de broederschap der Sefewiden, die gesticht was door een afstammeling
van de zevende imam, een zekere Moussa, uit wiens geslacht honderdjaar
later demachtige Iraanse dynastie van deze naam voortkwam. Tegen de
weerstand der Ottomaanse Sunnieten en zware nederlagen trotserend,
herstelde Sjah Ismail een Sji'itisch Iran en zijn opvolger, Sjah Abbas
schonk dit nieuwe Iran in de 17e eeuw ongekende luister.
Maar ondanks hun rechten als afstammelingen van een der imams of Iiever
uit hoofde van het Sji'itisch geloof dat zij als zodanig beleden, wilden de
Sefewiden aIleen maar een wereldlijke en niet meer dan tijdelijke dynastie
vestigen. Symbolisch brachten zij dit ook tot uitdrukking. In de keizerlijke
stallen van Ispahan stonden altijd twee volledig opgetuigde paarden gereed, een voor de Mahdi zelf en een voor zijn onontbeerlijke paardenknecht. Aldus zou de imam, terugkerend van zijn afwezigheid, ieder ogenblik de macht weer in handen kunnen nemen, Maar tot dat ogenblik bleven
de geleerden uitgerust met de bevoegdheid de schriften uit te leggen. Zij
gaven raad, waakten over de concordantie van de landswetten met de
religieuze wet en konden zo nodig openlijk de burgerlijke autoriteiten ter
verantwoording roepen.
Sedert de tijd van de Sefewiden, zo leest men af en toe in de handboeken,
is Iran een Sji'itische Staat geworden. Dit moet men echter enigszins genuanceerd verstaan. In het staatsbestel dat de Sefewiden stichtten, draagt
de soeverein slechts de facto gezag; maar dit is tenslotte in de wereld van
de Islam het enige reele leken-gezag.
In de 18e eeuw redde een geniale avonturier, Nadir Sjah, Perzie toen het
werd bedreigd door de Afganen. Daarbij echter zette hij de religieuze eigen
aard van Iran op het spel door met het oog op een mogelijke verzoening
met het Ottomaanse Rijk een plan te ontwerpen waarin het Sji'isme als
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niets meer dan een afwijkende juridische school zonder leerstellige originaliteit in het Sunnisme zou worden ingeplant.
In het midden van de 1ge eeuw werd Iran opgeschud door een krachtige
messianistische beweging, het babisme, dat echter met geweld werd onderdrukt.
'
In het begin van de 20e eeuw raakte Iran wel in de ban van de modernisering, doch zonder dat deze de principiele normen meesleepte zoals deze
door de Sefewiden waren opgesteld. Het Iraanse Parlement werd plechtig
geopend in aanwezigheid van de 'verborgen imam'. De Grondwet van
1906 werd in 1907 aangevuld met de bepaling dat het Parlement bij de
gratie van de imam door de Sjah zou worden samengesteld overeenkomstig het advies van de schriftgeleerden. De wetten, zo werd bepaald,
moeten niet in 'tegenspraak zijn met de heilige voorschriften van de Islam
en met de leer van de Profeet'. Teneinde dit te verzekeren zal het Parlement uit een lijst van twintig schriftgeleerden, door de schriftgeleerden
zelf opgesteld, er vijf kiezen, die samen een Raad vormen, die erop zal
toezien dat de projecten en wetsvoorstellen die in strijd komen met de
Islam, worden afgevoerd van de agenda en in ieder geval nimmer kracht
van wet verkrijgen.

De schriftgeleerden en de Pahlavi-dynastie
Toen in 1925 Reza Khan, de vader van de thans verdreven Sjah, de in
verval verkerende kadjaren-dynastie omverwierp in een nationalistische
staatsgreep, ontrieden de religieuze leiders hem de stichting van een
Republiek. Dit weerhield echter de nieuwe Pahlavi-dynastie niet van
pogingen om de macht van de Sji'itische hierarchie te beperken. Zij werd
van een belangrijk deel van haar inkomsten beroofd, doordat de Staat het
beheer der uit vroomheid rijk begiftigde stichtingen op religieuze grondslag aan zich trok. Voorts werden de gebruikelijke manifestaties ter gelegenheid van de kerkelijke feestdagen beperkt tot aIleen de voomaamste
van die feestdagen, hetgeen de invloed van de geestelijkheid op het yolk
ondermijnde. Het antwoord van het Sji'isme lag duidelijk uitgedrukt in het
feit, dat de voomaamste religieuze leider van die tijd, Kachani, zich
aansloot bij de nationalistische beweging van Mossadecq. Een ongelukkige
keuze, aangezien hij zich daardoor vereenzelvigde met de weerstand
tegen de agrarische hervorrriingen en enkele andere moderniseringen. Het
verzet van het Sji'isme verhardde zich in grootscheepse rouwbetogingen
ter herdenking van de slachtoffers van het regime. Betogingen, die de
Ayatollah Khomeini in ballingschap dreven en die tenslotte hun bekroning
vonden in de manifestaties die dit jaar begonnen en eindigden in de
revolutie.
.
Of hun politieke keus nu verstandig was of niet, de Sji'itische schriftgeleerden vonden in ieder geval-dat zij bij het nemen van hun beslissing de
rol speelden die hun toekwam : uitvoerders van de macht van de afwezige
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imam. Zij beschouwden zich als de moujtahid, als degenen die zich de
moeite van de interpretatie getroostten. Zij bevestigden de hogepriesterlijke macht van de imam.Aldus groeide de Sji'itische gemeenschap uit
tot de enige in de hele Islam die beschikt over een clerge. De geleerden,
hun assistenten, de voorgangers in de godsdienstoefeningen, kortom al
degenen, die zich beroemen op een zekere familierelatie met de imams,
vormen tesamen een geheel, een soort van kader, waarin cooptatie met
inachtneming uiteraard van geleerdheid, een hierarchie in stand houdt.
In totaal telt de Sji'itische gemeenschap omstreeks duizend moujtahid,
waarvan er zeker een op de drie in Iran thuis hoort. Zij genieten groot
aanzien bij de gelovigen en ontvangen van hen ook belangrijke sommen
geld, bestemd voor het onderhoud van de heiligdommen en voor de
eredienst. Zij worden gewoonlijk aangeduid als Ayatollahs. 'Tekenen,
gegeven door God'. Een tiental onder hen, waaronder Khomeini als
eerste, beheersen in feite het godsdienstig denken in de Sji'itische gemeenschap in Iran.
De Ayatollah Rouhallah Khomeini is momenteel hun spreekbuis. Niet
zozeer omdat hij zo'n knap theoloog is. Zijn tegenstanders noemen hem
op dit punt middelmatig. Zijn aanzien dankt hij vooral aan zijn moedig
verzet tegen het gezag van de Sjah. Vijftienjaar lang heeft hij de maatregelen van diens regering gekritiseerd, ook wanneer die maatregelen
deugdelijke hervormingen inhielden en bij volksstemming waren goedgekeurd. Hij ging er namelijk van uit dat al deze maatregelen waren geinspireerd door egoisme en machtswellust en derhalve de natie in de sociale,
materiele en morele vernieling dreigden te storten.
Naast deze kleine groep van de hoogst geleerden en de grote horde van
Ayatollahs, die over het hele land verspreid zitten, houden nog tal van
andere religieuze functionarissen het Sji'itische vuur in het Iraanse volk
brandende.
Daar zijn allereerst de motavalli, de bewakers van de voornaamste heiligdommen. Voorts de hodjatelislam, de 'bewijzers van de Islam', die les
geven in Islamitische instituten. Daarnaast staat een grote groep min of
meer hierarchisch georganiseerd personeel, dat be last is met het onderhouden van de eredienst : de imam Jom' e, leider van het vrijdagse gebed ;
de pichnameh, voorganger in het gebed ; de wa'ez, de prediker, en de
rozwekhan, de cantor. De titel mullah dragen in Iran meer dan 100.000
mannen ; mannen die in geleerdheid en vroomheid sterk uiteenlopen,
maar die toch in vroomheid boven de middelmaat uitsteken. Tenslotte telt
men nog ongeveer 600.000 sajid en 500.000 mirsa , die hetzij van vaders-,
hetzij van moederskant van de familie van de Profeet afstammen. Zij die
duidelijk kunnen aantonen dat zij van een der imams afstammen, dragen
de titel imdmzade,
Tegenover dit machtige en ingewikkelde apparaat, dat zich beroept op het
mohammedaanse geloof, dat steunt op eeuwenoude tradities en over een
onbetwistbare aanhang onder het yolk beschikt, is de Staat er pas sedert
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de opkomst van de Pahlavi-dynastie vijftig jaar geleden in geslaagd een
beeld van kracht op te roepen, steunend deels op de mythe van de monarchie, deels op een bepaalde interpretatie van het nationalisme, deels op de
massale industrialisatie en deels op een gigantisch leger.
Die macht echter genoot bij de Sji'ieten in Iran maar weinig aanzien zolang
zij niet in overeenstemming handelde met de wetten van de moraal en van
de rechtvaardigheid. De 'Sji'itische Islam', schreef een der kenners van
Iran, 'staat permanent in oppositie tegenover het onrecht. Datgene wat de
Islam heilig is, vormt in dit tijdperk met zijn technische en culturele
hegemonie van het Westen een middel tot afweer en tot overleving' . Daarin
vergisten zich die publicisten die aIleen maar negatieve elementen zagen in
het program van de Ayatollah Khomeini. Reeds vanuit zijn ballingschap
verzweeg hij niet hoe een Islamitische Republiek er uit zou zien. 'Het zal
een Republiek worden zoals andere. Haar grondwettelijke grondslag
echter zal liggen in de wetten van de Islam. Wetten en verordeningen
zullen steunen op de Koran. Uiteindelijk zal het yolk daarover beslissen
en er zal dus terdege sprake zijn van een democratisch staatsbestel'.
Nu is het weI zo dat de taak van de moujtahid , de interpretatoren en
plaatsvervangers van de imam, niet ligt in het nemen van politieke of
constitutionele initiatieven, doch slechts in het oordelen over de daden
van een bewind. Nieuw is in de hedendaagse situatie aIleen, dat dit oordeel
- in feite een veroordeling - de massa mobiliseerde en een revolutionair
elan aanzette dat om een Leider riep. De Ayatollah Khomeini werd aldus
gedwongen functies op zich te nemen van heel andere aard dan die welke
hem krachtens de traditie zouden toevallen.
Vermoedelijk zal hij zich in de toekomst ook minder aantrekken van de
regels en gebruiken die de traditie voorschrijft, dan van de wisselende
omstandigheden en van de overwegingen die daaruit voortkomen.
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Taal en macht
Guido Thys

Manipulatie en structureel geweld in het taalgebruik, onmondigheid en
opleiding tot spraakvaardigheid, uitsluiting van wie wartaal produceert en
taxatie van standaardtaal en dialecten, het zijn aIle aspecten van de talige
verhouding van de mens tot de samenleving. Verhoudingen waar zekere
machtsstructuren in schuilgaan. Machtsstructuren die zelf grotendeels
zoniet geheel steunen op dergelijke verhoudingen.
Dit zijn enkele verschijnselen die ertoe hebben geleid, in de sociolinguistiek zowel als in de (Westeuropese, continentale) taalfilosofie, te besluiten
dat er een nauwe, onvermoed verstrekkende maar niet minder problematische relatie bestaat tussen ons taalgebruik en de machtsverhoudingen
waarin we leven. V ooral de laatste jaren wordt dit probleem vrij intens
bestudeerd en heeft het ook zijn weg gevonden in de vele publikaties die op
zich niet tot de taalsociologische of -filosofische literatuur behoren.
Iemand die zich al jaren met de taal in haar verschillende verschijningsvormen bezighoudt, is de Franse filosoof Michel Foucault, wiens L'ordre
du discours 1 niet de aandacht kreeg die het verdiende, waarschijnlijk
omwille van de vrij algemene en programmatische inhoud en de poetische,
onwetenschappelijk aandoende stijl, Het bevat nochtans een aantal belangrijke parameters voor de analyse van de machtsverschijnselen in het
alledaagse taalgebruik die tot nog toe door erg weinig Iinguistische of
filosofische theorieen verklaard konden worden.
Een ander werk dat dezelfde thematiek indirect aan de orde stelt, behoort
niet tot de vakliteratuur en kende bovendien een erg woelig bestaan. Het
gaat om Les Maftres Penseurs van 'Andre Glucksmann", De ophef - en
verontwaardiging - die het werk veroorzaakte bij zijn verschijning, heeft
het veel minder te danken aan wat het vertelt over taal en macht dan weI
aan de hetze omtrent zijn politieke relevantie en inderdaad dubieuze
filosofische fundering en waarde. Niettemin bevat het her en der waarde-

1 Michel Foucault, L'Ordre du Discours, Gallimard, Paris, 1971. In het Nederlands De
Orde van het Vertoog , Boom, MeppeI.
2 Andre Glucksmann, Les Maitres Penseurs , Grasset, Paris, 1977. In het Nederlands De
Meester-Denkers, Wereldvenster, Baarn. Voor een uitvoerige analyse van Glucksmanns
ideeen, zie K. Boey, Glucksmanns ' Meester-Denkers' in Streven, juni 1979.
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volle uitspraken over de rol van de taal, en in het bijzonder van teksten, in
onze politico-economische systemen. Bovendien zijn er treffende gelijkenissen tussen een aantal van Glucksmanns bewerkingen en de opvattingen
van Foucault inL' Ordre du Discours . De vergelijkende analyse die ik hier
voorstel, toont aan dat beide werken elkaar op een merkwaardige manier
aanvullen. Het zal immers blijken dat er meer machtsprocessen aan het
werk zijn in het taalgebruik dan beide auteurs vermoeden. En het zal
eveneens duidelijk worden dat Foucaults verweermiddelen tegen wat hij
de moderne logofobie noemt, niet aIleen ontoereikend zijn maar bovendien zelf instrumenten zijn in de talige manipulatie.

Macht in de taal en macht door middel van de taal
Het meest voor de hand liggende onderscheid tussen wat Glucksmann en
Foucault over het probleem schrijven is reeds geschetst : ze benaderen
het vanuit een verschillende invalshoek : Foucault is op zoek naar de
verhouding van de mens tot zijn taal, Glucksmann heeft het over de
mechanismen achter politieke systemen. Het belangrijkste verschil is
echter van substantiele aard.
Foucault gaat uit van de manier waarop het probleem op hem afkomt : hij
houdt zijn inaugurale rede in het College de France en weet niet goed hoe hij
moet beginnen, het gebruik van de taal boezemt hem angst in.
Een angst die veroorzaakt wordt door het feit dat hij in de taal alleriei
krachten, machtsverhoudingen voelt. Hij is hier dus degene die de fenomenen ondergaat, de patient. Glucksmanns oogpunt is daarentegen tweevoudig. Enerzijds analyseert hij welke macht een machthebber in een
politiek-economisch systeem heeft op het taalgebruik. Deze machthebber
is uitvoerder, agens in het proces. Anderzijds zegt hij dat de uiteindelijke
autoriteit, de fundering van elk politiek bestel de tekst is en dat iedereen,
de machthebbers incluis, aan deze teksten onderworpen is en dus de rol
van patient vervult.
De patient is 'slachtoffer' van macht in de taal, de machthebber oefent
macht uit door middel van de taal. De patient kan zich trachten.te verweren tegen deze dwang. Foucault gebruikt daarom zijn eigen angst als aanleiding tot het verklaren van wat hij beschouwt als verweermiddelen die
het slachtoffer ter beschikking staan.

De logofobie van Michel Foucault
De ongerustheid die de mens treft bij het praten en schrijven (het discours ,
in de Nederlandse editie niet zo gelukkig vertaald door vertoog) en dan
vooral bij het aanvatten daarvan heeft een aantal redenen : we weten niet
exact wat de materiele werkelijkheid van de geschreven ofgesproken zaak
is, we weten onder de talige activiteit machten en gevaren aanwezig waar
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we de vinger niet ·kunnen opleggen, en deze krachten resulteren in 'gevechten, overwinningen, wonden, overheersingen en dienstbaarheid'.
Volgens Foucault tracht de mens deze machten in te dijken door middel van
een aantal procedures: 'Ik veronderstel dat in elke maatschappijvorm
de produktie van het gesproken en geschreven woord gecontroleerd,
geselecteerd en georganiseerd wordt, en dan opnieuw onder de mensen
gebracht. Dit alles geschiedt gelijktijdig en weI door middel van een aantal
procedures die tot taak hebben het vermogen en de gevaren van het woord
te bezweren, het vervreemdend gebeuren dat erin besloten ligt te bedwingen, en het drukkende en angstaanjagende aspect ervan uit de weg te
ruimen' .
Deze procedures vallen uiteen in drie groepen. De eerste bevat precedes
van uitsluiting : in het alledaagse zowel als in het gespecialiseerde taalgebruik worden bepaalde vormen van praten en schrijven geweerd (onwaar
discours bijvoorbeeld) en hebben bepaalde groepen van mensen (kinderen
en krankzinnigen bijvoorbeeld) geen recht van spreken. Ten tweede zijn er
de zogenaamde interne procedures : het overvioedige aanbod van manieren van spreken en schrijven wordt ingedeeid en gekanaliseerd aan de
hand van 1) de aard van de taaluitingen (zijn het alledaagse en triviale
praterijen of gaat het om belangrijke fundamentele teksten ?), 2) de auteur
(de auteur als karakteristiek van de tekst zelf die er grijpbaarder doer
wordt), en 3) van de discipline waartoe de tekst hoort. En dan is er ook nog
de beperking van het aantal rechthebbenden op vertoog in verschillende
situaties door het feit dat er bepaalde rituelen ingesteld zijn, dat er 'vertoogsgemeenschappen' in stand worden gehouden die het alleenrecht
bezitten en doctrineswaarvan men de spelregels moet kennen en respecteren. Al deze technieken geven volgens Foucault het individu de
veiligheid waardoor hij zich zonder al te veeI angst in het talige kan
bewegen. Door het feit dat ze in het onderwijs worden doorgegeven
krijgen ze een permanent karakter.
.
.
De filosofie heeft voor een stukje meegeholpen aan deze drie procedures :
ze he eft er steeds naar gestreefd de afstand tussen het denken en het woord
dat deze gedachten uitdrukt te verkleinen, met andere woorden de invloed
van de enonciation te beperken ten voordele van de enonce". Wanneer de
filosoof beweert dat de spreker zich van het tekensysteem 'taal' kan
bedienen ongeacht wat hij aan specifieks gaat zeggen en in welke situatie
dit gebeurt, wanneer hij in het kader van de theorie van de 'oorspronkelijke ervaring' zegt dat het vertoog niets. anders is dan het aflezen van
betekenissen die er al zijn v66r het menselijke denken, of wanneer hij de
'universele meditatie' voorstaat die het vertoog maakt tot een activiteit
waarin de waarheid zich aan zichzelf onthult, telkens probeert hij de
3 In navolging van Ferdinand de Saussure wordt in de mod erne linguistiek datgene wat in
de taaluiting wordt uitgedrukt, en once genoemd en de act van het produceren van deze uiting
enonciation .
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gevaren van het vertoog als zodanig te neutraliseren door haar rol te
minimaliseren.
Foucault voert hiertegen zelf in dat in geen enkele beschaving de discours
zo opgehemeld en tot gemeengoed geworden is als in de onze. Zijn verklaring voor dit fenomeen is eenvoudig : het betreft hier opnieuw de menselijke noodzaak om het vertoog in banen te leiden om de angst van de
ordeloosheid tegen te gaan, om te verhelpen aan de logofobie, de vrees van
het woord. Deze logofobie kan volgens Foucault aIleen maar vruchtbaar
geanalyseerd worden als men o.a. de wil tot waarheid opnieuw toetst en de
'enonciation' herwaardeert, en zo een nieuw vertoog creeert van waaruit
de bestaande vormen bestudeerd kunnen worden.
De grote vraag is echter : wat zijn dan de krachten achter deze macht van
de taal en wie bezit het gezag om de procedures, om rituelen, gemeenschappen, taxeringen, enz. op te leggen ? Dat is een vraag die
Foucault voorlopig niet kan beantwoorden. Glucksmann daarentegen
meent die 'onbewogen beweger' te hebben gevonden.

De vrijheid van de macht
Glucksmann houdt zich niet zozeer met de macht van de taal zelf bezig,
maar veeleer met de macht die iemand door de taal op een ander kan
uitoefenen. Centraal in het vrij verwarde geheel van Les Maitres Penseurs staan drie begrippen : teksten, macht en vrijheid . Tussen deze drie
krachten bestaat een ingewikkelde relatie : de teksten waar politici en
filosofen zich op beroepen houden kennis in die de macht kan geven om
vrij te worden ; deze vrijheid is zelf macht, namelijk de macht om te
spreken. Wie macht wil, beoogt in feite deze vrijheid tot spreken en
beroept zich daartoe op teksten, en de cirkel is gesloten. Glucksmann
analyseert daarom de mechanismen die dit mogelijk maken. Vatten we
zijn analyse kort samen.
AIle politieke systemen, of ze nu links zijn of rechts - al heeft Glucksmann
het vooral op de linkse gemunt die pretenderen op dit vlak van de rechtse
te verschillen - worden beheerst door mensen die de macht voor zich willen
en een hele samenleving naar hun hand zetten om die macht te bereiken en
de anderen te domineren.
Het sleutelbegrip in deze machtsverhouding is vrijheid . Macht is heersen,
heersen over dingen, maar ook over mensen : een 'discours qui pretend
decider de tout'. Dit veronderstelt het onderdrukken van massa's mensen,
meestal met behulp van economische systemen die deze onderdrukking
dan nog verdoezelen. De kloof tussen heersers en overheersten situeert
zich op het vlak van de vrijheid : doordat de machthebber aan de anderen
regels oplegt, is hij er zelf niet aan onderworpen ; hij is, althans in zijn
eigen ogen, vrij, onaantastbaar. Maar dit systeem is aIleen maar effectief
als de onderdruktenmeewerken : hun wordt daarom voorgespiegeld dat
ook zij vrij zijn, maar deze vrijheidis slechts mooie schijn.
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Wat houdt de vrijheid dan wel in dat zij zo gegeerd is ? Ze houdt de
mogelijkheid in tot spreken en zo de lakens uit te delen. Wat binnen een
gesloten machtssysteem gezegd wordt is immers binnen dit systeem onweerlegbaar en dus arbitrair. Het gezegde krijgt zijn macht slechts door de
autoriteit die de spreker binnen het systeem bekleedt. En dit gaat nog veel
verder : waarheid is slechts wat de machthebber zegt ofwat door anderen
geformuleerd wordt in de geest van het systeem dat de machthebbers
controleren ; het systeem wordt een 'organisation generale de la circulation des savoirs'. Dit thema komt ook bij Foucault terug.
Het is in principe arbitrair wie die macht uiteindelijk verwerft ; geen
predestinatie of traditie is tegen mogelijke revoluties bestand. Machthebbers verwerven en behouden hun macht doordat ze een zekere kennis
hebben die de anderen niet delen. Dit gaat zolang op tot anderen dezelfde
of betere kennis bezitten. Het gaat bier volgens Glucksmann in essentie
om de kennis van teksten (en dan vooral van Fichte, Hegel, Nietzsche en
Marx). De teksten betekenen dus macht voor wie ze kent. Opdat een
dergelijk systeem effectief zou zijn is het bovendien nodig dat de massa
onwetend is van deze kennis en van haar eigen onwetendheid : een aantal
rituelen, procedures, terrninologieen worden voor buitenstaanders
daarom ontoegankelijk gehouden.
De ene tekst baseert zich kritiekloos op de andere en zo gaan de teksten als
het ware een wereld op zichzelfvormen die de uiteindelijke grondslag van
elk regime wordt : 'l'amour des textes fait le support de la tradition et non
l'inverse' .
De 'meester' weet dat heersen gelijkstaat met weten en weten met heersen. In sommige gevallen weet hij aIleen maar dit en wendt hij deze kennis
van de teksten aIleen maar voor. Belangrijk is Glucksmanns conclusie :
alles, allen lijken dus om de macht heen te draaien, ook de heersers zelf.
Wat niet tot het systeem behoort, wordt gesupprimeerd : de meest radicale manier is internering in kampen en gestichten, de meest courante is de
'genocide culturelle de l'Europe liberale' : een lichte maar subtielevorm
van indoctrinatie waarbij iedereen van in zijn jeugd tot functioneren binnen het systeem opgeleid wordt. Dit gebeurt in de geest van Stalin, die de
pedagogen de 'ingenieurs van de ziel' noemde : zij produceren gevoelens,
bouwen ('bilden') als het ware de mens. Dit begint al op een erg elementair
niveau en wel bij de taal. Opvoeden is leren praten, wie niet kan praten
wordt buiten het systeem gezet ('les barbares ne savent pas ce qu'ils
veulent dire'). Bovendien moet iedereen leren lezen en hier werkt nogmaals hetzelfde mechanisme : wie niet kan lezen wordt gek of kinds
verklaard en wie gealfabetiseerd is werkt mee aan het systeem, bewust of
onbewust. Wie school gelopen heeft is 'met het centrum van de macht
door middel van comrnerciele, economische en culturele circuits verbonden' , draait dus mee rondom de macht. Samengevat : 'Alphabetiser n' est
jamais simple lecon de lecture ou de calcul, c'est reapprendre a parler, a se
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comporter, c'est-a-dire desapprendre ce que I'Etat n'a pas Ie privilege
d'enseigner' .
Wie meer wit weten over het systeem waarin hij leeft kan vragen stellen,
de antwoorden die hij krijgt zijn antwoorden uit de teksten : 'Ik stel
vragen, dus wit ik kennis, dus vraag ik ernaar. Mijn echte vrijheid ? Een
plaats in een wijze tekst !' Vrijheid is dus een illusie, maar ook voor de
machthebber, die zich tenslotte ook moet schikken naar wat de teksten
hem voorschrijven. Bovendien zijn de teksten onaantastbaar : wanneer
er iets fout gaat met een regime dat op teksten gebaseerd is, dan heet
het dat de tekst aIleen maar verkeerd begrepen werd ; wanneer zulke
regimes vallen, dan vallen de kopstukken ervan mee (zij zijn dus niet
onaantastbaar), maar de teksten blijven. In feite is het verschijnsel
'tekst' zo geinstitutionaliseerd dat men niet meer kan zeggen dat regimes gebaseerd zijn op teksten, maar cerder op de tekst. Een tekst ontvangt zijn invloed, zijn macht vanuit het feit dat hij tekst is. Hoewel de
meesterdenkers (de auteurs van de teksten) en hun teksten de criteria
zijn die uitmaken wie de macht heeft en wie niet (kennis is macht), zijn
ze alleen maar dat : ze hebben de staat niet uitgevonden, die (twijfelachtige) eer komt diegenen toe die de teksten toepasten. Dat is inderdaad het werk van machthebbers en would-be-machthebbers die teksten
inriepen of inroepen om te domineren en er tenslotte zelf door gedomineerd te worden.
Iedereen vecht dus binnen een systeem waarvan het doel, de oorsprong,
de motor hen ontsnapt : iemand is de auteur van de tekst, iemand heeft
zich erop gebaseerd bij zijn politieke overwegingen, maar wie ? en hoe
eraan te tornen ? Uiteindelijk komen de teksten, maar ook de 'vertogen'
die deze teksten in stand houden of er zich op beroepen, op iedereen af als
een potentiele bedreiging. En daarmee zijn we weer bij Foucault aangeland.

Bedreiging en verweer
Vertogen bedreigen (Foucault) ; deze bedreiging vindt haar oorsprong in
machtsverhoudingen, maar uiteindelijk is iedereen er het slachtoffer van,
ook de machthebbers (Glucksmann). Het lijkt erop dat beide auteurs op dit
punt het eens zijn over de essentie. Of dat weI zo is vraagt echter een
grondige analyse : een aantal verschilpunten zouden weI eens fundamenteel kunnen zijn.
Glucksmann politiseert de bedreiging die van het vertoog uitgaat. Vanuit
dat oogpunt onderzoekt hij vooral de mechanismen waarin deze tot politiek verklaarde bedreiging zich manifesteert. Foucault he eft voor de
oorzaak van die bedreiging nog geen verklaring en gaat daarom uit van
de angst, een angst die, zoals gezegd, ingedijkt wordt door een aantal
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procedures. Het valt echter op dat deze procedures overeenkomen met
de mechanismen van Glucksmann en weI tot in de details.
Zoals gezegd, onderscheidt Foucault een drietal soorten procedures. De
eerste, de uitsluiting, is een verzamelnaam voor drie procedures : het
'verbod' , de scheidslijnen die leiden tot uitwerping, het onderscheid tussen wat waar heet en onwaar. 1) Het verbod kan vertogen treffen die
handelen over onderwerpen die taboe zijn, zoals seksualiteit en politiek.
Ook de politiek is voor een stuk onaantastbaar : men mag weI over de
teksten en de machtstructuren praten, maar aIleen in zoverre dit binnen
het systeem valt. Critici worden geelimineerd, zowel in totalitaire staten
als in democratieen, Het verbod kan eveneens vertogen treffen die bepaalde rituelen niet respecteren zoals die door de ornstandigheden vereist
worden. Voor Glucksmann is heel de taal een ritueel dat men moet
meester ziin om enig gewicht te hebben in het systeem en om niet als
barbaar of als gek uitgestoten te worden. De omstandigheden zijn niets
meer of minder dan de machtsomstandigheden die vooral aan de nietmachthebbers worden opgelegd. Het verbod kan ook het gevolg zijn
van het alleenrecht op bepaalde vormen van vertoog dat sommige mensen kunnen bezitten. En het is juist dit alleenrecht dat would-be heersers trachten te bemachtigen. Want macht is vrijheid. 2) Een
'scheidslijn met uitwerping als gevolg' is bijvoorbeeld die tussen rede en
waanzin. Er is steeds zo iets geweest als een criterium dat bepaalde
vormen van taalgebruik tot waanzin maakte en andere niet, een criterium
dat in de loop der eeuwen weI enige verschuivingen ondergaan heeft
maar wezenlijk nog altijd bestaat. Glucksmann toont aan dat dit ook een
instrument kan zijn van heersers die zich van bepaalde ongewenste
opinies willen ontdoen en dat de scheidslijn dus erg systeemgebonden
is. 3) Dat dit verder gaat dan men op het eerste gezicht zou denken
wordt duidelijk bij het bekijken van de laatste vorm van uitsluiting. Het
onderscheid tussen wat waar heet en onwaar. In de loop van de geschiedenis verhuisde het attribuut 'waarheid' van degene die iets vertelt
naar wat hij zegt. En de waarheidstaxering van dergelijke uitingen is
eveneens meer systeemgebonden en arbitrair dan algemeen wordt aangenomen. Glucksmann gaat nog vee.l verder : waarheid is wat op een of
andere Manier binnen de grenzen van bepaalde machtsbepaalde domeinen valt, het is het privilege van de heersers om uit te maken waar
die grenzen liggen. En 'waanzin' is dikwijls wat daarbuiten ligt. En toch
weet ook Foucault dat er ergens macht schuilt in dit alles. De mechanismen van uitsluiting berusten namelijk volgens hem op een institutioneel fundament: ze vinden hun toepassing in de pedagogie, kaderen binnen systemen van distributie (massamedia, uitgeverijen, enz) en
worden slechts aan bepaalde groepen toebedeeld. Nochtans zijn dit aIle
positieve krachten, want ze helpen mee aan het bedwingen van de gevaren van het vertoog. In de handen van de machthebbers zijn het echter
instrumenten die de macht bestendigen en het denken kanaliseren.
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Ook in de interne procedures onderscheidt Foucault drie vormen. 1)
Allereerst de commentaar. Het is een oude traditie een aantal teksten van
godsdienstige, filosofische enjuridische aard, maar ook uit de literatuur,
van steeds nieuwe commentaar te voorzien. Eigenlijk zijn deze teksten
slechts herformuleringen van de oude, zodat deze actueel blijven : 'het
nieuwe is niet gelegen in wat gezegd wordt, maar in de gebeurtenis van zijn
wederkeer' . Het verband met de autoriteit van de teksten bij Glucksmann
is duidelijk : het telkens weer actualiseren van de teksten door middel van
een commentaar - een voor het systeem voordelig commentaar - actualiseert tevens de fundamenten van het regime. 2) Vervolgens is er de figuur
vande auteur die bijdraagt tot de grijpbaarheid, maar ook tot de geloofwaardigheid en het gezag van de tekst. Maar de auteurs van fundamentele
teksten zijn 'meesterdenkers' en zij zijn tenslotte eveneens verantwoordelijk voor de bestaande systemen die zich op hen beroepen. 3) En ten
derde bestaan er een heleboel disciplines die het denken en het vertoog aan
strenge normen onderwerpen : uitspraken die tot zulke disciplines behoren, moeten kaderen binnen het gebied van de objecten ervan, binnen een
welbepaalde methode, ze moeten compatibel zijn met een verzameling
proposities die binnen de discipline al voor waar aangenomen zijn en met
een spel van regels, definities, technieken en instrumenten. Ze moeten
bovendien nieuw zijn, en het belangrijkste van alle : 'binnen het bestek
vallen' en dat bestek is datgene waar de discipline zich op dat ogenblik mee
bezighoudt binnen het domein van haar objecten. Ook hier is er dus
repressie van het denken, want wat buiten het bestek valt wordt genegeerd,
niet begrepen of zelfs voor waanzin gehouden. Onnodig te expliciteren hoe
ook dit overeenkomt met wat Glucksmann schrijft.
Tenslotte behandelt Foucault de uitsluiting van het aantal sprekende
subjecten, van het aantal mensen dat recht heeft op vertoog. In deze zin
komt deze procedure overeen met de derde variant van het verbod. Om de
dubbele trichotomie volledig te maken zijn er ook bier weer drie vormen.
1) Allereerst nogmaals het ritueel, dat ditmaal bekeken wordt vanuit het
subject en inhoudt dat een spreker of auteur dit ritueel moet kennen wil hij
aanhoord of gelezen worden. Wanneer men dit combineert met een aantal
andere vereisten, dan vindt men dat aIleen aan hen die al a priori recht
hebben op vertoog, dit ritueel aangeleerd zal worden. En bij Glucksmann
lezen we dat zelfs spreken en schrijven op zich al door het systeem te
bedelen rituelen inhouden. 2) In vele gevallen moet men lid zijn van
bepaalde 'vertoogsgemeenschappen' om aan de gesprekken te mogen
deelnemen. Dergelijke kringen volgen strikte regels en zijn enkel toegankelijk voor bepaalde geprivilegieerden. Wie de voorwaarden stelt voor
deze toetreding moet zich wel in een machtspositie bevinden, in elk geval
voor zover het de politieke vertoogsgemeenschappen betreft zijn het de
machthebbers die dit gezag bezitten. 3) Tenslotte bestaan er ook nog de
zogenaamde 'doctrines', die zich, in tegenstelling tot de vorige groeperingen, tot zoveel mogelijk groeperingen uitbreiden. Deze leden moeten dan
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weI dezelfde waarheden erkennen en zich conformeren aan een zekere
vertoogstrant. AIle politici en machthebbers - en ook zij die tot de macht
willen opklimmen - propageren dergelijke doctrines en verzamelen rond
zich wat dan een 'aanhang' wordt. En dit zijn de mensen op wie de machthebbers steunen maar ook op wie zij in eerste instantie hun gezag uitoefenen.

Vrijheid en zekerheden
Aangezien de procedures bedoeld zijn om veiligheid te brengen en volgens
Foucault in principe voor iedereen toegankelijk zijn, zou iedereen een
evenwicht tegenover de taal kunnen bereiken, zodat hij in de vertoogsorganisatie een stabiele en bevredigende positie kan bekleden. Gebeurt dat
niet, dan is dat aIleen een kwestie van intelligentie. Dit is althans een
consequentie van wat Foucault schrijft. De relatieve onmondigheid van
lagere klassen en etnische minderheden is dan ook lange tijd op deze
manier verklaard. Taalsociologisch onderzoek in de laatste twintig jaar,
vooral in Amerikaanse negermilieus, heeft echter aangetoond dat dit
helemaal niet zo hoeft te zijn. Wanneer men proefpersonen onderwerpt
aan intelligentietesten die opgesteld zijn in hun eigen taal, hun dialect, en
toegespitst op onderwerpen uit hun wereld, behalen zij resultaten die als
normaal kunnen worden beschouwd. Dit toont in de eerste plaats aan dat
het taalgebruik dat zij hanteren en de wereld waarin zij leven niet behoren
tot de dominante in het systeem in het licht waarvan de testen opgesteld
werden. Met andere woorden : in onderwijs en opvoeding werden hun de
technieken niet toebedeeld en werd hun situatie van onmondigheid aldus
bestendigd. Intelligentie, in de zin van 'kunnen omgaan met de wereld',
werd een zaak van sociale klasse. En hoewel deze feiten nu bekend zijn,
wordt er nog bitter weinig aan gedaan.
.
Dit is een van de argumenten die men.kan aanvoeren ter ondersteuning
van de politisering van de mechanismen zoals Glucksmann ze voorstelt.
En er zijn er nog vele andere te vinden in een wereld waar bijvoorbeeld
m~nsen omwille van hun opinies - uitgedrukt in vertogen - geelimineerd
worden, waar patienten met zware spraakmoeilijkheden (zoals afatici),
maar wier intellectuele vermogens meestal zo goed als intact zijn, nog
geregeld als krankzinnigen beschouwd en behandeld worden.
De macht speelt in elk geval een grote rol in het taalgebruik, in de manier
waarop de produktie ervan aan banden wordt gelegd, in de modaliteiten
van de interpretatie ervan. Bijna uitsluitend machtsstructuren in politieke
systemen kwamen hier aan bod, maar ze zijn aanwezig in aIle 'doctrines'
en 'vertoogsgemeenschappen', al hebben ze misschien niet direct iets met
politiek te maken. Ook in wetenschap en literatuur, in filosofie en zakenbetrekkingen, enz., enz. laten aIle procedures van Foucault zich gelden,
zij het dan repressief. In al deze subsystemen zijn er machtsstructuren en
worden de mechanismen van bovenuit opgelegd.
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Is de oorzaak van de angst van Michel Foucault hiermee dan misschien
gevonden ? Is het de angst van de machtsstructuren die zich doorheen de
taallaten gevoelen ? Nee, want hij wil deze schrik opheffen door middel
van zijn procedures en deze berusten nu net op deze machtsstructuren.
Het is inderdaad zo dat de mechanismen zoals Glucksmann ze ontmaskert, ondanks de manipulatie die ze beweegt, aan een individu bepaalde
zekerheden kan bieden, structuren waarin hij zijn vertoog kan inpassen,
opdat het niet in het ijle zou vervliegen. Dit is dan wel aan de voorwaarde
gebonden dat het individu tot de geprivilegieerden behoort die aan de
repressie ontsnappen en de procedures ten volle kunnen benutten.
Maar dan blijft er nog het probleem dat hij niet de volledige vrijheid heeft
binnen de zekerheden die hij zich wel zou wensen. Inderdaad, zelfs de
topfiguren van de machtspiramide ondergaan de dictatuur van de vertogen, zoals Glucksmann aantoonde. Ten eerste zijn zij niet volledig vrij in
de woorden, geschriften die zij produceren, aangezien ze moeten steunen
op 'aanhang', doctrines en vertoogsgemeenschappen die zij niet voor het
hoofd mogen stoten. Daar waar volgens Foucault de waarheid in de oude
culturen voortkwam uit het religieuze of semi-religieuze gezag van de
persoon die het vertoog produceert, berust zij nu grotendeels op de autoriteit van de machthebber binnen een systeem dat hij constant met zijn
eigen vertoog moet bestendigen. Glucksmann bedoelt iets soortgelijks
wanneer hij schrijft : 'On s'ebat entre maitres, loge par un maitre absent'.
Het ware en onaantastbare - alleen in religieus perspectief mogelijke - gezag
is zo goed als verdwenen. Bovendien worden de machthebbers mede gedomineerd door de teksten die zij - of hun voorgangers - aanvankelijk als steun
inriepen, behoren zij mede tot het 'domein' van de teksten zoals Glucksmann het noemt. Wanneer zij zich beroepen op een dergelijke tekst om hun
positie als machthebber te verantwoorden, dan betekent dit noodzakelijk
dat hun rol ook gedeeltelijk door de tekst wordt bepaald en dat zij zich aan
deze rol moeten houden.
Ondanks zijn aspiraties, ook voor de machthebber geen vrijheid dus. Hij
beknot de vrijheid van zovelen om tenslotte te ontdekken dat dit hem zelf
niet de volledige vrijheid geeft. Wat dan ook weer niet zo verwonderlijk is.
De machtspositie is gebouwd op zekerheden. Deze verkrijgt hij dus wel,
net zoals iedereen die zich in het systeem voegt. Maar zekerheden zijn per
definitie stabiel, en leggen dus restricties Ope Totale vrijheid veronderstelt
echter totale onafhankelijkheid, ook van dergelijke banden. Maar zij
brengt het gevaar dan wel weerom terug, En dit geldt dan eveneens voor
de niet-machthebbers die de procedures van Foucault en het systeem
waarvan deze deel uitmaken kunnenaanvaarden, samen met de verplichtingen die ze meebrengen of die kunnen opteren voor de vrijheid ertegenover - en de angst.
Het enige wat de machthebber dus wint is de macht, maar dan macht als
dominantiepositie over anderen en de verplichting tot zekerheden, niet de
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macht als vrijheid. En wat de niet-machthebber kan winnen zijn de zekerheden. Of hij nu meespeelt in het systeem of niet (en dus opgesloten
wordt), wat hij steeds verliest is zijn vrijheid.
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De poesia visiva van Paul de Vree
Ludo Frateur

Ais medio 1971 (op papier 1juni 1971) het internationale maandblad Lotta
Poetica door zijn directeurs Paul de Vree en Sarenco boven de doopvont
gehouden wordt, begint voor de Vree een stroomversnelling in zijn visuele
poezie. In dat eerste nummer schrijft hij onder de titel 'Wie verdedigt de
poezie ?' de beknopte ars poetica die hij in die dagen graag kwijt wil
(eerder een strategie dan een theorie) : 'De hervorming van het gedicht
bestaat in de «kruisbevruchting» van technische research en literaire
inspiratie in daartoe opengestelde grafische en electroacoustische
«workshops» (studio's)' 1.
Oat wordt gesteld in een periode dat in de maatschappij het geloof zegeviert in een accommodatie waar gezamenlijk en individueel gewerkt kan
worden. Samen iets opbouwen, ieder naar zijn vermogen, elkaar bevruchten : dat is de nieuwe collectiviteit. De begrippen communicatie en
commune geven mede uitdrukking aan een vaag sociaal-religieus gevoel,
verklaren de som van de handelingen als gedragen door een spanningsveld
tussen efficientie en sacraliteit, en overtuigen de aanhangers van voortschrijdende emancipatie van hun voortdurende gelijk. Het heeft allemaal
de betovering van eenjonge verliefdheid op de medemens die al-zintuiglijk
wordt gedacht en voor wie deze al-zintuiglijkheid (de synesthesie) de
natuurlijke, de vanzelfsprekende wijze van ervaren en van zich uitdrukken is.
Wat de poezie betreft : de idee 'workshop' lijkt een kans te bieden om uit
het slop (en het slib) van de traditioneel gedrukte verzen te komen -- Wie
schrijft ze ? Wie leest ze ? -- en tot een eerste integratie van de poezie
(reeds in 1968 heeft de Vree zijn 'Poezie in fusie, visueel, konkreet,

1 Van het maandblad Lotta Poetica verschenen tussen juni 1971 en maart 1975 zesenveertig nummers, in die zin dat af en toe een dubbel, een driedubbel en zelfs een vierdubbel
nummer (sept.-okt.-nov.-dec. 1974) bezorgd werd. Het tijdschrift telde grosso modo drie
cycli offasen : juni 1971 - mei 1972, opmars van de groep door creatieve arbeid . juni 1972december 1973, aanscherping van de ars poetica en aandacht voor de tentoonstellingen van
de groep .januari 1974 - maart 1975, rnonografieen gewijd aan leden van de groep. Voorname
leden van de groep zijn Arias-Misson (Belgie), Bory (Frankrijk), Damen (Nederland), de
Vree (Belgie), Miccini, Perfetti, Sarenco (Italie), Het tijdschrift werd uitgegeven door Edizione Amodulo, Milanino sui Garda, Italie.
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Revolutie, 1968

fonetisch' geschreven)", Het lijkt nu realiseerbaar om tot een organische
en pregnante samenhang te komen van het typografisch woordbeeld met
het pictografisch en picturaal beeld, met het fotografisch rasterbeeld, met
klank en geruis, met sculpturale en spatiale vormen, met toestand en
beweging, met architectonische ruimte, met landschap, gezicht, enz.,
waarbij en waardoor dan telkens een enkele (mogelijk weI meerzinnige)
informatie overgebracht wordt.

2 ' Alleszins zal men de taal de ruimte moeten geven voor picturale, muzikale en kinetische waarden, haar ontkoppelen van de afgesproken betekenis, haar aanpassen aan het
technisch levensgevoel, want, laat ons dit niet vergeten, zonder het integreren van de
mechanische middelen zal zich de poezie op universeel en demokratisch vlak mettertijd
moeilijk handhaven'. Paul de Vree, Poezie in Fusie , De Bladen voor de Poezie, 1968, Lier, p.
45.
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De Vree stort zich in een schoon avontuur, geniet van de samenwerking
met jongere mensen (Arias-Misson, Bory, Damen, Marcucci, Miccini,
Ori, Perfetti, Sarenco", van wat er links tot uiterst links aan het bewegen is
in de complexe Italiaanse samenleving ; hij verblijft herhaaldelijk en voor
langere tijd in Italie, en organiseert overal waar hij maar enigszins gehoor
vindt, tentoonstellingen of manifestaties. Binnen de kortste tijd wordt hij
dank zij zijn eruditie en zijn dynarnisme de mentor van de visuele poezie in
Europa. Rossana Apicella schrijft in 1973 : 'Paul de Vree, de dichter van
alle Europese avant-gardebewegingen tijdens de laatste decennien van de
geschiedenis en van de poezie".
Zijn schepen achter zich verbranden doet hij echter niet. Hij zweert de
visuele poezie die hij tot dan toe beoefende, niet af. Maar hij richt zijn blik
en zijn morele aandacht op iets anders : op het onrecht, de leugen, de
uitbuiting, de decadentie. Maar hij blijft daarbij de bedachtzame, die niet
naar slogans, weI naar inzichten, niet naar voordeel, weI naar perspectieven handelt. Op een andere plaats schrijft Rossana Apicella in
1973 : 'De poezie van Paul de Vree is poezie vanuit het hart en de wijsheid
van de authentieke mens die nog met zichzelfpraten kan, zonder vrees en
wroeging'P Hij stelt minder zijn eigen persoonlijkheid op de voorgrond dan
die van andere door hem gewaardeerde kunstenaars. Zijn theoretische
sterkte en zijn creatieve kwaliteit, die met succes zelfstandig zouden
kunnen opereren, maakt hij ondergeschikt aan een hoger doel : de ontwikkeling van een brede stroom van creativiteit die leiden kan tot een
integratie van de kunsten vanuit en door de poezie.

Het groeiproces : de visuele poezie
De Vree neemt bij de stichting van Lotta Poetica bewust afstand, niet
aIleen van de denkpatronen (de dialectiek) en van de werkwijze (de materialen) van zijn vroegere poezie, hij .komt er ook toe de verwarde en
verwarrende terminologie uit het verleden te her-denken (b. v. 'elementaire poezie' in Frankrijk, 'verbaal plasticisme' in Nederland, 'poesia
visiva' in Italie, 'imaged words' of 'worded images' in de V.S.).
Door de internationale retrospectieve tentoonstelling , Konkrete Poezie'
begin 1971 in Amsterdam (daarna in Antwerpen, Liverpool, Niirnberg,
Oxford en Stuttgart) is het hem duidelijk geworden dat visuele poezie 'het
nieuwe koepelbegrip' is ' van al wat tot nog toe onder concrete poezie werd
verstaan'". Door deze tentoonstelling was het verleden, als een afgesloten
3 Met hen vorrntde Vree een groep die van 1972 tot 1975 bijzonder bedrijvig is in Studio
Brescia, Brescia, en van 1973 tot 1974 in Studio Inquadrature 33, Firenze, Italie,
4 Rossana Apicella, Paul de Vree, in Poesia Visiva Internazionale Bory/de Vree/Ori,
Studio Inquadrature 33, mostra 3, Firenze 1973, p. 5.
5 Rossana Apicella, La poesia giovane di Paul de Vree, in Poesia Visiva Paul de Vree,
Studio Brescia, mostra 11, Brescia, 1973, p. 6.
6 Paul de Vree, De visuele poezie in Nederland en Belgie , inAnthologie van Belgische en
Nederlandse Visuele Poezie , in De Tafelronde , jg. XVII, 4, 1972, p. 3.
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periode, achterhaald ; door het een samenvattende naam te geven : visuele poezie, werd het afstand nemen vergemakkelijkt".
Visuele poezie be staat in de 20ste eeuw (aldus) uit twee elkaar opvolgende
strekkingen. Ten eerste is er de concrete poezie (in Europa sinds circa
1955), die zich in haar informatie beperkt tot het taalmateriaal zelf. Deze
poezie verlaat de inhoud van het woord (de semantische kwaliteit) als
middel tot communicatie. De dichter onthult, verhult niet ; hij gebruikt de
conventionele (letters) en de vrij bedachte tekens als middel om een
objectieve werkelijkheid te scheppen". Hij gedraagt zich als een onmondig
kind, als een bijna gedachteloze die het oog van de 'Iezer' intrigeren,
fascineren wile Dat leidt gemakkelijk tot loutering van de sensibiliteit,
maar brengt ook het gevaar mee van manierisme en immobilisme. De kans
is groot dat het aIleen maar maakwerk wordt.
Ten tweede heeft men de visuele poezie (in Noord- en Zuidnederland sinds
ca. 1966), die tegelijkertijd een reactie wil zijn tegen en een voortzetting
van de concrete poezie. In deze strekking streeft de dichter ernaar de
werkelijkheid om zich heen in de poetische configuratie te betrekken. Hij
verlaat de aseptische beperkingen van het concrete schrijfwerk. Met
woord en beeld wijst hij op de werkelijkheid, ze reducerend of verhevigend : ze verhelderend. AIle middelen die kunnen aansluiten bij taal, aIle
objecten en toe standen waarop taal geprojecteerd, geent kan worden, zijn
goed. De visuele dichter is de registrator en bevestiger van de werkelijkheid. In de concrete poezie was er aIleen maar een alfabetisch-esthetische
vorm van informatie (b.v. een constellatie van tekens) ; in de visuele
poezie verwijzen de velerlei tekens, tekeningen, fotos, knipsels, de diverse materialen die tot een collage of assemblage verwerkt zijn, naar de
banale werkelijkheid. AIle extra-linguistische tekens wordt een semiotische waarde gegeven, zodat ze drager worden van informatie. AIle elementen worden aldus taalteken, leiden tot greep in, tot begrip van werkelijkheid.
De visuele poezie van de Vree is vindingrijk en speels (doet haar voordeel
met het enigmatische van de droedel en de rebus), is op een vreemde wijze
wat naief-intellectualistisch en ernstig-gevoelig, komt sympathiek over als
een soort van guitigheid, en hecht zich in het geheugen (wie b. v. April in
Paris, 1966, ofEEROO-TIC, 1971, heeft 'gezien", vergeet het nooit).

7 Als een concessie spreekt hij weldra van 'concreet-visuele' poezie.
8 'De poezie onderging een mutatie door het feit dat ze zich op het taalmateriaal zelf ging
toespitsen. Ze verschoof de semantische betekenis en de beeldende kracht van het woord
naar de informatie van de taal der tekens, vooral steunend op het tekstvlak, dat ruimtelijk de
schrifttaal articuleert. In dat stadium spreekt men van concrete poezie", Paul de Vree,
Foncke editions, jg. 3, maart 1976, p. 2.
'De concreet-visuele poezie is dus een taalobjectieve werkelijkheid an sich, die niet meer
naar de buitenwereld verwijst en derhalve geen mimesis of nabootsing of afbeelding nastreeft'. Paul de Vree, ibid.
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De stap vooruit : de poesia visiva
Reeds in 1970 in De Tafelronde tastend, maar vanaf 1971 manifest en
energiek, verlegt de Vree zijn aandacht en voorkeur van de esthetische
naar de ethische exploratie. 'Hij. wil actiefdeelnemen, als «technicus van
het bewustzijn» aan de realisatie van een wereldbewustzijn aan de hand
van een op verantwoorde ontvoogding gerichte esthetische ethica. Het

De paddestoelen der gramschap, 1973
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gaat om een «Mitrealitat» die niet op een wereldvlucht of op een nederlaagsgevoel stoelt en derhalve geen absolute poezie of een «in het metafysische geankerd spel met woorden» meer nastreeft'",
De Vree, die zich voor zijn concreet-visuele poezie beriep op de late Van
Ostaijen en Apollinaire!", wil nu humanitair geengageerd dichten. Tegen
de totale, oeverloze dreiging die op het individu en de maatschappij
wegen, wil hij zijn wanhopige, globale kritiek stellen. Vooral oorlog en
onmetelijke individuele rijkdom klaagt hij aan. Deze poezie wordt een
bitter bedrijf, ongraag beoefend ; maar beheerst-verbeten te vinden gelegd
als een vruchteschil waarover men valt. Het is de taaie, vreugdeloze
agressie van de verdediging.
am ze te onderscheiden van zijn vroegere 'poeziegrafie", noemt hij ze met
de Italiaanse naam voor visuele poezie : 'poesia visiva' (ook al eens
vertaald als 'visieve poezie ')11.
De Vree blijft realist: een tijdsgewricht dat langzaam, ook voor de heersenden moeizaam is ontstaan, is niet met een keuze gedichten op te
heffen ; de dierlijke natuur van de mens is niet uit te vlakken ; de verbeelding van de dichter schiet voor een niet-utopisch Utopia steeds weer
tekort. Tot een gewillig, klagerig, conformistisch zich engageren tegenover onrecht leent hij zich niet. En geweld met geweld keren past hem
niet. Zijn produktie heeft ook niets van een dijkbreuk of lawine (al maakt
hij b.v. in 1973 talrijke werkstukken) ; ze bestaat eerder uit een reeks van
zorgvuldig voorbereide coups. In Lotta Poetica van juni-juli 1974, dat
integraal aan hem gewijd is, schrijft hij : 'De geest van deze poezie is niet
ontstaan uit letterpret en evenmin uit de behoefte grafische, mechanische
en collagistische middelen te gebruiken om esthetische effecten te bereiken. De nieuwe media, die sedert Mallarme , het futurisme en het
dadaisme, de poezie de frisheid en de verrassende schok teruggaven, heb
ik, vanaf de revolutionaire meidagen van 1968, aangewend om, samen met
enige geestesgenoten, een poezie te vinden die beantwoordde aan de eisen
die de communicatie stelt in verband met de ontstellende achteruitgang die
9 Paul de Vree, Internationale Poesia . Visiva , in de catalogus van Galerij Jeanne
Buytaert, tentoonstelling nov.-dec. 1972, p. 2.
10 Ais men van visuele poezie spreekt, komt ook een andere trend in aanmerking,
namelijk die van het figuurgedicht, die van ouds in gebruik is en die door de futuristen en
dadaisten weer in omloop werd gebracht. Het sterkst werd deze trend beklemtoond door
Guillaume Apollinaire in zijn Calligrammes . Paul de Vree, Foncke editions .jg. 3, maart 1976,
p.2.
11 'De poesia visiva omvat de begrippen visueel + visie ; de poetische visie slaat op de
imaginatie (inventie)en de wereldbeschouwing van de dichter ; het bewustzijn van de
taalmogelijkheden moet gepaard gaan met het bewustzijn van de tekortkomingen in de
huidige maatschappijsystemen ; dit zou ik het bewustzijn van de «Weltperson» van de
dichter willen noemen, dat zijn creativiteit in politieke zin schraagt ; deze «politieke instelling» staat niet in dienst van hetzij gelijk welke partij, maar staat sociocritisch (agressief,
ironisch, satirisch) tegen het onrecht, de onvrijheid, de uitbuiting, de indoctrinatie, kortom
tegen de machtswellust en de gewelddadigheid in welke systemen ze zich ook voordoen'.
Paul de Vree, Internationale Poesia Visiva , in de catalogus van Galerij Jeanne Buytaert,
tentoonstelling nov.-dec. 1972, p. 1.
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het geweten ondergaat in de door de machthebbers gemanipuleerde informatie' 12 •
Vanaf de vroeg-visieve werken, waarvan Revolutie (1968) beslist
het voornaamste iS13 , is er sprake van een vierledige thematiek.

Honger, 1974

Enerzijds komt de Vree op voor de algemeen-menselijke rechten als
leven, gezondheid, voeding, welzijn, genegenheid, kennis (b. v. STOP
THE KILLING, 1971 ; HaNGER, 1974) ; anderzijds verdedigt hij de
algemeen-morele waarden als zelfrespect, waardigheid, trouw, enz. (op
ironische wijze b.v. in Neem en eet dit is mijn lichaam , 1973, en Who is
afraid of Virginia Woolf?, 1973). Daarnaast waarschuwt hij voor ontaarding en decadentie, voor de verdwazing in de sport, de mode, de lichamelijke liefde, de syndicale actie (b.v. LOVE, 1973 ; STAKING, 1974 ;
J edermann sein eigner Fussball , 1974). Bovendien sluit hij af en toe aan bij
de anecdotische actualiteit (het meest sprekende voorbeeld hiervan : het
prachtige emiraven , 1974, waar de symbiose van letterteken, foto en
tekening perfect is).

12 Paul de Vree, in Numero monografico su Paul de Vree van Lotta Poetica 37-38,
(1974), p. 1.
13 Hij voert dit ontwerp ook uit in hout, op schijven die om een spil kunnen wentelen. De
idee 'revolutie = evolutie in revolutie' wordt aldus perfect 'uitgebeeld'.
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Elke vorm van geweld stelt hij aan de kaak : zowel de regelrechte agressie
als het laffe defaitisme, zowel de snavel en klauwen van het totalitarisme
als het gezichtsverlies, de besluiteloosheid van de democratie, zowel de
materialistische opwinding als de religieuze praal, zowel de onderdrukking door de groten als de weerwraak van de kleinen. Telkens klaagt hij
aan, scherpzinnig-ironisch en sarcastisch of gevoelig-pathetisch, zelf gegekwetst ; soms zelfs vertederd, tot medelijden bewogen voor de slachtoffers van de eigen, ingedronken dwaasheid (b.v. monomannekino, 1973)
of van de georkestreerde collectieve waanzin (b.v. PEOPLE, 1974).
Maar de onmeedogendheid en lelijkheid van oorlog en van wat doorgaans
ais politiek bedreven wordt, stoten hem het meest af ; daar is zijn bitterheid, zijn gramschap afgrondelijk en raakt ze haat en misantropie (b.v.
uomo , 1973 ; (W)AFFE, 1974). De Vree's wereldbeschouwing komt daarbij duidelijk tot uiting. Eerder dan een filosofische opvatting is ze eigenlijk
een tweeledig levensverlangen ; een hunker naar echtheid, te begrijpen als
hetvoortdurend produkt van een onderling altruisme, van een wederzijdse overheveling van de menswaardige eigenschappen tot een complementair en compleet bestaan ; en daaruit volgend een hunker naar een
wereld van waarden die ver uitstijgen boven de sinds 1789 traditionele
revolutieslogans: een wereld van gelijkwaardigheid, spontaneiteit,
scheppingsdrift, diversiteit, kleurigheid, speelsheid, zelfrespect en zelfkritiek, verwondering en bewondering, roekeloze tederheid, wederzijdse
aanhankelijkheid, vredigheid, ruimtelijkheid : eigenschappen die noch de
politiek, noch de godsdienst als motor vandoen hebben en die noch anarchistisch noch .materialistisch zijn. Maar die in de menselijke psyche als
vanzelf kunnen rijzen zodra stilte mogeIijk is, die tot ontpIooiing kunnen
komen als maar de keten egocentrisme-macht-egolsme-geweld wordt
doorbroken.

Middelen en materialen
Meer nog dan in zijn visuele poezie manifesteert de Vree zich als polyglot
in zijn visieve werken : Nederlands, Engels, Italiaans genieten als media
zijn voorkeur ; maar ook Duits, Frans, Latijn en de universele taal der
eigennamen worden aangewend. Dat is geen intellectualistische aanstellerij, het past bij zijn wereldbeschouwing als universeel mens.
Het materiaal in zijn poesia visiva is velerlei. Zijn voorliefde blijft echter
naar het tweedimensionele vel papier gaan, dat als drager fungeert voor
geschreven of gedrukte tekst (handschrift, typoschrift, sjabloonletters,
knipsels), beeldwoorden, fotocollage, of zelfs louter tekening, soms gehoogd met verf, textiel of een ander materiaal. Objecten gebruikt hij niet
graag (al beveelt hij het anderen weI aan) : hij zelfis 'schrijver' ; en ook als
hij grafische elementen gebruikt, blijft hij als graficus een taalgebruiker die
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dicht bij de etymologie van het Griekse werkwoord 'grafein'· blijft 14 •
Steeds meer past hij nochtans vanaf 1971 het kranteknipsel en de persfoto
in zijn werken in (hij komt mettertijd zelfs tot gouaches die de indruk
wekken krantefoto's te zijn : b.v. SOWETO, 1977 ; BRUSSEL, de blijde
intrede van de belastingen , 1977). Graag brengt hij twee contrasterende
foto's bij elkaar en verkrijgt hij aldus naast de grote onmiddeIlijkheid de
aantrekkingskracht van een doordenkertje (b.v. BELF(E)AST, 1971 ; XX
eeuwen, 1973). Woordspelingen die en als rudimentair overkomen en als
geraffineerd blijven boeien, zeker wanneer ze opgesloten zittenbinnen
een woordbeeld, zijn veelvuldig aanwezig (b. v. James Joyce Juice, 1972 ;
KISS-singer, 1973 ; (W)AFFE, 1974).
Het figuurgedicht, beeldwoord, pictogram, drie begrippen voor een voorstelling waarbij de letters van het woord gestileerd worden naar de uitbeelding van de begripsinhoud, is een uitdrukkingsmiddel waarvan de
Vree ongraag afstand doet, alligt het volgens hemzelf dichter bij de visuele
poezie dan bij de poesia visiva. Hij bereikt er overigens dikwijls erg
overtuigende resultaten mee. Black Power, 1972 ; de reeks Maskers,
1973 ; Ubu Roi , 1973 ; HONGER', 1974, zijn aangrijpende werken, zowel
door hun monumentale figuratie, hun plasticiteit, als door hun objectieve
strakheid. Gevoel voor compositie, voor lineariteit envlakverdeling, voor
seriele opsteIling (serieel uitzetten, zegt de Vree zelf) en voor ritme bevorderen de trefkracht van zijn werk. Daarmee staat hij ver van Dada en van
Sarenco (zijn onmiddeIlijke medestrijder). Zijn temperament dwingt hem
in de klassieke richting : orde, evenwicht, afwerking, eerbied voor de leesen kijkgewoonte zijn voor hem blijvende normen.
Een geometrische figuur als de cirkel (soms een bindende lijn, soms een
rad, soms aIleen de suggestie van de evolutie, de rotatie) is de geliefkoosde
dominant in zijn composities. Daarnaast ishet rooster als verdeling van
het blad een veelgebruikt, statisch en symmetrisch compositiemiddel. Op
de verticale lijnen kunnen de benen van kapitalen, maar ook wapenstokken, zuilen geplaatst worden ; in de vakjes kunnen letters, woorden,
symbolen 'serieel uitgezet' worden. Enkele horizontale lijnen kunnen een
gradatie suggereren, enz. De herhaling van vierkant en rechthoek compartimenteert niet aIleen de voorgestelde werkelijkheid, ze houdt ze ook
samen in een magisch net.
Cirkellijn en raster (zeldzaam is de dynamische diagonaal, nagenoeg afwe zig is de veelvormige explosie) getuigen niet aIleen van de rationele
instelling van de dichter, ze tonen ook, door hun eigen, intrinsieke expressie, zijn zin voor vereniging, verinniging, bezonkenheid, beslotenheid.

14 'Poezie omdat de makers van dit 800ft werk vaak meer van de literaire dan van de
beeldende kant komen, en zich nog steeds-meer met de erfenis van de woordgebonden poezie
gekonfronteerd voelen'. G.J.de Rook, vouwblad-catalogus Intemationale Visuele Poezie
1975, Amsterdam.
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De Vree is geen doe-mens, geen veroveraar, maar wei een man van de
daad ; geen schreeuwer, geen opruier, maar wei een mondige ; hij leeft
zich niet aan de oppervlakte uit, hij leeft intens naar verdieping toe.
Waarschuwend en vermanend is hij als de wijze 'richter' uit de Bijbel.

De wereld is zo iets om mee te schreien, 1977

Vandaar dat er geen bladen gevonden worden die 'volgekrabbeld' staan,
of bladen die aIleen maar foto zijn (gemakkelijk ready made ofjournalistick zelf genomen), of die niet meer dan een slagzin dragen. Hij voigt
daarbij niet aIleen zijn temperament ; maar hij bewaart ook bewust het
onderscheid tussen de affiche, de poster, de slogan, de persfoto, de reclamefotografie en het visief gedicht. (Soms is dat wei dansen op het
slappe koord ; niet altijd slagen visieve dichters erin binnen hun discipline
te blijven).

Ludo Frateur/De poesia visiva van Paul de Vree
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Een eerlijke didactiek
In de reclame is het tekstblad met zijn foto- en woordacrobatie het middel
om iets of iemand aan de man te brengen. Onrechtstreeks wordt een
materieel voordeel betracht. Wie reclame maakt of propaganda voert,
biedt een voorwerp, een dienst, een idee aan die voor hemzelf allicht
waardeloos is, tegen de prijs van een stem, een bedrag aan geld, een
afleggen van een vroegere overtuiging (als een misvatting). Vleierij, agressie, intimidatie, indoctrinatie, gehuld in zoetsappige ofjolige beeldspraak
overheersen in de reclame. Het driftleven, het sentiment van de 'Iezer'
wordt (vaak na wetenschappelijk onderzoek) bespeeld, een valse hierarchie van waarden wordt vooropgesteld, het denken wordt gekanaliseerd,
de verbeelding wordt misbruikt of ontluisterd.
Maar in de poesia visiva bevat het tekstblad geen verleidelijke waarheid,
geen verbloemde leugen, wordt het te geven antwoord niet schaamteloos
voorgezegd. Het visieve gedicht wekt door de realiteit van woord en beeld
een psychische activiteit, een mime geestelijke activiteit van animositeit
en betrokkenheid, waardoor (al is het maar even) een energie vrijkomen
wil om te handelen 15. Dat speelt zich vooral af in de sensibiliteit en het
primaire geweten van de lezer, zodat de ervaring inderdaad van esthetisch-ethische aard is. De poesia visiva overdondert dus niet, manipuleert niet, zoekt geen slachtoffer.
Integendeel, op het visieve gedicht (zoals op elk ander waarachtig gedicht)
kunnen talrijke antwoorden gegeven worden ; er is evenzeer plaats voor
humor als voor schouderophalen. Maar het kan als gegeven niet ontkend
worden, het heeft op een geestige wijze gelijk tegen conventie en conformisme in 16 •
De visieve poezie van de Vree is geen reclame, geen propaganda; ze biedt
een reeks elektrische schokken als een aide-mernoire aan de door zichzelf
verwaarloosde mens(heid).
Paul de Vree is als dichter de 'behoeder van zijn broeder'.

15 'AIleen de middelen van de poesia visiva zijn te vergelijken met die door de reclamejongens gebruikt worden : de poesia visiva is een verschijnsel op zichzelf' . Rossana Apicella,
Poesia visiva degli anni /972, in Poesia Visiva Internazionale , Studio Brescia, mostra 1,
Brescia, 1972, p. 2.
16 'Het onderzoek van het woord geschiedt in een dialectische betrekking met het beeld,
waardoor de aldus bekomen verbaal-iconische structuur een type van communicatie verwekt, die de bestemmeling (de kijker) zijn pas sieve houding doet opgeven en zijn oordeelsbekwaamheid door participatie stimuleert. Door de mass media om te zetten in mass culture
heeft de poesia visiva vandaag de dag haar eigen ruimte veroverd die ieder bestaande formele
expressie omvat en voorbijstreeft'. Paul de Vree, Notities omtrent het beeld in de visuele
poezie , in Radar, 7-8, oktober 1977, p. 38.
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Verzet in Irak en Afghanistan
L.L.S. Bartalits

Hoe overleeft het Iraakse regime ?
Op de vraag welk land het voorbeeld van Iran zal volgen kunnen de
Palestijnen en Syriers na de topconferentie te Bagdad in februari 1979geen
openlijk antwoord geven ; maar slechts weinigen zouden durven ontkennen dat Irak al de kentekenen van de volgende domino heeft. Geen enkel
Arabisch regime is, om te kunnen overleven, sterker bereid gebleken aIle
middelen te baat te nemen dan het Iraakse. Zo he eft het zich ruim elfjaar
kunnen handhaven. De Baathisten hebben zich zelden onveiliger gevoeld
dan sinds het vertrek van de Sjah. Daarom is het niet verwonderlijk dat zij
weer hun toevlucht nemen tot repressie en pragmatisme.
Dat de omvang van de repressie nu pas tot de buitenwereld begint door te
dringen is ten dele te danken aan de zelfbeheersing van sommige slachtoffers. Deze staan officieel zeer dicht bij hun vervolgers, omdat zij als
leden van het door de Baathisten geleide Nationale Front (opgericht in
1971)verplicht zijn tot absolute loyaliteit aan de revolutie van 17juli 1958.
In de praktijk is het Nationale Front een fictie, maar de coalitie van de
Baathisten met de communisten en twee kleinere groeperingen bestaat,
althans op papier. Zij is, tezamen met het verdrag van vriendschap en
samenwerking met de Sovjet-Unie, een van de middelen waarmee het
Iraakse regime zijn reputatie van progressiviteit handhaaft terwijl het een
allesbehaive progressieve politiek voert. Maar de zelfbeheersing van de
Iraakse communisten is volgens kranteberichten het breekpunt genaderd.
Zij staan voor een dee I achter de protestbewegingen die zich in de Westeuropese landen doen horen. Een van die bewegingen zegt te strijden voor
een democratisch Irak , bevrijd van de wreedheden van de 'Iraakse Savak'. Honderden communisten zijn uit Irak gevlucht. Een lid van het
centrale cornite verklaarde dat de communisten twee jaar lang gehoopt
hadden de Baathisten te overreden de vervolgingen te staken, maar het
werd aIleen steeds erger. In mei 1978 waren 36 communistische officieren
geexecuteerd omdat ze politieke activiteit in het leger hadden bedreven.
Op verlaten van de Baathpartij, of lid worden zonder een vroeger lidmaatschap van een andere partijbekend te maken, staat de doodstraf. In
1978 werden ruim 10.000 Irakezen gedwongen een verklaring van trouw
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aan de Baathpartij te ondertekenen ; degenen die weigerden werden gefolterd of onder zeer intensieve druk gezet.
Er is weinig reden om aan de juistheid van dit en andere getuigenissen te
twijfelen. Collectief meten de Arabische communisten met tweeerlei
maat, maar individueel kunnen ze even overtuigend zijn als ieder ander,
aldus The Guardian van 27 februari 1979. Bovendien wordt de algemene
teneur van hun verhalen bevestigd door de niet-communistische Iraakse
oppositie. De Koerden voegen er trouwens hun eigen klachten aan toe.
Volgens de Koerdische Democratische Partij zijn ongeveer een kwart
miljoen Koerden uit hun dorpen verdreven omdat het regime een ongeveer
20 kilometer brede bufferzone langs de Turkse en Iraanse grens heeft
gecreeerd. Zij zijn bijeengedreven in de zgn. autonome zone, waar de
levensomstandigheden volgens de oppositie afschuwelijk zijn. Een verbannen communistische leider zei dat zij de Baathisten nog een kans
wilden geven. Wat dit betekent is niet duidelijk. Ook al begint Moskou zelf
met verwijten te komen, het wil zich niet nog meer vijanden in de Arabische wereld maken.
Het grote keerpunt in het Iraakse beleid was de overeenkomst met Iran in
maart 1975. Niet aIleen werden sindsdien de communisten vervolgd ; ook
ayatollah Khomeini werd in 1978 het land uitgewezen, waarna president
Siddam Hoessein persoonlijk keizerin Farah Dibah vergezelde tijdens
haar politiek gemotiveerde pelgrimage naar de sji'itische heilige plaatsen
in Zuid-Irak. Onder het mom van superrejectionisme deed Bagdad
voorts al het mogelijke om de Syrische oppositie tegen president Sadat
te saboteren. En medio februari 1979 sloot Irak een weinig opgemerkte,
maar veelbetekenende veiligheidsovereenkomst met Saoedi-Arabie ,
Eveneens in februari uitte president Siddam Hoessein zijn verlangen naar
herstel van Iraks betrekkingen met de Verenigde Staten. Ret is onjuist te
denken dat Saoedi-Arabie na Camp David dichter genaderd is tot het
radicaal-Arabische kamp. Saoedi-Arabie is zichzelfgebleven, maar Irak is
Saoedi-Arabie dichter genaderd. De intensieve, semi-clandestiene samenwerking tussen beide landen is belangrijker dan de pro forma protesten van de Iraakse pers tegen bij voorbeeld het bezoek van Amerikaanse
militaire vliegtuigen aan Saoedi-Arabie. De Iraakse Baathisten voelen
zich erg bedreigd. Hun vervolging van de communisten komt voort uit de
vrees dat hun huis, evenals dat van de Sjah, op zoveel woestijnzand is
gebouwd. Van de communisten als zodanig hebben zij weinig te vrezen.
Wat zij werkelijk te duchten hebben is de vereniging van de sectarische en
etnische gemeenschappen die thans van de macht zijn uitgesloten. In de
communistische partij zijn reeds Sji'ieten uit het zuiden en Koerden uit het
noorden verenigd.
De Koerden zijn altijd onweerstaanbaar militant geweest. De erfgenamen
van Moestafa Barzani hebben het hoofdkwartier van de gereorganiseerde
Koerdische Democratische 'Partij weer op Iraaks grondgebied gevestigd
en de guerrillastrijders van de Peshmerga (in het noorden resp. noordoos-
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ten van Irak) laten zich niet verlammen door het reusachtige deportatieprogramma van het regime. Het Pankoerdisme blijft aantrekkingskracht uitoefenen, al wensen de Iraakse Koerdische leiders geen
steun te geven aan de secessionisten in Iraans Koerdistan. Zij willen
veeleer gebruik maken van het anti-Baathistische potentieel dat de'
machtwisseling mogelijk zou maken. In het bijzonder willen zij een Arabisch-Koerdisch oppositiefront bouwen.
De natuurlijke bondgenoten van de Koerden zijn de Sji'ieten in Zuid-Irak
die 60 tot 65 % van de totale bevolking uitmaken. Tot nu toe zijn zij passief
gebleven, maar ayatollah Khomeini zal de bedenkingen tegen politieke
activiteit hebben weggevaagd. Evenals in Iran heeft de sji'itische geestelijkheid een moreel gezag dat de sunnitische geestelijken missen. In zijn
boodschap van steun aan Khomeini had Bakr Sadr, een van de meest
gerespecteerde sji'itische geestelijken, duidelijk de Iraakse Baathisten op
het oog, toen hij zei dat ook andere tirannen de dag van afrekening
tegemoetgaan.

De Islam stelt de revolutie op de proef
Het op 18 april 1978 in Afghanistan aan de macht gekomen socialistische
en pro-Russische bewind is al geruime tijd in een gevecht verwikkeld met
rebellerende conservatieve islamieten.
Dezen zijn gestimuleerd door de gebeurtenissen in Iran. Steeds feller en
vaker wordt gestreden tussen guerrillero's en regeringstroepen in de oostelijke regionen, terwijl het bewind in Kaboel de onderdrukking opvoert
en belangrijke hervormingen doorvoert. Het conflict heeft een paar maanden geleden een internationale dimensie gekregen doordat de Sovjet-Unie
op 19 maart Pakistan, Iran en de Volksrepubliek China heeft gewaarschuwd zich niet te mengen in de Afghaanse revolutie.
In een artikel beschrijft Gerard Viratelle in Le Monde van 20 maart 1979
hoe uit de moord op 14 februari op de Amerikaanse ambassadeur in
Kaboel, Dubs, die eerst door rebellen werd ontvoerd, is gebleken dat er in
Afghanistan een vastbesloten oppositie tegen het nieuwe regime bestaat.
Voorts vertelt Viratelle dat de presentie en invloed van de Sovjet-Unie in
Afghanistan is toegenomen sinds de machtswisseling vorigjaar, waardoor
het land thans een niet gebonden satelliet van de Sovjet-Unie is.
In een tweede artikel gaat Viratelle inLe Monde van 21 maart 1979 nader
in op de door het huidige bewind getroffen vernieuwingsmaatregelen. Het
bewind heeft een nieuwe nationale vlag ingevoerd waarop de bevolking
niet met spontane vreugde heeft gereageerd. Na aanvankelijk gewekte
hoop groeit er nu wantrouwen bij de bevolking. Verzet binnen de leidersgroep werd aan het begin van de zomer van 1978 weggezuiverd, zuiveringen kwamen ook voor in de linkse en in nationalistische gelederen, conservatieve en religieuze groeperingen zijn hard aangepakt en de vroeger
heersende aristocratie uitgeschakeld. Daarmee is de politieke basis van
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het huidige bewind zo versmald dat het bijna in een isolement is geraakt.
Alles staat onder een straffe controle. AIle openbare gebouwen worden
zwaar bewaakt, evenals bruggen, elektriciteitscentrales, viaducten en
zelfs benzinestations. Gemiddeld is er op de grote wegen om de 20 kilometer controle. Experts van de Verenigde Naties moeten tien dagen van
tevoren toe stemming vragen om ontwikkelingsprojecten van de VN te
bezoeken. Ook diplomaten en toeristen moeten bij de autoriteiten melden
waarheen zij willen gaan. Nog steeds geldt de avondklok. De gevangenissen in het land zijn vol en nog steeds worden arrestaties verricht.

Landbouwhervorming
In deze atmosfeer heeft het bewind in minder dan een jaar maatregelen
getroffen die de sociaal-economische verhoudingen ingrijpend kunnen
veranderen, met de bedoeling het bewind van een politieke basis te voorzien, Een van de hoekstenen is de op 1 januari 1979 bij decreet nr. 8
uitgevaardigde landbouwhervorming. Deze is reeds ingevoerd in de regio's met een heet zomer- en gematigd winterklimaat. De landbouwhervorming houdt in dat niemand rneer grond mag bezitten dan circa zes
hectare per gezin. De daardoor vrijgekomen gronden worden verdeeld
onder arme boeren en pachters en aan half-nomaden. Daarmee is het
grootgondbezit afgeschaft en hebben 600.000 gezinnen een stuk grond
gekregen. Dit decreet nr.8 schrijft de verschillende vormen van landbouwbedrijven voor, verbiedt woekerrente en het verrichten van werk
voor atbetaling van gesloten leningen. Ookaan de verkoop van gronden
door de nieuwe eigenaren zijn beperkingen opgelegd.
Het effect van deze belangrijke hervorming is nog zeer beperkt omdat de
maatregel nog zo recent is. De problemen worden niet zozeer gevormd
door de toch al grotendeels gevangengezette ex-feodalen, als weI door een
geringe bereidheid van arme boeren, pachters en half-nomaden de hen
toegedachte grond in eigendom te nemen. Gronden immers van degenen
aan wie zij generaties lang onderworpen en dienstbaar waren. Veel weigeringen komen voort uit vrees voor een terugkeer van het oude bestel en de
gevolgen daarvan voor hun welzijn. Ook de nomaden zijn onwillig. Zo is
het voorgekomen dat van geweld werd gebruik gemaakt, opdat grond in
be zit zou worden genomen door arme boeren, pachters en nomaden. Een
hinderpaal is ook dat landbouwvoorzieriingen, zoals kredietverlening,
produktiecooperaties voor levering van zaaigoed en werktuigen, nog niet
of nauwelijks functioneren. Ais gevolg van de landbouwmaatregelen,
alsook bijkomende ongunstige klimaatsomstandigheden, moet rekening
worden gehouden met een voedseltekort in het land : zo wordt aangenomen dat dit jaar 400.000 tot 600.000 ton graan zal moeten worden ingevoerd, waarbij het moeite zal kosten dat van de Amerikanen los te krijgen.
Desondanks lanceerde het bewind op 21 april een omvangrijk programma om in vijf jaar tijd het analfabetisme uit te roeien. Het land telt
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onder zijn mannen ongeveer 90%, en onder zijn vrouwen vermoedelijk
bijna 98% analfabeten. Vijfjaar dus om 8,1 miljoen Afghanen in de leeftijd
van acht tot vijftigjaar te leren lezen en schrijven ! Bij het onderwijs zal de
nadruk worden gelegd op professioneel onderwijs. Ongetwijfeld zullen de
resultaten bij de verwachtingen achterblijven, maar ook alfabetisering zal
ingrijpende sociale gevolgen hebben, zoals een opvoeren van de verwach- .
tingen en een versnelde politieke bewustwording.
Het bewind he eft voorts regels vastgelegd i. v .m. de omvang van de
bruidsschat, dat wil zeggen een reductie tot vrijwel nul. Dit wordt door de
progressieven als een maatregel tot bevrijding van de armen beschouwd,
maar de Afghanen zien er een waardedaling in van hun dochters. De
quasi-onderdrukking van deze traditie zou dan ook als een boemerang het
huidige be wind kunnen treffen. Daarbij moet eraan worden herinnerd dat
in 1920 de Afghaanse koning-hervormer Amanoullah besloot de vrouwen
van de sluier te ontdoen wat hem zijn troon kostte. Afghanistan gaat in de
verhouding man-vrouw veel verder dan islamitische buurlanden als Pakistan door ook de vrouwen lezen en schrijven te laten leren.

Op weg naar een burgeroorlog
De vraag is of het revolutionaire bewind de beweging die thans wordt
ontketend onder controle kan bouden en in staat is een reactie te
weerstaan. WeI spreken de bewindsvoerders zelden van socialisme of
communisme om tegenstanders geen wind in de zeilen te geven. Op gebied
van landbouw en nijverheid worden de kleine bedrijven gestimuleerd.
Vastbesloten worden ook diverse oorzaken van ellende onder de bevol-.
king bestreden. Men neemt het risico van een scheppen van onevenwichtighedenvoor de politieke baten die men van de hervormingen verwacht. Voor de Afghanen telt echter zijn vrouw, zijn grond en zijn religie,
aldus (volgens Viratelle) een Afghaanse burger. En met name de godsdienst heeft het bewind al in het defensief gedrongen, gezien de reactie in
conservatieve en islamitische kringen.
Het nieuwe bewind in Afghanistan verhindert de moslems niet hun godsdienst uit te oefenen. Maar het feit dat de regering-Taraki uit de islamitische orde voortkomende praktijken aantast, beeft bij de moslems acbterdocht, kritiek en tenslotte fel verzet opgewekt. De strijd is een
paar maanden geleden aan de oppervlakte gekomen. Elke oppositionele
fractie heeft de heilige oorlog verklaard en sinds bet najaar 1978 heeft
Kaboel met reeel gewapend verzet te maken. In de strijd tegen dit verzet worden middelen gebruikt die averechts werken, zoals onderdrukking van de moslim-geestelijken van een moskee in Kaboel, en soms
ook van hun familie, het begaan van wreedheden jegens jonge verzetslieden, zoals in het dorpje Tagab op 75 kilometer ten noordoosten van
Kaboel, en het bombarderen van de stad Kamdesh in de provincie
Kounar.
De tactiek van het verzet is niet aIleen te opereren vanuit de grensgebieden
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doch in het land zelf te tonen dat zij er zijn en zo alom het verzet tegen het
zg. communistische regime te stimuleren. Naast een gematigd conservatieve groepering in Badackchan, nemen twee extreem-rechtse islamitische bewegingen aan het verzet deel, Het zijn de Islamitische Beweging
(Jamiyat-i-islami) en de Islamitische Partij (Hezh-i-islami), Zij streven
hetzelfde doel na -liquidatie van de regering-Taraki en vorming van een op
de Islam gefundeerde regering - met verschillende strategieen.
Leider van de Islamitische Beweging is U stad Rabbani ; een medewerker
van hem verklaarde te Peshawar in Pakistan dat de Beweging voor Islamitische democratie en dus voor een meerpartijenstelsel is, en tegen het
communisme wil strijden. De Beweging krijgt steun van de Pakistaanse
zusterpartij, die ook Jamyat-i-islami heet.

Internationaiisering van de Afghaanse kwestie
Eveneens te Peshawar (in Pakistan) zetelt de Islamitische Partij, waarvan
Gulbuddin Hekmatyar de leider is. Hij verzekerde dat de partij ongeveer
3.000 guerrillero' s en vele aanhangers telt, onder wie artsen, ingenieurs en
anderen met een goede opleiding. Ook Hekmatyar keert zich tegen het
bewind wegens zijn zgn. communistisch karakter en omdat het volgens
hem identiek is aan de Sovjet-Unie, een wrede onderdrukking praktiseert
en zich wegens gebrek aan steun van de bevolking dan ook niet lang zal
kunnen handhaven. De Islamitische Partij werd al door het vorige bewindde regering-Daoud - onderdrukt en lag ook overhoop met de Khalqgroepering die thans de macht in handen heeft. Volgens Hekmatyar kan
aIleen de Islam 'de mens beschermen tegen onrecht en uitbuiting enmoet
al wie het daar niet mee eens is worden bestreden'.
Beide Islamitische organisaties mikken op de sterke religieuze gevoelens
van de Afghanen, op hun weerzinjegens door het bewind uitgevaardigde
maatregelen en met name de landbouwhervorming. De Islamitische
Partij zegt meer gehoor te vinden bij de bevolking dan de Islamitische
Beweging, welke wordt verweten met de monarchie te hebben gecollaboreerd en die zich tot voor kort verzette tegen de vorming van een nationaal
bevrijdingsfront. Op 11 maart hebben de twee organisaties samen met het
minder invloedrijk lijkende Nationale Bevrijdingsfront besloten tot gemeenschappelijke actie tegen het bewind.
Noch de Islamitische Beweging noch de Islamitische Partij lijken momenteel te beschikken over een goed opgebouwde organisatie en genoeg
wapens om in Afghanistan een zgn. bevrijde zone te creeren, en dat is naar
aIle waarschijnlijkheid ook niet hun bedoeling. Het verzet zorgt echter
voor onveilige zones waarin aan het Afghaanse regeringsleger klappen
worden uitgedeeld.
De toekomst van het bewind en van het verzet is sterk afhankelijk van de
houding van de militairen, onder wie er zijn die weinig enthousiasme
hebben getoond om tegen hun landgenoten te vechten. Ten einde desertie
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te voorkomen worden acties door speciale eenheden uitgevoerd. Voorts
worden versterkingen overgebracht naar onveilige zones. Zo raakt een
leger van circa 100.000 man geleidelijk aan betrokken bij een burgeroorlog
tegen enkele duizenden guerrillastrijders.
Volgens het bewind-Taraki is er echter geen sprake van verzet tegen de
revolutie doch van buitenlandse inmenging. Pakistan kan nauwelijks anders doen dan vluchtende Afghanen asiel verlenen. Islamabad ontkent het
verzet aan te moedigen of guerrillabases toe te staan, maar doet weI een
oogje dicht. De vluchtelingen (tot nu toe ongeveer 50.000 tot 70.000)
klagen over de geringe humanitaire hulp van Islamabad, maar zij bevinden
zich in grensstreken waar stammen wonen die een hoge mate van autonomie bezitten of waar veel wordt gesmokkeld zonder dat de Pakistaanse
regering haar gezag kan laten gelden. Het merendeel van de vluchtelingen
behoort tot de Pachtous evenals de meerderheid in de noordoostelijke
grensprovincies van Pakistan. Bovendien is de Jamyat-i-islami van Pakistan de belangrijkste politieke beweging in het Pakistaanse kabinet van
generaal Zia-ul-Haq en ook het staatshoofd zelf is nauw verbonden met
deze politiek-religieuze stroming. Via de Jamiyat-i-islami wordt ook de
nog bescheiden Saoediarabische hulp aan het Afghaanse verzet doorgeleid. Pakistan is echter zeer op zijn hoede uit vrees voor een aanwakkeren
door Kaboel van de sluimerende problemen Balotchistan en Pachtounistan.
De gebeurtenissen in Iran met het aan de macht komen van de ayatolla
Khomeini hebben een aanzienlijke invloed uitgeoefend op de Afghaanse
rebellen, ook al zijn zij Sunnieten en geen Sji'ieten. Het verzet lijkt er
zeker van te zijn dat Iran hen te hulp zal komen. Ook vanuit het Westen
dreigt gevaar nu in de westelijke grensgebieden zich tal van Afghaanse
vluchtelingen hebben verzameld, waarop het Iraanse kabinet 9P 18 maart
de grens met Afghanistan heeft afgesloten. Dit om de stroom vluclitelingen
in te dammen en beschuldigingen van Kaboel en Moskou over inmenging
te voorkomen. De Sjah had echter destijds al steun aan het Afghaanse
verzet beloofd en het huidige Iraanse be wind zal niet lang met de handen in
de schoot kunnen blijven zitten. Zo heeft de min of meer liberale ayatolla
Chariat Madari, de tweede in de moslemhierarchie, opgeroepen dat 'aIle
moslems in de wereld de Afghaanse moslems moeten steunen'.
De regering-Taraki heeft onder invloed van Russische adviseurs het
nieuwe Iraanse bewind snel erkend en deed dat zeker ook om de
tienduizenden Afghanen die in Iran als gastarbeiders werken niet in moeilijkheden te brengen. De troebelen in Iran hebben de geldstroom van
gastarbeiders al verminderd ten ongunste van de Afghaanse betalingsbalans, terwijl ook een aantal gastarbeiders naar Afghanistan is teruggezonden.
Het is moeilijk te zeggen ofhet waaris dat duizenden Iraanse soldaten zich
vermomd bij de terugkerenden hebben gevoegd, zoals door Kaboel bij
herhaling is beweerd.
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Dit soort beschuldigingen lijkt te passen in een opzet de schuld voor de
problemen waarin Kaboel is geraakt op buitenlandse inmenging te
schuiven. Moskou heeft daarmee echter impliciet erkend dat Kaboel in
moeilijkheden zit.
De Sovjet-Unie he eft echter wat snel Pakistan, Iran en de Volksrepubliek
China ervan beticht in troebel water te willen vissen. Daarmee heeft
Moskou een intemationalisering van de Afghaanse kwestie versneld, wat
nujuist door de rebellen wordt gewenst. Dat pro-China krachten in Afghanistan van betekenis zijn is vrijwel uitgesloten. Dat de Islamitische rebellen steun vinden in het cordon sanitaire van het islamitische Iran en.
Pakistan is zeker waar, doch de voornaamste basis van het verzet wordt
gevormd door de islamitische en nationalistische sentimenten onder de
Afghaanse bevolking zelf.
Dat Moskou zo fel tekeer gaat tegen de islamitische contra-revolutie in
Afghanistan contrasteert met de houding die het jegens Iran heeft aangenomen. Het getuigt van vrees bij het Afghaanse conflict betrokken te
raken en zichdaarmee de woede van de islamitische wereld op de hals te
halen. Dit met gevolgen voor eigen land waar moslems in het zuiden van de
Sovjet-Unie wonen. De behoedzaamheid van de Kremlinleiders is dan
ook ingegeven door enerzijds ongerustheid over een te diep verwikkeld
raken in de Afghaanse problemen, en anderzijds de wens een satelliet te
beschermen.
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De bezetting van RBP,
een laboratorium van de
arbeidersbeweging!
Leo Geerts

Sinds 1 september 1978 - meerdan negen maanden lang dus - houden de
arbeiders van de Belgische Petroleumraffinaderij RBP aan het vierde
havendok in Antwerpen hun bedrijf bezet. RBP is als oudste raffinaderij
(1934)2 als het ware de bakermat van de petrochemische industrie die zo
gigantisch is uitgegroeid in het Antwerpse havengebied. De laatste eigenaar was de Amerikaanse multinational Occidental Petroleum (Oxy), een
wereldconcern dat op de meest diverse gebieden werkt (petroleum, steenkool, harde plastics, afvalverwerking, metaalbekleding, meststoffen,
solfer- en fosfaatverwerking... ) en in de meest uiteenlopende landen (o.m.
Belgie , Nederland, Zwitserland, Rusland, Polen, Peru, Brazilie), Tot
1972, d.w.z. toen Oxy pas sinds vier jaar RBP bezat, werd de Antwerpse
raffinaderij op een normale manier geexploiteerd. Daarna, vooral vanaf
1974, ging het bergaf, bijna volgens een vooropgezet plan.
In 1972 ging Oxy, dat voor zijn rowe olie uitsluitend op Libie was aangewezen, door de knieen voor de eisen van kolonel Kadhafi. Anthony
Sampson ziet daarin de prelude voor de oliecrisis van 1973. Immers, wat
Libie verkreeg van een atbankelijk Oxy, dat moesten de Opec-landen,
zodra ze een front maakten, ook kunnen verkrijgen van aIle 'zeven zusters' (Esso, Gulf, Texaco, Mobil, Chevron, BP en Shell). Nooit hebben de
'zeven zusters' het aan Oxy vergeven, .dat deze firma het front van de
oliebazen doorbrak. De weerslag voor RBP in Antwerpen, een klein
brokje uit het Oxy-imperium, liet niet lang op zich wachten : bijna systematisch werd de Belgische dochter in haar hemd gezet, hetzij door de
verkoop van het VIP-distributienet, hetzij door een beleid van afvloeiing.
1 Leo Geerts, De Bezetting van RBP, Kritak, Leuven (Van Gennep, Amsterdam), 246
pp., 295 B. Fr. Deze kroniek gaat tot februari 1979 en schetst de sluiting en bezetting van
RBP.
2 Dat de raffinaderij 'verouderd' zou zijn, wordt tegengesproken door de volgende
feiten. Nog injuni 1978 ontving het Antwerps stadsbestuur van RBP een aanvraag voor het
exploiteren van een hoogdrukstroomgenerator. In mei 1978 was nog een ontzwavelingstoren
afgewerkt, die nooit gewerkt heeft. Trouwens, de olie-raffinage lijkt meer op speculatie in
grondstof dan op produktie : in heel korte tijd worden heel hoge winsten gemaakt. Cynische
technici van Badger (dat raffinaderijen bouwt) beweren dat een raffinaderij op 2jaar haar geld
moet opgebracht hebben. Geen wonder, dat bv. in Italie vermolmde raffinaderijen rendabel
worden genoemd en in Belgie verzorgde installaties onrendabel.
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De arbeiders van RBP, die dit dag na dag hebben meegemaakt en kritisch
bekeken, geloven dan ook niet in de verklaringen die het grote publiek zo
vlot geslikt heeft. De oliecrisis van 1973 lijkt hun een minder plausibele
verklaring dan het feit dat Oxy toen al zijn winst binnen had en uit de
Europese olie wou wegzwemmen, liefst zonder veel moeilijkheden. Ver-·
volgens wezen ze mij erop, dat ze ook niet geloven dat de sluiting een
gevolg is van de overcapaciteit van de Europese raffinaderijen ; ze denken
eerder dat de markt - mede door de ruzie tussen Oxy en de zeven zusters,
mede door het aandeel dat Oxy tot 1978 had in de Noordzeeolie - gewoon
anders verdeeld werd. Hoe zouden ze anders het feit uitleggen dat hun
bedrijf gesloten wordt, maar dat Esso in hetzelfde jaar nog miljardeninvesteringen doet ? En al kunnen ze zich bij een reeel failliet van hun bedrijf
desnoods nog neerleggen, zolang ze redenen genoeg hebben om aan een
spelletje achter de schermen van de macht en de markt te geloven, vertikken ze het, de eerste slachtoffers te zijn van de olie-speculanten.
In de tweede plaats zijn ze door Oxy natuurlijk behandeld met de arrogantie
van de macht. Normaal, d.w.z. wanneer er geen duidelijke en dringende
economische redenen zijn, wordt zo'n sluiting drie maand van tevoren
aangekondigd. De beslissing van Oxy om begin september 1978 te sluiten,
werd door de RBP-directie aan de ondememingsraad meegedeeld begin
augustus van hetzelfde jaar. Dat was trouwens niet de enige regeling uit de
CAO's van 1959 en 1960, bekrachtigd door een Koninklijk Besluit van
1975, die niet werd geeerbiedigd, Daarin wordt namelijk ook het bestaan
van petroleumarbeiders erkend, wat erop neer komt dat de petroleumbazen verplicht zijn ontslagen arbeiders elders in de eigen sector te werk te
stellen. De vakbonden hebben vooral dit punt erg zwaar opgenomen en
zijn tot vandaag blijven ijveren voor de naleving van dit aspect van de
sociale-vredesverdragen. Maar de vereniging van de petroleumfirma's, de
Belgische Petroleumfederatie, heeft van in het begin geweigerd ook maar
een poging te doen om deze afspraak te eerbiedigen, integendeel. Hoewel
Esso bereid was een dertigtal mensen van RBP op te nemen, weigerde P.
Hatry, voorzitter van de federatie, hier ook maar over te praten.
Vanwaar die botte onwil van de Belgische patroons ? Vooreerst is er de
bestaande overcapaciteit, die hen deed vrezen dat RBP een precedent zou
worden waarop de arbeiders van bv. het bijna-sluitende Albatros zich
zouden kunnen beroepen. In de uitspraken van P. Hatry vallen echter
enkele formuleringen op (zoals deze : 'Ik wil niet onder druk praten')
waaruit een bewuste anti-vakbondshouding blijkt. Zeer veel RBP-arbeiders geloven dan ook dat ze 'gestraft' worden voor hun militante vakboudstraditie, dat het patronaat 'de rode burcht' in de Antwerpse haven
wil vemietigen. Dit past overigens in een recente evolutie : ook de vakbondsafgevaardigde van SIBP, Miel De Bruyne, werd in 1976 op een
dergelijke manier 'genekt' : hoeweI hij een volkomen legitieme staking
begon, na ruggespraak met de vakbondsleiding en raadpleging van zijn
mensen, werd hij ontslagen ; hij zou een 'wilde staking' uitgeroepen
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hebben ; ook al werd de staking door de vakbonden onmiddellijk erkend,
in 1978 gaf de Antwerpse rechtbank de ontslaande patroon gelijk. Tegen
deze achtergrond wordt de kittelorigheid van de RBP-arbeiders nog begrijpelijker.
De niet al te 'arbeideristische' lezer zou het bovenstaande kunnen zien als
een subjectieve interpretatie. Hij mag evenwel de kwade trouw vanwege
de patroon niet onderschatten. Zo was de spanning op RBP al maanden
van tevoren voelbaar, al was er geen sprake van sluiting ; maar het bedrijf
draaide op een laag toerental. Maar het zat weI vol met ruwe olie en
produkten. Twee maand voor de sluiting schatte een arbeider die voorraad
nog op 'toch weI zoiets als een miljard frank'. Een van de redenen waarom
de sluiting geen drie maand van tevoren werd aangekondigd ? Een feit is
dat de directie van RBP het personeel he eft misleid, toen de grootscheepse
operatie begon om deze produkten, tot en met de ruwe olie, de grondstof
zelfvan een raffinaderij, weg te slepen. Men maakte de arbeiders wijs dat
een nieuwe levering van ruwe olie uit Libie werd verwacht en dat daarom
het-bedrijf ontruimd moest worden. Was het geen toppunt van redelijkheid
dat de arbeiders dit lieten gebeuren tegen beter weten in ? Wie kan men in
zo'n geval van kwade trouw beschuldigen ? Wat is dat voor een oplichtersklucht, .wanneer een bedrijf tijdens weekends met kunst-en-vliegwerk
en leugens leeggehaald wordt ? En een mogelijke sluiting ten stelligste
wordt ontkend ?
Wat konden de arbeiders nog doen, daarna, toen de sluiting openlijk - voor
binnen een maand - bekend werd gemaakt ? Naast de bezetting, waarvoor
ze de steun van hun vakbond nodig hadden, was er ook nog het wapen van
de politiek. Wat zouden onze parlementariers kunnen doen om Oxy en de
Petroleumfederatie te dwingen de clausules van de CAO's en het KB na te
leven ? Ook dat bleek onmiddellijk een illusoire onderneming, De (christen-democratische) Staatssecretaris voor Streekeconomie Mark Eyskens
liet dadelijk weten dat er van een ovemame van RBP door de staat geen
sprake kon zijn. Zijn (socialistische) collega, de Minister voor Economische Zaken, Willy Claes was iets milder: misschien kon de asfaltproduktie overgenomen worden, aangezien die in het verleden sowieso aangewend werd voor de Belgische wegenwerken. En misschien konden de
opslagtanks dienen voor de stockering die het crisisplan van de toenrnalige
regering Tindemans II voorzag. Maar ook van socialistische zijde bleefhet
bij vage beloften. De idee, dat de regering door een staatsbedrijf inzicht
zou kunnen krijgen in de jungle van de petroleumprijzen, bleef dode letter.
Integendeel : negen maanden lang speelde Mark Eyskens de oliebal door
aan Willy Claes ; beide ministers speelden een indrukwekkend pingpongspelletje met de controverse tussen overheids- en prive-initiatief. Het
pleit niet voor de geloofwaardigheid van Willy Claes, dat hij de eis van zijn
partij om in de regering Martens mee te draaien, met name : een oplossing
voor RBP, ondertussen totaal vergeten is ... 3 • Het pleit veel meer voor
3 De Nieuwe Gazet, 20 juni 1979.
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Mark Eyskens' geloofwaardigheid dat hij uiteindelijk toch een koper kon
opsnorren, Coastal States Corporation.

Laboratoriumsituatie
De vakbeweging heeft hedendaagse problemen : ze wordt enerzijds geconfronteerd met multinationals zoals Oxy die nogal willekeurig kunnen
optreden ; anderzijds heeft ze af te rekenen met haar politieke vrienden,
die tegenover een multinational machteloos blijken. Daarmee loopt parallel, dat ze minder dan vroeger op haar basis kan rekenen : de vakbondstop is nooit helemaal zeker ofhij de massa aangeslotenen achter zich
heeft, weet ook nooit heel duidelijk of zijn bedoelingen nog weI kloppen
met die van de kleine man. Ook daarover staan er heel heldere getuigenissen in het RBP-boek. Maar ook van het tegendeel : het is vaak niet mooi
meer wat mensen hun eigen vakbond allemaal toedichten.
Rond RBP kristalliseerden zich al deze gegevens : het ging om een multi,
de vakbond had zo zijn moeilijkheden, de politici speelden hun machteloze show, de kleine man kon zichzelf nog nauwelijks herkennen in wat
'op hoger niveau' over hem werd beweerd.
In mijn boek zelf heb ik deze elementen niet geanalyseerd. De bedoeling
was een documentaire te maken waarin de elementen aanwezig zijn die de
lezer nodig heeft om zich een oordeel te vormen. Dat is me niet altijd in
dank afgenomen. Mensen uit de Communistische Partij, die overigens
nooit een partijpolitieke, maar altijd een reele bekommernis om een oplossing voor de RBP-bezetters toonden, verweten me die neutraliteit. 'Het
volstaat niet sceptisch te zijn', zeiden ze. Een altematieveling die voor
Altinforrrr' de vakbondswerking bestudeert, meende echter juist dat ik me
door de communisten op sleeptouw had laten nemen, terwijl zijn collega
yond dat ik tezeer 'achter de vakbond stond'. Marcel Schoeters, de
spilfiguur tussen ABVV-top en RBP, daarentegen yond dat ik met hem
had moeten samenwerken... Kortorn, de meest tegenstrijdige appreciaties
ontstaan doordat ik zoveel mogelijk een eigen analyse en een eigen opinie
buiten het boek heb gehouden".

4 Alternatieve Informatie , een documentatiecentrum.
5 De bittere strijd van AIle Macht Aan De Arbeiders tegen de Communistische Partij zelf
is een verhaal apart. Nauwelijks was ik aan het boek aan het werken, of een lid van het
hoofdbestuur van Amada kwam op bezoek en legde twee dingen uit : 1. dat de uitgeverij Epo
niets met Amada te maken had, 2. dat ik het boek beter bij Epo kon uitgeven dan
bij het Masereelfonds. Kortom, Amada wilde de CPB het boek afsnoepen. Zelf verkoos ik
Kritak, dat buiten de partijen blijft. Toen alle pogingen om mijn tekst te krijgen te pletter
liepen op mijn voorkeur voor de (Moskourcommunisten en Kritak, hoorde ik van Amadamilitanten opeens over een boek dat zij gingen maken. Aangezien mijn boek gepland was voor 8
mei 1979 stoomden zij hun boek over de vrouwen, RBP buiten de muren, Epo, Antwerpen,
125 B. Fr., klaar tegen 1 mei. Een en ander leidde ertoe dat de eerste exemplaren van mijn
boek dan ook maar op die datum verspreid werden tot groot genoegen van de bezetters van
RBP.
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Toch meen ik dat juist een documentair boek diende geschreven te worden, omdat daarin niet de slogans en de opinies, maar de feitelijke situatie
beschreven wordt ; het gebeurt al te zelden dat bijvoorbeeld de menselijke
dramatiek van een bezetting aan bod komt ; die zit er nu volop in. Maar dit
belet niet dat ik de bezetting van RBP als een echte kristallisatie van de
belangrijkste vakbondsproblemen zie. Het is wellicht nuttig bij wijze van
voorbeeld een moment uit het boek te lichten en de gegevens kritisch te
analyseren. Het meest voor de hand liggende moment is de manier waarop
de algemene petroleumstaking van 9-30 mei 1978 beeindigd werd.

De mislukking van een staking
De situatie was zeer ongunstig voor een algemene staking in september
1978. Een mooie nazomer behoedde de consument voor een te hoog
stookolieverbruik. Vanover de grenzen kon massaal petroleum ingevoerd
worden. Allerlei bedrijven bleven leveren dank zij het werk van de bedienden. Eerst en vooral had er dus een actieve steun vanwege Nederlandse, Duitse en Franse petroleumarbeiders moeten bestaan, liefst geruggesteund door de chauffeurs die - in de Nederlandse formulering Belgie daadwerkelijk als 'een besmet gebied' hadden moeten behandelen.
Vervolgens zouden de havendiensten en de scheepvaart hebben moeten
meewerken, evenals het spoorwegpersoneel dat het lossen en laden van
petroleumprodukten op zich neemt. Het was op zijn minst riskant een
staking te beginnen, zolang die elementaire afspraken niet bestonden. Nu
bleef het bij 'aanbevelingen' en 'solidariteitsverklaringen' die de
oliestroom naar Belgie niet konden stoppen.
Daaruit volgt, dat de petroleumstaking moest kunnen rekenen op een zeer
grote inzet van de petroleumarbeiders en op passieve steun van de bedienden. Die laatste was er niet. De eerste bestond slechts bij een beperkte
groep : te weinig mensen waren bereid aan de grens met de tankwagenchauffeurs te discussieren, aan de fabriekspoorten met de bedienden die
arbeiderswerk deden of met de arbeiders van de kleinere bedrijven. Uit de
getuigenissen van de RBP-bezetters bleek dat veel te veel piketacties voor
rekening van veel te weinig mensen kwamen. Bovendien dienden zij de
bezetting desnoods te verdedigen tegen een inval van de rijkswacht ...
Toch had de staking resultaten. Bepaalde chartervluchten vanuit Belgie
vielen zonder kerosene en de lijnvluchten dienden door het leger bevoorraad. Er was sprake van dat ook enkele industrieen plat gingen vallen bij
gebrek aan petroleum. De politiek van de petroleumbazen bestond erin,
dit zoveel mogelijk te verdoezelen door de bevoorrading te concentreren
op Brussel, Antwerpen, Gent en Luik. Dat er elders pompen droog stonden vieI dan minder Ope De overheid verzorgde de zogenaamde 'vitale
behoeften' (ziekenhuizen o.m.), wat de controle door de arbeidersnog
moeilijker maakte. Stilaan maar zeker begon de rijkswacht grimmiger en
grimmiger op te treden tegen de stakingsposten.
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In de derde week werd er dan ook een breekpunt bereikt. Net op dat
moment wenste de vakbond zijn achterban te raadplegen en die raadpleging leidde tot een negatief resultaat : slechts 63% wenste de staking voort
te zetten, wat 3% beneden de vereiste 2/3 meerderheid is. De staking werd
afgelast net op het ogenblik dat de resultaten zichtbaar konden gaan
worden.
Daarover is een en ander te doen geweest. Sommigen zeiden dat de
vakbonden onder druk van de regering de staking bewust hadden beeindigd. Dit is niet per definitie uitgesloten, wanneer men achteraf de houding
van de BSP bekijkt en ziet hoe het ping-pongspelIetje tussen Claes en
Eyskens uiteindelijk leidde tot de verklaring van Claes dat de asfaltafdeling na negen maand niet meer rendabel is, waarmee een kiesbelofte
werd verloochend. Maar anderzijds heeft de vakbond ook degelijke argumenten. Laten we die eerst even bekijken.
Het"was een tactiek van de patroons, dat vooral in de derde week van de
staking geruchten werden verspreid over toenemende werkwilligheid : bij
de raffinaderij SIBP zouden 100 arbeiders een verklaring hebben ondertekend dat ze door de vakbond tot staken werden verplicht ; bij Esso zouden
er 30 werkwilligen zijn ; enzovoort. Een vrij geheimzinnige zaak, waarin
de brief met de 100 handtekeningen uit veiligheidsoverwegingen bij een
deurwaarder zou zijn gedeponeerd, waarbij gevechten ontstonden tussen
jonge , nog niet als petroleumarbeider erkende werknemers van Esso en
een stakerspiket ... Dit diende weI degelijk onderzocht te worden. Het
gebrek aan mensen voor de piketten wees trouwens in dezelfde 'werkwillige' richting.
Hoe werd de basis geraadpleegd ? Een referendum onder aIle arbeiders
werd verworpen, omdat gevreesd werd dat de vrouwen - onder de indruk
van de alarmerende persberichten over geweld en sabotage, vooral in de
rechtse kranten - hun mannen onder druk zouden zetten. Dus werd het een
stemming onder vakbondsafgevaardigden van het gemeenschappelijk
front ACV-ABVV. Hoewel het ABVV 11,9% meer mensen vertegenwoordigde, werden de mandaten gelijk verdeeld : elke vakbond kreeg er
veertig. Dat lijkt sterk op een manoeuvre om de minder militante invloed
van het ACV te doen doorwegen ; anderzijds kan het ook verklaard
worden als een afspraak bij het vormen van een gemeenschappelijk front.
Evenwel, uit protest tegen die procedure weigerden de arbeiders van
Feluy mee te stemmen, wat moreel hoogstaand is, maar de werkwilligen
nog meer kracht gaf.
Wat bleek echter achteraf ? De arbeiders van SIBP weigerden de maandag
na 30 september het werk te hervatten. Pas nadat Marcel Schoeters hen
had gewezen op het feit, dat ook hij zich bij een democratische beslissing
diende neer te leggen en dat de activiteit van de SIBP-arbeiders bij de
piketten nooit bijzonder groot was geweest, aanvaardden de arbeiders de
beslissing en gingen de fabriek binnen. Was dit alleen maar een demonstratie van de meest militante arbeiders om de geruchten over hun 'werk-
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willigheid' tijdens de derde week uit de wereld te helpen ? Of kwam hier
een conflict aan het licht tussen de reele motivering van de basis en wat de
vakbondssecretaris over die motivering dacht ?
Het is vrij moeilijk hier uit te maken wat er aan de hand was. Immers, een
vakbondssecretaris handelt niet vrij naar zijn impulsen : hij is de spit
tussen de achterban, die hem moet kunnen vertrouwen, en de andere
secretarissen van de andere sectoren, die de acties van zijn achterban
moeten kunnen accepteren. Het is niet denkbeeldig, dat er in de andere
sectoren enige argwaan bestond tegenover deze staking, omdat ze de
mislukte staking voor Miel de Bruyne nog in hun achterhoofd hadden en
vooral : omdat aIle sectoren met bedrijfssluitingen te maken hebben en
men moeilijk aIle bedrijven kan gaan bezetten ... Wat bij de achterban
zeer redelijk schijnt, is voor de andere sectoren vaak moeilijk te accepteren, en dan staat de vakbondssecretaris tussen twee vuren.
In ieder geval was er al een conflict met de bedienden geweest, die niet
meestaakten, en die daarom waren uitgescholden voor hun gebrek aan
solidariteit. Hier geldt dezelfde opmerking als wat de internationale afspraken betreft : de vakbonden staan nergens, omdat hun opdeling in
bedienden en arbeiders het verdeel-en-heers-spelletje van de patroon in de
kaart speelt. Ook hier had er lang v66r de staking al wat meer moeten
gesaneerd worden.
Men heeft, kortom, zeer veel argumenten om de houding van de vakbonden op redelijke gronden te verklaren. Er zijn slechts enkele argumenten om de 'druk van de regering' teaccepteren, al dient hier on middeIlijk, nogmaals, bij gezegd te worden: de geloofwaardigheid van de BSP
heeft niets gewonnen bij het verloochenen injuni 1979 van de kiesbelofte
'een oplossing voor RBP'. Dit laatste blijft een pijnlijke angel in het
vakbondsvlees.
Mijn conclusie uit dit alles is dus genuanceerd : hoewel ik niet geloof aan
fabeltjes over 'druk' op vakbondsleiders, meen ik dat de vakbond op
langere termijn veel meer had kunnen doen om een staking als deze
degelijk voor te bereiden, om de voorwaarden te scheppen waarin ze niet
noodzakelijk doodbloedt. Drie grote, mislukte stakingen aan de Antwerpse haven (dokstaking, De Bruyne, RBP) in tien jaar zijn niet bemoedigend voor de toekomst. Wijzen de uitslagen van de jongste sociale
verkiezingen trouwens niet uit dat de minst militante vakbond, het ACV,
vooruitgaat ten nadele van het AB VV dat maar al te vaak de kastanjes uit
het vuur haalt, maar zich daarbij ook te vaak de vingers verbrandt ? Het
enthousiasme van de ABVV-militanten leeft ook niet van woorden aIleen.
En indien verbale radicaliteit te vaak tot mislukkingen leidt, tast ze dat
enthousiasme onwillekeurig grondiger aan dan een voorzichtiger houding,
ook al is zo'n voorzichtiger houding niet aangepast aan bijvoorbeeld de
solidariteit en de inzet van de Rl3.p-bezetters. Het zal nog lang duren
vooraleer een evenwicht gevonden wordt tussen de spontane acties aan de
basis (die vaak ten onrechte aanlinkse groepen worden toegeschreven -
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zoals 'dokstaking is Amada', 'RPB is KP' enzovoort) en het coordinerend
beleid van de vakbonden. De gegevens over de RBP-bezetting kunnen in
ieder geval dienen om daarover enige klaarheid te scheppen. *

* Bij het ter perse gaan van dit nummer was het RBP-probleem opgelost, De bezetters
accepteerden de selectieproeven van de nieuwe eigenaar Coastal Gas, waardoor 100 arbeiders weer in 'hun' fabriek aan het werk konden. Vrijwillig aanvaardden 23 het prepensioen en 21 de gouden handdruk. De bezetting leverde dus 100 arbeidsplaatsen op voor de
eigen mensen, maar de vreugde hierom was zeker niet onverdeeld, vermits nog II" werkwilligen toch de gouden handdruk moesten aanvaarden. De bezetters legden zich hierbij
neer ; 1 van deze 11 heeft intussen elders werk gevonden.
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Exegetische methoden
toegelicht aan de hand van Marcus
Pane Beentjes

Met een tussenpoos van enkele maanden vonden in Nederland .twee
promoties plaats over hetzelfde onderwerp : het evangelie van Marcus.
Om een drietal redenen willen we deze beide studies! in een overzieht wat
nader aan U voorstellen. Vooreerst valt op dat beide proefsehriften op
preeies dezelfde plaats in dit evangelie een aanvang nemen (in Me 10:46),
maar dat de argumentatie voor deze eaesuur totaal versehillend is.
Ten tweede wordt de lezer van beide werken geeonfronteerd met het
gegeven, dat de auteurs het slot van hun gedetailleerd onderzoek niet op
dezeIfde plaats situeren, maar in nogal ver van elkaar verwijderde passages. FarIa ziet Me 12:40 als afsluiting van de perikope die in 10:46 begon,
Den Heyer is van mening dat Me 13:37 ais het einde van deze teksteenheid
moet worden besehouwd. Tenslotte moet bij een beoordeling van deze
dissertaties het nodige gezegd worden over de onderling sterk afwijkende
methode die de auteurs in hun onderzoek hebben gebruikt.

P.J. Faria
FarIa heeft zieh in Me 10:46-12:40 verdiept vanwege de laeune die hij in de
wetensehappelijke literatuur meende aan te treffen : ' ... een bevredigend
gedetailleerd form- en redaktionsgesehiehtlieh onderzoek van dit gedeelte
van het Marcusevangelie ... ontbreekt nog nagenoeg geheel'". Wateen
dergelijk form- en redaktionsgesehiehtliehe analyse preeies inhoudt,
brengt hij even verderop aldus onder woorden : 'een sehets te ontwerpen
van de gehele wordingsgesehiedenis van Me 10:46-12:40, vanaf de aIleroudste vorm van de zelfstandig in de ehristelijke gemeente gefunetioneerd hebbende kieinste Iiteraire eenheden en hun oorsprong, en hun
ontwikkeling tot en met het stadium waarin de eindredakteur van het
Mareusevangelie het hem ter besehikking staande materiaal tot een eigen
1 P.J. Faria, Jezus' oordeel over Israel. Een form- en redaktionsgesehiehtliehe analyse
van Me 10,46-12,40, Kok, Kampen, 1978, XI + 581 pp.
C.J. den Heyer, Exegetische methoden in discussie . Een analyse van Markus 10,46-13,37,
Kok, Kampen, 1978, .222 pp.
2 Faria, p. 3.
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sectie in zijn evangelie heeft verwerkt'3. Wie bovenstaand citaat even op
zich laat inwerken en het enige malen rustig herleest, zal merken dat in de
aldus geschetste werkwijze een flink aantal vooronderstellingen aanwezig
zijn, waarvan het goed lijkt ze thans uitdrukkelijk naar voren te brengen.
Daarbij kan men enerzijds een cluster maken van historische implicaties
die aan deze werkwijze inherent zijn, terwijl anderzijds de gevolgen van
deze methode op de relatie tussen de auteur en de tekst c.q. de lezer en de
tekst niet uit het oog verloren moetenworden.
De Redaktionsgeschichte stelt zich ten doeI ons te vertellen langs welke
etappes de huidige tekst tot stand is gekomen. Zij start bij de oudst te
achterhalen kern en laat vervolgens zien hoe dat oudste stuktje) steeds
verder is gegroeid, bijgeschaafd, aangevuld, veranderd, totdat het uiteindelijk de tekst is geworden die wij nu in onze bijbels kunnen lezen.
FarIa legt - als trouwe redaktionsgeschichtliche onderzoeker - in zijn
studie grote nadruk op de ontstaansgeschiedenis van de perikopen die hij
onderzoekt. Bij elk afgerond stukje uit het Marcusevangelie gaat hij na
hoe de alleroudste vorm van dat perikoopje er oorspronkelijk heeft uitgezien en in welke historisch nawijsbare situatie" - bijvoorbeeld : de oude
christengemeente van ... , een bepaalde heidenchristelijke gemeente - het
heeft gefunctioneerd. De Heyer" formuleert deze werkwijze mijns inziens
bijzonder raak wanneer hij zegt : 'De exegeet (bedoeld wordt : hij die de
klassieke methode volgt) is als een historicus met teksten bezig en dat is
niet zonder gevolgen'. Dit blijkt bijvoorbeeld reeds uit de titel die FarIa
zijn studie heeft meegegeven : 'Jezus' oordeel over Israel' , maar ook in de
Inleiding van het boek treffen we daarvan een duidelijk voorbeeld aan,
wanneer FarIa stelt dat het boek niet alleen in een lacune voorziet, maar
'bovendien blijft ook de historische Jezus-vraag aktueel'", een mijns inziens geforceerde poging om de inmiddels verstomde discussie aangaande
het vraagstuk van 'de historische Jezus en de Christus van het geloof' (E.
Kasernann) weer nieuw leven in te blazen. M.a.w. steeds maar wordt er
gecirkeld rondom het begrip 'historisch' .
Naar het ons voorkomt gaat de Redaktionsgeschichte er te vanzelfsprekend van uit, datje in de huidige bijbeltekst zonder meer die oudere,
oorspronkelijke vorm kunt terugvinden. We bezitten echter domweg niet
rneer dan de huidige tekst en het eerste document waarin die oorspron-

3 FarIa, p. 3. Wie zieh diepgaand wil bezighouden met werkwijze en doel van Formgesehiehte en Redaktionsgeschichte kan te rade gaan bij : Kl. Koch, Was ist Formgeschichte ? Methoden der Bibelexegese. Neukirehen, 19743 , 342 S. ; H. Barth/O.H. Steck,
Exegese des Alten Testaments. Leitfaden der Methodik . Neukirchen, 1977 7 ; Kl. Berger,
Exegese des Neuen Testaments. Neue Wege vom Text zur Auslegung (D. T.B. Taschenbuch
658), Heidelberg, 1977.
4 Overigens valt het na lezing van het boek weI op, dat sleehts weinig teksten gekoppeld
worden aan concreet nawijsbare historisehe situaties !
5 Den Heyer, p. 207.
6 FarIa, p. 3.
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kelijke kleinere literaire eenheden als zelfstandige bouwpakketjes te vinden zijn moet nog worden ontdekt ! Niettemin presteert men het keer op
keer om zo 'n oudste kern te reconstrueren vanuit een tekst waarin die kern
nagenoeg 'verminkt' aanwezig is ! Bovendien doet zich daarbij dan nog
het probleem voor, dat er geen echt objectief wetenschappelijk criterium
bestaat via welk de 'oorspronkelijke' tekst kan worden gerestaureerd.
U hebt inmiddels al begrepen, dat er iets merkwaardigs aan de hand is met
het begrip 'oorspronkelijk', In werken van redaktionsgeschichtliche origine wordt meer dan eens de suggestie gedaan dat die 'oorspronkelijke'
vorm ook iets waardevollers is dan de tekst die we thans bezitten. Men
wordt a.h. w. aangespoord om ter kruistocht te gaan naar die nog waardevollere schat ; en dan is het nog maar een kleine stap van 'waardevol' naar
'waar'. Die oudste kern is namelijk - zeggen ze - meer waarheidsgetrouw,
staat dichter bij de historische Jezus, is nog niet versluierd in een mist van
latere interpretaties. Het is in dit verband dus helemaal niet zo verwonderlijk, dat de Formgeschichte en de Redaktionsgeschichte er in de afgelopen decennia blijk van hebben gegeven weinig bekommerd te zijn om de
boodschap van de huidige tekst. Ze hadden het veel te druk met hun
historische reconstructies en daarom geen of weinig tijd (over) om zich
bezig te houden met de vraag waarom de tekst die wij bezitten er nujuist zo
uitziet en niet anders".
Dat brengt ons bij het tweede punt waarop wij deze methode willen
bevragen : de relatie tussen auteur en tekst c.q. tussen lezer en tekst.
Reeds de eerste perikope van het onderzoek - de genezing van de blinde
Bar-Timeiis in Mc 10:46-52 - is daarvan een goed voorbeeld. Het verhaal
plaatst nieuwtestamentici voor talloze hoofdbrekens" ; het beschrevene
klopt niet met wat zij hadden verwacht, met wat zij liever hadden gelezen.
Ook bij Farla? treft men uitlatingen in deze sfeer aan, zoals : 'Niet alleen is
binnen de synoptische traditie een zo uitvoerige persoonsbeschrijving van
een hulpvragende als hier wordt gegeven uniek ... ook de formulering is
niet de meest evenwichtige en voor de hand liggende ; men zou eerder een
formulering verwacht hebben als ... '. Het liefst zou men de evangelist
alsnog op het matje willen roepen en hem vragen waarom hij zo en zo heeft
geschreven en niet anders (lees : zodat een reconstructie van de oorspronkelijke stof mogelijk zou worden). Bij de analyses zoals de Redaktionsgeschichte die maakt van teksten komt met name de creativiteit van
de uiteindelijke auteur - een andere kennen we trouwens niet ! - danig in

7 De uitspraak van Faria, p. 297 : 'op het niveau van de Redaktionsgeschichte staat
uiteindelijk de tekst in zijn huidige vorm centraal' mag theoretisch volkomenjuist zijn, in de
praktijk is het een enkeling die het ook daadwerkelijk uitvoert.
8 'Voor het formgeschichtlich onderzoek is de perikoop Mk 10,46-52 «een moeilijk
Het historisch-kritisch onderzoek heeft in Mk 10,46-52 een aantal «oneffenheden»
geval»
ontdekt
Wijzen de «oneffenheden» uitsluitend naar de ontstaansgeschiedenis van de
tekst of zijn ze zinvol in het verhaal zealsMarkus dat vertelt ?' Den Heyer, p. 91-92.
9 Faria, p. 26.
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het spel. Wordt hij in de tentoongestelde manier van werken niet min of
meer gereduceerd tot het peil van verzamelaar van bestaande teksten ?10
FarIa zet zich tegen dit - ook door verscheidene nieuwtestamentici nog
steeds gehuldigde - denkbeeld af : 'De resultaten van ons eigen onderzoek
versterken het beeld, dat zich de laatste jaren in toenemende mate begint
afte tekenen. De eigen werkzaamheid van Marcus is veel omvangrijker en
van veel indringender aard dan men vaak gewoon is te vermoeden, geneigd als men vanuit de Formgeschichte blijkbaar nog steeds is te veronderstellen, dat de eindredaktors in hoofdzaak verzamelaars waren ...
Voor Mt en Lc is intussen reeds lang erkend, dat de eindredaktor een
werkelijke auteur was, die zijn materiaal omwerkte en herschreef en zijn
eigen stempel er op drukte. Voor Me geldt dit echter in minstens even
sterke mate, ja, zo mogelijk zelfs meer, aangezien Marcus de eerste was,
die tot de conceptie van een 'evangelie' kwam' 11 • Maar is er - zo vragen wij
ons af - in deze uitspraak dan niet minstens een tegenspraak te signaleren
tussen het gehanteerde begrip 'eindredaktor' en de omschrijving 'een
werkelijk auteur' ? Is de hele studie van FarIa er in wezen toch niet op
gericht om de uiteindelijke tekst (het kostbare verhaal over Jezus van
Nazareth) te reduceren tot de stadia van zijn ontwikkeling ? Wordt bier
geen - wetenschappelijke ! - poging ondernomen de lezer te vervreemden
van zijn enig houvast : de bestaande tekst ??

C.J. den Heyer
Begon FarIa zijn studie in Me 10:46 omdat er precies vanaf dat punt nog
weinig fundamenteel form- en redaktionsgeschichtlich onderzoek was
verricht, Den Heyer is vanuit een geheel andere voorgeschiedenis gedrongen in de richting van Me 10:46 als openingsvers van een grotere sectie in
het Marcusevangelie. Aanvankelijk lag het namelijk in zijn bedoeling een
studie te schrijven over het apocalyptisch materiaal in Marcus 13, het
beroemde - of liever beruchte - hoofdstuk uit dit evangelie, dat in de
gangbare exegetische wandelgangen wordt beschouwd als een 'Fremdkorper' binnen het geheel van het Marcusevangelie!", Het Iukte hem
echter niet greep te krijgen op dit fascinerende caput, totdat hij ... via zijn
Kampense studenten kritisch ondervraagd werd over de gebruikelijke
methode van exegese en zich derhalve noodgedwongen moest gaan ver-

10 'In de exegetisehe literatuur, tot in de reeentste studies toe, komt men vaker de
opvatting tegen, dat Markus in hoofdzaak sleehts verzamelaar van traditiemateriaal was' .
Faria, p. 298.
'Het formgeschichtlich onderzoek had immers aangetoond, dat de evangelist meer als een
verzamelaar van de traditie is opgetreden dan dat hij deze heeft omgewerkt ten behoeve van
zijn eigen theologische coneeptie'. Den Heyer, p. 83-84.
11 Faria, pp. 298-299
12 'Daarom begint elk boek, artikel en eommentaar over dit hoofdstuk met een klaagzang'. Den Heyer, p. 3 (noot 5 met voorbeelden).

1030

Streven/aug.-sept.

diepen in andere exegetische methoden dan die van Formgeschichte en
Redaktionsgeschichte. Zo kwam hij in contact met de exegesewerkgroep
van Frans Breukelman (een ervaring op zich kan ik u meedelen !), met de
nieuwere literatuur over exegese en linguistiek (o.a. W. Richter en E.
Giittgemans), verdiepte zich in structuralistische analyses!", in de materialistische wijze van tekstlezing (F. Belo, M. Clevenot) en ging daarna
weer Marcus 13 te lijf.
Den Heyer geeft in heldere taal een boeiend verslag van de wijze waarop
Marcus 13 in de loop van de laatste 200jaar is uitgelegd. Zo doorloopt hij
aIle fa sen van de bijbelwetenschap - literaire kritiek, Formgeschichte,
Redaktionsgeschichte - en verzamelde ook de kritiek die van verscheidene
kanten op elk van de gebruikte fasen werd geuit. Vervolgens geeft Den
Heyer aan hoe ondanks al deze geleerdheid de impasse voor de uitleg van
Marcus 13 bleef be staan, zodat hij nieuwe wegen in het exegetisch bedrijf
betrad : die van de linguistiek en de structuur-analyse. Deze laatste methode van tekstbenadering is hem het meest sympathiek, met name omdat
de structuur-analyse niet vraagt naar de (eventuele) voorfasen van deze
tekst, maar de tekst zoals hij is serieus neemt en hem als een eenheid ziet,
die binnen een bepaalde context, een groter geheel functioneert. 'De
eerste vragen die nu beantwoord dienen te worden luiden : wat is de
direkte context van Mk 13 ? Heeft de evangelist zijn boek op een bepaalde
manier opgebouwd en gestruktureerd ?'14. Na een grondige analyse (pp.
83-205) weet Den Heyer aan te tonen dat, willen we Me 13 goed begrijpen,
we de aanloop tot dit apocalyptisch hoofdstuk moeten situeren in Me .
10:45, dat 'enerzijds de afsluiting van het voorafgaande, maar anderzijds
het opschrift van het lijdensverhaal' iSIS. De hele sectie (Me 10:46-13:37)
blijkt dan bijzonder kunstig te zijn gecomponeerd volgens het schema van
de omlijsting (inclusio) : A-B-C-D-C'-B'-A'16. 'Het centrum van Mk
10,46-13,37 is Mk 11,12-27a ... daar vindt de beslissende confrontatie
plaats tussen Jezus en de tempel' 17.
Zo vormt het hele verhaal van Mc 10:46-13:37 'de inleiding op het lijdensverhaal, dat de evangelist in het 14de hoofdstuk gaat vertellen. In het
'voorspel' op zijn lijden spreekt Jezus in Mk 13 over het toekomstig lijden
van zijn discipelen als onmiddellijk gevolg van hun volgeling-zijn. Deze
nauwe verbinding tussen zijn en hun lijden zorgt er voor dat de lezer van
13 In Streven december 1978, pp. 209-216 verscheen Structuuranalyse van een bijbeltekst door Andre Knockaert.
14 Den Heyer, p. 84.
15 Den Heyer, p. 203.
16 Nadat in Mk 10,45 de drie lijdensaankondigingen (8:31 ; 9:31 ; 10:33) hun climax
hebben gevonden begint in 10:46 dus het verhaal over het lijden en sterven van Jezus.
Mc 10:45 correspondeert in de omlijsting met 13:3-37 ; Mc 10:46-52 met 12:13-13:2 ; Mc
11:1-11 met 11:27b-12: 12. Moeilijk te verteren vind ik bij zoiets altijd dat de stukken bij lange
na niet gelijk zijn.
17 Den Heyer, p. 203. Interessant dat ook FarIa, p. 3, de passage over de tempelreiniging
als middelpunt van de sectie 11:12-12:12 aanwijst.
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het evangelie direkt betrokken wordt in het lijdensverhaal. Hij kan het
onmogelijk aIleen maar als een interessant of boeiend stuk geschiedenis
lezen. De lijdende Messias en de lijdende en vervolgde gemeente horen bij
elkaar ... Het wonderlijke van Mk 13 is nu dat het verhaal over het lijden
van de gemeente niet het laatste woord heeft. Ondanks aIle verschrikkingen die er in verteld worden, is de rede uiteindelijk vol hoop en
bemoediging. . .. hoe is het mogelijk dat te zeggen ? hoe kan die lijdende
Zoon des Mensen eens als redder van de gemeente in heerlijkheid ver-'
sehijnen ? Dat is toch ondenkbaar ! Of niet ? In het lijdensverhaal - capita
14 tim 16 - geeft "Markus antwoord op die vraag. Allerlei motieven uit Mk
10,45-13,37 keren daar terug"!". Dit lange citaat was nodig om, nu wij de
kennismaking met beide studies gaan afsluiten, de intentie van Den
Heyers analyse helder voor ons te krijgen.
FarIa's analyse en de resultaten daaruit zijn toegesneden naar de historisehe Jezus en zijn confrontatie met het officiele gezag en zijn relatie met
het yolk. In niet mis te verstane woorden schetst FarIa de bedoeling van
het verhalencomplex : Marcus laat zien, 'dat Jezus zelf de definitieve
seheiding tussenjodendom en christendom heeft gewild ... en dat ze de
noodzakelijke konsekwentie was van Israels afwijzing van Gods eigen
Zoon ... In Mc 11,12-12,12 wordt ... de overgang verklaard van het
ongelovige en daarom zinloos geworden jodendom naar het in daadwerkelijk geloof en liefde levend christendom'!", FarIa schuift met deze
uitlatingen Marcus - en daarmee ook zichzelf !- het nodige in de schoenen.
Daarenboven blijkt deze uitspraak vooral betrekking te hebben op de
gemeente voor wie Marcus schreef, maar dat ook wij de gemeente zijn die
de woorden van Marcus lezen en ze ter harte nemen, lezen we niet ! Er
gaapt een kloof tussen de oude, oorspronkelijke gemeente voor wie Mar- .
eus heeft geschreven en de hedendaagse gemeente van Jezus Christus.
Naar mijn gevoel heeft de studie van Den Heyer juist de huidige lezer
steeds voor ogen gehouden ; hij benadert het evangelie niet zozeer als een
brok literatuur datin het verleden zijn sporen heeft verdiend, maar als een
boodschap voor ons. 'Steeds opnieuw en in steeds andere gedaante zal de
gemeente geconfronteerd worden met verschrikkingen zoals in Mk 13
beschreven, maar zij zal niet ten onder gaanals zij een waakzame gemeente is, die uitziet naar de komst van de Zoon des Mensen. Een
waakzame gemeente is een verwachtende gemeente en geen afwachtende
gemeente' 20 •

18 Den Heyer, p. 204.
19 Faria, p. 309
20 Den Heyer, p. 205.

1032

Forum

Boeken bij de bijbel
Oude Testament
Ter begeleiding van de jaarlijkse bijbelweek in de Bondsrepubliek heeft de
groep die in 1977 een werkboek over
het Mattheusevangelie heeft samengesteld' nu voor hetjaar 1978 hetzelfde
gedaan ten aanzien van het boek Je saja". Wegens de beperkte omvang van
dit werkboek heeft men slechts een
bloemlezing van teksten uit Jesaja kunnen opnemen, maar gelukkig heeft de
groep zgn. sleutelteksten gekozen
waarin heel de profetische verkondiging van dit intrigerend bijbelboek
zich weerspiegelt. Voor de (te) korte,
doch trefzekere analyse van de passages tekent Franz Josef Helfmeyer,
docent voor de uitleg van het Oude
Testament aan de universiteit van
Keulen. In de bijzonder doordachte afdelingPraxis komen we de vier auteurs
uit deel 16 (Mattheus) weer tegen.
Wanneer je hun suggesties voor uitdieping en verwerking van de stofleest,
moetje weI tot de conclusie komen dat
deze auteurs (meest werkzaam in
jeugd- en volwassenvorming) gebruik
maken van beproefde methodieken.
Yond ik het stuk over de roeping van de
profeet (Jes. 6) erg goed, aan de behan1 Die bessere Gerechtigkeit, (Bibelauslegung fur die Praxis, 16) Katholisches
Bibelwerk, Stuttgart, 1977, 206 pp.
2 Licht der Volker, Das Buch Jesaja,
(Bibelauslegung der Praxis, 11), Katholisches Bibelwerk, Stuttgart, 1978, 158 pp.

deling van Jes. 7 kunje zien dat het een
oecumenische publikatie is, omdat
over de zwaar geladen christologische
en mariologische implicaties van dit
hoofdstuk door de eeuwen heen met
geen woord wordt gerept. Hoewel ik
persoonlijk graag had gezien, dat de
exegetische opstellen wat uitgebreider
waren geweest, zou ik dit werkboek
best durven gebruiken als (flexibel)
draaiboek voor een bijbelgroep die zich
met deze 'profeet van de nabijheid
Gods' (Renckens) wil bezighouden.
Het feit dat zijn commentaar op II
Makkabeeen werd geaccepteerd als
proefschrift aan de Nijmeegse universiteit, staat voldoende garant voor het
gehalte van de uitleg die dr J. Nelis aan
dit deuterocanonieke bijbelboek heeft
gewijd. Het geschrift is bedoeld als een
waarschuwing aan het adres van de joden in Egypte om niet af te vallen van
hun geloof door te heulen met de overheersende machthebbers, zoals bijvoorbeeld Menelaus, 'de verrader van
het vaderland' (5: 15) heeft gedaan. Men
kan, zo is de boodschap van o.a. 2
Makk. 3 en 14:18-25, als jood goede
betrekkingen onderhouden met de
heidense overheid, zonder dat men zijn
joodse orthodoxie opgeeft. In tegenstelling tot wat men - gezien de titel van
dit bijbelboek - misschien zou ver-

3 II Makkabeeen , uit de grondtekst
vertaald en toegelicht door J. Nelis, Romen
en Zn., Bussum, 1975,312 pp.
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wachten, is II Makkabeeen niet het
vervolg op I Makkabeeen (dat oorspronkelijk een Hebreeuws werk moet
zijn geweest), maar op enkele stukken
na (1: 1-2: 18 ?) een Griekstalig boek 'in
verzorgde hellenistische schrijftaal' (p.
17). Men zal dus in dit commentaar op
II Makkabeeen nagenoeg geen terugvertalingen naar het Hebreeuws aantreffen, iets waaraan het commentaar
op I Makkabeeen zo rijk was.
Ook wat de inhoud betreft zijn er diverse verschillen aan te wijzen tussen I
en II Makkabeeen, Zo is de schrijver
van II Makkabeeen niet aIleen geen
voorstander (zoals I Makk.) maar zelfs
een uitgesproken tegenstander van de
Hasmoneeen. Een zeer markant verschil is voorts het ontbreken van de
naam God in I Makkabeeen °(zelfs in
citaten uit de rest van het O.T.), terwijl
in II Makkabeeen God wordt aangesproken met aIle namen die hij in het
O. T. draagt, ja er worden zelfs nieuwe
Godsbenamingen gecreeerd ! Zoals
bekend neemt het thema leven na de
dood in II Makkabeeen een opvallende
plaats in ; juist daarom valt op hoe behalve in de Inleiding van het commentaar (pp. 35-37) - aan dit onderwerp
weinig aandacht wordt besteed. Dat
geldt met name ten aanzien van de beroemde passage in II Makk. 7:28. Met
name voor filologische en historische
informatie zal men dit commentaar met
vrucht kunnen raadplegen ; de 'theologische' reikwijdte van de uitleg is wat
mager.

Nieuwe Testament
Vreemd eigenlijk dat in het buitenland
bepaalde zaken mogelijk zijn die in ons
land °absoluut niet lukken. Ik denk
daarbij met name aan een oecumenische bijbelvertaling zoals de Traduction oecumenique de la Bible (T.O.B.)
in Frankrijk en de Einheitsiibersetzung
(K.B. W.) in de Duitstalige gebieden. In
Nederland is men nooit verder gekomen dan het boek Jona ; en de notulen
. van de oecumenische vertaalcommissie tonen overduidelijk aan waarom het
al vanaf het begin niet ging. In Duits-
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land en Zwitserland is men inmiddels
druk bezig aan een oecumenisch commentaar op het Nieuwe Testament.
Men doet dit in twee soorten uitgaven.
Enerzijds is daar het Okumenischer Taschenbuchkommentar zum Neuen
Testament, waarin inmiddels drie
deeltjes zijn verschenerr' en waarvan
twee deeltjes over het Marcusevangelie
staan aangekondigd van de hand van
W. Schmithals. Daarnaast verschijnt
het Evangelisch-Katholischer Kommentar
zum
Neuen
Testament
(E.K.K.), dat een meer wetenschappelijk commentaar wit zijn, maar de reeds
verschenen delen" tonen alle een gerichtheid op de wekelijkse praktijk van
de verkondiging. Zojuist he eft uit deze
serie het eerste deel van het Marcusevangelie (1: 1-8:26) het licht gezien, geschreven door Joachim Gnilka, professor in Munchen en lid van de pauselijke
bijbelcornmissie". Het eerste dat opvalt
is de werkelijk uitstekende typografie,
waarvan een grote rust uitstraalt, ofschoon er drie soorten lettertypen worden gebruikt (voor de eigen vertaling,
voor de verklarende tekst en voor de
voetnoten). Het commentaar geeft een
korte, maar inhoudelijk zeer verantwoorde inleiding (pp. 17-36) over de
theologie en de structuur van het
tweede evangelie, over de auteur, de
plaats en tijd van ontstaan, en bespreekt het nieuwe genre Cevangelie")
dat Marcus introduceerde. Eike perikoop heeft een eigen bibliografie (opvallend veel Festschrift-artikelen), een
eigen vertaling, gevolgd door een eerste
globale analyse en een vers-voor-vers
verklaring. V oordat de auteur de belangrijkste resultaten daaruit samenvat, vinden we doorgaans eerst nog een
Historische Beurteilung en een bijdrage
over de Wirkungsgeschichte van de
betreffende passage. Daarenboven be4 G. Schneider, Das Evangelium nach
Lukas. 2 Teile ; K. Wengst,Johannesbrieje.
5 De brief aan de Kolossenzen
(Schweitzer), Filemon (Stuhlmacher), Romeinen (Wilckens), deel 1 ; 1 Petrus (Brox) .
6 Joachim Gnilka, Das Evangelium
nach Markus (Mk 1-8,26), Benziger Verlag!
Neukirchener Verlag, 1978, 316 pp.
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vat dit commentaar nog eens tien excursen over in Marcus belangrijke therna's, zoals : Zoon Gods, het messiasgeheirn, de Farizeeen, de tollenaars, de
Schriftgeleerden e. d. Al met al een bijzonder geslaagd commentaar, dat aIle
goeds doet verwachten voor het tweede
deel!
Onder exegeten bestaat er nauwelijks
verschil van mening over het feit dat de
Nazareth-episode (Lk. 4: 16-30) het
grondplan vormt voor heel het Lukaanseoeuvre(Lukasevangelie + Handelingen)". De meningen van de geleerden gaan pas uiteen wanneer het aankomt op de uitle g van deze belangrijke
passage. Een inventarisering daarvan
vinden we in een al enige tijd geleden
verschenen boekje van Ulrich Busse".
Zo schijnt voor verschillenden de vraag
naar de historiciteit van de passage cruciaal te zijn (ik merkte het onlangs weer
tijdens een doctoraal-college) ; men
tracht dan de vraag te beantwoorden of
Jezus echt op een sabbat in de synagoge
van Nazareth voorlezer is geweest, en
aan de hand van de haftaran (het lezingenschema voor de profeten) wordt dan
gepoogd de exacte datum van dit gebeuren vast te stellen". Wie zich enigermate in deze Nazareth-perikoop
verdiept, zal al spoedig merken dat de
evangelist in elk geval niet in dat soort
kwesties geinteresseerd is; hij beschrijft eerder een theologisch programma dan een historische gebeurtenis. Wij, als lezer van dit verhaal, zullen
het moeten doen met deze woorden van
Lukas en niet meer willen weten dan hij
ons biedt : het kerygma dat in Jezus de

7

Opvallend genoeg is er nog nooit door

een persoon een wetenschappelijk commentaar geschreven op het Lukasevangelie
en de Handelingen tesamen !
8 Ulrich Busse, Das Nazareth-Manifest
Jesu. Eine Einfiihrung in das lukanische Jesusbild nach Lk. 4,16-30, Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart, 1978, 134 pp.
(Stuttgarter Bibel Studien, 91).
9 Weinigen realiseren zich kennelijk dat
Lukas helemaal niet spreekt over de voorgeschreven lezing uit de Torah en over een
eventuele lezing uit de geschriften !
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eschatologische profeet is opgestaan
over wie de oude Schriften spreken.
Oat brengt ons bij een tweede cluster
van problemen, te weten het citaat in
Lk. 4: 18 vv, dat de evangelist uit twee
verschillende plaatsen - namelijk Jes.
61 en Jes. 58 - heeft samengevlochten.
Oat hij er iets bijzonders mee wil zeggen, blijkt al uit het gegeven dat het hier
de enige maal is binnen het Lukasevangelie dat er niet uit de Septuaginta
wordt geciteerd 1 0 •
Ook het feit dat Lukas het citaat afbreekt op het moment dat er in Jes. 61:2
sprake is van 'een dag van wraak voor
onze God' , geeft ons aanwijzingen voor
de theologische invalshoek van zijn
dubbelwerk : bij de missionering van
de heidenen - de profeet is immers niet
geeerd in zijn vaderstad - is het element
dat God wraak oefent op de volken begrijpelijkerwijze weggelaten !
De rest van het boekje houdt zich
vooral bezig met de vraag naar het 'lukanische Jesusbild', waarbij Busse
tracht aan te tonen dat de latere 'Missionspraxis' zijn uitwerking op het
evangelie niet heeft gemist. Overigens
dient te worden opgemerkt dat de studie hier haar helderheid begint te verliezen. Tenslotte een opmerking over
de titel van het geschrift, die naar mijn
oordeel niet geheeljuist is. Wanneer je
de opbouw en de inhoud van het boek
analyseert, blijkt dat het steeds gaat om
een groter geheel, namelijk Lk. 3:214:44, waarvan de auteur op pagina 25
een uitermate verrassend en inzichtelijk overzicht weet te geven ! Door de
grate aandacht voor de Nazareth-perikoop gaat deze nu als een soort geisoleerd verhaal functioneren, terwijl de
auteur bij herhaling de Kapharnaiimepisode (Lk. 4:31-41) nodig heeft om
het Nazareth-verhaal goed te kunnen
situeren en uitleggen ! Een wat rommelige studie, waaraan je goed kunt

lODe andere 24 maal dat Lukas uit de
profeet Jesaja citeert gebeurt telkens volgens de Septuaginta !
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zien dat het een uittreksel uit een
proefschrift iS1 1 •
Het heeft er aIle schijn van dat zowel in
het theologisch onderzoek als in het
leven van kerkelijke groepen de tijd
voor een herontdekking van de Heilige
Geest is aangebroken. Zo beroepen
charismatische groepen zich bij voorkeur op uitspraken die zij in de geschriften van Lukas en in de brieven
van Paulus aantreffen (met name de
gemeente van Korinthe staat hierbij
voorop). Opvallend is dat zelden wordt
gevraagd welke pneumatische ervaringen de eerste christenen hebben ondergaan in gemeenten die buiten de invloedssfeer van Paulus en Lukas lagen,
en dan bedoelen we met name de uitspraken over de Geest zoals deze gestalte hebben gekregen in dejohannefsche geschriften . Pikante bijzonderheid hierbij is nog, dat de uitspraken
over de Heilige Geest in het vierde
evangelie wel een belangrijke rol spelen
in de dogmatiek en in de liturgie , maar
dat de katholieke spiritualiteit er niet
diepgaand door beinvloed lijkt te zijn.
Het is Felix Porsch, behorend tot de
orde van de H. Geest, gelukt een uitstekende analyse te presenteren van
alle perikopen in het Johannes-evangelie waarin gesproken wordt van de
Geest of de Parakleet!". Het blijkt dan
dat deze uitspraken over de 'helper van
de gelovigen' ons veel meer vertellen
dan we op het eerste gezicht geneigd
zijn te lezen. Porsch toont zich een uitstekende gids, die ons dwingt goed te
lezen wat er staat en er de juiste conclusies aan te verbinden. Zo was voor
mij o.a. de passage in Joh. 14:16 ('dan
zal de Vader op mijn gebed U een andere Helper geven ...) een regelrechte
11 Het proefschrift is verschenen in de
serieForschung zur Bibel24 alsDie Wunder
des Propheten Jesus. Die Rezeption, Komposition und Interpretation der Wundertradition im Evangeliurn des Lukas, Stuttgart,
1977.
12 Felix Porsch, Anwalt der Glaubenden. Das Wirken des Geistes nach dem
Zeugnis des Johannesevangelium, Verlag
Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 1978, 203
pp. (serie : Geist und Leben).
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openbaring. De tekst impliceert namelijk, dat Johannes ook Jezus als Parakleet, als Helper aan ons presenteert
(cfr. 1 Joh. 2:1), en wanneer je eenmaal
deze overeenkomst tussen de Geest en
Jezus op het spoor bent gekomen, ontdek je talloze andere overeenkomsten ' '. Al met al een geslaagd boek
waarin men via een thematische invalshoek (de uitspraken over de Geest) een
uitstekende dwarsdoorsnede krijgt van
het bijzonder knap gecomponeerde
vierde evangelie.

Jodendom-christendom
'De vijandigheid tegenover de joden is
geen christelijke vinding, al is ze weI
door het christendom bevorderd'. Met
deze woorden opent de bekende David
Flusser zijn artikel De gekruisigde en
de jodenr", waarin hij wil 'laten zien dat
het oorspronkelijke feit van de sympathie van het joodse Yolk met de gekruisigde Jezus al heel vroeg is omgevormd tot een vijandige houding van
een spottende menigte' 15. Op grond
van allerlei details in de synoptische
lijdensverhalen tracht Flusser te bewijzen dat Lukas' bericht over de
kruisdood van Jezus betrouwbaar is,
terwijl het verhaal van Marcus de feiten
vertekent!". M.a.w. - en dat is de kern
van het betoog - 'bij Marcus begint dus
al de beweging in de richting van de belastering der joden, die in de geschiedenis zulke verschrikkelijke en onmenselijke gevolgen heeft gehad' 17.
Een boekje dat men voor een verdere
bestudering van dit onderwerp zeker
moet raadplegen, is dat van Klaas

14 Ter Herkenning, 7e jrg., nr. 2, april
1979, pp. 33-46. Dit artikel verscheen in 1976
in de Freiburger Rundbrief en zal worden
opgenomen in de 2e druk van Flussers boek
Jezus, de levensgeschiedenis van een religieus genie.
15 a.w., p, 33
16 Flusser oppert in dit verband zelfs de
mogelijkheid dat Marcus van Lukas afhankelijk zou zijn !! (p. 44).
17 a.w., p. 46
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Smelik 18 , in de titel verwijzend naar de
allegorische duiding van Paulus in zijn
brief aan de Galaten (4:21-31). Er is de
nodige moed vereist om een studie over
een zo moeilijk en conflictrijke (en
subjectieve !) materie samen te stellen.
Om dat op een enigszins verantwoorde
wijze te doen, moet men zich bijvoorbeeld intensief bezighouden met de
joodse, vroeg-christelijke en Romeinse
documenten die op het onderwerp betrekking hebben. Bovendien moet men
de kunst verstaan deze documenten te
plaatsen binnen hun historische context, hetgeen aanzienlijk bemoeilijkt
wordt door het ontbreken van exacte
dateringen in die stukken. Het is'dus al
direct duidelijk, dat we in Hagar en
Sara geen gezellig leesboek aangeboden krijgen, maar een gedegen studiewerk met zeer veel informatie, hetgeen zeker niet overbodig is wanneer
men ziet hoeveel ongerechtvaardigde
vooroordelen er nog steeds over de joden circuleren. Zo is het van groot belang dat men inziet dat de mensen in de
Oudheid niet racistisch waren ingesteld ~ weI kende men een onderscheid
naar cultuur, maar men had geen
pseudo-wetenschappelijke theorieen
over meer- en minderwaardige rassen.
Ook is het goed erop te wijzen dat het
antieke antisemitisme niet economisch
van aard was. Zolang de joden niet uit
hun traditionele beroepen verdreven
waren, k6n dat eenvoudigweg met.
De auteur heeft er doelbewust van afgezien om zijn werk vol te proppen met
voetnoten ; in plaats daarvan biedt hij
een beredeneerde literatuurlijst aan het
einde van zijn boek. Ook heeft hij aIle
citaten ' zo letterlijk mogelijk en rechtstreeks uit de grondtalen' weergegeYen, hetgeen aan het geheel een grote
mate van rust geeft. Bij het lezen valt
weer op - we zagen het eerder in het
boek van Rosemary Ruether!" - hoe
18 K.A.D. Smelik, Hagar en Sara. De
verhouding tussen Jodendom en Christendom in de eerste eeuwen, Ten Have,
Baarn, 1979, 159 pp.
19 Rosemary Ruether, Faith and Fratricide. The Theological Roots of Anti-semitism, New York, 1974.
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eigenlijk door een paar geschriften (o.a.
de Bamabasbriet) en de bewuste selectie van slechts enkele kerkvaders
(Augustinus, Ambrosius, Johannes
Chrysostomos) heel de sfeer tussen joden en christenen verslechterde. Het is
in Smelik te prijzen dat hij niet aIle
schuld aIleen maar op de christenen
gooit. Terecht maakt hij gewag van het
feit dat ~ in het algemeen de joodse
geestelijke leiders geen oog hebben gehad voor de mogelijkheden die de
christelijke leer bood om het ideaal van
de profeten te verwezenlijken : de bekering van de heidenen tot de God van
Israel'?", Het is alles bijeen een trieste
balans en de laatste zin van het boek zal
door iedereen worden beaamd: 'Er
zijn sympathiekere relaties in het Oude
Testament te vinden dan die tussen Hagar en Sara?",
Een discussiepunt dat in gesprekken
tussen joden en christenen met de regelmaat van de klok wordt aangeslingerd is dat van de christelijke leer aangaande de drieeenheid in confrontatie
met de joodse opvatting die in Deuteronomium 6:4 vervat ligt. Over dit
boeiende, maar moeilijke onderwerp
vond op 22 mei 1978 in Niefern bij
Pforzheim een bijeenkomst plaats, tijdens welke de bekende joodse auteur
Pinchas Lapide en de Tiibinger
theoloog Jiirgen Moltmann ieder een
kort referaat hielden en daarna met elkaar in discussie traden-". Van joodse
kant wordt dan benadrukt hoe het
Godsbeeld van de vroegere Kerk in de
eerste eeuw nog goed joods monotheistisch is ; dat er in de tweede eeuw
een binitarisch denken begint te ontstaan aangaande God en Jezus, hoewel
bij de vooraanstaande theologen uit die
tijd (Justinus Martyr, Ireneiis en Tertullianus) nog duidelijk onderscheid
wordt gemaakt. Zo weigert bijvoorbeeld Origenes zijn gebed te richten aan
Christus op grond van de tekst uit Joh.
20 Smelik, a.w., p. 152
21 a.w., p. 153
22 Pinchas Lapide/Jurgen Moltmann,
Jiidischer Monotheismus - christliche Trinitiitslehre , Ein Gesprach, Chr. Kaiser,
Munchen, 1979,91 pp. (Kaiser Traktate 39).
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14:28 ('De Vader die mij gezonden
heeft is groter dan ik'). Pas in de 4e
eeuw zien we de H. Geest als aparte
hypostase gepresenteerd worden en op
het 2e concilie van Constantinopel
(381) wordt - onder heftige protesten
van velen - de leer over de drieeenheid
gecanoniseerd. Men kan van mening
verschillen over de vraag hoe het zover
is kunnen komen. Lapide voelt zich bij
zijn opstelling geruggesteund door een
uitspraak van de oud-testamenticus
Claus Westermann: 'De vraag naar de
verhouding van de personen van de
drieeenheid tot elkaar en de vraag naar
de godheid en mensheid in de persoon
Jezus Christus kon pas opkomen toen
het Dude Testament zijn betekenis
voor de vroegchristelijke Kerk verloren had'<'. Of deze bewering geheel
juist is, staat nog te bezien ; wel is het
een gegeven feit, dat de ongetwijfeld
speciale bril waarmee de eerste christenen dat Dude Testament lazen, uiteindelijk geleid heeft tot de formulering
van het dogma over de drieeenheid.
Jurgen
Moltmann
benadert
het
vraagstuk niet zozeer vanuit zijn historisch perspectief, maar geeft aan hoe
de triniteit voor hem niet in Nicea (325),
noch in Constantinopel (381) begint,
maar begrepen moet worden vanuit
Golgotha, vanuit het kruisigingsgebeureno De triniteitsleer - zo zegt hij - is
niets anders dan een begripsmatig ka23

a.w., p. 28
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der om de geschiedenis van Jezus als de
geschiedenis van God te begrijpen:
,Die Trinitatslehre ist die theologische
Kurzfassung der Passionsgeschichte
Christi' 2,4 • Deze ervaring van de goddelijke passie, het lijden van God is in
het joodse denken zeer nadrukkelijk.
onder woorden gebracht ; we hoeven
maar te denken aan figuren als Abraham Heschel->, P. Kuhn-s en Franz
Rosenzweig". Het probleem voor de
christen - aldus Moltmann - is gelegen
in het feit dat het als een soort dogma
voor de theologie, als een traditie binnen de Kerk geldt, dat God niet kan
lijden ; een duidelijk uit het Griekse
denken ontwikkelde opvatting.
Hoewel beide geleerden er (natuurlijk)
niet uitkomen, is dit boekje om verschillende redenen het aanschaffen
waard ; vooreerst om de inhoud zelf,
die tot reflectie en zelfkritiek aanzet ;
vervolgens om de hoge mate van invoelingsvermogen dat bij beide inleiders aanwezig is en tenslotte om de
erg goed getroffen toon waarin het geheel is vervat.
Pane Beentjes
24 a.w., p. 34
25 Abraham Heschel, Die Prophetie ,
pp. 127-165 ('Die pathetische Theologie'),
Krakau, 1936.
26 P. Kuhn, Gottes Selbstniedrigung in
der Theologie der Rabbinen , Munchen,
1968.
27 Franz Rosenzweig, Der Stern der
Erlosung Ill, Heidelberg, 19543 , 192 pp.

Een Belgische Jood en een Witrussische Belg
De twee hieronder besproken boeken
zijn niet zo lang na elkaar verschenen.
Dat is op zichzelf natuurlijk geen reden
om ze bij elkaar te brengen. Maar twee
dingen hebben ze alvast gemeen. Ze
zijn geschreven door mensen die volop
tot de Belgische gemeenschap behoren
en daarin ook een opmerkelijke publieke rol spelen, maar door hun herkomst en persoonlijke geschiedenis nog
altijd in staat zijn die samenleving
enigszins van buitenaf, vanuit hun

eigen 'vreemdheid' te bekijken. CEn
mon pays suis en terre lointaine', zei
Villon, in eigen land een banneling). En
ten tweede beschrijven be ide boeken
herinneringen, memoires over de oorlog : wat waren oorlog en bezetting in
Belgie voor een Belgische Jood , wat
waren ze voor een Witrussische Belg ?
De overeenkomst moet echter niet te
ver worden doorgetrokken. De twee
,getuigenissen' kunnen beter ieder
apart worden voorgesteld.
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Liebman
Marcel Liebman, hoogleraar in Brussel, Jood en marxist, heeft er lang aan
getwijfeld, vertelt hij, of zijn herinneringen aan een ellendige kindertijd tijdens bezetting en jodenvervolging weI
enig nut konden hebben. Tot hij constateerde dat in een Histoire de La BeLgique Contemporaine met geen woord
vermeid werd 'dat er tussen 1942 en
1944 dertigduizend inwoners van dit
land, waaronder duizenden vrouwen,
oude mensen en kinderen, zijn vermoord, omdat ze jood waren'. Dat gaf
de doorslag om dan toch maar het lot
van die ene familie te beschrijven 1 •
Liebman schetst eerst de oorsprong
van zijn familie. Zijn vader was in Warschau geboren, zijn moeder in Oswiecim (Auschwitz) ; de vader groeide op
in een familie van arme joden in Antwerpen, de moeder in Zurich. Door zijn
had
vader
krijgsgevangenschap
Liebman mensen uit de gegoede BeIgische burgerij leren kennen (o.a. P.H.
Spaak) en was hij patriot geworden :
'statenloos in juridisch opzicht, jood
door zijn afkomst, zijn godsdienstige
gebruiken ( ... ) en bovendien Belg in
zijn hart'.
Vervolgens wordt de vlucht voor de oprukkende Duitsers beschreven, vol sober vertelde, maar dramatische details,
een vlucht die trouwens nergens toe
leidt. Daarna begint het nazi-regime. In
1942 begint ook in Belgie de actieve
jodenvervolging : aanvankelijk met onschuldig lijkende oproepen waaraan
men (zoals de Liebmans) eventueel
geen gehoor kon geven, daarna met
razzia' s, nachtelijke overvallen en arrestaties. De Liebmans duiken onder,
eerst slechts half, want ze wagen zich
nog op straat voor voedselbons en dergelijke, daarna helemaal. Een broer
wordt bij het bezoeken van een
vriendin opgepakt en verdwijnt ; nooit
1 Marcel Liebman, Als Jood Geboren.
Een Joodse familie in de Tweede Wereldoorlog, Standaard Uitgeverij Antwerpen/
Amsterdam, 189 pp. Oorspronkelijke titeL:.
Nt Juif.
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zou hij terugkeren. Zijn menselijkste
beschouwingen wijdt Liebman aan de
raadselachtige relatie die hij sindsdien
nog altijd met die dode broer heeft.
Maar er is meer. Liebman beschrijft de
werking van de Judenrat, een door de
SS (Heydrich) in het leven geroepen
organisatie van vooraanstaande joden,
en hoe deze door de nazi's werd misbruikt.
Een eerste taak die de nazi's deze Judenrat opdroegen, was het aanleggen
van een nieuw jodenregister ter aanvulling van de in 1941 door de Belgische
gemeentediensten opgestelde lijst.Dit
zou een fataal document blijken bij het
plannen en organiseren van de deportaties. Geen wonder dat een verzetsgroep op een bepaald ogenblik een
overval waagde en het register verbrandde. Toen de deportaties begonnen, bleek dat de Judenrat bijzonder
cynisch gemanipuleerd werd : 'De door
haar gevoerde actie maakte immers in
zekere zin - en zeer duidelijk - vrijwillige deportatie van de eerste lichtingen
mogelijk. De Duitsers hoefden niet
rechtstreeks geweld te gebruiken. De
jodenvereniging Ieverde haar personeel, bracht de slachtoffers bijeen,
bood hen zogenaamd geruststellende
garanties of maakte gebruik van
dreigementen' (49).
Een tweede punt dat Liebman in zijn
nuchtere beschrijving bijzonder scherp
aanklaagt, is de verdeeldheid onder de
joden zelf : 'De xenofobie van de burgerlijke jood ten opzichte van het onlangs geimmigreerde joodse plebs was
niet uitzonderlijk of kenmerkend voor
Belgie'. Nee, maar het leidde weI tot
deze drogredenering : 'WeI, wat maakt
het uit ais u naar Oost-Europa vertrekt ? Jullie komen met zijn allen uit
Polen. Daar gaanjullie weer heen, dat is
alles !'(53). Liebmans eigen vader ondemeemt een poging om Koningin Elisabeth, onze non-conformistische vorstin, tot hulp aan dejoden te bewegen ;
ze deed wat ze kon, maar dat was niet
veel en bovendien leidde het bezoek tot
de deportatie van een van de leden van
de delegatie, die met zijn hele gezin
omkwam ; bovendien gelooft de marx-
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ist Liebman dat zowel de religie met
haar fatalistische opvattingen als de
burgerlijkheid die probeert door slimheid en rijkdom ten koste van de armeren te overleven, verantwoordelijk zijn
voor het gebrek aan verzet, ja voor de
medewerking van de joden aan de eigen
uitroeiing.
Van het burgerlijk cynisme geeft hij een
schrijnend staaltje op pp. 57-60 : dagboeknotities van een notabele die temidden van de Holocaust aIleen denkt
aan zijn eigen comfort en zelfs beweert
dat hij in die tijd 'gelukkig' was ...
Tegenover dit burgerlijke cynisme stelt
Liebman de daadwerkelijke solidariteit
van de kolonie arme joden in Charleroi : 'De reactie van de ultra-linkse
mannen was die van actievoerders, en
ze besloten al bij het begin van de bezetting zich aaneen te sluiten en zich op
het verzet voor te bereiden door de 50lidarite juive de Charleroi op te richten.
Toen de vervolgingen in de zomer van
1942 begonnen, waren zij minder ontredderd en machteloos dan de joden
elders. Daar ze in de illegaliteit zaten,
werden ze geen slachtoffer van de illusies die dank zij 'de politiek van het
minste kwaad' die de J. V.B. (Judenrat)
voerde, konden blijven bestaan. Doordat ze in het landelijke en plaatselijke
politieke leven stevig ingeworteld waren, kwamen ze ineen heel andere toestand en positie dan de joden in Antwerpen en Brussel'(71).
Op een dag - 7 januari 1943 half drie valt de Gestapo bij de Liebmans binnen ; dank zij zijn Miinchens accent
slaagt de vader erin de Beierse jongens
te vermurwen en die willen hen met
arresteren. Maar Maurice, een neef,
wiens vader, moeder en broer al opgepakt zijn, wenst niet Ianger de nazi's te
misleiden. 'Mijn neef had de wraak of
eenvoudiger de strijd kunnen kiezen.
Het idee kwam niet bij hem op', zegt
Liebman (83), die weI de heldenmoed
van Maurice bewondert, maar zijn
houding niet kan accepteren. Hij noemt
Maurice niet aIleen een slachtoffer van
de barbarij, maar ook 'van een levenswijze en een levensbeschouwing die
hem en zoveel anderen weerloos
maakten, machteloze slachtoffers,
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armzalige lijken, ... ' (84). De grond van
de zaak lijkt hem het joodse fatalisme :
,Door hun godsdienstige cuItuur en hun
traditie werden de joden gestijfd in het
gevoel van een ongelukkige status die
in geen enkele eeuw was gelogenstraft.
Men yond troost in de vlucht, in de
messiaanse droom en de verheerlijking
van het martelaarschap. Een uitermate
nobel, maar belachelijk machteloos
antwoord, zodat de moordenaars vrij
spel kregen' (ibid.).
Zelfs een wanhoopsdaad, zoals die
welke bekend werd onder de naam ' de
legende van de Twintigste Trein', is
beter dan dat, zegt Liebman. Enkele
dolle verzetsmensen vielen een jodentrein aan : er vielen doden, maar er ontsnapten ook 100 mensen. Liebman:
'Met hun onbetekenende middelen deden deze mensen meer om de helse genocide-machine van de nazi's te hinderen dan Engeland en de Verenigde
Staten, aan wie dringend gevraagd was
de spoorbanen, die naar de verbrandingsovens Ieidden, te bombarderen,
maar die uitstekende redenen vonden
om zich onbevoegd te verklaren'(96).
WeI positief is Liebman over de inspanningen van katholieke instituten
om joodse kinderen onder hun pensionaires te verbergen, iets wat Liebman
zelf trouwens meemaakte tegen het
einde van de oorlog. Ook communistisch geinspireerde verzetslieden van
het Onafhankelijkheidsfront werkten
toen met paters en nonnen samen voor
dat doel, Liebman zelf verbleef een tijd
in een instituut van de Katholieke Arbeidersjeugd. De dankbaarheid maakt
hem niet blind voor de seksuele bekrompenheid in het katholieke milieu
van die tijd: zijn opbruisende gevoelswereld dreef hem in zogenaamde
'bijzondere vriendschappen", waar
hijzelf niets 'bijzonders' aan kon merken. Maar hij geeft zeer objectief weer
wat hij toen hoorde over de houding
van kardinaal Van Roey en wat hij
meemaakte in een nonnenklooster en
bij de kajotters.
Onvermijdelijk rijst de vraag: Waar
staat Liebman nu ? Hij erkent in het
huidige Zionisme twee positieve punten : het is een samenhangende opvat-
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ting, omdat je in Israel zowel aan de Liebmans boek is een bijdrage tot een
assimilatie door een andere cultuur juister begrip van wat de Holocaust was
en verdient meer aandacht dan de vaak
ontsnapt als aan het anti-semitisme dat
misleidende,
gecommercialiseerde
de niet-geassimileerde joden ook vanAmerikaanse tv-serie.
daag elders nog oproepen ; ten tweede
is het strijdbaar: Israel zal zich met
laten afslachten. Maar hij heeft ook
Oukhow
fundamentele bezwaren : de Staat Israel is per definitie wankel, omdat hij de
Michel Oukhow, die als historicus van
Palestijnen moest verdrijven en boven- de arbeidsbeweging en als inspecteur
op de lont aan het kruitvat van het
voor niet-confessionele moraal in het
Midden-Oosten is gebouwd. Boven- Belgisch middelbaar onderwijs enige
dien worden de joodse gemeenschap- bekendheid heeft, levert in Het Verpen in de diaspora onwillekeurig tot brande Testament een literair debuut-.
politi eke solidariteit met Israel bewoNiet dat het hier om een roman gaat ;
gen, wat een bron van antisemitisme het boek bevat de jeugdherinneringen
moet worden, aangezien elk land van
van Michel Oukhow, wiens familie tot
zijn inwoners de eerste solidariteit voor de vrij omvangrijke groep Witrussische
zichzelf opeist en niet verdraagt dat die
inwijkelingen in Antwerpen behoorde.
naar b. v. Israel uitgaat.
Met 'Witrussisch' wordt hier verwezen
'Ik ben jood door mijn verleden', zegt
naar de politieke, anti-revolutionaire
Liebman ongeveer ; hij is het niet door stellingname van Oukhows vader, die
zijn overtuiging, zijn godsdienst. Wat
kapitein van de Keizerlijke Garde was
doet hij dan weI voor die vermoorde geweest ; na de ineenstorting van het
broer van hem die symbolisch alle nazi- tsarenrijk vluchtte deze officier, zoals
slachtoffers vertegenwoordigt, joden vele anderen, naar West-Europa en hij
zowel als zigeuners of negers ? ' Het vestigde zich uiteindelijk in Antracisme, waar het ook vandaan komt af werpen.
te wijzen, het geen enkel houvast te
Door zijn protestantse moeder leerde
bieden en het zonder pardon te bestrij- de jonge Oukhow, naast de orthodoxe
den als het toch actiefwil worden'(189),
kerk van de Russische inwijkelingen,
dat wordt uiteindelijk de prijs die
het donkere, vreugdeloze, vaak ook
Liebman voor zijn vermoorde rasmeedogenloze protestantisme kennen ;
genoten wil betalen. Geen wonder dat
wat de zonnige vakanties van een
dit genuanceerde standpunt door ziostadskind behoorden te zijn, met name
nisten of fervente verdedigers van Isde vakanties op Goeree-Overflakkee,
raels politiek niet in dank wordt afgewerden uiterst sombere, door dood en
nomen. Sommige joodse personalizonde overwoekerde nachten.
teiten hebben al geweigerd met hem
Maar de familie Oukhow had - zowel
nog aan een tafel te zitten voor een pulangs vaders als langs moeders zijde bliek gesprek. Maar Liebman beroept ook veel contacten met joden, Belgizich dan ook niet op Mozes of de ziosche zowel als Nederlandse. Op benisten, maar op 'Eisner, Rosa
paalde momenten werden trouwens de
Luxemburg, Trotsky, Radek, Zinoviev
religieuze leiders van de orthodoxe
en zovele andere socialistische en
katholieken en van de joden, vermits
communistische militanten die jood .beide groepen in de ogen van de nazi's
waren'(186).
verdacht waren, naar elkaar toe geDoor deze standpunten is Liebman drongen. Uit deze ingewikkelde comverwant met bijvoorbeeld een al even
binatie van invalshoeken ontstaat het
onorthodoxejood als Noam Chomsky,
zeer eigen karakter van Oukhows visie
de grootste taalkundige van onze eeuw,
die eveneens zijn joods verleden niet
verloochent, maar liever met rationele
2 Michel Oukhow, Het Verbrande Tesinzichten naar de toekomst kijkt dan tament, Elsevier-Manteau, Amsterdaml
Brussel, 181 pp.
met een emotionele religiositeit.

Forum

op bezetting, oorlog, jodenvervolging
en bevrijding. Het kon moeilijk anders
worden dan een zeer genuanceerde en
rijk-menselijke visie. Tegelijk rijst de
vraag naar de benaderingswijze die
Oukhow zal aanwenden voor het geplande vervolg.
Toch mag men Het Verbrande Testament niet zonder meer wegzetten als
een historisch werk ! Het heeft ook stilistische pretenties, wat vele vrienden
van Oukhow aangenaam heeft verrast.
Het meest indrukwekkende voorbeeld
van 'literariteit' in deze jeugdherinneringen is de bijna rituele ceremonie
die een groepje scholieren uitvoeren
rond het kreng van een kat dat langs de
weg van school naar huis ligt. Dit op
zichzelf vrij banale detail groeit uit tot
een woeste, irrationele, emotioneel
zwaar geladen poging van de kinderen
om het beeld van de dood uit hun leven
te verbannei..
Het hoogtepunt van de angst tijdens de
bezetting werd voor de familie Oukhow
bereikt, toen de vader - naar aanleiding
van de oorlog met Rusland, maar zonder dat de nazi's ooit een verklaring
gaven - enige tijd door de Gestapo werd
vastgehouden. Bovendien is dit de periode van de beginnende deportaties
van joden en Oukhow beschrijft, zakelijk, maar juist daarom zo treffend, hoe
daarop wordt gereageerd door zijn omgeving. Achter de kalmte voelt men nog
het ongeloof en de verwarring van de
kleine jongen die niet kan begrijpen dat
de bevolking zomaar laat begaan. Het
belangrijkste wat Oukhow leert uit de
oorlog is, dat hij aileen staat, dat hij er
niet bijhoort, dat hij bedreigd is, geen
veilig eigen huis heeft.
Tegen die achtergrond dient men ook
zijn soms erg bittere schets van enkele
van zijn leraren te situeren. Tegelijk
wordt die bitterheid vermengd - hoe
kon het anders ? - met die andere ver-
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bittering over de seksuele hypocrisie in
opvoeding en openbaarheid in die dagen. Het is geen geheim dat Oukhow
later niet aileen sympathiseerde met de
geschriften van mensen als K. Trimbos
of J. Van Ussel, maar zelf ook actief
was in het verzet tegen censuur en taboe.
Het boek is inderdaad een 'verbrand
testament' geworden, de weergave
van een wereld die zijn tentakels naar
dit kind uitstrekte, maar waaraan de
historicus zich ontworsteld heeft. Niet
zonder ironie schetst hij op het einde
van zijn boek de spiritistische seances
en de bijgelovige verhalen, waarin
mensen uit zijn milieu hun toevlucht
zochten, toen de oorlog zo hopeloos
lang bleef duren en er zo weinig hoop
was. Tijdens de eerste Russische
paasmis na de
bevrijding zegt
Oukhow : 'Ik kneep de kaars steviger
vast. Ik had vuur in mijn hand. Een
open wereld en God in je hand. Ben ik
een brandend braambos? Wellicht,
maar met een verterend vuur. Wij stonden allemaal op, het is te idioot, net als
Christus, maar hielden het begin van as
in onze hand. Ik werd gek. In mij laaide
de ellende Ope Ik zag mij opgroeien als
een braambos, zonder bloesem, laat
staan vruchten, maar met een verterend vuur in de hand'(181).
Het einde van de oorlog - de bevrijding is voor de jongeman die Oukhow toen
was, niet het begin van de 'heropstanding', geen 'verlossing', maar het begin
van de vertwijfeling. Daaruit is zijn vrij
ruime humanisme ontstaan, dat hem
weI op de bres bracht tegen taboe en
obscurantisme, maar dat hem niet deed
dichtklappen voor grote figuren en
boeiende prestaties in het katholieke
kamp. Maar die ontstaansgeschiedenis
is een heel ander verhaal, waarnaar nu
al nieuwsgierig uitgekeken wordt.
L. Geerts
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Theologie
Ignatius von Loyola, Geistliche
Uebungen und erliiuternde Texte ,
Ubersetzt und erlaiitert von Peter
Knauer, Verlag Styria, Graz, 1978, 334
pp.
Wie de geestelijke oefeningen van Ignatius- wil doen of begeleiden -- ze aIleen maar lezen heeft bar weinig zin -moet zo veel mogelijk toegang krijgen
tot de inhoud die Ignatius wilde weergeven in woorden en beelden die de
kleur meedragen van zijn culturele en
religieuze milieu, dat nu toch al ruim
vier eeuwen van ons afligt. Die toegang
verschaffen lijkt mij de hoofdtaak van
wie een kritische vertaling brengt. Peter Knauer heeft het uitstekend gedaan.
Hij voegt aan de eigenlijke oefeningen
de commentaren toe die direct of indirect van Ignatius zijn en maakt ze vlot
bruikbaar door overvloedige verwijzingen. Bovendien geeft hij in sobere
nota's wat onmisbaar is om te achterhalen wat voor Ignatius het kader
was van zijn ideeen en verwoordingen.
Knauers werk steunt in grote mate op
Calveras' basisstudies op de originele
tekst.
G. Boeve
Otto Hermann Pesch (hrsg.), Einheit
der Kirche - Einheit der Menschheit .
Perspektiven aus Theologie, Ethik und
Volkerrecht. Herder Verlag, Freiburg
i. Br., 1978, 175 S, DM 16,80.
Deze publikatie is een verslagboek van
een voordrachten- en discussiereeks

gehouden aan de Katholische Akademie van Hamburg voor een oecumenisch samengesteld gehoor over de bijdrage die de Kerk en de christenen
kunnen geven aan de eenheid in de wereld, die noodzakelijk moet groeien.
Vooral de voordracht van Karl Rahner
geeft een aantal provocerende gedachten en ideeen over dit thema, terwijl de
Bonner moraaltheoloog Bockle zijn
bekende gedachten over de zedelijke
autonomie en het waarde-inzicht ter
discussie voorhoudt om bij aIle gewenste eenheid ook de veelheid van inzichten en waarden-belevingen en
normeringen hoog te houden. De
rechtsgeleerde Scheuner tenslotte
geeft, meer aards dan zijn beroemde
collega's uit de theologie, de concrete
mogelijkheden van de Kerk binnen de
internationale gemeenschap der volkeren aan.
Otto Hermann Pesch, de leider van
deze Akademie, geeft de inleiding en de
samenvattende conclusie van al de naar
voren gebrachte en bediscussieerde
perpectieven op de eenheid van de wereid.
Het zijn voordrachten die de moeite
van het kritisch lezen waard zijn en
waarover nog veel gedacht en gesproken dient te worden om te kunnen bijdragen aan de eenheid.
G. Wilkens
Rudolf Schnackenburg, Maszstab des
Glaubens. Fragen heutiger Christen im
Licht des Neuen Testaments. Herder
Verlag, Freiburg i. Br., 1978, 255 S, DM
28,-.
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De herhaaldelijk naar voren gebrachte
vraag bij vele brandende kwesties in de
Kerk en het christelijk leven : Wat zegt
de Schrift hierover ? bracht de bekende
Duitse exegeet Schnackenburg in een
bundeling van een aantal nog niet gepubliceerde voordrachten tot antwoorden
die vruchtbaar zijn om een gesprek op
gang te brengen en verder uit te
bouwen. Zo worden actuele problemen
als de godheid van Christus, de eenheid
onder de christenen, de ervaring van de
Geest in het leven van de Kerk, bijbelse
moraal en ethische normen, het geheim
van het lijden en het kwaad, geweld,
macht en vrede en de betekenis van het
kerkelijk ambt steeds uitgewogen en
zorgvuldig beantwoord, terwijl precies
het vaak zo lastige exegetische jargon
wordt vermeden. De auteur heeft genoeg wetenschappelijke bescheidenheid om niet elke vraag volledig te laten
beantwoorden vanuit de Schrift, terwijl hij tevens genoeg doorzicht heeft
op moderne problemen om deze niet
zonder meer bepalend te laten zijn voor
het antwoord uit de bijbel. Een geslaagde en lezenswaardige poging de
kennis van de blijde boodschap de vragende mens nabij te brengen.
G. Wilkens
Heinz-Jiirgen Vogels, Pflichtzolibat .
Eine kritische V ntersuchung. KoselVerlag, Munchen, 1978, 141 S., OM
14,80.
Het thema van de mogelijkheid van
toelating van gehuwden tot het priesterambt in de latijnse ritus van de roomskatholieke Kerk is zeker geen zo nieuw
thema meer, dat er nog veel nieuwe argumenten naar voren komen. Ook zal
dit thema over de gehuwde priester, zo
laat het zich zeker aanzien voor Nederland, nog weI een lange tijd op de
discussielijst blijven staan, alvorens
plaats te maken voor andere themata die van belang zijn voor het leven
van de Kerk. De auteur komt vanuit
een juridische benadering tot de kriti-'
sche conclusie dat het charisma van -bet
celibaat niet kan worden afgedwongen
van degene, die zich aanbiedt voor het
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priesterschap. Het zou zelfs tegen de
rechten van de mens, waaronder het
recht van te huwen, ingaan.
Zoals elke partiele benadering, zo zal
ook een juridische als de onderhavige
niet overtuigend en wervend werken,
tenzij bij degenen, die reeds van het
resultaat overtuigd zijn, overigens op
gronden en motieven die zeker niet van
juridische aard zijn. Ik vrees dan ook
dat de plicht om deze studie te lezen
slechts beperkt blijft tot die reeds
overtuigd zijn, dat de plicht tot celibaat
voor de charismatische anderen, maar
niet voor allen is.
G. Wilkens

Wijsbegeerte
Dijk, Teun A. van, Tekstwetenschap,
een interdisciplinaire inleiding , Het
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1978,
323 bIz. (Aula 633)f 14,50.
In een groot aantal mens- en maatschappij-wetenschappen (o.a. psychologie, sociologie, rechtswetenschap, geschiedenis, antropologie)
spelen taalgebruik en teksten een belangrijke role Aangezien in vele van
deze disciplines dezelfde vragen en
problemen leven ten aanzien van het
gebruik van taal en teksten heeft de bekende Amsterdamse docent Teun van
Dijk een - voor Nederland nieuwe - interdisciplinaire dwarswetenschap in
het leven geroepen, de tekstwetenschap, die tot taak heeft : geintegreerde
theorieen en analysemethoden uit te
werken voor de structuren, functies en
effecten van teksten in verschillende
psychologische en sociale contexten.
Na een behandeling van gramrnaticale,
stilistische, retorische en schematische
tekststructuren wordt uitvoerig aandacht be steed aan de cognitieve verwerking van teksten en aan de relaties
tussen tekst en interactie, met name in
het gesprek.
Uit bovenstaande is duidelijk af te
leiden dat de tekstwetenschap - die in
het buitenland al een tiental jaren bestaat als Textwissenschaft, science du
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texte en discourse analysis - in de eerste
plaats een generalisatie is ten opzichte
van de literatuurwetenschap en de verschillende letterkundestudies, omdat
de meeste linguisten er voor alsnog
voor pleiten de taalwetenschap te beperken tot de meer specifiek 'talige",
bijv. grammaticale, eigenschappen van
het taalsysteem en .het taalgebruik, zodat er plaats blijft voor een zelfstandige
tekstwetenschap voor de bestudering
van de andere eigenschappen van taaluitingen en communicatievormen. Van
Dijk maakt zelf de vergelijking met het
zgn. Trivium, de grammatica, de
dialectica en de rhetorica, waarvan de
laatste nagenoeg is verdwenen uit onze
huidige opleidingen. Tekstwetenschap
heeft daarom veel gemeen met de oude
rhetorica als de ars bene dicendi.
Een uitvoerige bibliografie, een omvangrijk notenapparaat en een register
wijzen de lezer van dit zeer interessante
werk een verdere weg in een materie,
die - minstens wat de terrninologie betreft - sterk engelstalig is georienteerd.
Pane Beentjes

De schrijver, democraat en overtuigd
van een grondige eenheid van de
meeste democraten ten aanzien van
waarden als vrijheid, rechtvaardigheid
en mensenrechten, geeft bijzonder
boeiende inzichten in de tegenwoordige
kans van een pluralistische democratie,
in de Iegitimatie van grondwaarden en
in de eisen die aan een onderwijs- en
cultuurbeleid gesteid moeten worden,
als de democratie ook in de harten en
geesten tot ontwikkeling kan komen
van diegenen die aan een democratische maatschappij ruimte voor de persoon en innerlijke samenhang geven
kunnen.
Er worden geen recepten aangereikt
voor de politiek van alledag. WeI worden hier inzichten gegeven die ertoe
kunnen bijdragen dat de politiek van
alledag niet vervalt tot partijpolitiek
opportunisme, maar een verantwoordelijk metier blijft, resp. wordt.
G. Wilkens

Alexander Schwan, Grundwerte der
Demokratie , Orientierungsversuche im
Pluralismus, Piper Verlag, Munchen,
1978, 163 S.~DM. 14.-.

Gedragswetenschappen

Wie zich niet laat afschrikken door
Duitse volzinnen en teutoonse grondigheid en filosofische gedachten en
geinteresseerd is in de grondslagen van
de dernocratie die in crisis geraakt,
dient zeker dit boekje met een viertal
gebundelde opstellen van de Berlijnse
politicoloog Alexander Schwan te lezen om zijn inzicht ermee te verrijken.
Grondig wordt ingegaan op de crisis
van de democratische staatsvorm met
de toenemende vraag naar de legitimatie van de besluiten en de geldingskracht van de grondwaarden die hun
uitdrukking vinden in de grondrechten
van de grondwet. Een en ander wordt
bijzonder toegespitst in de westers democratische, pluralistische samenlevingen, zoals de discussies over belangrijke waarden als het recht op leven
in de abortus-wetgeving in de meeste
Europese landen doet zien.

C.G.J. Pulles, He/pend spel , (P.M.
Reeks) Nelissen, Bloemendaal, 1978,
128 pp., fl. 18,50.
Een ervaren kinderpsychotherapeute
(psychologe) geeft een korte maar uitstekende inleiding in het ontstaan en de
speltherapeutische behandeling van
kinderneurose. Het grootste deel is gewijd aan 18 goed geselecteerde en helder samengevatte gevallenbesprekingen.
Schrijfsters voorwaarden voor toelating tot haar therapie zijn weI een goede
intelligentie, een gave aanIeg, goede
vitaliteit. 'Iedere cerebrale gestoordheid of ontoereikendheid betekent dus
een beIetsei ( ... )' . Doodsproblematiek
(p. 109) wordt bezworen met het 'zeker
weten' van een leven na de dood. Wat
doet de schrijfster met agnostische families ? Het boek beantwoordt aan de
doelstellingen vande schrijfster : het is
n1. vooral bestemd voor ouders en allen, die verder kieine kinderen onder
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hun hoede hebben. Van harte aanbevolen.
J.H. van Meurs
H. Kumitzky, Odipus, ein Held der
westlichen Welt, Wagenbachs Taschenbiicherei, Berlin, 1978, 139 S.,
DM.8,-.
De Oedipussage heeft buiten gymnasiale kringen grote betekenis gekregen sedert Freud het oedipuscomplex
(vader willen doden en moeder willen
trouwen) in de psychoanalyse invoerde
als cultureel kerncomplex van neurose,
omstreeks 1900 in zn Traumdeutung.
Hij baseerde zich op de tragedie Oedipus Tyrannos van Sophocles. Deze
schrijver, Kumitzky, legt het accent
meer op de onderdrukking van de
vrouw in de economie.
Daarbij voIgt hij gedeeltelijk de techniek van Freud, b. v. in diens da Vincistudie.
Hij legt de nadruk op het doden van de
Sphinx, een aspect dat Freud in de sage
verwaarloosde.
Hoewel hij bijna een derde van het
boekje van 140 bladzijden besteedt aan
het weergeven van Holderlins bewerking van het drama van Sophocles,
geeft hij in de rest een rijkdom aan mogelijke duidingen en vergelijkingen DIet
varianten en andere my then en sagen,
die het boekje compact maken.
Steunend op Bachofen, Frazer en Malinowski geeft hij een cultureel antropologische visie van grote waarde.
J .H. van Meurs
A.C.R. Skynner, Die Familie, Schicksal und Chance, Handbuch der Familientherapie , Walter-Verlag, Olten/
Freiburg, 1978, 432 pp. DM. 68,-. Engelse editie, 1976, Constable, London.
Van huis uit psychiater heeft de schrijver een veelzijdige ervaring opgedaan
met diverse vormen van groepswerk uit
de therapeutische hoek, en naar de
voorbeelden te oordelen met veel sueces.
Het eerste deel is wat theoretisch, maar
wordt zeer verhelderd door uitvoerig
beschreven voorbeelden. Daarbij ge-
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bruikt de schrijver naast systeemtheoretische ook psychoanalytische modellen, waaronder die van Melanie
Klein. 'Genetische' theorie overweegt
als praktijktheorie, zoals meestal gebeurt. De schrijver participeert verder
actief met gebruikmaking van zijn eigen
z.g. tegenoverdracht, fantasieen. Hij
kent en gebruikt bovendien de middelen van de Palo-Altoschool en de ervaringen van M. Satire De nadruk ligt
op het hier en nu, vooral in het begin.
De cover noemt het een handboek,
maar voor 'sociaal werkende leraren,
zielzorgers, huwelijksadviseurs en juristen' is het wellicht wat te gedetailleerd. Anderzijds wekt het gemak
waarmee de schrijver situaties analyseert mogelijk de indruk dat het om een
-eenvoudige zaak gaat, waarmee geen
ongelukken gemaakt kunnen worden.
Er is dan ook geen hoofdstuk waarin de
opleidingseisen voor gezins- en andere
therapeuten worden beschreven.
Een uitstekend boek, compleet met
noten en literatuur en een register.
J.H. van Meurs
H.J. Clinebell, Op middelbare leeftijd
hlijven groeien in het huwelijk , De
Toorts, 1978, pp. 102, fl. 20.-(uit het
Engels 1977).
Het is nuttig, dat iemand met ervaring
in huwelijkscounseling de nadruk legt op
de leeftijdsgroep tussen 40 en 65 jaar.
Het is ook voor deze leeftijdsgroep weI
degelijk mogelijk, om de huwelijksrelaties te reviseren. Opvallend is, dat
het gezin als zodanig geringe aandacht
krijgt en beperkt blijft tot de tieners
(hoofdstuk 7).
De relatie tot de ouders (van de
ouders) komt weI ter sprake maar die
tot de getrouwde kinderen niet.
De gedetailleerde voorschriften van de
twaalf'tactieken' van de schrijver zijn
voor de doelstelling waarschijnlijk
noch noodzakelijk, noch voldoende :
hij noemt dan ook zelf de groei(groep)weekends. Dit wordt weinig uitgewerkt.
De theoretische basis is die van Berne en
Harris, hoe weI deze namen in de literatuurlijst niet voorkomen.
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De toon van het boek is die van de
T. V.-presentator van een Amerikaanse
show : wat luchtig en oppervlakkig.
Het boekje is bedoeld zowel voor mensen, die aan hun huwelijk willen werken, als voor (pastorale) counsellers.
J.H. van Meurs
Werner Kofler, Ida H., Eine Krankengeschichte , Verlag Klaus Wagenbach, Berlin, 1978, 153 S., D.M. 14,80.,
De schrijver is 31 jaar, heeft een leraren-opleiding gehad ; schrijft al sedert
'68, met name hoorspelen.
Dit is nu de zoveelste aanklacht tegen
het ouderwetse K.Z.-gesticht, i.c.
Steinhof.
De ziektegeschiedenis betreft een vrij
jonge schizofrene ; een voormalig fotomodel dat bij de schrijver Herbst onderduikt. Herbst zette haar zelfvertelde
Ievensgeschiedenis op de band (in de
tekst telkens ,Riickblende , genoemd).
Verder noteert Herbst haar vreemde
relaties, haar pogingen orde op zaken te
stellen, haar vluchten naar een voIgende woongemeenschap.
De schrijver kritiseert in 'was ist los ?'
de schijnbare normaliteit, o.a. van de
televisiehysterie.
Hij doet ook een uitval naar H. Kipphard, die in 1976 bij dezelfde uitgever
Leben des schizophrenen Dichters
Alexander M., ein Film publiceerde.
Evenals deze maakt de ziektegeschiedenis van Ida H. een authentieke indruk.
Impliciet wordt verwezen naar de autoritaire vader als hoofdoorzaak van de
tragische ontwikkeling van Ida H. -een
plausibele verklaring a la Laing.
Sommige symptomen worden begrijpelijker.
De schrijver he eft geen psychiatrische
opleiding gehad in tegenstelling tot
Kipphard. Hij beeft geen contact met
enig ps ychiater.
Zo spreekt hij van schemertoestanden
waar vermoedelijk van katatonie
sprake was.
Stylistisch is het eerste hoofdstuk het
beste (het relaas van het filmen van
Steinhof van buiten af).
Al is het geheel wat fragmentarisch ge-
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componeerd, toch is het een lezenswaard boek geworden voor iedereen
met belangstelling voor pathologische
ontwikkelingen.
J.H. van Meurs
P. Vandermeersch, Het Gekke Verlangen ; psychotherapie en ethiek,
Dekker & Vegt, Nijmegen, 1978, pp.
192,[27,80.
De schrijver heeft opleiding gehad in
filosofie, theologie en psycho-analyse.
Momenteel is hij docent ethiek. De
ethiek (moraal) van de psychoanalyse
berust op een leren van de analysand,
om zichzelf te kennen in zijn 'verlangen'. Dit begrip is naar Lacan, de
Franse structuralistische psycho-analyticus. Het berust op het geloof dat de
mens bovendien in staat is om zich dan
ook te veranderen.
Contrasterend wordt de medicamenten
voorschrijvende- of internerende of
maltraiterende psychiater en de op het
'kernzelf en empathie vertrouwende
Rogeriaan ten tonele gevoerd.
Een ander contrast is de traditionele
R.K. moraal van een 50 jaar geleden.
Het individualisme van de psychoanalyse zou tot meer sociaal engagement kunnen leiden. De middenklasseideologie van de klassieke psychoanalyse geeft de schrijver impliciet in
zijn hedonistische voorbeelden op bIz.
112. Hij wijst gedragstherapie af als oppervlakkig.
Over de z.g. culturalistische school
(Horney e.a.) spreekt hij zich niet uit.
Een helder beknopte inleiding in eenvoudige taal, zoals er door niet katholieken al een jaar of 30 worden geschreven.
J.H. van Meurs
F.J. Monks en A.M.P. Knoers, Ontwikkelingspsychologie. Dekker & van
der Vegt, Nijmegen, 1978, pp. 284, f
37,50.
Van de eerste druk van dit boek in 1975
verscheen in 1976 een recensie in Streven. De opzet van het boek is gelijk
gebleven. De chronologische en de
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thematische behandeling krijgen beide
aandacht.
Recente literatuur is verwerkt in aIle
hoofdstukken. Een hoofdstuk over
stoomissen is apart toegevoegd, evenals een zakenregister. Piaget blijft de
meest gerefereerde onderzoeker. Aan
de jeugd worden 6 en aan de verdere
levenslijn 1 hoofdstuk toegemeten.
Psychologische begrippen worden
nauwkeurig afgegrensd, nauwkeuriger
dan de biologische en de medische.
B. v. 'erfelijke informatie' (biz. 7), leesstoornissen (biz. 252 en 253), auditieve
agnosie, respectieveIijk asymbolie (bIz.
251). Dan blijkt een eigenzinnig
woordgebruik gehandhaafd: 'spermotosoma' voor spermatozoo, regressieve tendenties (blz.44), instutionalisatie (bIz. 53), necrofilie (biz. 198), anticonceptionalisatie (bIz. 175) en intersexueel verkeer (bIz. 175). De embryonale periode wordt van de derde tot de
achtste week gerekend (bIz. 45). Ook is
mongolisme een syndroom dat niet
t.g.v. stress maar weI t.g.v. tenminste
twee verschillende chromosoomafwijkingen voorkomt (bIz. 40). Hechtingsgedrag is niet soort-specifiek voor
de mens (bIz. 46). Het EEG registreert
geen cerebellaire aktiviteit en het cerebellum regelt geen emotionele reakties
(biz. 55). De Moro-reflex is een schrikreaktie, niet als 'reaktie van de proprioceptieve nekspier-receptoren en
stimulatie van het vestibulair systeem'
(biz. 61). Plastische chirurgie (biz. 154)
werkt niet aIleen aan de oppervlakte.
Een Iapidaire uitspraak als 'elk gedrag
is gemotiveerd' (biz. 123) zou sommige
ethici op stang kunnen jagen.
Deze heIe reeks bestaat slechts uit
Schonheitsfehler, die in een volgende
uitgave - die het boek verdient - gemakkelijk kunnen worden gecorrigeerd.
J.H. van Meurs

Russell Jacoby, Sociaal geheugenverlies, een kritiek op Adler, Rogers,
Laing, e .a., Nelissen, Bloemendaal
1978. Beacon Press, Boston 1975, pp.
160, f 22,90. Met een inleiding van C.
Lasch.
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Dit is een ongewoon boek van een
Amerikaans historicus. Vanuit de positie van de Frankfurter Marxianen
Adorno, Marcuse en Horkheim worden
de revolutionaire ideeen van Freud als
zodanig geprezen en de verwatering
van diens ideeen door de humanistische
school (Allport, Maslow), de culturaIistische (Adler, Fromm en Homey) en
de existentialistische (Frankl) en de
z.g. antipsychiatrie (Laing en Cooper)
fel gekritiseerd.
Gezien de keur van citaten van Freud de schrijver is zeer belezen - is dit een
nuttig tegenwicht tegenover de oppervlakkigen, die Freud als half achterhaaid beschouwen.
Daarbij dient vermeld, dat de schrijver
nalaat, dat de moderne z.g. orthodoxe
Freudianen hier en elders weinig politiek engagement of historisch materialistisch besef vertonen. Maar ze
werken dan ook met andere citaten van
Freud.
De schrijver uit ook kritiek op bot, z.g.
naief
respectievelijk
dogmatisch
marxisme. Ret is wat vermoeiende
lectuur met een enorm aantal noten,
waarin de Iiteratuur verwerkt is. De
metaforen zijn literair slecht, hard en
niet Iogisch. B.v. 'degenen die de verhouding tussen Marxisme en psychoanalyse wilden uitwerken, zijn met immuun gebleken tegen de intellectuele
verdeling van arbeid, die de Ievenszenuw van het dialectisch denken doorsnijdt' (bIz. 76).
Een belangrijke bijdrage aan de voortgezette dialoog tussen Marxisme en
psycho-analyse.
J.H. van Meurs

Literatuurwetenschap
Gunter Bentele - Ivan Bystrina, S emiotik, Grundlagen und Probleme. W.
Kohlhammer, Stuttgart, 1978, 173 pp.,
OM. 24,80.
Winfried Noth, Dynamik semiotischer
Systeme. J.B. Metzler, Stuttgart, 1977,
204 pp., OM. 39,-.
Lasar
Ossipowitsch
Resnikow,
Zeichen, Sprache, Abbild. Syndikat,
Frankfurt, 1977, 240 pp., OM. 24,-.

Streven/aug.-sept.

1048

Semiotiek (als wetenschap die communicatieve processen van aile slag
voor onderzoek open tracht te stellen
door het tekensysteem analyseerbaar
te maken) vindt in Bentele-Bystrinaeen
gids die de gemeenschappelijke kenmerken van deelgebieden achterhaalt
en tevens de specificiteit onderscheidt
die in elk deelgebied een eigen systematisering verlangt. In deze inleiding
schikken ze de fundamenten die diverse standpunten vertegenwoordigen
en verantwoorden in de universalia van
C.S. Peirce (met de Duitse uitlopers M.
Bense en E. Walther), de structuralistische principes van F. de Saussure, de
behavioristische klassen van C. W.
Morris, de marxistische categorieen
van L.O. Resnikow en A. Schaff (met
Rossi-Landi als co-agent), de fenomenologische pogingen van H. Mead, de
U. Eco-visie en de handelingstheoretische varianten. Wat hier (onvergeeflijk
toch) ontbreekt, is het biofysisch-metasociologische model van W.A. Koch.
W. Noth (zelf uit Kochs school) staat
niet meer stil bij prille introductie ; hij
wil de initiatie in een verwerkingsproces pragmatisch bijbrengen. Hij werft
om inzicht in de gemeenschappelijkheid van systernatiseerbare tekenelementen in de dieptestructuur van zo
verschillende fenomenen als de literatuur, het persuasive taal-gebruik (publiciteit) en het ontstaansproces van
taal. Hij behandelt dit ontstaanssysteem niet als een zelfstandig moment
maar als een proces van handelingen
dat het gehele bewuste zingevingspotentieel opneemt en dynamiseert.
Noths avontuurlijke demonstratie garandeert betere kennis dan Bentele-Bystrina's wat al te onthechte voorlichtingsneutraliteit. De marxistische vorser L.O. Resnikow is slechts sporadisch zichzelf ; eigen orientering ontstaat doorgaans pas via de argumenten
die hem C.W. Morris doen verwerpen.
Verwijten van subjectivisme, idealisme
en behaviorisme zijn op zich niet onjuist maar ze dienen toch enkel om het
vertrouwen in de eigen onwankelbare
concepten van objectivisme, materialisme en sociologisme te beklemtonen. Deze Russische verzameling

teksten is wei belangrijk ; over het negatieve heen leren we S.'s eigen positie
kennen : de weers piegelingsrelatie van
aile tekens die als concreet kenproces
pas relevantie verwerft binnen het
systematische proceskarakter van de
soioculturele context. De Sovjet-vorser heeft bij de geleidelijke uitwerking
van dit nog rijkelijk abstracte wensschema een lange en erg controversiele
weg afgelegd die door inleider A. Eschbach op voortreffelijke wijze zowel
historisch als fundamenteel wordt geschetst.
C. Tindemans

Theater
David Bradby - John McCormick,
People's Theatre, Croom Helm, London - Rowman and Littlefield, Totowa,
N.J., 1978, 179 pp., £6,95.
Onder 'volkstheater' vatten beide S. dat
soort theater dat inhoudelijk en stilistisch zich tot de brede volkslaag, toch
meer bepaald de (bewuste) arbeidersstand richt en dat in de 20e eeuw in de
meeste landen militante aandacht en
toepassing heeft gevonden. Dit boek wil
.dan deze mentaal bij elkaar passende
maar instrumenteel vaak sterk verschillende stromingen, intenties en
vormen op een (zo logisch mogelijk)
rijtje plaatsen, niet helemaal populariserend, toch erg weinig diep gravend. De
Sowjetunie,
de
Weimarrepubliek,
Frankrijk, Groot-Brittannie en de VSA
worden aldus op een gemeenschappelijke noemer gebracht, maar Brecht
(en .zijn weerslag), de decentralisering in
Frankrijk en de nieuwe 'community'processen in Groot-Brittannie krijgen
wat meer relief zodat het albumresultaat
degelijker wordt dan enkel conjunctureel voer. WeI is de kritiek op het utopisme en de illusie van een 'massa'theater onvoldoende aanwezig.
C. Tindemans
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Tony Coult, The Plays of Edward
Bond, Eyre Methuen, London, 1977,88
pp., £ 1.95.
Deze allereerste Britse studie van de
wellicht momenteel belangrijkste Engelstalige dramatische auteur wil niets
meer dan aandacht vragen. Intelligent,
subjectief-partijdig, beknopt maar erg
secuur geeft S., naast een overzicht van
het oeuvre, de constanten aan : religie/
materialistisch ethos, natuur/cultuur,
maatschappij/politiek, samenleving/individu, altijd een polaire ideeenkring
die tegelijk de dramaturgische vormcode bepaalt. Nergens betweterig noch
opdringend, toch kordaat en bepaald
niet vrijblijvend, pleit S. terecht voor
grondiger belangstelling.
C. Tindemans
Armin Eichholz, Heute abend stirbt
Hamlet.Miinchner Theater-Tagebuch.
Residenztheater 1970-77, 312 pp.
(geill.), OM. 28,-.
Kennen Sie Plundersweilern ? Miinchner Theater-Tagebuch. Kammerspiele
1970-77,325 pp. (geill.), DM. 28,-. Ehrenwirth, Miinchen, 1977.
Meteen in 2 dikke pakketten, de dagnotitie verstarrend tot een eeuwige getuigenis, gooit S. (redacteur Miinchner
M erkur) zijn theaterrecensies te grabbel die hij over de 2 leidende gezelschappen van Munchen in 7 (vette ?magere?) jaren geproduceerd
heeft. S. wil in een lange adem telkens
de absolute waarde van een tekst, de
relatieve betekenis van een voorstelling
en de schommellijn van de theaterevolutie optekenen, bovendien in een badinerende toon die niet langer verwonderd doet staan als je zijn nevenactiviteit als parodist ook kent. Zijn kenmerken vullen een heel album : uitdagend, grof, aandikkend, toch ook vitale
vragen stellend, standpunten opdringend, artistieke stellingen aantastend,
aanmatigend, een theatrale visie vooruitschuivend (of afwijzend) in zowel
dunne als dikke woorden. Vaak pronkerig, zonder rem, grappige en grimmige woordspelletjes opstapelend, of
laatdunkend, skeptisch-verwend en
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cynisch-ongelovig, afwachtend, opschortend, toch informatief over stijlgehalte,
theaterbelang
en
inhoudswaarde. Ook giftig, dartel, kwistig, kortaf. Vaak betweterig over wat
op theater hoort, niet over wat nodig
kon zijn wil het verder reiken dan S.' s
eigen wat uitgespoorde straatje. Vaak
het publiek in zijn reactie betrekkend
om het tegen zichzelf in te nemen, het
wijsvingerig terecht te wijzen. Een
weg- en windwijzer, met talent, ook
met eigenwaan. Prettig te lezen, prettig
te verwerpen, altijd onderhuids, nooit
banaal. Geen bijbeltekst, doorlopend
apocrief. Geen profeet, geen wegwerpartikel. Lezen.
c. Tindemans
Paul Frischauer, Theaterge schichte.
Die Welt der Biihne als Biihne der Welt,
Wilhelm Heyne, Miinchen, 1977, 4
'Bde, 788 + 999 pp., OM. 31,20.
In een combinatie van (fragmenten)
anthologie van speelteksten en traditionalistische
theatergeschiedeni s
(deels strikt evolutionistisch, deels
thematisch georganiseerd) wordt met
een brij van woorden de overeenstemming tussen theater en maatschappii
beleden; waarin het specifieke mediumkarakter van theater en drama
precies bestaat en welke functie-en/of
gedaanteveranderingen deze aard in de
loop der tijden ondergaan heeft, wordt
al te gemakkelijk als grotendeels bekend vooropgesteld. Andermaal wordt
de fictie geeolporteerd dat de handelingsinhoud van het drama. volstaat
om de handelingsexpressie van het
theater te kennen ; statisehe opinie (het
theater blijft boven de tijden zichzelf,
het drama vertegenwoordigt het grillige
denken en aanvoelen van de mens) en
clichetaal (zoals : de mens als maat van
aile dingen, de Russische ziel, de woordeloosheid van het modeme drama)
leiden telkens af van het zo nodige inzieht in het wezen van het dramatische
resp. theatrale. Logisch blijft dan ook
de afsluiting triomfantelijk die de overlevingskracht van het theater viert als
heropstanding uit de periodische
schijndood maar op geen enkele wijze
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aangeeft hoe, van uit welke impulsen,
met welke perspectieven, in welke
functie dit te gebeuren staat. Esthetica
van het theater andermaal als verduistering van de antropomorfe kern.
C. Tindemans
Donald R. Larson, The Honor PLays of
Lope de Vega, Harvard UP, Cambridge, Mass. 1977,217 pp.
Met een eigen thesis ingrijpend ib het
langlopende debat over het ' eer' -begrip
in Spanjes Gouden Eeuw poneert S. in
Lope de Vega's monumentale oeuvre
drie periodes: komische suggesties,
feestelijke wraak (met veel aandacht
voor de 'rornance-conventie) en de
neiging tot tragedie. S. beheerst de vakliteratuur voorbeeldig zodag zijn eigen
uiteenzetting een grondige discussie
met gangbare meningen is. Vanuit zijn
interpretatie duiken bovendien ook
suggesties op voor de theatergeschiedenis (vorm, repertoire, stijl,
publiek) en voor de persoonsstructuur
van Lope de Vega zelf.
C. Tindemans

de specialist

in dames-; heren- en

kincter1<leding

Koninklijke Soevereine Hoofdkamer
van Retorica 'De Fonteine' te Gent
Jaarboek 1975, 2 dIn (XXV-XXVITweede reeks nr 17/18), 183 + 279 pp.,
BF.375.
Andermaal is dit Jaarboek een staalkaart van de aandacht voor de Rederijkersstudie. W.M.H. Hummelen (Inrichting en gebruik van het toneeL bij
Job Gommersz./565) zet zijn reeds elders begonnen onderzoek verder over
de inrichting van de theaterconventie ;
in een sluitend betoog (gebaseerd op de
woordcoulissen) verstevigt hij het
complex van drama- en theatertechnische opvoeringspraktijken en is duidelijk onderweg naar een gebonden codex
van het Rederijkersdrama. H. Pleij
(GeLaden vermaak. RederijkerstoneeL
aLs politiek instrument van een
eLitecultuur) behoort t-ot de strekking
die het drama hanteert als interpretatieveld van de sociale realiteit ; in een
opmerkelijke diepteverkenning karakteriseert hij het kluchtige drama (so-

Anderlecht - Antwerpen • Bergen
Brugge - Brussel - Charleroi
Gent - Hasselt - Kortrijk - La Louviere
Luik - Mechelen - Namen
Roeselare - St-Niklaas • Turnhout
Verviers - Woluwe (Shopping Center)
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ciale functie van de humor) als de expressie van de zelfbescherming van de
burgerij en regressief van instelling.
Verder is dit 1e deel gevuld met filologische teksteditie en -verklaring volgens
de beste traditie van de Gentse school
(D. Coigneau, B. De Groote, L. Roose,
P. Lammens-Pikhaus), gericht op zulke
zeldzame genres als het presentspel en
het tafelspel. Het 2e deel bestaat integraal uit de teksteditie (W. Waterschoot en D. Coigneau) van een groot
fragment (fol.x 1tot fo1.150) van Eduard
De Denes Testament rhetoricael,
waarvan de rest in latere Jaarboeken ter
beschikking zal komen.
C. Tindemans
Manfred Mixner, Peter Handke
(AT 2131,), Athenaum Kronberg/Ts.,
1977, 250 pp., DM. 19,80.
Oat de Oostenrijkse prozaist, lyricus,
dramatische auteur en essayist P.
Handke een moeilijk literator is, kan
langzamerhand bekend zijn. S. benadert hem chronologisch, zonder opzettelijke methode, alleen maar als
(vaak vlug abstraherend) lezer. Zijn visie bestaat erin dat hij Handke meent te
kunnen beoordelen als iemand die niet
de causaliteit van verhalen over mensen en dingen probeert aan te reiken
maar aan de buitenkant, behavioristisch (al valt dit vieze woord toch nergens), mensen observeert en beschrijft.
Het effect op de lezer dient er dan uit te
bestaan dat deze een ervaring van leven
en beleven doormaakt wat S. als Handkes expliciete schrijfintentie ziet en die
S. op zijn eigen beurt hanteert als de
enige methodische maatstaf van deze
studie : meedelen van leeservaringen.
Ondertussen zwaait hij weI vrolijk
vaarwel naar elke kritische uitlating
over zijn idool en verabsoluteert hij
nogal willekeurig zijn eigen (niet op hun
beurt aan een kritisch oordeel onderworpen) ervaringen als lezer. Met name
komt hij aan de taalwetenschappelijke
fundering van Handkes realiteitsdissectie niet voldoende toe, ook al wordt
Wittgenstein af en toe geaaid. Oat
I maakt al bij al deze studie erg boeiend
maar niet integraal ; wat hij als posi-
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tieve plaatsbepaling meegeeft, is gaaf
en doorgaans ook helder maar enkele
factoren worden iets te vlug onder de
tafel weggemoffeld.
C. Tindemans
Carel ter Haar, Ernst Toller. Appell
oder Resignation ? ; tuduv Verlagsgesellschaft, Munchen, 1977, (Studien
Sprach- und Literaturwissenschaften
Bd 7), 311 pp.
Deze poging tot mentale biografie van
de dramatische auteur E. Toller (18931939) is uiteraard niet los te koppelen
van de idee- en tijdsgeschiedenis. Ze
wil geen eigenlijke discussie brengen
van de literaire resp. dramatische betekenis ; de intentie is Toller weg te halen
onder de historiografische druk van
Tollers participatie aan de Rate-Regierung in Munchen (1919) en de (blijkbaar geslaagde) nazi-verfoeiing na
1933. Daartoe brengt S. een zorgzame
(sterk op citaten gesteund die niet altijd
hun context behouden) analyse van het
literaire oeuvre om te achterhalen wat
de (labiele) behoeften en (evoluerende)
constanten zijn geweest die best nieuw
relief verdienen. De biografische reputatie in de Weimartijd heeft, stelt S.,
verleid tot literaire onderschatting. De
waarden die S. dan weI distilleert uit het
niet altijd simpele Grubler-oeuvre, zijn
de vereenzaming en de machteloosheid, beide causaal verbonden in een
onzekere afbankelijkheid ; argumenten
daartoe zijn de droom-behoefte, stellig
in het Hebraistische wensdenken te situeren (andermaal een Jood die Duitser
wou zijn en toch enkel Jood kon worden), de diaspora van de mens als
eeuwige opdracht, zijn relatie tot het
proletariaat, de oneigenlijke zelfstilering, het voomemen een nieuwe wereld
vorm te geven, aansluitend bij de inspiratie van K. Eisner, G. Landauer, Th.
LessingenG. Simmel. Andermaal : het
lijden aan het leed van de wereld samengebald in de eigen persoon.
C. Tindemans
Christoph Trilse, Klaus Hammer, Rolf
Kabel, Theaterlexikon, Henschelverlag, Berlin, 1977, 624 pp., DDR 32,- M.
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Ofschoon de dramatische auteurs niet
uitgespaard blijven, wil dit lexikon van
het theater toch eerst de theaterrnakers
zelfvangen, met nadruk op het actuele,
zeg maar socialistische theaterveld,
wat niet tot verwaarlozing van het andere Duitsland heeft geleid. De maatschappelijke voorkeur ligt dik gesmeerd maar dat hindert nauwelijks het
encyclopedische gehalte, waarin zelfs
plaats voor technische terminologie
werd ingeruimd. Over criteria inzake
relevantie en/of reputatie valt uiteraard
te twisten maar als algemeen panorama
haalt het geheel het niveau dat het verwachten doet. Persoonlijke karakteriseringen halen vaak het gehalte van een
accuraat portret. Prettig is het ook dat
er uitvoerig over de scenografen wordt
bericht.
c. Tindemans

Kunst
Robert
Darmstaedter,
Reclams
Kiinstlerlexicon , Philipp Reclam jr.,
Stuttgart, 1979, 789 pp., 131 ill., geb.
DM.49,-, gen. DM.39,80.
Zowat 4.500 korte biografieen van kunstenaars: schilders, beeldhouwers
en architecten. Wat dit lexicon op andere dergelijke edities voor heeft is weI
dat de lijn resoluut doorgetrokken
wordt tot op heden zodat de lezer ook
over hedendaagse kunstenaars ingelicht wordt. Elke biografie wordt ook
gevolgd door een verantwoorde bibliografie waardoor verdere orientatie mogelijk wordt. Een uitstekend en handig
naslagwerk dat je vaak en met genoegen raadpleegt.
J.F. Du Bois
Jan Hulsker, Van Gogh en zijn weg,
Meulenhoff, Amsterdam, 1977, 488
pp., geill., fl. 125,-.
De originaliteit van dit boek is in grote
mate bepaald door de aangewende
methode. De auteur heeft de levensloop, de artistieke evolutie en het
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oeuvre zelf gedetailleerd en in onderlinge samenhang beschreven. En bovendien geillustreerd door de afbeelding van 'nagenoeg al de tekeningen en schilderijen' van V. van Gogh.
Het commentaar op de werken werd in
hoofdzaak. ontleend aan Vincents
brieven, vooral die aan zijn broer Theo.
Een nieuwe, verhelderende benadering
van dit menselijk en picturaal avontuur.
AIleen al om de literaire, de historische
en de iconografische documentatie is
dit prachtig boek een onmisbaar instrument voor elke verdere studie over
van Gogh.
J.F. Du Bois
Lawrence Lee, George Seddon, Francis Stephens, Die Welt der Glasfenster ,
Herderverlag, Freiburg, 206 pp., 500
kl.ill.
Een encyclopedie van de kunst der
glasramen. De auteurs hebben niet enkel het ontstaan en de techniek van de
glaskunst in de oudheid behandeld
maar ook de integratie ervan in de architectuur. Een uitgebreide studie over
de iconografie maakt het de lezer mogelijk voortaan de glasramen gedetailleerd te lezen. Het grootste deel van
dit boek is gewijd aan een uitgebreid
historisch overzicht dat start bij de l le
en l2e eeuw om uit te monden in de
modeme heropleving van de glasramenkunst in Europa, Amerika, Japan
en Australie, Terecht hebben de
auteurs veel aandacht besteed aan wat
de middeleeuwen buiten Frankrijk
hebben gepresteerd en niet zonder fierheid behandelen ze naast Spanje,
.Duitsland en Vlaanderen vooral Engeland. Wij verwijzen o.m. naar de 130
glasramen van het munster van York en
het grootste glasraam ter wereld in de
Yorkse Mariakerk. Een grandioze uitgave, een overvloed aan kleurillustraties van uitzonderlijke kwaliteit, een
degelijke en interessante tekst. De gedroomde inwijding in de kunst van het
schilderen met licht en glas. Een Nederlandse editie van dit werk verscheen
bij het Spectrum, Utrecht.
J.F. Du Bois

Boekbespreking

Edward Lucie-Smith, Moderne Kunst,
Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1978,
504 pp., 384 kl.ill., BF. 1.950,De ontwikkeling van de schilderkunst
en beeldhouwkunst uit de 20e eeuw
wordt hier in een helder overzicht geschetst. De auteur vertrekt van Matisse,
het fauvisme, cubisme en expressionisme om de vele, elkaar opvolgende
tendensen te verklaren: abstractie ~
constructivisme, pop art, op art, kinetische kunst, fotorealisme, conceptkunst.
Lucie-Smith is een gezagvol criticus en
een uitstekend cicerone. De talrijke
kleurplaten vormen een waar museum
van de hedendaagse kunst en verhogen
de inzichtelijkheid van de tekst. Toch
komen bij de lectuur hier en daar weI
vragen op : waarom wordt de sculptuur
van Giacometti niet in verband gebracht
met de Etruskische beeldvormen ? en
waarom wordt de magische surrealist
Wifredo Lam nergens vermeld ? noch
Velikovic ? Dat Vic Gentils toevallig in
Ilfracombe werd geboren is nog geen
reden om aan deze typisch Vlaamse
kunstenaar de Engelse nationaliteit te
verlenen. Al met at een prachtig boek,
boeiend en inzichtgevend.
J.F. Du Bois

Literatuur
Ciro Alegria, Die hungrigen Hunde.
Roman, vertaald uit het Spaans door
Wolfgang A. Luchting en van een nawoord voorzien door Walter Boelich,
(st. 447) Suhrkamp, Frankfurt am
Main, 1978, 166 pp., OM. 5,-.
-Los perros hambrientos dateert van
1938. Alegria (1909-1967) beschrijft een
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hongersnood in de Peruaanse Andes.
Door hem zoveel mogelijk vanuit 'hondenperspectief' weer te geven, werd
het niet enkel een documentaire, maar
eenautonoom kunstwerk. Alegriaheeft
veel weg van Simon Robles, de geattitreerde verteller van de indio-gemeenschap. Hij betrekt de lezer bij het
gebeuren, en laat zich vaak meeslepen
door zijn verhaal, dat hij doorspekt met
boerewijsheden.
AIle 'genretaferelen' van de indigenistische roman komen erin voor: het
herderinnetje dat op de hoogvlakte met
haar trouwe honden haar schapen
hoedt, de jonge indio die met geweld
wordt ingelijfd bij het leger, de bandoleros die heldhaftig tenondergaan in de
strijd met de schurkachtige gendarmerie-luitenant, de onbenullige maar
gevaarlijk-ambitieuze Limeense onderprefect die onder een hoedje speelt
met de weldoorvoede haciendabezitter, het indio-jongetje dat doodgaat van
de honger aan de rand van de rijkbevloeide akkers van de rijken.
Omdat Alegria geen dichter, maar kroniekschrijver wilde zijn, is zijn werk
een aanklacht. De Indio's zijn goed,
vrijwel alle anderen zijn slecht. De
honden van de eersten zijn edel, die van
de laatsten doortrapt. Een goede hond
kan aileen maar door omstandigheden
(door de rijken veroorzaakt) slecht
worden. De Indio's zijn kinderlijk eenvoudig, de hacendado's gebruiken hun
woordenrijkdom om de arrnen nog
dieper in de ellende te trekken. N aiveteit ? Zonder twijfel, maar het werkt.
(Van dit werk bestaat al een uitstekende Spaans-Franse uitgave in de
'Collection Bilingue' van Aubier-Montaigne, J974).
Guy Posson
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