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LUDO ABICH T,Leo Lœ wenthalen de Frankfurter Schule
Even boeiend alsdebewogen Ievensloop ishetconsequente sociologisch-t
ilososschedenkenvandeIu tsteoverlevendeuitdeFrankfurterSchulemethaar'kritischetheorie'.Vanuit
dieachtergrondenverstaatenwaardeertmen beterLoewenthalskritiek opzowelanti-semi-

tisme alszionisme,op deburgerlijke zowelalsdevulgair-marxistischeliteratuurwetenschap;enzijngrondigwantrouwenindezogenaamdedemocratiseringenpopulariseringvan
de-kapitalistischeöfproletarische-(massalcultuur.

B.M .SALM AN,Proza van zeventig naar tachtig

Tussendejarenzeventigentachtighebbenenkeleauteurszich-zekerwatdereceptiedoor
kritiek en publiek betreft -gdmponeerd op de Nederlandse literaire markt.De auteur
bespreekt achtereenvolgens de romans en/of verhalen van Maarten 'tHart,Doeschka
Meysing,OekdeJongenF.B.Hotz.Dezeen andereveeleertraditioneledanexperimentele
prozaïstenzochtmen -aldannietterecht-in twee 'scholen'ondertebrengen:dievan de
Revisor-auteurs,ook idealisten en academisten genoemd,en die van de niet-Revisorauteurs,ook realisten en anecdoticigeheten.

LEO GEERTS, Binnenkamers ofbuitengebieden ? Nederlandse literatuur tussen
1970 en 1980
29

Uitdrukkeli
jkaansluitendbi
jdevorigebi
jdragebetoogtdeauteurdathetliterairelandschap
vandejarenzeve'
ntigveelgevarieerderenri
jkerisgeweestdanwatdeerkendeengevierde
auteursdaarin voorstellen.Echte doorbraken en vernieuwingen naarinhoud en vorm trof

meno.m.aanbi
jNederlandstaligeauteursvanSurinaams-Antilliaanseorigineals:B.Vianen,
Cairoen F.M.Arion;bijVlumseauteursalsD.Robberechts,W.vandenBroecken P.
Koeck;enbi
jnoganderebuitenbeentjesalsW.Brakman,L.Ferron,G.M.Meysing,J.
Northeeneenaantal'feministische'schri
jfsters.

E.FAUCOM PRET,Desupermachten in hetNabijeOosten
MeerdanveertigjaarnadeoprichtingvandestaatIsraël,waarmeedeUSSR uitdrukkeli
jk
instemden,verkeerthetMidden-oosten in een instabiele en explosieve situatie,waarde

VSA en deSovjet-uniemetwisselend succesnaarbondgenoten op zoek gaan.Terugblikkendopvierdecenniarecentegeschiedenisonderzoektdeauteurhoe(inlcoherenthet
beleidvan beidesupermachtengedurendedieperiodeisgeweestenin welkematezi
jde
bestaandespanningen hebben versterktofnog ondoorzichtigerhebben gemaakt.

JO F.DU BOIS,Natuuren kunst:M iddelheim 1981

51

MethetthemavanderelatietussennatuurenkunstheeftMiddelheim 1981zichopgelukkige

mnarvaak onbevepen wi
jzebev:jdvanhetacademismewurin de biënnale dreigdete
verzanden.Waren nietalletentoongesteldewerkenevenoveluigendofpelinent,hierwerd

aangeknooptbi
jeenartistiekebewe/ngdieinhetbuitenlandalgeruimetijdhaarproeven
geleverdheeft.Jammerwasweldatalleennationzekunstenu rsuitgenodigd werdenendat

deverdiensteli
jke opzetIetterli
jk in hetgedrang kwam doorde kleinschaligheid van de
M npak(vergelekenb.v.metSonsbeekbuitendePerkenvan 1X 1teArnhem).

ERIC DE KUYPER,Ordinary Pa ple.œ werkzaam heid van de sentimentaliteit
63

Deheelapartewi
jzewuropdeAmerikunseslmindustrieemotiesweettereproducerenen
undeman (vrouw)te brengen,wordtdooronsEuropeanente makkeli
jkigedun als
naïeveteitensentimentaliteit:debeproefdevakkundigheidwurmeedatgeschiedtbli
jktook
onsnog onverhoedstekunnenaanspreken en oveaompelen.RedfordsOrdinary People is
du rvan een recenten treFend voorbeeld.
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L eo Loew enthal en de Frankfurter
Schule
Ludo Abicht

Habentsua fata dx tores:op SproulPlaza in Berkeley,de symbolische

geboorteplutsvandestudentenbewegingenvandejarenzestig,wemelthet
elke dag van energieke koopluidie hun ido logische waar op de 'vrije
idœënmarkt'van dezeuniversiteitvia Iuidsprekers,am chesen blaadjes
staanaanteprijzen.Kalemonnikeningelegewadenzingenerononderbroken hun 'Hare,HareKrishna',iemandvraagtjehandtekeningondereen
petitie tegen de buitenlandse politiek van president Reagan,de zionisten
hebbeneen tafelnaastdevertegenwoordigersvan dePLO,en een gebaarde

guru vertelteen grxp omstaandershoeje door zijn meditatiekunsthet
absolute geluk kan bereiken.

Ensomsbotsjeop een kleineoudeman in eenzomerjasjediedatallemaal
metbelangstellingabsorbeertendanineenvandegebouwenverdwijntvoor
zijn seminarieoverSimmelen Lukécs.Envrienden wijzenhem na:datis
LeoLoewenthal,delaatsteoverlevendevan deFrankfurterSchule,sindshet

overlijden van Herbed M arcusedusdeenigeedgenaam van een van de
belangrijksteslosolschestromingen van onzeeeuw.
LeoLoewenthalwasongeveerzestigjM roudtoendelangestudentenrevoltehierbegon:'Toen deeerstestudentenmanifestatiesplaatsgrepen,op

detrappen van hetstadhuisofhetjustitiepaleisvan San Francisco,protesten tegen het''Un-American ActivitiesCommittee'',deopvolgervan

deorganisatiesindeMccarthyperiode,hebik de studentenin mijncollegesgefeliciteerd.lk zeidathetmeplezierdeeddatzeeindelijkuitde
grotewinterslaap vandejarenvijftigwakkergewordenwaren'.Vandaag,
twintigjnnr later,is hij nog steeds actief als docent in de afdelingen
sociologie,slososeen vergelijkendeliteratuurwetenschap enblijfthijin
intellectueelcontactmetgeestesgenoten in Europaen de Verenigde Sta-

ten.DeuitgeverijSuhrkamppubliceerdevorigjaardeeerstebandvanzi
jn
verzameldeSchrl
ften,waarvanhetmerendeeltotnogtoeverspreid was
over dejurgangen van hetZeitschrftfJrSoziaforschung en andere
bladen,zodatmennu voorheteerstdekanszalhebbenzijnbijdragenals
geheelteoverzien en deevolutievan zijn denken tevolgen vanafzijn
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eerste redevoering vooreen zi
onistische studentenclub in 1920 totzi
jn
(voorlopig)laatste artikel, een intellectueel portret van Theodor W .
Adorno,in 1980.Om allerleiredenen,ondermeerwegenszi
jn eerder

tem ggetrokkenstijlenzijnspecialisatiegebieden,isLeoLoewenthaleen
van de minderbekendeleden vanhetberoemdeInstitutfJrSoziaforschung gebleven,aliszijn intellectueleen persoonlijkebiogro e even
boeiendenverrassenda1sdievanzi
jnvriendenencollega'senleverenzijn
gedetailleerde studiesheelconcrete toepassingen van de esthetische en
slosossche grondslagen van de zogenaam de 'kritische theorie'.

Hetinleidendeessay datwehieraan hem wijden,begintmeteenkorte
biogrv sche schets,bespreektdan Leo Loewenthalsbijdragen totde
literatuursociologieen detheorievan popcultuuren massacomm unicatie,
en besluit meteen bespreking van het complexe toekomstbeeld van de

FrankfurterSchulevanuitzijnheelpersoonlijkeen gepassioneerdevisie
op individu en maatschappij.
De auteur alsprodukten producent
Leo Loewenthalwerd in Frankfurtam M ain geboren als zoon van een

joodse arts,dieechterradicealmetdereligieuzetraditiegebroken had.
Terwijlde grootvader,een leraaraan dejoodse school,zijn kinderen
strens orthodox opgevoed had,werd dejongeLeodoorzi
jn vaderingewijd in de theorieën van Darwin,H aeckel,Schopenhauer en de hele
positivistische,antireligieuzeschool.M aarhetconiicttussen degeneratiesherhaalde zich,toen Leo alsstudentin Heidelberg contactzochtmet
de zionistische studentenbeweging en reedsin 19211id wasvan de kring

rondRabbiNobel,samenmetMartinBuber,FranzRosenzweig,Sielried
Cracauer,Erich Fromm en anderen,waarvan wede namen in hetlatere

'JudischeLehrhaus'inFrankfurten hetInstitutfûrSoziaforschung opnieuw zullen ontm oeten.De spanning tussen vader en zoon werd nog

groter,toenLeoeenorthodoxmeisjeuitKönigsberghuwdeenzebesloten
kosjertegaanlevenendereligieuzefeestdagentevieren.Maarwathem in
die zionistischebeweging aantrok wasnietop de eersteplu tshetzuiver

religieuze,maar de messianisch-socialistische overtuiging die bi
jvoorbeeld de oudste kibbutzim kenmerkte.

In 1925werdhi
jredacteurvandeJûdische Wochenzeitung enmedewerkeraande'BeratungsstellefurostjùdischeFluchtlinge',eenbureau voor
socialedienstverleningaan slachtoffersvan hetantisem itismein Polenen

Oost-Europa.Daardoorkwam hi
jindirectcontactmeteenreëlediscriminatiediehi
jin zi
jnjeugd alskinduitdeburgerijen 'geassimileerde'nooit

LudoAbicht/ie/LoewenthalendeFrankfurterSchule

persoonli
jk ervaren had.Dievroege integratiein dejoodse renaissance
kwam echtertoteen abrupteinde,toen hijin hetzelfdej>reen artikel
publiceerde,DieLehren von China,waarin hi
jdejoodseemigrantenorganisaties ervan beschuldigde,in Palestina een klasse van ontrechte en

verbitterdePalestijnseboerenenlandarbeidersinhetleventeroepen,iets
watvroegeroflaterdehelezionistischebewegingzou discrediteren.Hi
j
verlietde kranten begon zich meermetmarxistisch georiënteerdeliteratuurstudie bezig te houden.

ln de revolutionaire periodena de eerste wereldoorlog stond hijin de
linkervleugelvan de USPD (Unabhângige Sozialdemokratische Partei
Deutschlands),tussendeopenli
jk reformistischeSPD endesteedsmeer
van Moskou en deKominternalankelijkecommunistischeParti
j.Toen
deUSPD opnieuw metdeSPD versmolt,maaktehi
jdiestapnietmeeen
behoordemetvelelinkse intellectuelen totdiegroep van linkse daklozen

die zich in geen van beide arbeiderspartijen thuisvoelden.Van, 1926
werdhijmedewerkeraan hetBunkfuAtçlnstitutfûrSoziakorschung en
begon een intense intellectuele samenwerking metM ax Horkheimer,die
in 1930 deleiding van hetlnstituutovernam en Loewenthalalshoofdassistent engageerde.H etInstituut functioneerde echter niet in een historischvacuûm ,en toen deN azi'sop 14 september1930onverwachts107

zetelsindeReichstagveroverden,begonmenalmetdemogeli
jkheidvan
emigratieterekenen.Een studieonderdearbeidersin hetRijnlandhad
aangetoonddatpre-fascistischeofminstensautoritairestromingenookbi
j
degesyndiceerdearbeidersaanwezigwarenenerdusweinighoop wasdat
de linkse beweging een fascistische machtsovem ame zou kunnen tegenhouden.In 1931werd een branchevanhetlnstituutin Genève opgericht,

defondsen werden op een Nederlandsebank ondergebrachten derijke
bibliotheek werd aan deLondon Schoolof Economics geschonken.De
bibliotheek ishelu sdoorhetwantrouwen van de Engelse ambassadeur

nooituitNazi-Duitslandgeraakten -ironisch genoeg-ti
jdensdeoorlog
door Engelse brandbom men vernield. Op 2 maart 1933 verliet Leo
LoewenthalFrankfurten driedagen laterbezette de SA hetgebouw van
hetlnstituut.M aarookhetasielin Genèvewasmaarvoorlopig,om datze

er nooiteen vaste verbli
jfsvergunning kregen,zodat de kern van de
medewerkers tenslotte de uitnodiging van Columbia U niversity in New

Yorkaannam,om durin1934akslnstituteforsocialResearchopnieuw te
beginnen.

In dieperiode schreefLeoLoewenthalzi
jn nu klassiekgewordenliteratuursociologische studies,tothij,Marcuse en anderen in 1941 actief
werden in hetAmerikaanse Oorlogsministerie,toen ze in een militaire
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overwinning van de Geallieerden de enigerealistische verdediging tegen
hetfascistischegevu rzagen.Diem edewerkingbrachtvoorhem ook een

heroriëntatie van zi
jn intellectuele activiteiten interesse metzich:als
ldelingsleiderin het'Om ce ofW arInformation'analyseerdehijderadioprogramma'svandeWehrmachtendeDuitsepers,om betertebegrijpen watersocinnlpsychologischinhetDerdeRijkaan de gang was.Dat
washetbeginvanzi
jnpoeiendebelangstellingvoormediaenmassacommunicatie.Tegelijkertijdwerktehi
jvoorhetInstituutaan een studieover
hetantisemitisme bi
j de Amerikaanse arbeiders,in opdracht van het
'American Jewish LaborComm ittee'.Dezeanalysen van dem assamedia

endeautoritairepersoonlijkheidsstructuurbleven echternietbeperkttot
hetDuitse fascisme en bepaalde segmenten van de Amerikaanse bevolking,maaromvattenlangzamerhand alleaspecten van hetopenbareleven
indeVSA ,ineen periodewaarindeof ciëlepolitiek endepubliekeopinie
zichzelfnog goedgelovig alsconsequentdemocratisch en anti-fascistisch

beschouwde.Inzi
jnboekoverrechtse,racistischedemagogen (Prophets
ofDeceit,1979)plu tsteLoewenthaldeagitatorischeactiviteiten en het
succesvandezeprekersin hetruim erekadervaneen steedsm eergesloten

maatschappij.
Vanhet'OKceofW arInformation'ginghi
jin 1949overnaardeonderzoeksldelingvan de'VoiceofAmerica',waarvoorhi
jheteFectvande
radioprogram ma'sop deluisteraarsineen aantallanden onderzocht,enal
vlug tot de vaststelling kwam dat de Amerikanen veelte weinig besef
hadden van de verschillende culturele milieus die ze wilden bereiken.

Hoewelhijtoen nog loyaalin de mogelijkheid van een doorde VSA
gesteundedemocratiseringvan Europageloofde,geraaktehi
jindejaren
vijftig als 'buitenlandermeteen links verleden'in allerleiproblemen,
waardoorhijtenslottegedwongenwerddiepostteverlaten.Demedewerkers van senatorMccarthy hadden namelijk ontdektdatde 'Voice of
America'in feite in de handen van de 'communisten'geraaktwas en ze
zonden een specialeonderzoekscommissienaarNew York om destl van
datradiostation te ondervragen en te intimideren.Toen Loewenthalin

1954eenuitnodigingkreegom eenj>raandeUniversityofCaliforniain
Berkeleytedoceren,en daarnanogeenjurinhet'CenterforAdvanced
Studies'van Stanford U niversity aan een boek te werken,wasdateen
ideale gelegenheid om zonderenige toegevingen uithetkoude oorlogs-

milieu,datde'VoiceofAmerica'intussengewordenwas,teverdwijnen.
ln 1956 werd hem dan een leerstoelin Berkeley aangeboden,waarhij
ondermeerin dejarenzestigindelinkervleugelvanhetfaculteitscomité
vooruniversitairehervormingactiefwasçEducation atBerkeley.Report

LudoAbicht/ieoLoewenthalendeFrankfurterSchule

of theSelectCommittee on Education,1*8).
Leo Loewenthals intellectuele biogrv e en bibl
iogrv elopen bi
jna volkomenparallelmetzijnlevensdata:nadeeerstealikelen overzionisme
en antisemitisme (Heidelberg,Frankfurt)komen de literatuursociologischestudies(FrankfuderSchule),envanl deoorlogvolgendeboekenen
artikelenovercommunicatieenpopularcultureendemedia(New York).
Maaralsmenhem vre ,inwelkvakjehijzichzelfplu tst,antwoordthij
altijdzonderaarzelendathijheelzi
jn levenlangononderbrokenslosoof
geweestis,ookalheefthijzichbetrekkeli
jkweinigmetzuivervakslosossche vragen beziggehouden,trouwens een kenmerkende trek voor de
meeste leden van de interdisciplinairgerichte Frankfurter Schule.

Literatuur aIs Sociologie
Tussen 1928 en 1977 publiceerde Loewenthal3 boeken en ongeveer25
artikelen over theoretische en praktische problemen van de materialis-

tischeliteratuursociologie,eenwetenschappelijkemethodediehijaande
rechterkantmoetverdedigen tegen de toen in Duitsland heersende burgerli
jke literatuurtheorie,en nan de linkerzijde moetafgrenzen van de
vulgair-marxistische, deterministische M npak van het socialistisch
realism e. Deze positiebepaling begint in 1932 met een artikel in het

ZeitschrktfûrSoziakorschungonderdetitelZurgesellschaftlichenLage
der Literaturwissenschap.Na de eerste wereldoorlog had de oë ciële
Duitseliteratuurwetenschap voorgoed metdepositivistische en rationele
m ethoden van de 19e eeuw gebroken en in de plu tsdu rvan een iaatio-

nele,metafysischebenaderingontwikkeld.Loewenthalmerktdu rbi
jop
datde overeenstem ming tussen deze theorieën en de psychologie van
C.G.Jung niettoevallig is:beide willen hetkunstwerk isoleren van de
auteurenhetproduktieprocesin iedergevalvan de socialecontext.Deze
isolatieleidtechterniettoteen nauwkeurigerkennisvan hetwerk,maar

toteen steeds vagere,mythische begrippenwereld çvolkstum,Schicksalsverband,ZeitalterdesHomer,enz.)dieertoedient,eenliterairetekst

vooralnietalseensociaalenhistorischprodukttebegri
jpen.Loewenthal
verwerptzowelhetkortzichtigepositivisme alsdezepseudo-slosoische
speculatie,en verdedigtde ontwikkeling van een materialistische litera-

tuurwetenschap,waarbijeen tekstzowelin zi
jn historisch-sociu lverbandalsinzi
jnstilistischeenadistiekeeigenheid kanwordenverklu rd.
MeteenreeksvoorbeeldenuitdeEuropeseliteratuur(Balzac,Gutzkow,
Freytag,Meyer)toonthi
jdan aan,datdezetheoriezoweldevorm ende
motieven alsde stoR euze van hetliteraire werk m oetkunnen analyseren
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om overtuigend te werken.Een bevredigend resultaat is pas bereikt,

wanneerweookinzichtgekregenhebbeninhetbewustzi
jnvandeauteur
'alsbemiddelaartussendemutschappelijkestructuurenhetwerk'eneen
beeld hebben van de receptie van het kunstwerk in de verschillende
sociale groepen.

In 1948 behandelthi
jdezethema'sopnieuw inAufgabenderLiteratursoziologie,maardezekeergaathi
jnietuitvaneenpolemischeaanvalop
deburgerli
jkeliteratuurtheorie.Hijverdedigthierinvooralhetonderzoek
van literaire teksten die zich nietexpliciet met sociale ofpolitieke pro-

blemen bezighouden:'Hetis ook zi
jn taak,de sociale implicaties te
onderzoekenvandiethema'sdievervandepolitiekeenmu tschappeli
jke
gebeurtenissenafliggen'.Opvallendisookdathi
jindittweedeessayveel
meerplu tsbesteedtaan publikatie-en distributietechnieken,die omge-

keerddanweereeneFecthebbenopmotiveringensti
jlvandeauteur.En,
naastde klassieke werken,wordtnu ook de massaliteratuura1s studie-

objectvoorde literatuursociologie aanbevolen.Loewenthalbespreekt
achtereenvolgensdeanalysevandefunctievan deinhoud,dehoudingvan
deauteur,de cultureletraditie-ook en vooralin stripverhalen en derge-

lijke en de wisselwerking tussen de maatschappelijke situatie en de
literaire m assaproduktie.

Een derde belangri
jk essay waarin hijzijn theorie ontwikkelt,isde InleidingtotLiteratureand theImageofMan.SocialMeaningsinLiterature(1957).'Juistomdatgroteliteratuurdehelemensindieptevoorstelt,
neigtdeauteurertoe,demaatschappijteverdedigenofuittedageneerder
danhaarpassievekroniekschri
jvertezijn'.Loewenthalheeftzi
jnposities
van 1932 nietverlaten,ook alvermi
jdthijzorgvuldig de marxistische
terminologievanzijnvroegerewerk.Enhetessayeindigtmeteenvraag
diein de contextvan deFrankfurterSchule vervan retorisch klinkt:'De

vraagdiedekunstenaaraandemenssteltis,ofpijnenangstonvermi
jdelijkeelementenvanhetmenselijk1otzi
jnofvooraleengevolgvansociale
omstandigheden'.In 1932 gingen de metafysicimetheteerste akkoord,

terwi
jldedogmatischemarxistenzondermeerhettweedekozen.ln 1957,
nadeervaringen van hetfascisme,dewereldoorlogen hetStalinisme,was

hetantwoordvoorniemand meerzoduidelijk.
W atdepraktischetoepassingvanzi
jntheoriebetrof,beweesLoewenthal
meteen beroemd geworden essay overKnutHamsun (ZeitschriftfNr
Soziaforschung,1937)datdedoorhem voorgesteldemethodetotmerkwnardige resultaten kan leiden :tegen de bezwaren van de.meeste m ede-

werkersvan hetInstituutinbeweerdehijdatmenviaeen zuiverinterne
analyse van H amsunswerk de regressieve en fascistische ideologie van

LudoAbicht/fae/LoewenthalendeFrankfurterSchule

dezelievelingsauteurvanlinkskonaantonen.Enhetzounogjarenduren
vöörHamsunsopenlijkesympathievoorhetfascismeendeNazi'svoorde
meesten van zi
jn bewonderaarsalseen schok zou komen.In ditessay,
een schoolvoorbeeld van de literatuursociologische benadering,onder-

zoektLoewenthalHamsuns werk inhoudeli
jk en stilistisch in zi
jn verhouding t0t de natuur,de heldenverering,de stad en hetnihilisme en
Ontdektkeer op keeropvallende overeenkomsten met de ideologie van
hettoen in Europa zegevierende fascisme:'...de autoritaire thema's en

stemmingen dieallangimplicietwaren in zijn romans:deheidenseeerbied voordeonbeperkteen onbegri
jpeli
jkenatuurkrachten,demystiek
van bloed en ras,de haat voor de arbeidersklasse en de bedienden,de
blinde onderwerping aan hetgezag en de beperking van de individuele

verantwoordelijkheid,anti-intellectualisme en een ni
jdig wantrouwen
tegenoverhetmiddenstandsleven in de stad in hetalgemeen'.
ln tegenstelling tot M arcuse en andere medewerkers aan het Instituut

voeldeLoewenthalweinigvoordeanalysevandemoderneliteratuur(met
deinfeiteregressieveHamsunalsenigegroteuitzondering),zodathi
jzich
nietin dedebatten rond hetexpressionismeende 'decadente'formalisten

gemengd heeft.Maarzi
jn studiesvan de klassieke Europeseliteratuur
sindsde16eeeuw behorendoorhunstrengwetenschappelijkeaanpaken
originele inzichten tothetbeste watdematerialistische literatuurwetenschap te bieden heeft.

M assacultuur en menselijkedial* g
InStandortbestimmung derMassenkultur(1950)weesLoewenthalerop,
datdediscussieoverdevoor-en nadelen vanpopularculture veelouderis

danwi
jgewoonlijkaannemen.A1bi
jMontaignevindenwedeaanzetvan
een debatoverde menseli
jke eenzaamheid na de ineenstorting van de
middeleeuwse cultuur en het concrete voorstel,de m ensen door 'ver-

strooiing'tetroosten,tebevri
jdenen afteleiden.Honderdjaarlater,in
eenreedsontwikkeldeburgerlijkecultuur,antwoordtPascaltotaalnegatief op ditvoorstel van M ontaigne.Volgens Pascalzouden de meeste

gevarenwaaraandemensenblootgesteldzi
jn-opwinding,moeite,hosntrigesenoorlog -verdwi
jnen alszezouden leren 'rustiginhun kamerte
bli
jven'.EnindezetegenstellingzietLoewenthaldetweestandpuntendie
nogsteedse1kdebatovermassacultuurenvrijetijdsbestedingbeheersen.
In de 18e en 19e eeuw concretiseerde zich die discussie in hetcontrast
tussen 'popularculture'en 'kunst',een polemiek diedeheleintellectuele
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klasse in voor-en tegenstandersvan massacultuuren popularisatie verdeelde.

Loewenthi documenteerdeenanzyseerdedezedebatteninzijnstudies
overhetopenbarecultureleleven in Engeland.Eerstonderzoekthi
jhet
materie :de volksromansen hetsteedsgroterwordende lezerspubliek,

datnietalleen de middenstand omvat,de tijdschriften en kranten,de
volksbibliotheken en hetpopuliretheater.In hetbegin wordt,n> rgoedrationiistische gewoonte, positief op deze dem ocratisering van opvoeding en cultuurgereageerd,m> ralin hetlu tste kwartvan de 18e

eeuw be/ntmenzichkritischteuiten.Menspreektvanhetopportunisme
vanschri
jversenuitgevers,kl- toverhet'gevaarlijkerealisme'datzich
steedsmeeropgewelden misdud schi
jntteconcentreren,degoedkope
sentimentaliteiten dezgemenemiddelmatigheid van deproduktieen het
koodsige zoeken nnnr alles wat'nieuw en lwisselend'is.H etis merkwnnrdig hoe die debatten van 1780 overeenstemmen met de discussies

van 1980overbijvoorbeelddegevarenvanHollywoodslmsen(nogeens
Hollywood)televisieprogramma's.Deverdedigersvandieeerste'popular
culture',schijversisGoldsmith,Fielding,Hume en Burke,gingen uit
vanhetgeloofineennatuurli
jke'goedesmnnk',diezoweldoorgebrekaan
opvoeding a1sdooreen verkeerde opvoeding bedorven kon worden :alle

mensen hebben de mogeli
jkheid om toteen begrip van volkomen en
algemene schoonheid te komen.Het duurde echter niet lang voor dit
optimismegeconfronteerd werd metdeoverhetalgem een weinig 'verhe-

ven'smu kvanhetgrotepubliek,en ditinzichtleiddeenerzijdstoteen
pragmatischrelativismedatzich nnndeeisenvanhetpubliekaanpaste,en

anderzijdstoteenaristocratischeexclusiviteitdieindehelemassacultuur
een bewijszagvan hetmislukken van dedemocratische stromingenhet
vervalvan de beschaving in hetalgemeen.
Deze en andere gedetilleerde monogro eën vorm en de basis voor

Loewenthalstheoretischebi
jdragentoteenallerminstlgeslotendebat:is
massacultuurslechtseen onschuldigti
jdverdri
jfvoordeuitgebuitearbeidersklasse ofeerderhetbewi
jsdatalgemenevorming noodzakeli
jk tot
vervlakkingen m oreleachtem itgangleidt?Isheteen directgevolg van de
economische ontwikkelingen in de vorigeeeuw en alszodanig een nood-

zakelijk elementvan hetdemocratisch-kapitiistische systeem ?
Op basisvan zijnliteratuursociologischepremissengaatLoewenthaluit
vandehistorischeontwikkelingvan hetprobleem en depolitiek-economischecontext:debehoefteM n verstrooiingsindsde opkomst-enisolering
- van he
tm oderneindividu,deveranderdeverhoudingtussen kunstenu r
en publiek,de socialefunctievan decultuur,de rolvan 9dekunst'zelfals
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kritische verdedigingvan dehumanistische traditie ofalsdienstmeid van
de interessen van de heersende klassen.W atde functie van de 'grote
literatuur'betreft,staat Loewenthalin de traditie van de Frankfurter
Schule:'IkgeloofdatM arcuseen ik hierindezelfdepositiehebben,2 was

erooiteenperiodein deontwikkelingvan Marcuse'sdenken,wu rin hij
meerwu rde toekende M n tendentieuze bellettrie en spontane politieke

kunst.Laterg, hijdatstandpuntop enhield hi
jvastaanhetutopische
karakterendeonao ankelijkheidvanhetkunstwerk.Adorno'spositie,dat
de kunststeedsmeerin de defensieve hoek geduwd wordt,vind ik volkomen gerechtvaardigd.Hoe groterdegevaren en de verleiding worden

vooreen kunstenaar-die tenslotte een lid van deburgerlijke kapitalistischewereldis-om geldteverdienen doorverkoopscijfers,slmrechten
enz.,hoemoeilijkerhetwordtdeintegriteitvan hetartistiekegewetente
bewaren'.

En zi
jn studiesvan de'triviieliteratuur',zoalsondermeerzijnessays
overpopulaire biogro eën,hebben ditwantrouwen tegenoverpopulire

cultuurslechtsversterkt.InDiebiographischeMode (1955)verzamelde
hijlijstenvanclichés(superlatieven,zielstoestanden,uniekegebeurtenissen,mythen,geheimen,sjablonen overeenzu mheid en dood)uit37
biogrv sche romans,die duidelijk M ntonen hoe zulke bestsellers met
telkenshetzelfde materiaalwerken en zometeen beetjetalenthetene
succesnahetandereop de marktkan worden gebracht.Demenseli
jke
dialoog is er sinds Pascals pessimistische ideeën over de gevaren van

verstrooiing bli
jkbaarnieterg op voom itgegaan.Hetis dan ook niet
toevalligdatdeM storischematerialistLoewenthalnooitaan dediscussies
overproletarische cultuuren arbeidersliteratuurdeelgenomen heeft,die

sindshetmiddenvandejarentwintigindelinksetijdsche tenplu tsvondenendemeerorthodoxeen politiek actievemarxisten (Lukâcs,Bloch,
Benjamin,Seghers)engageerden.Deredenenvoordezeopvallendelzi
jdigheid zittenm.i.dieperdan deverschillendeideologischeenpartijpolitieke ontwikkeling van de Frankfurter Schule en de intellectuelen in en
rond de Kom intern :beide groepen g> n uit van een materizistische
cultuurtheoHe, en beide stu n skeptisch tegenover de manipulatie en
veaegu ndeverdomm ingdoordekwantitatiefen kwalitatiefsteedsm eer

ontwikkeldemassamedia.M= menku moeili
jk= deindmkontkomen
dathetvoorLeoLoewenthi nietlu gerom eenstijdtussenhetpositieveof
negatievegebm iken van massacommunicatieenpopulr culturegu t,m> r

datdestri
jdvoorhetbehoudvandew= devanhetindividuinfeiteverloren
is:'Hetisdevoornnnmstetragedieen pnm dox vu demodem ebeschaving
en voori in hw tegenwoordige fase,datde ideologie van opvoeding en
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overtui/ngdoorhetgesproken en gedruktewoord totderealiteitvan de
gevoelloosheid en dool eid voorde warebetekeniswerd,en dathetverlichtegeloofvan dekrachten opalleterreinen vanhetpolitieke,cultureleen
economische leven door de overtuigende invloed van de gesproken

boodschapmetgroeiendeskepsis,zoalnietmetprincipiëletwjfelaanhet
woordzelfbeantwoord wordt'(Humanitâtund Kommunikation,1969).

'Ik heb derevolutienietverlaten,zijheeftmijverlaten'
Ditcultuurpessimisme isdeprimerend,alsm en bedenktdatLoewenthal

endeFrankfurterSchulezichzelfaltijd uitdrukkelijkalsçdgenamenvan
de radicale Verlichting beschouwd hebben en compromisloos zowelde

burgerlijke als de linkse -sociaal-democratische en communistische
ideologie bekritiseerd hebben.W egenshaarveelzijdigheid en,vooral,
hnar integratie van de psychoanalyse methetdialectisch materialisme
heeftdekritische theorie een diepgaandeanalyse van hetfascisme en de

moderne burgerlijke industriemaatschappi
j mogeli
jk gemu kt,maarde
vraagblijftonbeantwoord,ofernade'kritischetheorie'nogeentoekomst
mogelijkisdiemeerinhoudtdaneenachterhoedegevechttegendevoortschri
jdende culturele,politieke en economische integratievan hetindividu en de uiteindelijke catastrofe.En hetdoeter weinig toe ofdie
catastrofe begrepen wordtals de massale zelfvernietiging van de mensheid,of eerder als de volkom en assim ilatie in een gesm eerd lopende

consumptiemaatschappij.Loewenthalonderscheidtzi
jnpessimisme,dat
hijliever'treurigheid'noemt,vandeantropologischetheorieënvanconservatievecultuurpessimistendieprincipieeltegendevooruitgangopzich

zi
jn:'Ikbenniettegenvooruitgang.Ikbenooknunogvoordiedingendie
er beter uitzien.M aar dat is meer een beter uitzien in de zin van het

vermijden van hetgroterekwu d'.
M enkan m .i.op drieverschz endemanieren op dezeinzichten reageren.

1.Eenkleinegroep,indeVSA grotendeelsverzameldrondhetti
jdschrift
Telos,maarmetleden in Oost-enW est-Europa,schijntdezeanalyseals
zodanig te aanvaarden en beperktzich dan ook totintelligente,diepzin-

nige en 'ongenadige kritiek van alhetbestaande'(Marx),zonderzich
echterom depolitiekeensocialepraktijktebekommerendie,vanuitde
interne logica van hun positie,op voorhand alsillusoirkan worden afgedu n.
2. Tegenoverdeze directe efgenamen van de kritische theorie beklem-

tonen de orthodoxe marxisten vanzelfsprekend defeiteli
jke passiviteit
vande'critici',nanwiezehunpraktischecollaboratiemethetburgerlijke
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establishmentenhunanti-communismeverwijten.Beidepositieszi
jnm.i.
onbevredigend,omdatze in zekere zin een herhaling betekenen van de

oude scheiding tussen theorie en praktijk,wateen verabsolutering en
vervorming van beide totgevolg heeft.
3. Een derde standpunt,datgevaarloopta1seclectisch en weinig principieelte worden veroordeeld,verwerptde conclusies van de kritische
theorie niet,maartrachtna te gaan,hoe de FrankfurterSchuletenslotte
metdezediepeskepsisen 'treurigheid'geëindigd is.Loewenthalsbiogrnnf
HelmutDubielbenadruktdeontgoochelingendie hun theoretischepositie
beïnvloed hebben:de m islukking van de revolutionaire beweging na de
eerste wereldoorlog,de triomfvan hetfascisme,de verwording van de

Sovjet-unieonderStalinen,vooral,hetfeitdatdewereldnadeoverwinning op hetfascismeopnieuw in detraditionelemachtspatronen vervallen
isen ergeen politieke oppositie ontstaan isdie kansmaakte op grondige

verandering.Dezepsychologischebenaderingiswaarschi
jnli
jk coaect,
maarin elkgevalnietvoldoende:ishetmogelijkdeverworvenhedenvan
dekritischeschool,inditgevalLeo Loewenthalsbijdragen totdeliteratuursociologieendeanalysevandemasscultuurtebewaren zonderzi
jn
sombere prognose volledig te aanvaarden? M .a.w .moeteen materialis-

tische,striktwetenschappeli
jketheorievandaag noodzakeli
jk totdatresultaatleiden,en kan men van deze interne logica afwi
jken zonderin
voluntaristische ofirrationele denkschema'stevervallen?In de Bijbel
waseralti
jdeenhoopvolleperiodetussendeonheilsvoorspellingenvande
profeten en de uitvoering van hun bedreigingen,een periode die vaak de
redding met zich bracht. Ik denk niet dat ons universum reeds zo

onherroepelijk gesloten isalsLeo Loewenthalhetschi
jnttezien,maar
tegelijkertijdzullenwediekansopveranderingslechtsvruchtbaarkunnen
gebruiken als we zi
jn inzichten en die van andere slosofen hun volle
gewichtgeven.En tenslotteishetnog altijd beterdatdeprofeetJonas
'ontevreden en boosop God'in de schaduw zitteklagen,dan datdehele
stad en alhaar bewoners worden vernield (Jonas,lV,1-5).
Selectieve Bibliograse
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D oza van zeventig naar tachtig
B.M .Salm an

œ jaren zeventig zijn v* r hetNx rdnederlandse prozajaren van een
belangrijkeverjonginggeweest.TerwqloudereauteurszoalsAntoonKoolhaas(1912),Hella S.Haa>e(1918),W .F.Hermans(1921),W illem Brakman (1922),G.K.vanhetReve (1923),H.Mulisch (1927),vx rtbouwden

aanhunoeuvre,kwam ereengroepvanhaastuitsluitendjonge,debuterende
auteurs naar voren:Jan Siebelink (1938),Maarten Biesheuvel(1939),
Maarten 'tHart(19e ),Dirk AyeltKx iman (1946).Doeschka Meijsing
(1947),Joyce& Co (pseudoniem van Gaden J> MarieMeMsing,19D ),
FransKellendonk (1951)en Oek deJong (1952).Daarmeezijn dan niet
allenamen genoemd,maarop dievan F.B.Hotz (1922)na,weldevx r-

naamste.Maar F.B.Hotzdebuteerdeop 54-jarigelœftijd in 1976.Wie
namen aIsHamelink,Brouwerse.a.mist,moetbedenken dathun debuut

in dejaren zestig viel.lZe zijn Iiteraire zestigersin ditgezelschap van
Jeugdigezeventigers.EnbiJdiezeventigerszijn erdieveelverwachtingen
wekken voordejaren tachtig.
Inhetwerkvanaldezejongereschri
jverswintdetraditioneleschrijfwi
jze
hetvanhetexperimenterendeproza.M aardatbetekentnietdatzeonder-

lingverwisselbaarzijn.Erzijnweldegelijkverschillen.AuteursalsKooiman,KellendonkenMei
jsingwordenwelRevisor-auteursgenoemd,naar
hetgeli
jknamigeti
jdschriftRcvflor,waarvanKooimanredacteuris.Maar
datismeereenrichtingwijzerdaneenprogramma.Wanteenprogramma,
een manifest,ligtaan hettijdschetDeRevisornietten grondslag.Om
termen van C.Peeterste gebruiken:'M en wistinstinctiefwatmen niet

wilde,watmen welwildewerd opengehouden'.Dnnrbi
jdoelthijop de
werkeli
jkheidsweergavez.Dewerkelijkheidwordtvanuiteeneigen 'idee'
benaderd en in die zin noemt hi
j de Revisor-auteurs 'idealisten'.De
1Wiemeernamenwil,zieWam deM oor,WiltU -#maarvol
gen?,Synopsis-

Uitgave,Amsterdam,1% 0.

2Zie CarelPeeters,HetHartin hetHoofd.Een bundelRevisorverhalen,

uitgeleid doorCarelPeeters,Revisorboeken,Amsterdam,1X 9.
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overigeauteurs,dieuitdewerkelijkheidbepaaldefeitenenomstandigheden selecteren en beschrijven,zijn dan realisten.Ze beschrijven een
werkeli
jkheid,terwi
jldeidealistendiewerkelijkheidvanuithuneigenidee
interpreteren.Dehierbedoelderealistenvoelenzichwaarschi
jnlijkbeter
thuisin tijdscheten alsMaatstah Tirade enBzzletin,welk laatstetijdschriftin 1970begon en zich behalve metthemanumm ersook veelbezighoudtmetbuitenlandse literatuur.W aaruitvolgt dathet veelm eereen

tijdschriftisoverliteratuurdaneenechtliterairti
jdschrift.Hetheeftook
geenvoorkeurvoorliterairerichtingen,zodaterookwelRevisor-prozain

verschijnt.3
M aarten 't Hart

Maarten 'tHartisvanallegenoemdendeveelschrijver,tevensdeauteur
van een onverbiddelijkebestseller.Inminderdan driejaarbeleefdeEen
VluchtRegenwulpen meer dan veertig drukken.H etwerd in 1981ver-

slmd.Voorvelen,waarschi
jnlijk ook voordeauteur,kwam datsucces
onverwachts.W antde eersteboeken van dezein 1944in M aassluisgebo-

ren schrijvervielen nauweli
jksop.De uitgever sprak zelfsvan 'onverkoopbare'boeken.4Datwaren Stenen vooreen Ransuil(1X 1),Ikhadeen
Wapenbroeder(1973)enHetvrome Volk (1974).Desteedstem gkerende
motieven die de etholoog van de Leidse universiteit hierin aanraakte,
waren de hom oseksualiteiten de afrekening methetgereformeerde ge-

loof.Hetaanvankelijkegebrekaansuccesheeftdeauteurtoenoverigens
nietontmoedigd.Hetheefthem eerder,zolijkthet,devleugelssnelleren
brederdoen uitslM n.Erkwamen verhalen,novellen en essays.In snel

tempodriebundelsmetessays1DeKritischeAfstand(1976)5,5,Som van
Misverstanden (1978)en Ongewenste zeereis (1X 9).In 1976 verscheen
ook denovekteAvondwandeling,in 1977gevolgd doordenovelleLaatste
Zomernacht.De prachtige verhalenbundelM amm oetop Zondag dateert

eveneensvan 1977.Hetjur1978brengtdeerkenningvandenogjongeen
veelzijdigeschrijver.DeSom vanMisverstandenwordtbekroondmetde
J.GreshoFprijs,inseptembervandatju rverschijntderomanfeaVlucht
Regenwul
pen en op 16 november 1978 promoveed de auteur OP Cen
proefsche toverhetdoorkruipgedrag van de stekelbaars.

3ZieDeDoedelzakspelervan D.Mei
jsinginBzzletin,november1X8.
4 ZieBzzletin 1979,Omloopsnelheid3,doorF.v.Di
jl.

5 Zie L.Geerts,Gesprek metMaarten 'tHart,in Streven, april 1977,pp.
589-6* .
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A1in augustus 1979 kom t er een nieuwe rom an,D e Aansprekers, in

september1980 gevolgd doorDe Droomkoningin.Hetjaar 1981brengt
opnieuw erkenningvoordeschrijver.Tergelegenheidvandeveftlmingvan
zijnromanEen VluchtRegenwulpen ontvangthi
jop 11februaridezilveren medillevan zijn geboortestad Maassluis.
Een VluchtRegenwulpenbeschri
jftdegebeurtenissen véörentijdensde
reisvan eendertigjarige,nogalneurotischegeleerdenaareen congresin
Zwitserland.Vlakvoorzijnvertrekmaakthijkennismethetzusjevande
doorhem ti
jdenszi
jnmiddelbare-schooljarenaanbedenMartha.Daardoor
beleefthi
j opnieuw alle angsten en spanningen uitdie jaren,metals
dieptepunten hetoverlijden van zijn moeder en de afwi
jzing doorde
geliefde M artha.Datalles hangtheelnauw samen m etdwanggedachten

diehem kwellenen metdevervreemdingvan zijngeloof.Omdathi
jvan
zijn geloof afviel,moestzi
jn moeder aan keelkanker sterven;omdat
Marthahem afweesverloorhijzijngeloof.Uitdezevicieuze cirkelvan
angsten,spanningen en dwanggedachten wordthijaanheteinde(tijdelijk)
verlostwanneerhi
jtijdenseen bergbeklimming een valoverleeft,wu rdoordedwanggedachtedathijbinnenveertiendagenzalmoetensterven,
een sctieblijkttezi
jn.
Op een enkeleuitzonderingna werd ditmooie en gave boek overliefde,
hunkeringengemisdoordecriticigoedonthaald.Deauteurzelfheeftdoor

beschrijvingvanbepaaldegebeurtenissen,doorzi
jnhoofdsguurdenaam
M am en mee te geven,doorde ik-vorm en ook dooruitlatingen in interviewsde indruk gewektdathetboek zeerveelautobiogro schegegevens
bevat.ln hetvolgende boek,D eAansprekers,wederom in de ik-vorm ,

metM aartenalsik-sguur,versterktMjdieindruknogdoordevrouw van
deik-sguurderoepnaam Hanneke te geven,de naam waarnaarde echt-

genotevandeschri
jver,Hannekev.d.Muyzenberg,luistert.Bovendien
komen in ditboek scènesvoordiealuitfcn VluchtRegenwulpen bekend
w aren .

lnDeAansprekerszijnziekteendoodvandevadervandeik-sguurhet
onderweo .Als de vader wegens maagklachten in hetziekenhuis moet

worden opgenomen,krijgtdeik-sguurvan de dokterte horen datzi
jn
vadernoghoogstenseenhalfju rtelevenheeft.lnvaakkleurri
jkedetails,
waarinnaastbewonderingookaaeervandevadereenplu tskrijgt,wordt
hetlevensverhaalvan de vader verteld.M etditboek hadden de critici

aanmerkeli
jkmeermoeitedanmethetvoorafgaande.Wam deMoorvond
heteen mooieroman,die laatzien datde auteurnog in ontwikkeling is6.

Hijvraagtzich afofercompositorisch geen verbinding mogelijk was
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geweesttussen hetlu tsteen heteerstehoofdstuk datnu,doorzi
jnwat
emblematisch karakter,alleen isblijven staan.De ongelukkigekritiek;
van P.M .Reindersvond dathetbeurtelingsaccentgeven M n hetleven
van de vaderen datvan dezoon nietbepaald een poging totvormgeving
wasdie succes heeftopgeleverd.Tom van Deelzag hetboek in feite als

eenverzamelinganecdotes.EnHetParoolen VrijNederland ontliepen
elkaarnietzo veel,waarde eerste om snoeiwerk,de tweede om lremming vroeg.Onverdeeld gunstig wasAad Nuis,die zonderomhaalvast-

stelde datDe Aansprekers een uitmuntend boek is.Dank zijdeze en
ondanksanderekritiekenhaaldehetboek inanderhalfj> rliefstvi
jftien
drukken.8 De reeds eerdervermelde elementen die hetautobiogro sch

karakter(moeten)versterken,zijnd> rm.i.mededebetaan.Ik sluitme
M nbi
jTom vanDeel.Hetlevenvanvaderenzoonwordtteanecdotisch
beschreven en in deanecdoteszijn dedetailsvaak hettreFendst.
InDeDroomkoningin (1980)li
jktdeauteurwatafstandtewillen nemen
vanhet(semi-lautobiogrv sche.Mnadenverdwijnt,MettenAnkerkomter
voorin de plu ts.M aarde ik-vorm wordtgehandhaafd.Door oorzaken
waarop ik nog tem gkom is deze poging tot distantiëring niet helem aal
geslu gd.

Deromanbeschrijftdenachteli
jkewandelingonderdesteaenvanM etten
Anker,deik-sguuruithetboek,dwarsdooreencomplexvanvolkstuintjes
heen,nnnrhuis.Hi
j rnnktonmiddelli
jk verdwe d en op zi
jn dooltocht
overdenkthij'elkeontmoeting,elk gebeuren,elke du d'uitzijn leven
waarbi
jeenvrouw betrokkenwas.Bi
jbel,muziekenliteratuurnemen,net
alsinvorigeboeken,weereenbelu gri
jkeplaatsin.Nieuweonderweo en
zijndeengelen,desteaenendeschoonouders.Nieuw isookdeverhaalopzet.Geen biogrv sch inleidend hoofdstuk,zoalsinEen VluchtRegenwulpen,ook geen emblem atische inleidingzoalsinDeAansprekers,maar
in mediasres:hetafscheid van Angela.Hetboek kentook geen gewone
hoofdstukindeling. Er is sprA e van een dhedeling. Drie delen die zo
vanzelfin elkaaroverlopen,datmen zich kan lvragen ofdie driedeling

6 Wam deMoorinDeFtjdvan 21-9-979.

7Ongelukkig omdatdecriticuseen verticie istand alseen hoizontale had

gezienendurdoordesituatiefoutiefbeoordeeldeinNRC van21-9-*79.Hijg,
laterzijnver/ssingruiterli
jktoe(NRC 21-10-979).
8Trouw, 29-9-979;Parogl,21-9-979;Vr#Nederland,22-9-979;HaagsePqst,
29-9-979.Uitzoveelrecenslesopéénboekinachtdalentijdbli
jkthoedekritlek,
somsevengeilalsdejourniisitekendecommercie,mspeeltopdenieuwsgierigheid,zoals Wam de M oorhetuitdrukte.
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welnodigwas.Heteerstedeel(pp.5-* )eindigtmet:'Goed,zeiikenik
voegdeeraan toe:',waarnaonmiddelli
jk hettweededeelvolgt(pp.0 153).Datdeelsluitmet:'Geërgerd zette ik deradio zachteren nam de
hoorn op'waarna hetderdedeeldan begintm etdedoordehoorn gesproken naam :'M etten Anker'.Die toch watgeforceerde driedeling houdt

verband methetverloop vandenachtelijketocht:vertrekbi
jAngelaen
eerste stuk vande wandeling in deelI;rustpauze methetverhaaloverde
kennismaking en hetleven metRenskein deel11;vervolg van dewande-

lingen dethuiskomstbijRenskein deel111.Zo bli
jftdedroomkoningin
Rensketochcentraalinhetboek.Daarbi
jheeftdeschri
jvernatuurlijkook
gedachtaan dechaconne van Bach.Datiseen muziekstuk in 3/4m > tdat
op een steeds herhaald basmotief acht m aten lang variaties uitvoert.

MuziekendeliefdevoorBachzi
jninditboekheeldominant.Ennietvoor
niets overdenkt de hoofdsguur acht ontmoetingen m et vrouwen en

meisjes.
Ook overditboekweerverdeeldheidonderdecritici.AadN uisvond mM r
één slordigeslak om zoutop teleggen ;W im Zaalzeidathetboek metkop

en schoudersboven de gemiddelde produktiein ditland uitsti
jgt;W im
Hazeu sprak van een 'tussenroman op de weg tussen autobiogrv sch

beschrijvenenliterairschHjven'.VolgensW am deMoorwashethuweli
jk
teschematisch weergegeven.VoorHansvan de W aarsenburghaddenwe
weermeteen tefragmentarisch werk tedoen,voorTom van Deelwasdit
boek 'een collage'van fragmenten.Jaap Goedegebuure beschouwthet
boek als een mislukte romang.
Zowelhetfragmentarischealshetschem atischewaaroverdecriticispre-

ken,hangtvolgensmi
jsamen met'tHartsneiging totoverlapping:elementenuitheteneboekofverhaalneemthi
jheelgemakkelijkweerop in
eenanderverhaalofboek.MetW im Hazeudenkikdatdeschri
jvervaak
blijftsteken tussen hetautobiogrv sche en hetliteraire.Wie naastDe
Droomkoningin -Jaap Goedegebuureweesdaaralop -denovelleAvon#wandeling leest,komtheelwatbekendeelementen tegen,m > rdaarheet
de 'ik'M aarten en nietM etten.En watin Avondwandeling nog luidt:

'Mensendiejegoedkennenkunnennietsmeeroverjezeggen'(199),dat
wordtin De Droomkoningin totdewetvan M etten Ankerverheven,de

wetdiezegt'datmenvandemensendiemendagelijksmeemaakt,steeds

9HaagsePost,13-9-980iElseviersMagazine,20-9-'80iHervormdNederland,
20-9-980;De F##,5-9-980;DeLimburger,7-11-980;Trouw,20-9-'80;De Volks-

krant,13-9-'80.
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minderweet,omdatzezichsteedsherhalen'(79).IsindenovelleAv/a#wandeling Hanneke in Engeland,in De Droomkoningin is hetRenske.
Overlappingtreedtook op tussen degenres.HetMeçhuA H etlachtinstinct
uitdebundelM ammoetop Zondag had netzo goed in een van de essaybundels kunnen staan,zoalshettitelverhaaluitOngewenste Zeereis in-

derdaadeenverhaalis.Deschri
jvergeeftOngewensteZeereisdanookde
ondertitel:essays,aldan nietautobiogrv sch.

Doeschka M eijsing
Doeschka Meijsing,de in 1947 te Eindhoven geboren en in Haarlem
opgegroeidedochtervandeHaarlemsegemeentesecretaris,schrijftheel
anderproza.Natuurli
jk nietomdatzeneerlandicaenredactricevan Vrii
Nederland is,en geen bioloog en etholoog zoalsM aarten 'tH art,natuur-

lijkooknietomdatzevanhuisuitkatholiekisenMaarten'tHartgereformeerd -alzullendezeendergelijkefactorenzekerinvloedhebben-m> r
eenvoudig,omdatzea1sRevisor-schri
jfstervaneenanderewerkelijkheid
uitgaat.Haarwereldenhaarwerkelijkheidzi
jndevoorstellingdiezezich
du rvan maakt.Ze hanteertweliswaar ook frequent de ik-vorm ,maar

onderhaarik-ken kan even gemakkeli
jk een uitZuid-Amerika overgewaaidebastaarddochterzijna1seenrechercheurofeen schrijfstervanDe
W etten der verbeelding.
De criticus Aad Nuis heeftde Revisor-auteurs eens deacadem isten ge-

noemd;de anderen heten dan anecdotici.lo Hetwas du rbi
j nietzi
jn
bedoeling een strakkeindelingte m aken.Welwil
dehi
jeenwaarschuwing

laten horen.De academistische schri
jvershebbendeneigin: 'hunverha1en in elkaar te zetten zoals ze hebben geleerd andermans verhalen uit

elkaartehalen'.Zewillen eigenlijk nietgewoon een verhaalvertellen,
maareen verhaalbehandelen.De anecdoticizi
jn,zoalsMaarten 'tHart
dat formuleert, recht-toe-recht-u n-vedeners. Nu zi
jn dat natuurlijk
zwal-wit-stellingen.Menkanmoeili
jkvolhoudendatineenboekalsb.v.
De Droomkoningin nietöék constructieszitten,maardiezijn dan toch
heelandersdan deconstructiesdie Doeschka Mei
jsing voorhaarboek
Robinson heeftgebm ikt.Zelfzegtzedu roverin een interview metTom
van Deel:'Hetheefteencyclische opbouw ,hetm oestvan hittenaarhitte

gaan.Inhetbeginisdehitteplezierig,terwi
jlhi
jophetlaatstduidelijkals
droogte wordtervaren.Daartussenin zitde zee:de zee a1sgegeven,de

IB HaagsePost,no 22,1977.
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zeea1sbedreiging,dezeealsavontuur.Hetavontuurwordtgekoppeld aan
water in bevroren toestand:het schu tsen.De ontstnnnsfase van water

naari
jswordtuitgelegdendatwordtweergekoppeldaanverdriet'.Hetzal
duidelijk zi
jn dateen haastnoodzakelijk gevolg van zo'nwerkwijzeeen
grotere afstandelijkheid,haasteen koelheid moetzijn.Op die manier
houdtdan de vormbeteugeling de emotie in toom .

Inh> rschri
jvenisDoeschkaMeijsingaanmerkelijkzuinigerdanMaarten
'tHart.SindshaardebuutmetdebundelDeHanen en andere Verhalen

(1974)verschenen successievelijk Robinson (1976),De KatAchterna
(177)en Tl
jger,tl
jger(1980).Verderjournalistiek werk,vooralsindsze
aanhetweekbladVriiNederland verbondenisa1seindredactrice,eneen
aantalnogongebundeldeverhalen,zoalsDeDoedelzakspeler(inBzzletin,
november1978),enDeGeschiedenissenvan Thomas(inDeRevisorvan
1979).
De kritiek oordeelde aanvankelijk op een enkele uitzondering na heel
gunstig overhaarwerk.Datwerdandersbijhaarlaatsteboek,datmaar
weinig genade vond.

De zeven verhalen van haar debuutbundelworden inhoudelijk bi
jeen
gehouden door eenzelfdevisie op hetleven:vergankelijkheid van een
levendatzichbuitendehoofo guurom schijnttevoltrekken,diehoofdsguren geen andere troostlatend dan droom en verbeelding.Vormeli
jk
horen ze bi
jeen doordathetallemaalik-verhalen zi
jn,maargeen (semi-lautobiogro sche ik-verhalen.Achterde ik-sguurvan deze verhalen
verschuilen zich achtereenvolgenseen theologie-student,een biliothecaresse,eenkunstschilder,eenhotelhoudster,een watvagevrouwensguur,
een fotomodelen een rechercheur.
Haar tweede boek,de novelle Robinson,is geen ik-verhaal.Er is een

onpersoonlijkeverteller.Dehoofdpersoon,eenzeventienjarigescholiere,
diealsgemankeerdejongenvanhaarvader-zeemanderoepnaam Robinson m eekreeg,raaktin een totaalisolementa1sze,nadezomervakantie,

opeennieuweschoolnietkanwennen.Ineenprachtigeslotpassageblijft
ze achterop een plein,vanwaarheelhetmooie,zomerse leven van haar
wegliep,alsop een onbewoond eiland.

Vanhaarderdeboek,DeKatAchterna (1X 7),zegtdeschrijfster:'bi
jdit
nieuweboekdachtik:ikbegingewoonteschrijven'.Deromanvertoont
dan ook veelminderconstructiedanRobinson.Datbetekentnatuurli
jk
nietdathetboek nietzorgvuldig gecomponeerd zou zi
jn.ln driedelen
beschrijfthetdebelevenissenvaneenik-sguurdienaeenmisluktverbli
jf
van eenjM rin Canadaisteruggevlogen naarhetsnikhete Amsterdam.
Hnnrfamilieleden en bekenden blijken metvA antie te zi
jn en in de zo
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ontstane en opgelegde eenzu mheid heeftzealleti
jd heelh> rvroeger
bestu n,en niet alleen het Indianenavontuur in Canada,eens goed te
overdenken.Die overdenking beslu thethele eerste deel.ln hettweede
deelvinden we de hoofdsguurtem g in dewitte stilte van hetziekenhuis
waarin zeligtteherstellenvan eenernstig auto-ongeluk.ln hetderdedeel
iszennn hetwerk alsbibliotheekassistente.Zeheeftdekennism aking met

degeliefdeuithaarjeugdjarenhernieuwd,maarhetzwevendeslotvandit
lu tste deeldoetvermoeden datdie relatie weerwordtbeëindigd.

ln 1980verschi
jnthaartotnutoelM tsteboek:Tqger,tqger.Onderdeze
titelbeschrijftzein driehoofdstukkenvantezamenruim honderdbladzi
jdendebelevenissen van een naamlozeik-sguurdienaenigeMrzeling
heeftbeslotenhaarprofessor,diegastcollegesgaatgeveninBerlijn,niette
volgen.Zegaatlieverzelfstandigwerken.Zetreedtti
jdeli
jkipdienstbijde
oude mevrouw Bella Vrouwenvelder,bijwie ze hetarchiefzalg> n
ordenen van dezefamilie van glasfabrikanten.Datdoende wordtze niet

V een geconfronteerd methetgeheimzinnige stervenvan demanneli
jke
familieleden,maarook meth> reigenleven,metdeopvattingen vanh> r
moederdaaroveren metde'ziekte'van hetouderworden.Nietvoorniets
speelthetverhaaldan ook in de hedst.

Zoalsti
jgerenkatfamilievanelknarzijn,zoisditboekverwantaanh> r
vorigeromanDeKatAchterna.Allerleivormeli
jkeen inhoudelijke elementen uitDeKatAchterna keren indenieuweroman tem g.Deik-vorm ,

dehelderesti
jl,hetassociatievewoordgebmik,hetgebruikvankinder-en
volksHjmpjes;öökdefascinatie,deleugenachtigheid,dewettenderverbeelding,hetjoodsejongetje,hetolifantengeheugen,deroomsejeugd,de
half-duitseaœ omstendemoeilijkeverhoudingtotdemoeder.M aareris
ookietsheelnieuws:deik-sguurneemt,zi
jhetaanvankeli
jk M rzelend,
eenbelangrijkinitiatief.NietlangerlH tzezichleven,nietlangerblijftze
in de ban van anderen.Datzou de aanzettoteen nieuwe ontwikkeling

kunnen zijn,maarze trektdie lijn nietdoor.Daardoorbli
jfthetboek
onevenwichtig,onaf.Jammerisook datdehoofx guurovervan allesen

nogwatzobitterontevredenis,maarinhetverhu lisernauwelijksietsdat
dnndoe nnnleiding zou kunnen zi
jn.En datmisstM tin dit '#ashelder'
verhe .

Oek de Jong
Oek deJong,in 1952in Bredageboren,Civinistisch opgevoed,iswe1de

jongstevandehiergenoemdeschhjvers,mnnrnietdeminstgetalenteerde.
Hij schreef twee boeken,hij kreeg twee prijzen:de Reina M nsen
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Geerligspri
jsin 1976voorzijn verhzenbundelDeHemelvaartvanM assimo,diein 1977uitkwam,endeBordewijkpri
jsin 1980voorzijnin 1X 9
verschenenromanOpwaaiendeZomerjurken.Misschienteveeleervoor
eenbeginnendeschri
jver?M gu ndopdeverhzenbundelzouikja'willen
zeggen,m > rdeuitstekenderoman ontkrachtdatantwoordinnietgeHnge
mate.M isschien ontstu tdie onzekerheid weldoordatderoman lezersèn

schHjveropnieuw n>rdeverhiendeedgrijpen:lezersom zichtevergewissen ofde elementen die in de roman zo treFend waren,ook 2 in de

verhienbundelvoorkwamen;de schri
jverom beideboeken nog meer
nnarelku rtoete schrijven.
In De H emelvaartvan M assimo stu n inderdu d enkele verhalen die al

preluderen op de thematiek van Opwaaiende Zomerjurken.De OnbeweeglqkeTze,DeVogelmens,enRita Koeling.Hetgaatdu rbijom het
motiefvanhetzweven,hetonthevenzi
jn.Endu rinzithetverlangenn> r
vri
jheidenongebondenheid,hetloswillenzijnvandezekouderationalistischewereld,watin deroman zo'n belu gri
jkero1speelt.
Devijfdedrukvandeverhzenbundel(1980)wordtdoordeauteurgewi
jzigd èn uitgebreid.LuiOog werd 8nn de verzameling toegevoegd metde

uitdrukkelijke vermeldingdathethierom een voorstudievan deroman
gaat.HetverhaalDeOnbeweeglqkeTzewerd ingri
jpend gewi
jzigd.Opvallendisnu datdehoofx guurindegewi
jzigdeversie spreektoverde
ontroeringdiehijvoeltbijhetzienvan zomerjurken.'Hetgeeftmeeen
gevoelvan onbekommerd zi
jn,alsikzoietszieop een zonnige dag'.
Inseptember1979,deauteurisnogniettenvolle27jnaroud,verschi
jntde
roman Opwaaiende Zomerjurken.In drie delen wordtdnnn'n de sthjd
beschreven van de hoofx guur Edo M esch,voor wie de eigen,kleine

wereld te benauwd is,een stHjd van ratio tegen intuïtie,van verstnnd
tegen gevoel.Die stri
jd wordtbeschreven alseen heldenstri
jd,iseen
mythe.Hetkadervaneenmythologischheldenverhe verscho descM jver het milieu om de ontwikkeling van de held breed uit te meten en
tèch de voym loosheid te keerte gaan ;om gebeurtenissen en gedachten
overdiegebeulenissenin epischeconcentratie n> relknnrtoete trekken

enzeooklzonderlijkinbeeldtebrengen;om teregisseren,dezmachtte
bezitten (195),eengod tezi
jnindeeigenbenauwdewereld (233).Inzijn
jeugd(deel1)brengthijeenvakantiedoorinhetouderlijkhuis,indetuin,
inhetzwembaden maaktmetmoederendebuuarouw eensetstochtje.
Metdiebuurvrouw ontstaateenverhoudingw> rhijnietsvanbegrijpt.In
hettweededeelbrengthi
jeenvakantiedooropeeneiland,inhethuisvan
een oom en tu te en metdie tante ontstu teen verhouding die hem in
vooldurende verwaaing brengt.Ten slotte,in deel151,ishi
jop vakantie
.
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inEgypteen Italië.Danzijnerverhoudingen metNinaen Martha.M> r
hetwordthem allemaalteveel,zodathi
jnaarhuisterugkeert,waarhijzich
1osmaaktvan zi
jn moeder.In heeldie ontwikkeling ishi
jzich bewust
gewordenvanzijnschrijverschap.Destrijdtegendevormloosheidwordt
hetzoekennaardeordevanhetverhaal.Hetverrassendebi
jditallesisdat
de(autolbiogro evanEdo Meschdewordingsgeschiedenisvan ditverhnnl,vandezeroman,vandezeschrijverbli
jkttezi
jn.Of,zoalsdeauteur
hetzelfformuleert:'dathijdeuitersteconsequentiemoestaanvaarden:te
leven wathi
j schreef,zijn eigen personage te worden (270)9.W ateen
criticusveraanschouwelijkte metde woorden:'De schrijvertooithem
(Edo Mesch = OskarVanille)metzi
jn eigen uiterlijk:een luioog,ver
uitstaande oren,een iinke neus'.ll
Zoalsgezegdbestaathetboek uitdriedelen.Elk deelheefteen hoofdstukkenindeling.De hoofdstukken zelfbestaan uitkorte blokken tekst,niet
steedschronologischgerangschikten metsom seen snelleafwisselingvan

hij-enik-zinnen,vantegenwoordigeenverledenti
jd.Volgensdeauteuris
heteen 'montageprincipe'.lz

Datprincipe,datschri
jven inkorteblokjesheefttemaken,zegthij,met
zi
jn scenisch denken.'En natuurlijk schri
jfik ook korteblokken omdat
mijnmaatmaareenpaarpagina'sis'.Delstanddiehijperdagschri
jvend
kan O eggen isnietzoroot.Overvorm entechniek spreekthi
jdusheel
pragmatisch.In hetzelfdeinterview zegthijook dathijnietvan 'verteltechniekdiscussies'houdt.Datl>thi
jlieveroveraan iemand alsKooiman:'datisvoormi
jtebloedarmoedig'.Wanthetbrengthetgevaarmee
datemotiesindekiem wordengesmoord.EndatwilOekdeJongniet.Zijn
romanenenkelevan zi
jn verhalenzijnerom tebewi
jzen hoezeerhijop
dreefisalshijaFectieskan uitenendemanierenom diealectiestelaten
blijken.
F.B.H otz

Andersdan DeJong,Meijsing en 'tHartschreefF.B.Hotz totnu toe
uitsluitend verhalen.Hijhanteertook nietz6 frequentde ik-vorm en
concentreed zich meerop sfeedekeningdan op gebeurtenissen.Dathi
j
pas op 54-jarige leeftijd debuteerde moetwaarschijnlijk M n een soort
lwijzingsvreesgeweten worden.W antdezein 1922in Leiden geboren
11Wam deMoorinDeTW van26-10-'79.
12Interview vanOekdeJongmetW.J.Ottenin Vr#Ned.van20-11'79.
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schri
jver schreef alin dejren op de Middelbaar Technische School
opstellenvoorzi
jnmedescholieren.Enlater,toenhijdetrombonebliesin
juzbandszoalsdeDixieland Hpers,deCanalStreetofdeNew Orleans
Seven,hield hijeendagboekbi
jen schreefeenenkelemuziekrecensiein
hetju zbladRàyfà-c.Maarverhalenn> reentijdschriftsturenduddehi
j
niet.Degedachtedathijeenverhaaltem gkonkrijgen'schrokmenogeens
tweeeneenhalfjur* .Eindelijkin 1974stuurdehi
jdeTramracenu rhet
ti
jdschriftMaatstah 'Ik dachtalsik noglangerwachtdan gaathethelemaalnietm eer.Dan ben ik seniel'.In 1X 6 verscheen de verhalenbundel

Dood Weermiddel,twaalfverhalen waarmeehi
jop slagdedebutantvan
hetj>rwas.Zesverhalen spelen zich , in tijden dieHotznietgekend
heeft,de achttiende eeuw ofhetbegin van detwintigsteeeuw.Naastdie

zeshistorische verhalen zi
jn ernogzessemi-autobiogro scheverhalen.
Zegaanoverdejeugdvandeschrijverenoverzijnjarenalstrombonist.
Detweedebundel,Ernstvuurwerk,verschi
jntin 1978.Weertwnnlfverhalen,weerhistorischeen semi-autobiogro scheverhalen,m> rerisnu een

derdesoortbijgekomen:verhalendiewelindezetijdspelenmurwu rvan
moeilijkofnietuittemakenisofzeietsmethetleven vandeschri
jverte
maken hebben.Hetzijn in deze bundelde verhalen Voorjaar en Een
LaatsteOordeel.Indederdebundel,diein 1980verschijnt,zalhetweer
om verhalen gaan,zijhetdandatin dezebundeldertien verhalen staan
waarvan er drie totde onduidelijke groep behoren,slechts één totde
historische,en negen totde autobiogrv sche groep.

In de bundelProefspelkomen bekende elementen uiteerdere bundels
tem g.Om te beginnen is er weer de door alle criticigenoemde en geroem de voorwerpsliefde.Van het 'dood weermiddel'uithettitelverhnnl
van deeerstebundeltoten methetschaalmodelvan de ChryslerAiG ow
uitdelu tstebundel.Voorwerpen die metliefdegekoesterd en metzorg
beschreven worden.M aarten 'tH artheefterop gewezen datzo'n voorwerp de ro1van stand-in vervult.l3Zo b.v.de trombone uithetverhaal

Proefspel.Dieneemtdeplaatsinvaneenvrouw.Datblijktduidelijka1sde
hoofdsguurBorgbedenkt,dathi
jdetromboneaanhethartzou kunnen
drukken,en aan heteinde van hetverhaalbesluitniette trouwen,maar

alleen teblijven en een nieuw instrumenttegaan keuren en uitkiezen.
Devrouw neemtinveelverhaleneendominantepositiein.Heeldikwijlsis
zi
jdesguurdiedemaninzijnontplooiingbelemmert.Inhetalgenoemde
Dood Weermiddelheeftdeik-sguurdevestingontworpenengebouwdten

13VrijNederlandvan29-11-980.
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kostevan de relatie metzijn vrouw.En hetverhaalVoldoening uitde
bundeLproefspelsteltvast:'Ikbentochblijdatdeblonde(vrouw)nietbi
j
ons orkest komt'.Ze moest eens gnnn domineren en de man in zijn
ontwikkeling hinderen,zoisin hetverhnplOp een Eiland.
.'Ben ik geen
mechanicaleraargeworden dooreen vrouw i
n mi
jn leven,du gaik die

isnog worden'(Proefspel,95).
Veelvuldig isookweerhetschuld-en boetemotiefaandeorde.Datwerdal

duidelijkuithetverhe fea VerschilinTouchéuitdeeerstebundel.D> r
voeltde hoofdpersoon zich schuldig M n hetmislukte huwelijk van zijn
orkesty/end.Maarveeldoordringenderspeelthetinhetverhe oFer:uit
Proefspel.Nu iserblijkbu rgeenboetegrootgenoegom een inderdu d
M nwezige schuld te delgen.Alsdu eindelijk V es weergoed li
jktte
worden,dan nog moeten de doorde man gekoesterde voorweo en het
ontgelden.Ze worden op hetbureau neergekwaktmeteen 'cynismealsof

zeooitmedeplichtiggeweestzijnendeschuldinhenvoortbestu t'(150).
En als er een sguur optreedt die geen boete doet,zois de vader in

sommige jeugdverhalen, dan treedt bi
j de zoon 'plu tsvervangende
schu mte' op. Zo bestaat er ook 'plu tsvervangend blozen', zelfs

'plu tsvervangend wenkbrauwen optrekken'(Proefspel, 129,152,96).
W oorden alsblozen,schamen,generen keren m eteen hardnekkigeregel-

maatterug,dikwi
jlstermen meevoerend isbleu,verlegen en verontschuldigend.Datde ook welvoorkomende blijdschap en vreugde bi
j
beschu m de,verlegen en bleuemensen toteen heelstileninniggenoegen

wordt,bli
jktuithetherhe d gebruik van vormen van hetwerkwoord
'verkneukelen',totin 'kinderverkneukeldheid',toe(Doefshel,194).
De schri
jverisernietalleen op uitdoornauwgezette beschrijving van
interieurs,meubilir,kleding en bi
jzondere voorwerpen zijn verhalen
sfeervoltemaken,medeinfunctiedM rvandateerthijzeookexact.Inveel
verhalenstaathetju rvermeldwaarindegebeurtenissenzichlspelen.De
sfeeronderde musiciwordtin de muzikantenverhalen heelgoed getrof-

fen.Veelzee eklagenzelfspotvanmensendiehetzomoeilijken zoarm
hebben,maarondertussen bli
jzi
jn methun vak,genoegen beleven M n
hun eigen stijlvan optreden en hetpubliek nietalte serieus nemen.
Mogelijk doordatdesfeerbeschrijvingenzoveelM ndachtenN imtekri
jgen,gaatersom sietshaperen aan decompositie.In hetlangetitelverhaal
uit de lu tste bundel treedt in het tweede hoofdstuk het middelbare-

schoolmeisjeW andaop.DeschHjvertekentd> rwelgoed hetwatlanderigeklimu tvan een meisjedatmeentdatdeEngelseleraarverliefdop
hparis,mnnrhetvertelperspectiefligtdanopeensbi
jdatmeisje.Eninhet
jeugdverhaalWerkweek,waarinheelduidelijkdeopeenvolgendewerkda-

B.M .Siman/
#rozl van zeventig naartachtig

gen worden beschrevenvanvdjdagtotvrijdag,staatgewooneen dagte
veel,nameli
jk de dag wnsrop de hoofx guur stenen moetwassen en
schuren.In datzelfdeverhe wordtdebaasvandewerkplu tsduideli
jk
gedomineerddooreen vrouw endoetdezebaaskinderli
jk i
jdelzi
jn best
uiterli
jkopW inston Churchilltelijken.Datisietswatineerderebundels
ookwelvoorkwam,m> rinproefspelinmeerdandehelftvandeverhalen
eenrolspeelt.Inhettitelverhnnlstu t:'M en liep,keek,spraken dronk als

deBixianenuitCarmichaelsboekjeTheStardustRoad'(12).Oom Hanuit
Een ritindeZon draagteen hoed alsGeneraalDeW et(70),dehoofdpersoonuitOp eenEiland vindtzichzelferuitzienals'deopavanAlCapone'

(78).De vaderuitBreekbare Uren voelde zich opeensbenauwend 'de
kleineman waaroverDavidsgezongen had'(130).In hetverhaalOyers
zegtde schuldige man:'Ik had me somseenTremulisgevoeld,droegzi
jn
Brilmontuuren snor'(139).DevadeG guuruitDeEnvelop isin de ogen
vanzi
jn zoonandersgeworden:'Hijhadintussenz'nvroegereAlJolson
blikvervangendooreenmoderneFredAstairemimiek:hi
jleundeelegant
metdekinop z'nnaarbinnengebogen handrug-elleboogophetstuurwiel
-

waarbi
jz'nwenkbrauwenrezen'(173)14.EnTom uithetverhu lVoldoe-

ning staartnaarz'n trompet'ongeveeralsop een oudefoto z'n muzikaal

idool'(223).Zewillenkenneli
jkallemaaliemandanderszijnoflijken.Het
stand-in-motiefdatM aarten 'tHartbedoelde isdusheelwatruimerdan
alleen maareen voorwerp als vervanging vooreen vrouw .Hetgaatheel

dikwi
jlsoverpersonendienetalsdehoofdpersoonuithettitelverhaalhun
'oudste zelr zi
jn kwi
jtgeraakten du rom zoeken naarhun 'bestezelf'.
Menzoubi
jdiepersonenvanverlatevolwassenwordinglsofonvoltooide
volwassenheidkunnensprekendiebi
jdehoofdsguurvanhettitelverhaal
heelduidelijkaandekaakwordtgesteld:'DoenoueensvolwassenBorg'
(56).Even verderishijbereid aanW andatoetegeven,dathij'tochééns
moestopgroeien'(62).ThomasuithetverhnnlThomasendescheppende

Evolutie'li
jktweleenklein kind'(207)en inDeKomstvan deAirpow is
1
4 Merkwaardig dateen schri
jverdie zo trefzekerdetailsuiteen bepulde

periodekanweergeven,eenenkelekeereenabsolutemisserl> tpasseren.Inhet

verhnnlDeEnvelop(Proefsqel,163vv)beschrijfthijdethuiskomstvanzi
jnvader
opderamgzaligetiendemel1940.Hi
jnoemtdedatum enzegtdandatzi
jnvader
vHjwilligdlensthadwillennemenenschdjft:'Hi
jprobeerdenumeeropgenerul
Reyndersdan op FredAstaireteli
jken'.Diemodieuze vaderheeftnatuurli
jk
generaalW inkelman,eenheldindiemeidv en,bedoeld,ennietdetoenalvergeten
wantallang ontslagen Reynders.

15IndebundelfrnJfvuurwerkbeginthetverhulVoorjaarmetdezewoorden:
'Lansbergewasachtenveertigenzagerjongeruit;nietdirectdoorgezondheidof

gymnastiek,m> rdoorlate volwassenheid in alles'.
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een eerstevriendin van meningdat'ik eindeli
jk op moestvoeien'enze
'wierp het(album)in de vuilnisbak'(214).
Reiisten enidealisten,anecdoticien academisten,niet-Revisor-auteursen
Revisor-auteurs.Is hetverschilgroot? Volgens C.Peeters stnan Hotz

en Maarten 'tHartdichtbijdeRevisor-auteurs.Heefthi
jd>rgeli
jk in?
ln eendispuuttussen M nnHen 'tH arten FransKellendonkinDeRevisor

1980 (p.2)zeggen beiden datPeeters'onderscheid tussen realisten en
idealisten geen steek houdt.Kellendonk formuleertdan hetverschilis

volgt: 'Voorjou is literatuur op de eerste plu ts zelfexpressie,voor
Revisorauteurseen vorm van onderzoek doormiddelvan deverbeelding'.

Duurzamebevredigingheeftdezeformulering Maarten 'tHartblijkbu r
nietgeschonken.W antinhettijdschriftTiradekomthijerineennotabene
M n CarelPeetersopgedragen verhaalop terugl6.Eenanecdotischverhaal

natuurlijk,een verhe over het schHjverschap,waaHn een radioverslaggevereenrattenvangereneenbioloogvolgtbi
jhunwerkzenmheden.
Dezerepodervindtanecdotiekmaaronzin.Hijspreektdebeideherendan
ook bezwerend toe:'we moeten de luisteraars confronteren metideeën

overde muskusraten meteen discussie overjullieideeën...deze muskusratten zi
jn alleen maareen middel,hetdoelisM n dehand van dat
verschi
jnselinzichttekrijgenindestm ctuurvandemaatschappi
j'.Maar
hijkrijgtzi
jnzinniet.Beidemannen willendewerkeli
jkheidgeven,geen
interpretatiedu rvan;zewillenzonauwkeurigmogelijkwaarnemenzoals
eigenlijkalleen eenkinddatkan,dat'nognietbedorvenisdoorhetbezit
van ideeën'.Ze willen zich nietvan tevoren binden aan ervaringen,ze
willen observeren,hun verbeelding laten werken.De visie komt dan

vanzelfwel.Endiekomtinditverhnnlnatuurli
jkook.Maardu rvolgtnog
nietuit,datMaarten 'tHarthelemaalgeli
jk enPeetershelemnnlongelijk
heeft.M> rmisschiendatdiediscussieindejarentachtignogtotklM rheid
kOmt.17

16 Tirade,febm ari1% 1.
17 Zieb.v.hetdubbelnummer2/3vanDeGids 1981.G.Benthem vandenBergh

duidtd>rhetschri
jvenvandeRevisor-prozistenaanals'Amsterdamschique'.
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Binnenkam ers of buitengebieden ?
N ederlandse Iiteratuur tussen 1970 en
1980
Leo Geerl
Er bestaat een zeer onevenwichtig ba ld van de Nederla dse literatuur

tijdensdevx rbMetienjaar.Deindrukdattreurigheidenbinnenskamerse
egotrips dit beeld bepaalden, is zelfs zo sterk dat één artikel over het

onmaatxhappelijkkarakterervan anreIuitlokte(DeGids,maart1981).
Volgensdeze visie z:n de grote auteursvan dejaren 1970 Mensjevan
Keulen,M aarten 'tHarten J.M .A.Biesheuvel.ln hunkielze wordtnogeen

heleschx lkleineregarnaalmeegezogenalsdaarzijn:OekdeJong,Frans
Kellendonk,Patrizio Canaponi,Nicolu sM atsier,Jan Siebelink -die on-

dertussen van garnaaltotgoudvisevoluardemetDeherfstzalschitterend
z@ (1979).Vx raldeouderedebulnntenvielenop:demusicusF.B.Hotz
(1922)steldedoorzijn mooiestijlen zMn verteltechniek zelfsallejongeren
van 'tHarttotVan Keulen in de schaduw.ZMn bundelsverhalen Dood
Weermiddel(1976)en Ernstvuurwerk (1978)werden nieuwekla iekers.
OokR.J.Peskens-deuitgeverGeertVan Oorschx t-dad eenworp naarde

schrijversroem (Twee vorstinnen en een vorst,1976,
.M #n tanteColeta,
.
1X6;MiinmoederwJ.
çeigenll
jkeenItaliaanse,1978)...V* rwieindeze
plotse opblœ i van neo-rom antiek en ne -realism e de toekom st van de

(Noord-lNederlandseliteratuurziet,iserduidelijkmateriaalgenoeg.om de
driebœ gbeelden ('tHart,Van Keulen en Biesheuvel)heen kan men an
kleurl keschx lsiervisjesrangschikken.M aarhetblijvensiervisjes.Dank
zijTirade250,DeNieuweRevisor,deafrekeningva JeroenBrouwersmet
dezogeheten Revisor-auteurs,en hetantwx rd daaropinD eValseRevisor

(C.J.Aarts,Amsterdnm,1980)werden desiervisjesdievx ralinhettMdschriR De Revisor zwommen,omgeturnd totde Iichtbakens van de lite-

rairetx komst.Nogmaals:hetwarenenblevensiervisjes.W aserechtniets
anders?

HetIatente racism e datverblindt
Onderde oppervlakte,waarde sombere en stille,meerlevenskrachtige

vissen de diepere watersopzoeken,isbijvoorbeeld een heeleigen Surinaam s-Antilliaanse literatuurgegroeid.Een indm kwekkend beeld van de
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'stral ok'-samenlevingin Surinamekwam totstand onderdepen van Bea

Vianen.NaSarnamiHai(Suriname,hierben ik,1969)lanceerdezede
veelzeggendetitelStrag ok(1X 1),eenromanwu rindebontemengeling
van rassen,m engrassen,godsdiensten en menggodsdienstenin Suriname

niet als een vrolijke Caribische broederli
jkheid werd afgeschilderd,
m>ralsmanierom elk individu in zijn eigen 'stralokje'op te sluiten.
WatdetoeristinhetCaribischegebiedzietalseenvrolijkeverdru gzaamheid tussen blanke,neger,chinees en oosterling,isonderhetoppervlak
heelwatbitterder.Vianensboeken worden aquaria,m> rmetloerende
gevangenen in stral okken.

Nafkeet,ikeettotiknietmeerkan(1972)gafvianenooknoggestiteaan
detragiek van de massieuitwijking n> rNederland,Hetparadqsvan
Oranje (1X 3),envan de moeizame temgkeeren heraanpassingM n het
landvanherkomst,Geen Onderdelen (1X 9).Vanbelangisvooral,datzij
nieteng-maatschappeli
jk georiënteerdis,maardemaatschappelijkecontextgebruiktom haarpersonagesteduiden.Watzeonsvoorhoudt,zijn
traditionele verhalen,mnnr dnnrin worden de individuen in hun Suri-

naamse situatie alshetware laboratoriumobjecten.De Surinaamse situatieishetvergrootglaswaaronderze 'de'mensbekijkt.
Van een verbluFendeproduktiviteitgetuigdevooraldezwarte Surinam er

Edgar Cairo.Zowelhetaantalvanzi
jnboeken(diehiernietsystematisch
geciteerdkunnenwordenll,alszijnte makenhem totdemeestoriginele
vernieuwervan hetNederlandseproza;hi
jistegelijkeenferventevoorvechter van de poëzie in het Sranan Tongo,een m engselvan Engels,
Nederlandsen bosnegedaal.VoorveelVlaam se en N ederlandse lezers
vormtdeheeleigen taalvan dezezwartem edewerkeraan de universiteit
van Am sterdam dan ook een drempel.Hi
j heeftdit tnnlgebruik ook
theoretisch verantwoord,maarwie erooiternstig kennis mee gemu kt
heeft,heeftzo'n verantwoording nieteensmeernodig.Hetiseen vedris-

sendbad,eeninspirerenderi
jkdom aanvondstenentrefzekereaanduidingen.

Onderhetspreekwoordfkgldoodomjulliehoofd(1980)(watbetekent:ik
houd van jullie)brachtCairo de F/lklkrca/-columns samen waarin hij
uiteenzetwaarom hijhetSurinaams-Nederlandsen hetSranan Tongo
gebruikt.Diecolumnszelfzi
jnprachtigestaaltjesvan Surinu msNederlands.Omwillevanzijnparticularisme-tenslotteteltSurinameslechts4
1 Een volledig overzichtvan Edgar Cairo's werk schreefik in De Nieuwe,
Boeken,Nrs.3,50,51.
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tot5* .% inwoners!-kanmenCairometGezellevergeli
jken:hijiséén
van diegeïnspireerdendietnnlenleven totéén geheelwillenm aken,diede

eigen bestu nswi
jze alleen in een eigen tnnlkunnen uitdm kken.
Vooralin zijn lu tsteboek,JejeDisilKaraktersKrachten (1981)brengt
Cairoeensynthesevanzijnheleoeuvre.Deverschillendepersonageszijn
doorbreekbaresocialedraden metelkaarverbonden:zezi
jn -netalsbi
j
Vianen -velegenwoordigersvandemu tschappelijkekrachtsverhoudingen.Aan de top stu tprofessorGerber,een hooghartige en ambitieuze

geleerdediezijnblankecultuurkomtopdringenM ndeSurinamers;vlak
onder hem staatde cultureel-antropoloog Jan Verwoeven,die probeert
doortedringenindebosnegercultuurendnnrdoordebrugwordttussen de
blanke wereld en de zwarte;vlak onder Jan komen de in Nederland

opgeleideonderwi
jzers,ongeduldigepolitici,diehetmetGerberM n de
stokzullenkri
jgen;helemnnlonderaan dehiërarchiescharrelthetnegerjongetjeMandwerondineenbontebuurtvanarmehuisjesopvervuilende
e>en,bewoond doorwasvrouwen,bedelaars,kruimeldieven,ja zelfs
heksenen tovenaarsdiezichmetdenegermagie,m et'winti'bezighouden.

Dekernzinvan hetboek,Fajasiton,nobronmiso,deHdgin-versievan
Firestone,noburnmeso(vuursteen,brandmenietzo)opdemelodievan
eenNederlandskinderversje,vatvoorJanverwoeven-envoorCairo-de
hele problematiek van de te magie samen.Hetvers is ontstu n op de
plantages waar vluchtende negerslaven m et brandende kolen gestrlt

werden voorhun 'misdu d'.In zi
jn geheimzinnigheidishettegeli
jk een
kinderspelletjeeneenbezwering,eenpogingom doormagischewoorden
de koloniale foltering te overwinnen.M etindrukwekkende voorbeelden
uitde negercultuurbreidtCairo ditthema nog uit:een m ens kan maar

zichzelfzijn doordetaaldie heteigen verledeh heeftgeproduceerd;en
dnnnlitkandekrachtwordengeputom eeneigentoekomstoptebouwen.

Een tote andereMnpak vindenwebi
jFrankMae nusArion (Curaçao).
Arion is veelintellectueler,om niet te zeggen intellectualistischer dan

Cairo en zelfs Vianen.Zijn romandebuut,Dubbelspel(1973),iszonder
enigetwi
jfeleen vandemeesterstukkenuitdejren 1X 0,inzi
jnklassieke
eenvoudvergeli
jkbaarmetdebestenovellenuitdehelewereld,inzi
jnri
jk
geschakeerdeweergavevanmenselljkerelatiesvergelijkbu rmetdenegentiende-eeuwse romans.Een spelletje domino ishetstramien en de
spanningslijn waarlangs een dreigend verhaalvan discriminatie,achterli
jkheid en echteli
jkeontrouw zich voltrekt.Tegelijkisheteenschets
van de samenleving op Curaçao (NederlandseAntillen).
DienthethiernoggezegddatgeenenkelwerkvanMaarten'tHart,Mensje
Van Keulen en J.M .A .Biesheuvelook maarkan tippen M n de kwaliteit
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van deze auteursuitde buitenlanden ? Dathetprachtigste N ederlandse
proza,de meestgewaagde en geslu gde vertelstm cturen,de krachtigste

verkenningen van de menselijkezieldoordeze 'buitenlanders'werden
geleverd?Ishetdusnietjuist,tesprekenvaneenlatentracisme,datdoor
zijnoverdrevenaandachtvoordeeigenblankespruitjesnavelnietinstaat
wastezienwatdegrootheidvanonzeliteratuurindejaren lg7ouitmaakt?
Zeker,niemand istegenwoordigopenlijkracistischen zeervelennemen
metneerbuigendebelangstelling kennisvanhetwerk van Cairo.M aardit

verdientveelmeerdan neerbuigendebelangstelling:juistdieeigen taal
van Cairo l> teen intenseinleving toe.Deliteratoren onderelkaarruziën
echter liever zo lawaaierig over heteigen harten de eigen keuken,dat

Vianen,Cairo,Arion-endeveleexotischevisjesin hun kielzog!-niet
meeraan bodkomen.Men kanook liegendoortezwijgen.M enkan ook
racistischzijndoordemanierwaaropmenperdehnitiedezedrieauteurs
naarderand van debelangstellingsfocusverwi
jst.Hetzou zekernuttig
zijnjuisthun werkin hetmiddelpuntvan dejaren 1970te situeren.

Debrandendekwestie van hetsubject
'Depolitiekerelevantie(vano.a.zijneigenwerk,LG)-zekerbi
jOnderwerpen (1978)-isdebrandendekwestievanhetsubject.Demarxistische
theoreticivan vandug,de Franse alleszins,Althusser,Hadjinicolaou
bi
jvoorbeeld,weigeren systematisch rekeningtehoudenmethetsubject
in de geschiedenis en in de politiek.Hetsubjectwordtalsirrelevant
beschouw d ;als iem and het al eens over het individu heeft, een woord

waarMarx zelfhelemaalnietviesvanwas,integendeel,dan bedoelthij
doorgaanshetgroteindividu,Napoleon ofStalin,maarnooitjou ofmij.
Wathetwetenschappeli
jkegehaltebetreftvanAlthusserofHadjinicolaou
heb ik geen bezwaren,maar ik zie een opvallend verband tussen de

repressiein hetOosten en demiskenningvan hetsubject'(DanielRobberechts,DeNieuwelBoeken,nr.2).
Ook deze uitspraak van een van de drie coryfeeën van de anti-consumptieliteratuur,van de 'neomarxistische'pogingom delezernietzozeer
leesvoertebieden danweloefenstofvoorheteigen spreken -dezeuitspru k
van Daniel Robberechts werpt een schril licht op het mis-

verstand,alszou deliteratuurvandejaren 1970bepaald worden door't
Hart,VanKeulenenJ.M .A.Biesheuvel.Desubject-gerichtheidblijktniet
hun monopolietezijn.Welishetzodatdeminderpublicitairopgepepte
boekendie'debrandendekwestievanhetsubject'aanpakken,nietzoveel
methetexhibitionismevanheteigenharttemakenhebben.Erzi
jn inde
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jaren 1970indrukwekkendepogingenondernomenom hetsubjectliterair
te redden.z
Deneomarxistischebenadering kan men min ofmeerrangschikken rond

twee tijdschdften:Raster voor Nederland (meto.a.J.F.Vogelu rals
redacteur)enHeibelvoorVlaanderen (meto.a.DanielRobberechts,die
sinds1977ooknogzi
jnpçivé-Tijdschrftmet'work-in-progress'uitgeeft).
Ofmenditnugraagheeftofniet,menkanmoeili
jkontkennendatuitgerekendindejaren 1970demeestindrukwekkendewerkenvandeze'experimentelen'hetlichtzagenkpraagSchrijven(1975)vanDanielRobberechts
enRaadsels van hetRund (1978)van J.F.Vogelu r.Men kan evenmin
ontkennendatjongereauteurs,zoalsdeVlamingenLeo Pleysieren Paul
Depondt,dezenieuwe traditie voortzetten,zi
jhetmeteen eigen stem.
M en kan vooralniet loochenen dat deze pogingen om 'de brandende

kwestievan hetsubject'aandeordetestellen,diepergaandandehartsgeheimenvan 'tHartenaansluiten bijeen meerhistorischevemieuwing
van onze literatuur.

HetsubjectaIsproduktvan degeschiedenis
Derecentebekroningvan Willem Brakman metdeP.C.Hooftprijsheeft
opeengelukkigewijzenogeenderderukaandevervalsendefocusvande
modieuze benadering gegeven.Ten eerste is ook Brakman vanafzi
jn
debuut,Eenwinterreis(1962),maarooktijdensdetweedu ropvolgende
decenniën,een intieme auteurgeweest.Je kan de hartsliteratuurdie de

modevandejarenzeventiguitmaakte,nietloszienvanhetvoorafgaande,
zekernietlosmaken uithetbegeleidende.Ten tweede,de intimiteitvan
Brakman isookhistorischbepaald,vooralindeessaysGlubkesOordeel&

OverhetmonstervanFrankenstein(1976)enderomanoverLudwigll,Dc
blauw-zilverenkoning(1977).Waarom eenbelangstellingvoorgeschiedenis samengaatmetde poging om de meestintieme,dus meestvluchtige

herinneringen te redden,bli
jktuitdeze toelichting in een interview in
BzzletinNr85:'Inmi
jnwerkvindjeeenallesverbindendeli
jn,endatisde
ti
jd.Alles,degrondtoonvan mi
jnthematiekligtindetijd:heimweenaar
hetverleden,hetverdrietom datgenewatdierbaarisenverloren gaat,de

ellendevanhetafgetakeldzienwatjedierbaaris,deontluisteringervan,
de angst voor de toekom st,de angst voor de dood'. En ook al zegt

2 OverRobberechts,zie L.Geerts,Lerenleven metRobberechts,inStreven,
okt.1975,pp.46-54.
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Brakman dathethem meerom de stri
jd tegen hetvervalgu t,om het
vasthouden van hetvluchtige verleden,hi
jverheftditthema totop het
niveau van de M storische roman.

Demeesthistoischgedchteromanciervandejren 1970isD uisFeaon,
die in de romansGekkenschemer (1X 4),HetStierenoyer (1X 4),De
keisnqdervanFichtenwald (1976)enTurkenvespers(1977)probeerdehet
Duits-romantischeverledenen zijnontaardinginhetnu itijdperkteevoceren.Datookhi
jterugreeptotLudwiglI,kangeenverbu ingwekken.
OokdejongereDuitsecineastSyberbergdeed datmetLudwig,Requiem
f#r einenjunfraulichen König,vooraleerhijzich aan zijn HitleG lm
waagde. Ook de populire 5lm Cabaret woelde de decadent-barokke

atmosfeervandejaren 1930grondigom,totdatuitdietroebelebodem een
genuanceerder,dusbegri
jpelijker beeld van de gruwelopwolkte.Met
Ferron staatook Brakman vooreen niet-marxistische,niet-ééndimensionale,maargenuanceerde peiling van hetverleden.3

Hetmeestopmerkelijkejongerenwerk in Nederland deed ditaleven
uitgesproken.GeertenMariaMeijsing(JoyceenCo)inErwin (1X 4),'een
romantisch decadentepropositieoverdeverveling'(een thema datook
Brakman dierbaaris!)en inMichaelvan Mander(1X 9).Belangrijk was
ookdealleenopstencilverschenençomunAmortisatie(1974)vanJacques
Northe,die de ster-dirigent W .Furtwànglerin een zeer experim entele
vorm benaderde.LnAmortisatie isde Brakmaniaanse literairelistom het
verleden teverschalken helemaalversmolten metdepogingom ietsvande
recente geschiedenis die ons lotbepaalt,te doorgronden.

Ookhiervolgteen schoolkleinerevisjes,maardemeestinteressantewas
ongetwi
jfeldGretaSeghers,diemetAA eervanFaulkner(1978)eendecadent-romantischepropositie leverde overhetafrekenen meteen troebel

verleden,zijhetdan meermeteen literairetraditie.

W M gaan doormetdestrijd?
Datdezebelangstellingvoordegeschiedenis-en in ditgeval:voorwatde

om ciëlegeschiedschrijvingvergat-nauw samenhangtmethetbulkend
engagementvandejaren 1960,wordtduideli
jkeruitVlu mseboekendu
uitNederlandse.WaltervandenBroeckmeerbepu ldgingdoormetzijn
pogingom zijneigenfamilieverledenalsaanlooptoteenzelfverkenningte
3 OverFeaon,zieL.Geerts,DehysterischetoverlantaarnvanLouisFerron,in

Streven,juni1X8,pp811-823.
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gebruiken.In Brief aan Boudewqn (1980)voltooide hij watvooralin
Aantekeningenvaneenstambewaarder(1X 7)begonnenwas:neerschri
jven watdekleinemanuitde'cité',dearbeiderswijkvaneenKempische
fabiek,beleefde,opdathetzou bestM n,opdatheteen deelzou worden

vande'grote'geschiedenis.HetfeitdatSriefaanBoudew#ninNederland
aankwam alseendonderslagbijhelderehemel,bewijstdatookVlamingen
hetslachtoFer worden van een latentracisme,van een egocentHsche belu gstelling die de lensverkeerd heeftgeHcht.
De stap van W altervan den Broeck n> rPaulKoeck is nietgroot.M et

Litte(19G ),eenverhe overzijnrootvader,wasKoeckbegonneninhet
eigennest;nukeerdehijnaarzijnRupelstreekterugvooçdeçûmHellegat,
eenvandevierVlu mseslmsuithetW onderju r1980.4Du ruitbli
jktdat
zi
jn engagement-netalsdatvan Vanden Broeck in dienstoneelwerk nauw verbonden is metde doorlichting van heteigen verleden.Tussen
Little enH ellegatligteen Koeck-oeuvre van documentaireprotestlitera-

tuurovergehandicapten en gevangenen,overde Hjkswachten zelfshet
com merciële geknoei metde Chinchilla-kweek.s In Vlnnnderen ging de

post-lO8-strijdookindejren 1970door;alleendeNederlandersdieniet
overdeeigen schutting keken,konden deindm k kri
jgen datde engagementsgolfeen storm wasgeweestin een boke goudvissen.

Datditlatenteracismeookdevrouwenvergeet,hoeftnauweli
jksgezegd.
Watdeed bi
jvoorbeeld Aëa Meulenbeltin hw ophefmakendeboek De
Schaamte Voorbq (1977)andersdan haarlevensbiechtombouwentoteen

strijdschrift? Greep Monika Van Paemelin M arguerite (1976)ook al
niettem g naar hetverleden,hetleven van een oude tante,om totverheldering van het eigen bestu n te komen? Kan men om M eulenbelt
heen niet een hele reeks meer of minder feministisch uitde hoek komende vrouwen noemen die toch zeker het landschap van 1970-1980

meer gehavend hebben dan 't Hm ? Is het toeval dat du rbi
j ook
Vlu mseauteurssterk opvallen:van Mireille Cottenjé totLoekieZvonik?En wasvoorAndreasBurnier-o.m.DeReisnaarKithira (1X 6)
hettem ggri
jpen naaroudemythenietsandersdan watvoorEthelPort4
Devierslmsvanhetzogehetenwonderjnlrzijn:Hellegat(LeBon/Koeck),
DeWitte(RobbedeHert),DeProeRonqnen(GuidoHendeHckx/HetHri
jns)en
Slachtvee(H tHckConradl.ZiednsroverM.HolthofenM.Ruyters,HetwonderlqkejaarvandeVlaamseflm,Epo,Antwerpen,1%0.Menkanundeli
jstook
nogVriidag vanHugo Claustoevoegen.
5OverKoeck,zieL.Geerts,PaulKoeck,degrenstussenfctieenrealiteit,in

Streven,nov.1X 6,pp.112-120.
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noy -De brandende bruid (1974) -hetuitdelven van modern-aangeklede,oeroudevolksmythenbetekende?Destri
jd van devrouwen ging
zeer vinnig dooren leverde boeiende literatuurop.6

Zetde Iam p m aar scherp
Nee,hetliterairelandschap van 1970-1980kan nietverarm dwordentotde

zogehetenRevisor-auteurs,alhebbenzi
jzelfenJeroenBrouwersd> rerg
hunbestvoorgedun.BijBrouwerswerktehetparadoxalemechanisme,
datdewarepolemistinanderenalleenbevechtwathem bijzichzelfergert.
Toen Brouwers uitviel tegen de 'verkindsing'van de literatuur,beli-

chaamd in depersoon van de onbenulligeGuusLui
jters,vergathi
jdat
hi
jzelfveelmeerdan GuusLuijterseen nogaleng literairwereldjebelichaamde.Toen Brouwerzei:'GuusLuijtersisdejaren zeventig',zalhi
j
welnietverwachthebbendatenkelejaren lateriemandtotdeconclusie
zoukomen:'Hetmodieuzebeeldvandejarenzeventig,datisBrouwers'7.
lnderdaad,Brouwers metzijn stilistisch gevijlom de meest intieme,
vluchtige herinneringsiarden inHetVerzonkene (1979)vastte houden,
slu tdebrugtussendeveletendensendiemetelkaarvochtenindeperiode

1970-1980 en die datin de komendetienj> rnog zullen doen.Maarhij
beperkteookzijneigenblikveldtotderandenvandeNederlandseviskom.
PashetverschijnenvanVanden BroecksBriefaanBoudewijn vistehem
weeruitdatkleineplasjeop:hijverklu rdeVandenBroecktot'denieuwe
Boon'.Totw atm odieuze kortzichtigheid nietallem aalkan leiden.

6ZieL.Geels,Boekenvanvrouwen,inStreven,jan.108,pp.318-220.
7 EenvolledigeroverzichtschreefikvoordeencyclopedievandeUitgeveri
j

standu rd,Antwerpen.
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De superm achten in hetNabije Oosten
E.Faucom pret

W ie hetIsraëliKh-Arabisch conmctvan nab: volgt,wœtdatde supermachten in hetonts/ an en deverdereontwikkeling ervan een zœ rbelang-

rqkerolhebbengespœld.In dezebMdrageonderzœk ikofhetd* rW asMngton en M oskou gevœ rdebeleid consistentkan worden genx md,en in

hœverdesupermachtenme eWkerwqze,bewustofonbewust,bMgedragen
hebben totde intensivering van de bue andespanningen.Daarvoorishet
welnodig even terug te ga> in de geK hiedenis.

œ periode 1948-1953

DeoprichtingvaneenjoodsestaatkomtgrotendeelsdankzijAmerikaanse
steun tot stand.Factoren die W ashington er op 29 november 1947 toe
M nzetten,in de Algem ene Vergadering van de VN ,hetverdelingsplan

voorPalestinagoedtekeuren,op 14mei1948lsraëlfeiteli
jkteerkennen
en de volgende mu nden Israëls annexatiepolitiek niet te veroordelen,
waren :deinvloedvandezionistischelobbyin hetAm eriku nseCongres,
desympathievan hetAm eriku nsevolk voordeoverlevendenvanHitlers
vernietigingskampen en bewondering voordezionistische pioniers.Ter-

wi
jlbeidepresidentskandidatenhetzionismeinhunprogrammaopnemen,
gri
jptdejoodsekolonisatie van Palestinagrotendeelsplu tsmetAmerikaans kapitnnl.

De Sovjet-unie is op datogenblik slechts van verre betrokken bijde
gebeurtenissen in Palestina.ViaTsjechoslovakijeworden aan dejoden
wapensgeleverd entijdensdeConferentievan Lake Success(mei1947)
betuigtA.Gromyko zi
jn instemming methetplan om in Palestina een
joodsthuisland opterichten.Metdeerkenningvanlsraël,éénju rlater,
hooptMoskoudeBritseinvloedindeArabischewereldtebestri
jden.Op
25 mei 1950 vaardigen de drie grote W esterse mogendheden een ge-

meenschappeli
jkeverklaringuitoverdesituatieinhetNabi
jeOosten,die
duidelijk illustreertdatde Sovjet-unie in datgebied een diplomatieke
tweederangsrolspeelt.De VS,hetVerenigd Koninkrijk en Frankri
jk
verklaren grootbelang tehechtenaan dehandhavingvan vredeen stabili-

E.Faucompret/Desupermachten in hetNch#eOosten

39

teitenwillendnnrom hettussenIsraëlenverschillendevanzijnArabische
buurlanden gesloten wapenbestand garanderen.Binnenhetkadervan hnnr
'Point4'-programma besluit de Tm m anadministratie steun te verlenen

nan een nnnti lu den van hetNabijeOosten.
W elke factoren bepalen in deze periode deanti-Amerikaanse gezindheid

vu œnnnne recentonnlnnkelijkgeworden Ambischesiten?Indeœ ate
plu ts W ashingtons steun nnn bepe de plu nen van de ex-kolonize mo-

gendheden(b.v.om BHtsetroepentelegerenineenzonerondhetSuezkane );verderhetfeitdatdeArabischeleidersweinigvoelen voorAmeikpnnseprojectenom anti-communistischebondgenootschappenoptezetten.Op economisch vlak vreestdeArabische wereld de overheersing van
W esterseinvesteHngen en handel.Landen alsEgypte ofSyrië kiezen voor

eenbeleidvanautonomebehoeftenbevredi/ng,endatimpliceed nietalleen
eigen controleoverhetgrondstoFenbeheer,mnnrook doorbreking vanhet
traditioneleklassenpatroon,nnntastingdusvan demachtspositiederoligan
chie,voorheen door de koloniale mogendheden gesteund.En dan is er
vanzelfsprekend nog hetvrM gstuk van Palestina:'Thisproblem hasadded
to there2 and deepseatedbittem esswhichreplaced...an earlierfithinthe
U.S.'I.Een belangrijk coaole um is,datde USSR,als anti-W esterse,
anti-kolonize mogendheid,diebovendien van een zekere technologische
reputatie geniet,van meet, nan op sommige Arabische staten een geheimzinnige nnntrekkingskrachtuitoefent.
DeSuezcrisis,deinstabiliteitvan hetSyrischeregim een destaatsgreep in

IrakzullendeUSSR degelegenheidbiedeninhetNabijeOostenbinnente
dringen.M oskou steunt de nationzistische Arabische bourgeoisie,om
drie redenen :hpnranti-W esterse gezindheid;haarvisie op de organisatie

vandeeconomievanhetlandwaarbi
jnationalisatiesenplanningcentraal
stnnn;de zwakke aantrekkingskrachtvan hetcommunism eop deArabische wereld.

m periode 1953-1960
Sommigepublikatiesspreken van eencontinuïteitin hetRussischebeleid.
Netzsdegroot-Russischetsarenzoudendecommunistischemachthebbers

ervanindenbe/nneop uitzi
jngeweesti
jsvHjehavensM ndePerzische
1 Cfr.deverkle ngvandetoenmzigeAmeriku nseassistent-staatssecretaris,
Broade.op 26.4.1954.Geciteerd doorJ.De Witte,De Amerikaans-Egyptische
Betrekkingen gedurende de E'
lsenhoweradministratie,KU Leuven, 1* 9-1970,
p.74.
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Golfin handen te kdjgen.ln de onmiddellijk na-oorlogse periode concentreertde Sovjetm ssische belu gstelling zich echter V ereerstop de
verwerving van invloedssferen in Europa.De Sovjetshebben metvoldoende problemen op het Europese thuisfront en in het Verre Oosten

(China,Korea)tekampen;indeArabischewereldstellenzi
jzichtevreden
metdediplomatiekesgurantenrol.Pasna consolidatievanhun Europese

veroveringengaanzi
jinhetNabi
jeOosteneenactieverbeleidvoeren.Dat
v2tongeveersamen methetmomentwaarop Chroestjovzijnvreedzame
coëxistentiedoctrinepredikt,dieechterparadoxalerwijzenietgeldtvoor
de Derde W ereld,wnndoe de Arabische landen behoren.De verkiezing

van EisenhowertotpresidenthelptMoskou zi
jn ambitiesten uitvoerte
leggen.

VoorEisenhoweren zijn staatssecretarisJ.F.DullesdienthetMiddenOosten gevri
jwaard te blijven tegen elke communistische penetratie.
Dnarom worden de volgende beleidslijnen uitgestippeld: 1.een sterk
m ilitair bondgenootschap met de Arabische staten moet worden uitgebouwd,een 'M iddleEastDefenceOrganisation',diesam enmetdeNATO

en de SEATO de vHjewereld moetbeschermen;2.hetIsraelisch-Arabisch cov ictmoetuitdewereld worden geholpen.DitismogelijkwanneerdeVS een neutralerehoudingaannemen,b.v.doormetdeArabische
landen op econom isch gebied samen te werken.Egypte wordtheteerst
verzochtdeeltenemenaan eenregionaalbondgenootschap,enaangezien

Dulles een aanzienli
jke bijdrage had geleverd tothet Brits-Egyptisch
akkoordvan 1954,verwachthijeenam rmatiefantwoord.Nasserverkiest
echtereen 'positieveneutraliteit';du rtoeishi
jwe1gedwongen,wilhijin
de Arabischewereld een leiderspositieopbouwen en zijn binnenlandse
oppositie(deM oslimbroederschap)hetzwijgenopleggen.VanalleArabischestaten wiluiteindelijk alleen hetlrakvan depro-W estersepremier
NuriSaïd toetreden tothetcollectieveveiligheidssysteemz.Ditzgn.Bag-

dadpactzaldanook slechtsde'NorthernTier'-staten (Iran,Irak,Pakistan,Turki
je)groeperen,samenmethetVerenigdKoninkrijk.Hetvoorziet
bepalingen inzakedelevering van Britsen Am erikaansoorlogsmaterieel

en staatopen vooralle Arabische landen 'die de vrede in hetNabije
Oosten wensen te bescherm en'.De VS,de voornaamste architecten van

hetplan,treden zelfniettoe;verwi
jzend naarde Drie-Mogendheden2 Nauweli
jksvierjurlaterzal,preciesomwillevandezetoetreding,eenmili-

taire staatsreep heteinde van ditWesters-gezindebeleid inluiden.
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verkle ng, belooft de Eisenhoweradministratie alleen passieve steun.
Een grote praktische betekenis kan men het Bagdadpactderhalve niet

toeschrijven,ook alomdatvaninden beginneteveelmeningsverschillen
tussen debetrokken statenbestonden.DenegatieveeFectenervan waren
des te groter: niet alleen radicaliseed het een deel van de Arabische
wereld,dienu inzietdatdeVS alleen basissen zoeken teverwerven inhet
gebied,misschien terverdediging van Israël;bovendien leidthetpacttot
een toenaderingtussen M oskou,Caïro en Damascus.DeUSSR verstrekt

die landen goedkope leningen vooreen totaalbedrag van ongeveervijf
mil
jard roebel,tegen de aankoop van Russische uitrustingsgoederen.
Deze 'roebeldiplomatie'druktoverigens zwaar op de economie van de

toentertijd in menig opzichtzelfnogonderontwikkeldeSovjet-unie.
Ook wathetlsraëlisch-Arabisch geschilbetreft,beantwoorden deresultatenvandeEisenhower-Dullespolitiek nietaan deinspanning.ln 1954en

1955 worden pogingen ondernomen om aan hetPalesti
jnse vluchtelingenvraagstukeenbeginvanoplossingtegeven,o.a.dooruitschrijvingvan
een internationalelening.M eersuccesboektdeJohnstonmissie:Amerikaanse fondsen voor lsraëlworden pas gedeblokkeerd als lsraël zich
bereid verklaart de illegale iM gatiewerken in de Jordaanvallei stop te
zetten.

TijdensdeSuezcrisisgeven deAmerikanenbli
jk van eenzelfdeneutrale
visie.OmdatEgypte wapens uitde USSR betrekten de Chinese Volks-

republiekerkent,trekkendeVShuntoegezegdesteunvantachtigmiljoen
dollaraan hetAswanstuwdamprojectin (19juli1956);een week later
nationaliseertNasserhet Suezkanaal.De Am erikaanse benadering verschiltvan m eetafvandeBritseofFranse.Dullespleitvoordeintem ationalisatie van het kanaal,verzet zich tegen het gebruik van geweld en

verdedigt de bijeenroeping van internationale conferenties waaraan
Egypte en deU SSR deelmoeten nem en.Hetdilemm awaarmeedeAmerikaanse diplomatie zich geconfronteerd zietiscomplex:enerzi
jdsbe-

klemtoondezijinhetverledenhaaranti-kolonialeinspiratie,anderzi
jdsis
zi
jaanFrankrijkenhetVerenigdKoninkrijkeenminimum M nsolidariteit
verschuldigd.Op 29 oktober1956bereiktdeSuezcrisishaarhoogtepunt:

inweerwilvaneenbelofteaandeVSvallendeIsraëliërsdeSinaïwoestijn
binnen;een dag laterbezetten Britse en Franse troepen de Egyptische
kanaizone.In de Veiligheidsraadkeldel een Frans-Britsveto deAm erikaanseresolutiedie stopzettingvan allemilitaire activiteiten eist.Om het
Egyptische legervan een totalevernietigingteredden,steltdeRussische

premier Boelganin voor,gezamenlijk Amerikaanse en Sovjetm ssische
troepen in te zetten.W ashington gaatop ditverzoek nietin,m> roefent
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op Engeland voldoende druk uit,o.a.doorblokkering van zijn aardolietoevoer.Engeln# zetzelfdevijandelijkheden stop.
W atzijn nu degevolgen van deze crisis?
1. Het av essieve gedrag van de twee Europese staten en Israël stelt

Moskou voorgoed in staat een invloedszone in het Nabije Oosten te
verwerven,en dan nog wel in het dichtbevolkte en centru lgelegen
Egypte.AangezienM oskou ennietW ashingtondediplomatiekevm chten

van dezeongelukkigekolonialeexpeditieplukt,schri
jdtdepolarisatiein
deArabischewereld geleidelijk voort.A1sDullesmetdeintrekking van
zi
jnsnancieelaanbodhadgehooptNassertenvaltekunnenbrengen,dan
komthijnuwelzeerbedrogenuit:defu m vandeEgyptischeleiderwordt
legende sch,zi
jn Aswanstuwdam-en Suezkanu lprojecten illustreren
duidelijkdedrangvandeArabischewereldnaareconomischeenpolitieke
onalankeli
jkheid.BovendienneemtdeUSSR hetAmeriku nseaandeel
in desnanciedng van hetAswanprojectover;hetkolossalebouwwerk
wekt,als Sovjetm ssisch prestigestuk,weldra de bewondering van de
Derde W ereld.Op 12 febm ari1956legtM oskou zelfsvoorheteersteen
eigen vredesvoorsteloptlel,eenweerspiegeling van dezgn.Chroetsjovdoctdne:delanden vanhetNabi
jeOosten worden opgeroepen totonder-

handelingen en zi
jmoeten een ongebonden koersvaren.
2.Voolaan zullen de VS,onalankelijk van Groot-Brittannië,in het
NabijeOosten'cavalierseul'spelen.Opsjanuari1957houdtdepresident
zi
jnbefu mderedevoorhetCongres,sedertdienbekendis'Eisenhowerdoctrine'.Eisenhowervraagtsnanciëlesteun(200miljoendollar)voorde
economischeontwikkeling vanhetNabi
jeOosten;hi
joverweegtdemogelijkheidAmeriku nsetroepenn> rhetgebiedtezendenom Arabische
landen tegen een 'communistische agressie'te bescherm en.In hetr> m

vandezedoctrinesturendeVSenGroot-Brittannië,injuli1958,wanneer
inhetbuurlandIrakeenstutsgreepplutsgrijpt,militaireversterkingnaar
LibanonenJordanië.DeVS dreigenmetgewapendeactiesophetmoment

datSyriëendeUSSR eeneconomischakkoordfsluiten(augustus1957);
in hetBagdadpact,nu getransformeerd tot'CENTO',willen de VS een

acievererolspelen...Dergelijkeweinigdoordachteingrepenwijzenopde
zwakkebasiswaaropdedoctrinebem st;hetcommunismewordtnamelijk
nietnoodzA eli
jkV eenuitMoskougdmpodeerd,mnxrkanook spontnnn
groeien uitdetransformatie van de politieke stx cturen van een onrecht-

vnardige samenleving.Moskou zelfdeeltduidelijk deze visie,volgtdan
ook eenminderideologisch gebondenpolitiek,gri
jptop crisismomenten
nietin en streeftop kole termijn een verzoening na metvierradicale
Arabischelanden (Egypte,Syrië,Irak en Zuid-Yemen).
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3. W esidentEisenhowerweerstaatdedruk van hetCongresen dwingtde

Israëliërszich temg tetrekken uitdeSinaï-woestijn;gebeurdedatniet,
dan zou Am erika de door de Verenigde N aties uitgevaardigde sancties
steunen.Inderdu d,wilde W ashington de Eisenhowerdoctrine een reële
kansop slagengeven,dan konnietworden toegegeven aan dezionistische
binnenlu dse pressie.

m periode 1960 - 1970

Vanl hetbeginvandejarenzestigbestaattussenMoskouenW ashington
een verhouding van nucleaire pariteit;van de doctrine van de massieve
vergelding wordtovergestaptop die van het 'Gexibelantwoord'.lntercontinentale raketten en met kernwapens uitgem ste onderzeeërs doen
buitenlandse basissen inboeten aan trefzekerheid. De nieuwe Amerikaanse presidentJ.F.Kennedy is bovendien een overtuigd voorstander
van goede betrekkingen metdeArabischewereld,in deeersteplu tsmet
Egypte.Deresultaten van ditnieuwebeleiduitenzichopdiversevlakken :

hetPentagoon verleentsteun 8nn de AlgeHjnse rebellen;diverse hulpprogramma'sten voordele van de Arabische lu den worden gelanceerd:

'D blicLaw 4809(inlokalemuntbetaalbaregraanleveringen)enhet'Care'-project(Amerikaanse kinderen zenden Egyptische leeftijdsgenoten
voedingswaren);hetJohnsonplan(september1961)stelteenregelingvan

hetPalestijnsevluchtelingenprobleem voor,doormiddelvanrepatriatieof
betaling van snanciële compensaties.Na Kennedy'sdood verkoelen de
A rabisch-A m erikaansebetrekkingen.N assersm ilitaire inm enging in an-

dere Arabische landen (b.v.Noord-Yemen),dieeen grootdeelvan de
ontwikkelingshulp opslorpt,hettotiitirekaraktervanzi
jndoorMoskou
gesteunde regime,zi
jn virulente anti-lsraël-redevoedngen,hetzijn a1lemaalfactoren die hetpresidentJohnson onmogelijk maken hetverzoeningsgezindebeleid vanzijnvoorgangerverdertezetten.Nasservan
zijnkantisverontwaardigdwanneerhetPentagoon,in hetkadervande
'Foreign Assistance Act',IsraëlHawraketten levert;in de Veiligheidsraad tonen deVS veelbegrip voordelsraëlische standpunten ;wisselingen

inhetAmerikennsebeleid@.v.deplotselingeschorsingvanhet'Care'-proramma)wekken Arabischemistevredenheid.
Moskou verbeted indezeperiode,dooralle stu tsgrepen heen,zijn betrekkingen methetSyrisch Ba'athregime,terwijlde eliminatie van de

communistische partijen in Egypte en IrA zi
jn relatiesmetdie landen
slechtskortetijd op deproefstelt.De mislukkingvanhetVAm project
(een plan om een VerenigdeArabischeRepubliek op terichten)isvoor
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M oskou een meevaller,omdathetnietsméérvreestdan depan-e abische

beweging,die zi
jn machtspositiein sommige staten slechtsschade kan
berokkenen.

Buitendewilvandesupermachten breektop sjuni1967dederdeIsraëlisch-Arabische oorlog uit.Ditkeerwordtde polarisatie in hetNabije
Oosten totaal.Een doorNasserde wereld ingestuurd berichtomtrentde

participatievanAmerikaansetroepenaandezi
jdevanIsraëlenhetfeitdat
Johnson deIsraëlischeweigeringsteuntzich uitdebezettegebiedentem g
te trekken,veroorzaken een diplomatieke breuk tussen een grootaantal
Arabische landen en W ashington.Op haarbeurtverbreektde USSR de
relaties metTelAviv.Niettegenstaande de anti-Amerikaanse gevoelens
die deArabischewereldop datmomentkoestert,spantdenieuwe Ameri-

kaansepresidentNixon zich bijzonderin vooreen rechtvurdigeoplossing van het cov ict,dat nu,omwille van de veroverde teaitoria,nog
ingewikkelder is geworden. Besprekingen in de VN-veiligheidsraad
leiden,ter uitvoering van resolutie 242,tot een verzoeningsmissie van
ambassadeurJarring;onderhandelingentussendegroteVieren bilaterale
besprekingen metdeUSSR resulteren in deRogersmissie.Dezeinitiatieven

bloeden echter dood, hoofdzakeli
jk om twee redenen: Moskou
wilEgypte en Syrië nietovertuigen van de noodzaak van een vredesverdrag metIsraël;W ashington heeftIsraëlsweerstand tegen een quasi-

volledigeontruimingvandebezetteteaitoriaonderschat.DeSovjet-unie
vervangt het veY etigde Egyptische oorlogsmaterieel, en als in 1970

Israëlische Phantoms Egyptische steden bombarderen,slagen Sovjetpiloten erin de agressie afte slaan.Toch staan in de du rpp volgende

maandendeEgyptisch-sovjetrussischerelatiesonderzwaredruk.Ontevredenheid groeitonderde Egyptische strijdkrachten,omdatMoskou,
ondankshetin 1971gesloten vriendschapsverdrag,weigel M IG-23-bom-

menweoerste leveren.Alsbovendien blijktdatde USSR hetmilitaire
status-quo wilbevriezen,stuurtde nieuwe president,Sadat,de 20.%

Sovjet-experten naarhuis.
Ti
jdensdeoktoberoorlogvan 1973wordtdevriendschap even hersteld,
maarvoordediplomatiekeenmilitairesteundiedeSovjetsEgypteindie
oorlog verlenen,worden zi
jdoorde Egyptenaren welbi
jzonderslecht
beloond.Inderdu d,in de VS isH .K issingerm inistervan Buitenlandse

Zaken geworden,en zi
jn tactiek is helemaalanders dan die van zi
jn
voorganger.Devisievan Israëliërsen Arabieren verschiltzo grondig,dat

zijnietmetelkaarkunnenwordenverzoend.Daarom gelooftKissingerdat
men pragm atisch moetstreven naarpartiële akkoorden tussen Israëlen

zi
jn Arabische buurlanden,om in hetNabi
je Oosten een toestand van
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niet-oorlogtotstandtebrengenenuiteindelijkeendoordeVSbeheerste
'Pax Americana';beperkte oorlogen dragen bi
jtotde creatie van een
M nvaardbu rder internatione systeem .Eens dat de Viëtnamese hypo-

theekgelichtis,probeertdeNixonadministratieditplanookindepraktijk
om tezetten:terwi
jllsraëlzwaarbewapendwordtendeArabischelanden
opnieuw betrekkingen met W ashington M nknopen,dientM oskou zich

vanhetvredesprocesinhetNabi
jeOosten afzi
jdigtehouden.Detussen
Israëlen respectievelijk Egypte en Syrië ondertekende deelverdragen
betekenen in de allereersteplu tseen doorbraak voorde Kissingerdiplomatie,ookalzagdeAmerikaansestaatssecretariszichverplichtaanlsraël

beloftentedoendie,zoalsspoedigzalblijken,hetverdereverloopvanhet
vredesproces alleen maar onnodig belasten.
De regeringvan J.Carterbenadertde lsraëlisch-Arabische problem atiek

weervanuiteenandereoptiek:deVS dienen metallebetrokkenparti
jen
overleg te plegen,inclusiefde Sovjet-unie,en de 'stap voor stap'-diplomatie moetworden afgeschaft.HetWitte Huis omschrijftvoorhet
eerstookduidelijkzijnvisieomtrenteenaantaltothetlsraëlisch-Arabisch
dossierbehorendetwistpunten,waarbi
jhetsteuntophetzgn.Brookingsrapportvan 1975,een documentdatinlsraëlop hevigverzetstuit,omdat

hetinzakedebezettegebiedenendePalesti
jnsekwestienauw aansluitbij
de Arabische opvattingen.In een gemeenschappelijke Amee uns-sovjetm ssische verklG ng, 1 oktober 1977,spreekt W ashington voor het
eerstvan 'legale Palestijnserechten'en van een vredesconferentie mét
deelnamevanPalestijnen,onderco-voorzitterschapvandeUSSR.Onder
zware druk van het Congres verwerpt de zwakke Carterregering vier
dagenlatereenaantalvandeindezeverklaringvermeldeprincipes.Ineen
zgn.lsraëlisch-Am erikaans werkdocumentwordtgestipuleerd datreso-

lutie 242(sic)debasisblijftvormen vandevredesbesprekingen,en dat
zonderIsraëlischeinstemminggeen nieuwe partijen erdeelaan kunnen
nemen.Terwi
jldeAmerikaansepresidentoorspronkelijkeenglobale(ook
metMoskouovereentekomen)vredesregelingvoorstond,dwingtSadats
vredesstrategie hem ertoe dit plan op te geven en zelf het bilateraal

vredesproces op gang te houden.Zijn persoonlijke doodastendheid en
politiekemoeddoendeCampDavidonderhandelingenslagen(september
1978)enleiden in maart1979toteenEgyptisch-lsraëlisch vredesverdrag.
ZeldenlegdeeenAmerikaansstaatshoofdopdergeli
jkewi
jzezijnprestige
indeschaal;nooittevorenechterdroegendeVSinhetNabijeOostenzo'n
zware verantwoordeli
jkheid alsvandu g.
De USSR ontplooitin deze periode weinig diplomatieke activiteit,maar
breidthaareconomischemachtspositie in hetM idden-oosten verderuit.
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Van detienvoornaamstestatendiehulpkrijgen,behorenerzeventotde
Arabischewereld,waarmeeMoskoutevenshetbelangri
jkstedeelvanzijn
buitenlandse handeldrijft;2/3 van de wapenleveringen M n de Derde
W ereld gaatnaarde Arabische landen ;negen du rvan hangen voorhun

bewapeninguitsluitendvandeUSSR ,.HetNabijeOostenspeeltookeen
belangri
jkerolindeRussischeMrdoliebevoorrading.Ruslandproduceert
natuurli
jk zelfruwe petroleum (in 1X 8 dageli
jks3 mijoen baails),die
grotendeels naar W est-Europa wordt uitgevoerd.Aangezien de eigen

reserves71mil
jard baM lsbedragen (11% van hetwereldtote ),isRuslandminderalankeli
jk van hetNabijeOosten dan JapanofW est-Europa3.Hetisechterteverwachtendatbinnenenkelejarenhetgroeiritmevan
de Russische produktie , zalnem en.

In hetmidden van dejren zestig begon Moskou metdebouw van een
M iddellandse Zeevloot,die net als de Am erikaanse,met hetOOg OP
bevooaading en herstellingswerken,permanentover havensm oetkun-

nen beschikken.Aangezien de Sovjetsyeen vliegdekschepen hebben,
moeten zijbasissen huren op hetgrondgebied van de Arabische Middellandse Zeelanden,willen ze de 'Eskadra'luchtdekking bezorgen.Tot
1976werdendiversefunctiesvervuld doordehavenstadAlexandrië,doch
sedertdebreukmetEgyptebezitdeU SSR aIIeennogfaciliteiteninhavens

dieop dezetaaknietberekendzijn(Aden,Latakië,Tartus).Deoorlogsvlootvervulthoofdzakeli
jk vierfuncties:ze vormteen tegenwichttegen
de Ameriku nse aanwezigheid in de M iddellandse Zee;ze mnnkt het

W ashingtonvoortaanonmogeli
jk,landingsoperatiesuittevoerennaarhet
Libanese m odel anno 1958;ze bedreigt de W esterse aardolietoevoer
vanuitde Perzische Golf;ze bevestigtde status van de U SSR alszee-

macht.De Eskadra isdusalshetware de materiële uitdrukking van het

Sovjetrussiche streven naarglobale pariteitop militair-strategisch vlA
metde VS.

Verzoenbaarheid van doelstellingen

1.In het verleden probeerden de VS tussen de stri
jdende partijen te
bemiddelen,maaruitbovenstaand overzichtblijktdatditstreven met
grotemoeilijkhedengepM rdging.HetaanzienlijkstedeelvandeAmeriknnnsepubliekeopziesteuntn1.Israëlonvoorwu rdeli
jk en voeltV een
3 Voordeci
jferszie,F.Hviday,TheSovietUnionandtheMiddleEast,in

MiddleEastInternational,London,M.E.I.,nr.114,7.12.1X 9,pp.8-9.
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onverschilligheidofmisprijzenvoordeanderepartij.Ophaarbeurtgeniet
dezedeonvoorwaardelijkesteunvandetweedesupermacht,waarmeede
VS zich in constante militair-strategische concurrentie bevinden.ln het

Ameriku nsepolitieke,economischeen cultureleleven speeltdejoodse
lobby een voorname rol.Hetverkiezingssysteem maaktdatin sommige
staten een r oep georganiseerdekiezersdebalansin hetvoordeelvan een

bepe d kandidutkan doen omslnnn.Tijdenseen verkiezingscampanje
dudt zich dan ook niemand uitspreken tegen Israël.Het Congres,in

meerderheid samengestelduitpro-zionistischepolitici,kijktnauwlettend
toe op de levering van oorlogsmaterieelM n de in het M idden-oosten

stHjdendeparti
jen.Debewapening van Israëldientdestabiliteitin het
gebied,terwi
jlleveringenaanArabischestatendiezelfdestabiliteitverstoren.DejoodselobbybekleedteveneenseenmachtigepositieindeAmerikaanse zakenwereld en viazijnsnanciëlebijdragen oefenthijgevoelig
veeldruk uitop hetbestuurvandetweepali
jen.Verderbeheerstdeze
pressiegroep de media,diein deverslaggeving overhetNabi
jeOosten
vaak blijkgeven van een roteeenzijdigheid.Alleszinsbeantwoordthet
pro-zionistischekaraktervandepubliekeopinieàandementaliteitvande
doorsnee-Am erikaan.Is Israëlimmersnietde enige democratisch geregeerde stu tin een gebied van dictatorie bestuurdelanden,gevoed door
een moslim-fundamentalisme of gesteund door M oskou? Voorde gelo-

vige Amerikaan behoortde geschiedenis van de joodse stut tot het
goddeli
jke heilsplu en hee ned 8nn de puriteinse basis wnnrop de
Hlgrim Fathershuneigen staatgegrondvesthebben.Hetgevolghiew anis
datdelsraëlischeregeringzichnietlangerdediplomatieke1esl> tspellen

doorhetWitte Huis,terwi
jlW ashington slechtsdooromvangri
jkewapenlevedngen enige dnlk vermag uitte oefenen op zi
jn onwillige bondgenoot.In 1X9 bedroegen de nAn Israëlverstrekte bedragen ('rouine'militaireeneconomischehulp)ongeveer1.785miljarddollar,waarvande
helftbestond uitgiften.In 1981werd deze som verhoogd meteen militair

kredietvan 1.850 mijard dollaren metandere vormen van steun ten
belopevan 1.600miljarddolle .Terwi
jldeIsraëliërszelfbeschikkenover
hetmeestgesosstikeerdewapentuigvan hetAmerikaansearsene @ .v.
deF-15bommenweo er)verzettenzijzichkeeropkeermetsuccestegen
wapenlevedngenaanArabischelandenwu rmeeWashingtoneenbi
jzondererelatiewenstuittebouwen.ZokreegEgyptealleendeF-5stre ja-

4 Ci
jfersin:JohnK.Cooley,MiddleEastInternational,London,M.E.I.,nr

111,26.10.1X 9,pp. 8-9.

.
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ger,een technologisch verouderd toesteldatqua slagvaardigheid ach-

terblijft op de Sovjetmssische MIG-17- en MlG-z3-gevechtstoestellen
waaroverEgypte vroegerbeschikte.

2.Op het ogenblik hechten de VS een bijzonder belang aan de totstandkoming van een vredesverdragtussen deArabischelandenenlsraël,

hoofdzakeli
jk om drieredenen.
1) Binnen het W esters bondgenootschap leidthetIsraëlisch-Arabisch
coM icttotonenigheid.W ashington vindtdatdeEuropeseGem eenschap,

hetzijvia de Euro-Arabische Dialoog,hetzi
j via rechtstreekse bemiddelingspogingen,een te autonome diplomatieke koersvu rt.Deze pro-

Arabische stellingname isin stri
jd metdievan deVS,sterktderadicale
stateninhunafwi
jzingspositie,enverwijdertIsraëlvanEuropa.DeEuropeanen vrezen voorhun aardoliebevoorrading,maarvolgensW ashington

kunnen alleen een gezamenlijkenergiebeleid éneengemeenschappeli
jke
frontvorming tegen de Arabische landen een reële uitweg bieden. De
EuropeseGemeenschap dientbovendien geen eigen vredesinitiatieven te
ontwikkelen,want een oplossing voor het Israëlisch-Arabisch coniict

magalleendoordebetrokkenpali
jenzelfwordenuitgedokterd.Eenheid
tussendeAmerikaanseen Europesediplomatieza1du rbi
jdeArabische
onderhandelingspositie gevoelig verzwakken.

2)Departijendierechtstreeksbi
jhetIsraëlisch-Arabischconiictbetrokkenzijn,horennietonmiddelli
jktothetanti-kapitalistischekamp,eneen
M nvaardbare vredesoplossing zou de pro-W esterse koersvan hetbewind
in Egypte,Jordanië,Libanon,Saoedi-Arabië en andere landen verster-

ken.WeliswaarzijnSyrië enIrak dooreen vriendschapsverdragaan de
Sovjet-unie gebonden,maar deze band werd hen veeleervanuithun
gdsoleerde positie opgedrongen. Zolang lslam en communisme fun-

dnmenteelonverzoenbaarzijn,za1eeninwzigingvandeArabischeeisen
ook de Islamlanden in hetpro-Amerikaanse kamp loodsen.

3)Hetlsraëlisch-Arabischcov ict,zoleertdegeschiedenis,kangemakkeli
jkleidentoteenrechtstreekseinterventievandeSovjet-unie,dieniet
gedoogtdatde vitale belangen van h> rArabische bondgenoten worden
geschaad.Hetisnietzekerdatnetalsin 1967,1970en 1973eeneenvoudige

dreiging meteen gewapendeinterventiezalvolstaan om de Sovjetstot
vreedzam ergevoelens te bewegen.H etdilemma waar de Amerikaanse
diplomatie voor staat, is buitengewoon ingewikkeld. Stuurt het Pentagoon,in hetgevalvan een gewapend cov ict,geen militaireversterking,

danl> thetzi
jnIsraëlischebondgenootvirtueelvallen;doethetdatwel,
danbehoorteenrechtstreekseSovjet-Amerikaanseconfrontatienietlangertotdeonmogelijkheden.W enstW ashingtondeze'apociypse'zover
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mogelijkindetoekomstteverschuiven,danligtslechtséén(voorlopige)
uitweg open:een overbewapend Israëlmoetzelfin staatzijn zich te
verdedigen tegen een,liefst verdeelde,Arabische wereld die het niet
Mndurven zaldejoodse staataan te vallen.

3.Heeftde Sovjet-unieeenzelfdebelangbi
jhettotstandkomen van een
Israëlisch-Arabisch vredesverdrag? Een vraag die ik nietonmiddell
ijk
bevestigend noch ontkennend kan beantwoorden.Het Sovjetbeleid is
gediend metverdeeldheidtussen deW estersebondgenoten.E1k m enings-

verschilbinnen de NATO levertSovjetmssische terreinwinstop;een
gecoördineerde,doorhetKremlin aangevoerde aanvalvan deArabische
staten op Israëlzou stoten op de W esterse solidariteitmetIsraëlen het
W esterse bondgenootschap versteyigen. K omt er du rentegen in het

NabijeOostenvrede,dankunnendeEuropeseNATo-ledendebilaterale
comm erciëlerelatiesmetsomm igeArabischestatenuitbouwen,waardoor
de eensgezindheid binnen hetbondgenootschap fataalkan worden aangetast.Een tweede argument pleit voor deze vredesthesis:de geringe
defensieve en oFensievecapaciteitvan de Arabische legers.Een nieuwe

Arabischenederlaag,zoalsinjuni1967,zou hetSovjetm ssischemilitair
prestige zwu rhavenen.Een derde overwegingpleit,omgekeerd,voorde

thesisdathetKremlinerbelangbijheefteenzekerespanningtussenlsraël
endeArabischelandenteonderhouden.Doorzijneconomische,militaire
endiplomatiekesteunkanMoskounameli
jkgemakkelijkerhetbeleidvan
de Arabische landen beïnvloeden.ls ergeen oorlogsdreiging m eer,dan

verkiezen deArabischelanden waarschijnlijkeen neutraleopstellingen
hechterrelatiesm ethetW esten,datnu eenmaal,beterdan deU SSR,de

moderne technologie kan leveren waaraan zi
j grote behoefte hebben.
Tegen ditderdeargum entkan men echterinbrengen datM oskou ook een

bijzonderbelanghechtaandevoortzettingvandevreedzamecoëxistentie
metdeVS.HetKremlinkanm.a.w.niettegelijkaandesamenwerkingmet
hetW esten op technologisch-commercieelvlak verzaken én deArabische

staten in massalehoeveelheden wapensen goederen blijvenleveren,al
washetmaarom dedrukopdeSovjetm ssischeeconomienietoneindigte
VerzW aren .

Kortom,hetSovjetrussischebeleidtenaanzienvanhetNabi
jeOostenis
complex :'becauseofthiscomplexityofmotivationsand iniuences,there
areintermediate situationsin which itisdif cultto assessorpredicthow

theSovietUnionwouldbehaveorreact's.Alkanmenonmogelijkvolhou5 Y.Evron,TheM iddleEast.Nations,Superpowersand Nlrl,Elek,London,
1973,p.153.
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dendatMoskourechtstreeksverantwoordelijkwasvoorhetuitbrekenvan
dediverse Israëlisch-Arabische oorlogen,nooitheefthetKremlin in het

verledeneFectievepogingen ondernomen om zijnbondgenoten totmeer
toegeeiijkheidtebewegen.Misschien zeggen wehetbeste:
a)EvenminalsW ashingtonheeftMoskouveelvatopdestri
jdendepalijen
in hetNabijeOosten.
b) Moskou heeftweinigbelangbi
jeen nieuwecrisisdietotescalatie van
geweld kan uitgroeien.
Dithoeftechter niette betekenen dat een Israëlisch-Arabisch vredes-

verdragdeSovjetm ssischediplomatieindekaartspeelt.Indatgevalkan
een situatie van 'gecontroleerde spanning'de voorkeurgenieten.
4. In december 1977 leidden Sadatsvredesinitiatieven totde oprichting
van een zgn.Arabisch Standvastigheidsfront, samengesteld uit ZuidYemen,Algerije,Lybië,Syrië en de PLO,een M oskougezind forum van
politiek onstabiele landen,datduidel
ijkillustreerthoeprecairdeheden-

du gsepositievan deUSSR inhetNabi
jeOosten isgeworden.DeEgyptisch-saoedische verzoening wi
jsta fortioriop de lzwakking van het
radicale elementin de Arabische wereld.Alleen hetagressieve Reaganbeleid van de VS en de verontrusting die dat in de Arabische wereld
veroorzu kt -onbeperkte steun aan Israël,miskenning van elementaire

H lesti
jnserechten,devisiealszouhetMidden-oostenexclusiefeengebied
vanintemationaleklassenstrijdvormen-zouden,vreesik,vooreennieuwe
ommekeerin allianties kunnen zorgen.
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N atuur en kunst:M iddelheim 1981
Jo F.Du Bois

TijdensdevoorbMezomerorgani- rdehetOpenluchtmuseum Middelheim
(Antwerpen)zijn1* biënnale.Themawasderelatietussennatuurenkunst.
Tweeëntwintig Belgischeartiesten werden uitgenodigd om speciaalv* rdie

tent* nstellingontworpenprojaten uittewerkenen terplaatseterealiseren.

Op heteerstegezichtbood delu gweivanhetM iddelheimpark een ongewone aanblik.Aan de ingang strekte zich een driehonderd m eterlange
dreefuitwaarvan debodem ineen ritmischelwisselingbevloerdwasmet
gekleurdevierkantetegels.Degewoneinvalswegwasafgeslotendooreen

l,zsmeterhogebetonnenmuur.VerderopwaseenO meterlangeri
jjonge
populieren geplant.En onder het lovervan een beukenboslagen autowrakken in hetzand begraven.In hetmidden van hetgrasperk was een
kegelvormige putvan 12 meter diameter uitgegraven en helemaalachteraan in hetpark stonden enpaarspiegelzuilen diedeomringendenatuur
weerkaatsten.

Velebezoekersstonden eronthutstbij:zi
jn ditkunstwerken?ofstuntwerken ? Som migen spraken van een agressieve provocatie die in het
artistieke heiligdom van M iddelheim nietthuishoorde.Dereactiesbleven
nietuit:ontgoocheling,protestofonverschilligheid.H etbelang van een

dergeli
jkebiënnalewerdintwi
jfelgetrokken.Depersreageerdeopvallend
koel,somslutdunkend en sceptisch,blijk gevend van een gebrek aan
inform atie en competentie.
M iddelheim heefternochtansgoed aan gedu n deklassiekeformulevan

zijn biënnalestedoorbreken en nieuwewegenuittegaan.Toenin 1950
metdetentoonstellingen van hedendu gsebeeldhouwkunstwerd gestart,
trachtte men een breed panoram avan de sculptuuruitde 20eeeuw op te
bouwen.De kunstenaarswerden perland ingedeeld en hun werken wer-

dennaarnationaleeigenheidomschreven.Indiejarenwaseendergelijke
benadering van hetkunstgebeuren verantwoord.De oorlog had deinter-

nationalecontacten enuitwisselingen vri
jwelonmogelijkgemaaktzodat
de artiesten verplichtwaren zich binnen de grenzen van hun nationale
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tradities te bewegen.De eerstebiënnaleswaren voortreFeli
jk en informatief en kenden grote weerklank in binnen- en buitenland. Naast de

klassieke traditie die aanleunde bijRodin en Maillol,kwamen ook de
nieuwere tendensen aan bod:kubisme,desguratie,surrealisme en ab-

stractie.Dertigjaarlangwerddieformuleaangehouden.M> rhetschema
raakteuitgedienden onbewustvoltrokzich een verschuiving waarbi
jde
nadrukkwam teliggen op hetklassiekeacademism e.Van een openstellen
van M iddelheim voorde nieuwe tendensen en de verdere ontwikkeling
van de hedendaagse beeldhouwkunstwas allang geen sprake meer.De

biënnalesverzanddeninbanaliteit.Eenmaalnogkwam ereenbelangrijke
tentoonstelling,toenin 1971deAmerikaanseM inimalArtwerd gebracht:
Alexander Calder,M ark diSuvero,Don Judd,RobertM orris,Barnett
N ewman,David Sm ith,George Sugarm an.M aar de lu tste biënnales

warenzondermeerbedroevendentroosteloos.Azië(1975),DeOosteuropese (1977)en de Scandinavische landen (1979)hadden (op Japan na)
weinig ofnietste bieden.

Hetwerd de hoogste tijd om hetovereen andere boeg te gooien en
M iddelheim weer op internationaalniveau te tillen.Dit is nu gebeurd.

Gedeelteli
jkalthans,eerderschoorvoetendennietzondertemghoudendheid.Erwerdgeopteerdvooreenbiënnalegewi
jdaaneenbepu ldthema:
deconfrontatietussennatuuren mens.Inéénwoord,MooçdeLandArt,de
kunstrichtingdiedenatuuropnieuw probeertte ontdekken en zich bezint
zowelover de ingreep van de mensin de natuurals over de verbroken
relatie tussen mens en natuur.A1 is de Natuurkunst zou oud als de
mensheid,pasindelaatstedecenniaiszeweerbewustindebelangstelling
gekomen.

Natuurkunst

In de loop van dejarenzestig tekende zich een nieuwe richting in de
ontwikkelingvandekunstaf.Kunstenaars,vooralin deVerenigdeStaten,
mnnrook in Engeland en andere Europese landen,verznnkten hetkunst-

objectalszodanigen verlieten deengeberenzingvan dekunstgaleHjen.
Zijgingeninenmetdeopennatuurwerken.ZoontstonddeLandxrt,ook
Earth ArtofEarth Works genu md.W e kunnen die term in het NederlandsbestmetNatuurkunstweergeven.l
1De term werd voorheteerstaangewend doorGeay Schum in 1* 9. Over
Natuurkunst zie: Germano Celant,Arte Povera,Torino, 1X 9;Sam Hunter
AmericanArtinthe20th Century, London,
,
llx3;KadnThomas,SizHeute-stil-
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RobertSmithson,SpiralJetty
'

es
#jS>,# s44*0
*.sv>K
PW
x w
qa.
r
'
y*
:'
<qqyyps
g'..ne
y.
cp
sN+$
K
.r
.
?4,yl.v.hjKçys* sAqa
.
av j
s
'
s
s'r q
<ss
îv. . %
. . eeN s
%,
'
k%
1ek 4ë'
%%
.%'N h %'
z
q
q.y%>qs vâ
.#q
%1oe%%d'pq<..
xè
bs
si
:
Ix
.s
5e:ss
vp
'o
e
*
4
s e
:
o qk5
.ss b
e
:
)
N s
Nt
'
,F

,A
4% % h

s v
+.
<

%

e'

. qu
*'eq
.xzk
'> >.
x..

:1
%

>ie-e
?

@
s.

#
%.

..
u

%1qkeie
z%h
qf%ê %&,
*
s
hKy ,te
ah
uvh1*ix ' +.5
Os Xs x

* *'

' wGj
*%.+..p .'
.
#
.
.

1

.
t

4.

>e

.
1,
v

e

>

* *

&

*.o

.*
s
*%%' '%z%'
%
'A%ë.
s
e*e%
'%
sna %#
'#
e+<%

N
*i
%
/
s e?i
' .x
h.
bsw
z%% %'
4 'v v
eIr
s'
1%
q%..
*.eu
u
.vv f. '*.
x w<
w*%
jy *
,
@
.
,
y
.
..
< ms '
' ss e Nqs<e.s '
@
Ny
3 vNF. %
*
.*%
.
.t
qs
(

e %% xqWg.

'

p 1
s

ë

-

I '....e e x.ovqs e <ss. .4es.%z.w
mvNI
x<.u?(.
.
0.,q'.
.
u.
#.,s. %.)
$-<
yi . '
vqwv
a'
@.
qAv
'ex
>g1q
s1q
z
.s z*'N.
%*
'
'N
k
s
v
'
s.v
j,
' nb.. o
s
w*s4
.
zaz5
'
x.
ses
ç.
.s
>.eezy
-w.
sh
<.
x.d
'
5xk
v
0.
Ww
:
s
+.b%
s
<q
.ê
.'
s
e
%
l
e
*
'
.
x
.
v
.
1
.
.
I
>
'
h
.
.%v.*,
/+$i
.k
os a%b .& e .
'
.
v
o
.
e
n
y
q
s
'
h
q
.
+
OK s.a'*
Z%N.
>
ë
h
'
%
êq.
'e.
%5
'
sN *5 '
w
1
.
g
.
s
n
l
k
% .
w1N4sg. %.a lx s.'1
1
'ë
:
dN
'%1l.
.as
w%e ..k v.
e
. *'. e
1,#y,aqs%hxN.
q
.
.ON. wv
a v
zs
:
gt q
aa '
m, r. x .w
.

T'Y

%*

N

%s,.q.-...0 ...ki<s%%q.*,ç Cb5
euls

-*<

&

% < Xk
vs
e
ei d
.

#
#

..'

'

,e
1s, 'h%'t> *

.
*
M
ss
vN
$% . #
.'N?e
.* v
w.
s:
.epç%ye.i'Ns1.>th
' <vq
ïw

.
,%.C

lw

's**.e*-*
5 h:
n%*%
%
>
ye
1&
<Y ? s
&%
œ
* e'*%%
c.4%>
.Nm
;.
.

W*'

$% )-#
,

- h

q.

4

x

*

xkl:
,l 4
r
'1
.

e

*
@+

*T *qi#*1@ ...%y@,. s +&%'e
ie. #'yqa.,. sdf.*. .v % .q
jj
'
:,
1,
.
'.k
, .
'
1.

Yq

4

%.

''

.

*'

wi
%
s .s
sk
.s
a
. > vY
,
'.

N .%

e%%
k
,x>.

ql
%
h'
.%%* n4
*%
: e
,. w s.
% Jx
G
'
. o
' v''I.&ë
#
'
Y *
'
'
5:
.
. 5 #%2 'l
*
d%

N

kx .
$. .... * v *

w,
p.é'

k

W

w e$,i
.
:
G.'
r*.*Nà.l ..w'
e 4
...K e:.4
#*-.# N
* b>
** sww<M
N*4. ,
M'.zN,%
*i'. N' y'q
>I F
:*.
-** **@.k4 %v*w l

%, '
%,s
o '?'

.
,

..x

q
,qq

,d
.
.
%z
Sj%ss

%y+
ae
m

sjwqe

DemeesteNatuurkunstenaarszochtenbewustdeopenruimteùp om in
hetlandschap,meestalop veae,haastontoegankeli
jkeplutsen tewer-

ken.MichaelHeizerlietin de Nevadawoesti
jn een gigantische groeve
graven,TheDoubleNegative (1969-1X 0).Hetprojectmat9x 15x 450
meter.240.000ton rhyolieten zand moesten hiea oorverplu tstworden.
De vorm van de groeve werd nietalleen doorde wilvan de kunstenaar
bepaald maarook doorde conjtellatie van hetlandschap en de st- ctuur
van de bodem .
ln 1970 bouwde RobertSm ithson een 500 meterlange,spire vorm ige

pier,SpiralJetty,inhetmoeili
jkbereikbareSaltLake(Utah).En W alter
DeMariatroktweeparallellekrijtli
jnen,elkeenmi
jllang,opdegrondvan
deMojavewoestijn,M ileLongDrawing (1* 8)engingertusseninliggenof
wandelde ertussen op en neer. Dennis Oppenheim bracht een M ntal

concentrischecirkelsMn in eensneeuwlandschap,AnnualRings(1* 8),
entekindeop eenberl ankeendoork-istecirkelvan 9,2mqterdiameter,a1seen brandmerk zoals farm ersdie op hun vee branden alseigen-

domstitel,BrandedMountain (1* 9)2.EnJarachefCM stopakte93.% m2
geschichtederbildendenKunstim 20.Jahrhundert,Köln,1O 2;Edward LucieSmith,ArtToday,Oxford,1X 7;ArtActuel-SkiraAnnuel,Genève,1X 5e.v.;
John A.W zverArt since Pop,London, 1X 5.Verder catalogivan tentoonstellingen o.m.Do-çumenta5,Kassel,1X 2.

2OverD.Oppenheim,cfr.JoF.DuBois,beConceptkunstvoorb#,instreven,

februari1X 8.
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kust in met witte plasticzeilen, Wrapped Coast,Little Bay,Australia

(1969)3.
ln Engeland ondernam Richard Long grote tochten tevoetofmetdesets

doorhetlandschapenmnnktefoto'svandesporendiehijachterlietofvan
deplutsenwaarhijeen heelbijzondereinnerlijkeervaringhadbeleefd.
Hoe is die uitbreiding en die metamodose van hetartistieke denken en
handelen te verklaren?

Detrendwerktbevreemdendentochzethijdelogischeontwikkelingvan
de moderne beeldhouwkunstvood.Hijwordtbovendien gdnspireerd
doorsociale,maatschappi
jkritische en metafysischemotieven.
Degroteom wentelingen van dehedendu gsebeeldhouwkunstvoltrokken

zich in deeerstedecenniavan onzeeeuw.Opvallend washierbijdatde
kunstenaarsinhunwerknadrukkelijkderelatietussensculptuurenruimte
onderzochten.Een sculptuurl>tzichomschri
jvenalseen volumeinde
ruimte;zijisnaareigen aard een ruimteli
jkekunst.Deruimte werd nu
m eer en meer beschouwd als een integrerend deel van de
beeldhouwkunst.De Russische Constm ctivisten zoals Vladimir Tatlin,
AlexanderRodchenko,Antoine Pevsneren diensbroerNaum Gabo hebben op ditgebied baanbrekend werk veaicht.Gabo legdebovendien de
nadruk op hetdynam isme van de sculptuur.Een beeld werd nietlanger
gezien alseen op zichzelfstaande vorm ,m > ralseenbundelkrachtendie

zichinderuimteontplooit.Inhetbeginvandejarentwintigmu kteNaum
Gabogebruik van staaldraad endoorzichtigplasticmateriu lom detegenstellingtussen hetmassievebeelden deomringenderuimteop teheFen en

de inteo enetratie van die twee elementen te verwezenli
jken.Andere
kunstenaars,zoalsHenriM oore en Barbara Hepworth,holden de compacte massa van hetbeeld uitzodatde ruimte in en doorhetbeeld kon

glijden en eralshetwarebezitkon van nemen.
Zokwam deruim temeeren meercentre testaaninhetplastisch denken.
M en zag de beeldhouwkunstals een ordening van de ruimte.H ierdoor
vervaagden ook de grenzen tussen beeldhouwkunsten architectuup en

gingdesculptuurzichook bezighouden metderuimtelijkeordeningvan
hetleefmilieu en metde problem en van de ecologie.Geen wonderderhivedatkunstenaarsdçnatuurzelfin haargrootsedimensietotwerkterrein voorde sculptuurbegonnen te verkiezen.

3 Overl.Chdsto,cfr.JoF.DuBois,DeRunningFence,PratenmetChristo,in
Streven,november 1W 8.
4 Opvv end datNaum Gabo een uitstekende geschiedenisvan de Europese

arcMtectuurschreef:TheOutlineofEuropeanArchitecture,Middlesex,1M3.
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Dominique Stroobant,a+ tOvpavov -Foto Fili
p Tas

Noganderemotieven speelden meeenbrachten dealiesten ertoedeenge

begrenzing van dekunstgalerijen teontvluchten enin deopen natuurte
werken.In de na-oorlogsejren werden kunstvoorwerpen meer dan
vroegerobjectvansnanciëletransactiesonderhettoezichtvandegrote,
internationale kunstgaleri
jen.De kunstwerd gecommercialiseerd;men
beschouwdedeaankoop en hetverzamelen van kunstvoorweo en alseen

vastebelegging.Deartiestenwerdenerzichstilu nvanbewustdatzijniet
meervri
jcreatiefwaren maardatze onderdwang m oesten werken om
tegemoette kunnen komen M n de verlangens en de eisen van de kunstmarkt.Hiertegenrebelleerdenze.W ashetM arkRothkonietdiein 1958de

opdracht kreeg een reeks grote wandschilderi
jen te maken voor de
Seagram Building,New York,maarhetcontractverbraktoenhijvernam
datde doeken bestemd waren voorde versiering van hetrestaurants.

Heelwatkunstenaarswildendeeigenheidendespidtueleonalankelijkheidvandekunstvri
jwaren.Dnnrom ontwierpenzewerkenenprojecten
dieingeen galerijen kondenwordengetoond engewoon buitenhethandelscircuitvielen6.M en aanvaarddenietlangerdatkunstwerdbeschouwd

alseenverhandelbaarconsumptiegoed.Zijwerdom haareigenwaardeen
5 Cfr.CatalogusMarkRothko,Rotterda ,Museum Boymu s-van Beuingen
102.
,
6 Nietalleen deNatuurkunstmM rdeheleConceptuz Artverwieo deopvat-

tingalszoudekunsteenobjectzi
jnenderhzveverhandelbur.Cfr.UrsulaMeyer

Conceptualhrt,New York,1X 2enGregoryBattcock,fdecArf,New York, 1X 3.
,

Vandurdathetaccentmeeropdeidœ,op hetprojectkwam teli% en.
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haar eigen functie in hetmenselijk bestaan bedreven.Dit houdtook
verbandmetdeuitgesprokenkritiekopdegangbarelevenswijzediedoor
hetneo-kapitalismewerdopgedrongen.Erheersteindejaren zestigeen
algemeengevoelvanonbehagenom hetmaatschappelijkbestelwaarinwe
door de economische euforie en doorde verdoorgedreven technologie
waren verzeild.De ongebreidelde versteedsing van de samenleving,de
druk en de dwang totsteedsgrotere consumptie,de hypeaationalisatie
van het denken had hetgevoelvoor hogere waarden verschaald en de

mensop zijn geestelijkehongergelaten.Diemaatschappi
jkwam onder
scherpèkritiektestaan:haarwerdvooralverwetendatzijdewerkelijke
ontplooiing van devri
je mensverhinderde.
Die geestesstroming was aleerder aangezet in geschriften van enkele

denkerszoalso.m.EricFromm metzijnSaneSociety(1955)en Herbert
Marcuse in Eros and Civilisation (1955)en in One DimensionalMan
(1964).Ditlaatstewerk,dateersthaastonopgemerktbleef,werdlater,
terechtoftenonrechte,beschouwdalsdebijbelvandeoveraloplaaiende
contestatie.Neem daarbi
jhetverzet,in deVerenigde Staten en elders,
tegen de aanslepende oorlog in Viëtnam.
Amerikaging voorop in decontestatie:San Francisco kende deFlower-

Power-bewegingvandeHippies;Julian Beck creëerdezi
jnanarchistisch
LivingTheateren reisdemetzi
jntoneelgroepdehelewestersewereld af
om onderhetmottoParadise Now op tekomen voortotalevri
jheid en
meerinterpersoonlijkecontacten7.In 19G braken eraan deuniversiteit
van Berkeley hevigeonlusten uit,vooralgerichttegen detirannie van de
technologie. Protestacties en rellen volgden aan de universiteiten van

Warschau,Praag en Berlijn.Ditalleskristalliseerde zich in de Parijse
mei-revolutie.Evenscheenhetdatdeneo-kapi
talistischemu tschappijin
haargrondvesten was aangetasten aan hetwankelen ging:men zag de
dageraad aanbreken van de nieuwe,meerhumane samenleving.
DeNatuurkunstsitueertzichop deachtergrond van diecontestatie.Zelfis
zegeen revolutionairebewegingmaarzeissterk aandietrendverwant,al

reikenhaarbestrevingenvaakverderdandievandemaatschappi
jkritiek.
Haar inspiratie vindt ze welin het ongenoegen over de opgedrongen

levenswi
jzewaarin de menszich bekneld en verkrachtvoelt.
De Natuurkunstheefteersten vooralgetrachtde natuurweerte ontdek-

kenin alhaargaaoeidenhaarnietlangerdoorondoordachtemenseli
jke
ingrepen te vernielen.Sommigen hebben daarbi
jgezochtde natuura1s
7 Cfr.Erika Billeter,Paradise Now,Bern,1M en Pierre Biner,Le Living
Theatre,Lausanne,1M .
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leefmilieuteordenenzonderaG reuk tedoenaanhaareigenwetm atigheid.
De nadm k lag meer op inter atie du op bezitneming. Hun aï stieke

activiteiten zi
jn reëlebi
jdragen toteen meerhumaneecologie.
Anderen hebben hun kunstaangewend om oplossingen tevinden voorde

geestelijkenoden van demens.Zijvoeldenaandathetgebrek Mn spirituele waarden en de onderweo ing van de mens M n de eisen van de

techniekhetmoeilijkmaaktenom zichinhetbestaanzinvoltesituerenen
tot geestelijke vrijheid te komen.Zij waren ervan oveduigd dat die
problemen konden worden opgelostdoor hetherstellen van de authentiekerelatietussen mensen natuur.Ditwasgeenromantisch-sentimentele
gedraging.De natuur werd nietbeschouwd als een idyllisch landschap
waarin m en zich zorgelooskonvermeien.Denatuurdiendeherontdektte
worden, ondervru gd en geobserveerd in haar groei en leven en geschiedenis.Het1aguiteraard nietin de bedoeling hethelewetenschappe-

lijk onderzoek in dezen nog eensovertedoen.De Natuurkunstenaars
wilden metde natuurzelfin voeling treden doormiddelvan totaliteitser-

varingen waarbi
jdehelemensalspersoon wordtbetrokken.
Doordierelatie metde natuurte beleven,ontdekten zedenatuuralseen
mysterieen stootten zeop dieperewaarden diezin kunnen geven aan het
bestaan.Hetwerdeen directeconfrontatiemetdemysteriesvangeboorte
engroei,vanlevenendooddieindegangderseizoenen en in dekrachtvan

deelementen(wind,water,vuur,aarde)geopenbaardworden.Doorlange
tochten te ondernemen ervoerRichard Long hetinnerli
jk leven van de
natuurendiebewustzi
jnsve= imingmu ktehethem mogelijkzichinhet
bestaan opnieuw te situeren.Diezelfde ervaring kende W alterDe M aria

toen hijzich tussen twee kri
jtlijnen in de woestijn bewoog en zichzelf
geplu tstzag in hetm idden van de eindeloze kosmos.
Om ditgesprek m et de natuur ongestoord te kunnen voeren,zochten
verscheidene kunstenaars onherbergzam e gebieden op, waar haast
niemand een voethad gezet.In de stilte en de eenzaamheid kregen ze
opnieuw voeling metdenatuuralsietswaarm eedemenslevensverbonden

is en dathem toch overschri
jdt.'Hetwerden belevingen van bewustzijnsve= iming waardoorin de mensnieuwe krachten loskwamen.Zo
kondemenszi
jn enge materialiteitoverschri
jden en intredenin hetrijk
van de spirituelevrijheid en deinnerli
jkeharmonie.M ichaelHeizergetuigde:'ln de woestijn kan ik datsoortvan onverkrachte (unraped),
vredige,religieuzedimensievindendiedekunstenaarsalti
jd inhunwerk
hebben willen leggen'8.
8 Geciteerd in Sam Hunter,o.c.,p.389.
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Van de oertijd , heeftde mensdie existentiële relatie metde natuur
beleefd en bepaalde plu tsen uitgekozen die dan als sacre werden beschouwd.M en denkeM n Stonehenge,M n deligging van depiram iden in

dewoesti
jnvanGizeh,aanhetheiligdom vanApolloonteDelphiofM nde
FujiberginJapan.Ronddieplu tsenwerdeennetvanmythenenlegenden
geweven die hetm ysterie van de transcendentie en die van hetbestu n
poogden te verklaren.De N atuurkunstennnrs waren zich van dit V es

bewusten zochten vnnk in hun werk M nsluiting bi
jdie mythen om er
opnieuw vorm en gestalteaan te geveng.RobertSmithson b.v.in zijn
SpiralJettyalludeerdeopeenioudelegendedieverteltoverdetijdtoen
SaltLakenogmetdeoceu nverbondenwas:erbevond zichdestijdsin
hetwatereenheelgevnarlijkedre kolk,eenongebreideldekrachtdiede
mensonmiddellijk confronteerdemethetmysterievandedood.En MichaelHeizergroefdiep in de grond om de geheim en van de geologische
geboode en wording blootte leggen.Zi
jn The Double Negative is een
mythisch verhaaloverhetontstaan van de aardbodem.ChHsto bedekte

metzdn Wrapped Coasteen rotsvormigebredekuststrookwaardoorde
vorm zelfvanderotsmassaopnieuw inhetbewustzi
jnvandetoeschouwer
drong.En aan hetlevend ritme van de wind gafhijgestaltetoen hi
jin
Noord-californië een veertig kilometer lange l sluiting in wit nylon
bouwde en hetzeillietmeedansen op deimpulsen van de natuurkracht:
The Running Fence,1X 6. I

DeNatuurkunstheeftdeheersendeopvattingenoverkunstrondiggewi
jzigd.Kunstwordtaltevaakbeschouwd alsietswatdecoratiefmoetzijn
en hetzgn.'esthetisch'genieten opwekt.M u rkunstisinwezenietstotaal
anders.Dekunstervaring iseen totaliteitservaring die de menstotin het
diepste van zichzelf beroert en hem weer bewust maakt van de grote
mysteries van het bestaan:geboorte,leven,dood.Zo ontstu t er een

relatie metçen hogere werkeli
jkheid die de mens transcendeert.Die
relatiemaakthetdemensmogelijkzichzelftesitueren,zichzelfteoverschdjdenentotgeestelijkevdjheidtekomen.Zoiskunstnietlangermeer
een handelswaar die op de m arktverhandeld wordtvolgens de wetvan

vraag en u nbod.Zijbekleedteen heelandere functie in hetmenseli
jk
bestu n :de menstotbezinning brengen,totinzichtin de fundam entele

mysteriesdie zijn bestaan beheersen.
9 Die tendensbeperktezich niettotde Natuurkunst. Erontstond in diezelfde

peHodeeensoortaïstiekearcheolo/e,o.m.inhetœ uvrevanAnneenPatrick
PoiHer,Charles Simonds,Nancy Graves,Jean Le Gac en,meerindividuiistisch,bi
jChristianBoltanski.Cf.GunterMetken,Spurensicherung,Köln,1X7.
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M lddelheim '81
Hetbelang van deN atuurkunstvoorde humanisering van hetleefm ilieu

envoordegeestelijkewedergeboodevandemensisdeorganisatorenvan
de M iddelheim biënnale nietontgnan.Vandaarde keuze van hetvooropgestelde thema.Een uiternard boeiend gegeven.

Deeenentwintigprojectendieterplutsewerdengereiiseerd,gaveneen
sool steekknartvan waterin Bel/ë op hetgebied van de Natuurkunst
werdbereikt.Nietalleprojectenwarenbepe dgeslu gdtenoemenm> r
enkele muntten uitdoorhun kwe teit.
Som migekunstenaarshaddenderelatienatuur-kunstbenaderdvanuiteen
ecologisch standpunt.De ritm isch betegelde dreef-Rythmes Chrom atiques -van Je= Gliberten Norbed Loicq waseen pogingom kleuren spel
zinvolte integreren in debevloering van hetstadsmilieu.De dreefwasin
een reeks bnsnvakken verdeeld waarin telkens een andere kleur domineerde,detegelsle en volgenseen gevaHeerd constm ctieschema overde
grond verspreid.Hetgeheelwas M n een strenge vormgeving onderwor-

pen,terwijleen speelsevlakverdelingenhetchromatischritmeietsfeestelijksuitdrukten.Bijhetdoorwandelen van de dreefkonden heelwat
bezoekersnietweerstaan u n de drang om van deenegekleurdetegelop

deanderete springen en een soortvreugdedu suittevoeren.Ditwi
jst
erop dateen dergelijke,goeddoordachtemilieu-ingreep eendiepeen bevrijdendeinwerking heeftop de menselijkegedraging.
De ingegraven autowrakken -Fossielen in W ording -van Luc De Blok
V udeerden op de verloedering van de natuur door de ongebreidelde

sluikstorting.Hetwerk was slordig geconcipieerd en deed vri
jgratuïet
M n.Ik misteereen brederedimensiein.Hetbeperktezich totdeuitwer-

kingvaneengoedeinval,deri
jpoverwogenideeontbrak.Ookde4x 1,de
grote,theatrale constructie van Luc Verbisten Jan Verleyen behandelde
de problematiek van de ecologie.Op 6 meter hoge panelen werden in
houtskooleen stru tbeeld en eenzichtop eenautostradegetekend.U itdie

beelden moestdeverhoudingbli
jken tussen traditioneleenmodernearchitectuur,tussen vernieuwing en ae ru k. Een nogalpublicitair aan-

doend werk.Derelatienatuur-kunstwerdhiernietverwezevjkt,alleen
klassiek aanschouwelijk gemnnkt.
Andere kunstenaarsbewogen zich op een hogerv1A en openden bredere
dimensies. De kegelvormige put a+ t Om av/r van Dom inique
Stroobantom schreefeen bepaalde ruim te in hetlandschap en situeerde

zich in hetgeheelvan dekosmosdoorverwijzingnaardewindstreken.
Doorde abstractegeometrie van de vorm deed hetwerk denken M n een
magische cirkel,een taboe- imte die hettranscendente lokaliseel.
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Paul Van Rafelghem, Silo-Hunebed - Foto Filip Tas

Het Silo-Hunebed van Paul Van Rafelghem was betekenisgeladen. Het
riep een oude cultuur op (Hunebedden zijn grafmonumenten uit een ver
verleden) en verwees naar het mysterie van de dood. Maar dit graf was ook
een silo, een broei- en bewaarrruimte waarin het dode weer tot leven komt
en ontkiemt. Van Rafelghem noemde het een Altaar van overleven. De
vorm werd ontleend aan de silo's die her en der in het Vlaamse landschap
bij boerenerven worden gebouwd. Hier werden ze omgetoverd tot symbolen van het leven-doodmysterie.
Uitzonderlijk boeiend waren de Organische Structuren van Robert
Bruyninckx, vooral zijn negentig meter lange rij populieren: jonge bomen die vrij vlug groeien en waaraan men de ontwikkeling en de metamorfosen van het organische leven kan aflezen. Door zijn zuivere
vormgeving, de strenge beheersing van het heel eenvoudige gegeven en
de echte integratie van een menselijke ingreep in de natuur was dit project wel het merkwaardigste van al wat in Middelheim getoond werd.
De 16e biënnale is een boeiende .manifestatie geweest. Zij bracht een
belangrijke trend van de hedendaagse sculptuur en benadrukte de wezenlijke functie van de kunst in het menselijk bestaan. Maar zij heeft uiteraard
ook haar grenzen en tekorten gehad. Het thema werd niet grondig genoeg
uitgediept en tot zijn uiterste consequenties doorgedreven. Bepaalde pro-

Jo F.Du BoislNatuuren kunst:M iddelheim 1981

jectenwaren nietmeerdan klassiekesculpturendiezo m> rergensinde
natuur werden neergezet.Zo The Unknown van Guy Baekelmans,de
Construction en M étaletToile van M arie-paule Haaren deFutura van
Laurent Lauwers.Zelfs de Spiegelzuilen van M ichelM aelens bleven
zelfstandige beelden,alweerkaatsten ze de omgevende natuur.
M en heeftook foutgedaan doordeformule van denationale kunstaante
houden en de keuze te beperken totBelgischeartiesten.Vooreerstisde

Natuurkunstin onsland nietzo denderend en werd een ri
jke verantwoordekeuzeeen moeilijkeopdracht.Bovendien bleefeen confrontatie
metwateldersgebeurtjammerli
jk uit.Eeninternationale vertegenwoordiging zou heel wat leeaijker en overtuigender geweest zijn. De
kleinschaligheid heeftschadelijk gewerkt.
M eteen zekere weemoed denk ik terug aan detentoonstellingSonsbeek

buiten dePerken die in 1971werd gehouden -altienjaargeleden!Toen
werden projecten uitgevoerd door de grote paladijnen van de Natuurkunst:CarlAndré,Robert Grosvenor,Donald Judd,Tony Sm ith,
RobertM oM sendeNederlandersAdDekkers,CarlVisser,Gervan Elk,
Jan Dibbets.Bovendien waren er51m-en videovoorstellingen,zodatmen
gdnform eerd werd over hetwerk van o.m .Christo,W alter De M aria,
RobertBruyninckx,Rl
jPopulieren-FotoFilip Tas
'
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RobertM orrisenRobertSmithson.Deopzetwasruim :hetSonsbeekpark

bleektekleinendeuitgevoerdeprojectenlagendanookrondheelArnhem
verspreid.DatMiddelheim zi
jnbiënnaletotdelu gweiheeftbeperktisde
werken nietten goedegekomen.Zi
jmisten ruimte,zelfstandigheid en
stilte.Ditzi
jn wezenli
jkevoorwaarden om totreiectietekomen.
W atnietwegneemtdatde 1* biënnale M iddelheim een merkwu rdige

tentoonstellingwas.Eindelijkwerdeendoorbru k voltrokken en konde
bezoeker ervaren hoe grondig de hedendaagse kunst zichzel beMœst
onderkritiek heeftgesteld en gezochtheeftnaar een nieuwe desniëring

vanhaarfunctieinhetmenselijkbestaan.Ofditbijdemeestemensenzois
overgekomen,blijfteen open vraag.
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O rdinary People
D e w erkzaam heid van de
sentim entaliteit
Eric de Kuyper

m Amerikaanseshow-busineu,Hollyw* d op kop,heeh zichuiteindelijk
slK hts in & n register gespecialiseerd:het 'industrieel'vervaardigen van
emoties.M etvakkundige knepen kxxnnen emoties worden geproduca rd.

V* rEuropeeërslijktdatafstotend.MaardeAmerikaanseshow-business
he R daarheelandereopvattingen over:emotiesdœ n dekassa'srinkelenen
brengen rinkelende ka%a'sgeen wondere tranen teweeg? m verbinding

tu>enbeidetermen-dieinonze% enonverzœ nbaarzijn-ishetalomgeprezen vakmanschap.D* rinspanning en labeur,m eerdan d* rinspiratieen

oprechtheid ingegeven,maakt ditde wi>elwerking mogelijk tussen gevœ lensen kapitaal,em otiesen geld.m nk maaraan FrankSinatra:lu téén

van diedrietermen(geld,emotieenvakmanschap)achterwegeenJehoudt
een Europa sequivalentover van een 'crooner':a n slK htfunctionerend
element,datnx ituniverseleerkenning> 1vinden.lnAm erikaworden deze
termen nx itgexheiden,zevooronderstellen elkaar;decombinatievan de

driebetekentvanzelfl/ccel.Terloops:hetiswaarschMnlijkgeentoevaldat
deStanyslavsky-acteerm ethodezo kon inslnnn in deAm erikaansecontexten
totop heden efa tiefen relevu tvx rtlœ ftin de 'method'van Lee Stras-

bergsActorsStudio:een actartechniek die (eigen)emotiesopspeurten
oproept,om ze des te beter te kunnen reproduceren. Produktie en repre uktie van em oties.R espons -succes -dient ingecalculœ rd in technixhe vaardigheid.

Dekwaliteitvandeemotiesvaltbuitenbeschouwing.Watwi
jmispri
jzend
een goedkope vorm vanem otionaliteitnoemen,sentimentaliteit,wordtin
de VS omschreven als 'good and honest sentimentality'.Een extreem

verschijnselhieriniswatdeAmerikanen'schmaltz'noemen.LeoRosten,
in zi
jn kosteli
jk TheJoysof Yiddish,geefterde volgende omschrijving
van: 'Corn,pathos;maudlin and mawkish substance;excessive sentim entiity ;overly emotionalmush ;sugary banality'en doetopm erken:
'thisusageiswidein theatricalcircles,which are heaven foraclcionados

ofthesef-dramatizing'.Stroperig,suikerzoet,maarvooral'self-dramati-
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zing'lijktmehiervan belang.Inderdud,indeAmerikaanseshow-businesszijnemotionaliteiten sentimentaliteitbewustgehanteerdeonderde1en van het dramatisch gebeuren.Ze worden nietontkend,of onrechtstreeksbespeeld,m > ralstechniek ingezet.ln Europa zalm en b.v.van

een bepaald kunstenaarzeggen dathi
j 'authentiek en gevoelig'is(b.v.
Truffaut).Hetcriterium isdatvaneenvermeende'eerlijkheid',eentotnnl
uitdeluchtgegrepenbegripvaneerli
jkheid,datzichinartistiekeaangelegenhedennooitop ditvlaklspeelt.lndeVS gaathetsteedsom eerlijke
techniciteit,om echte en authentieke vakkundigheid.Doeje hetvakkundig,dan benjeautomatisch eerli
jk.De emotieshoeven slechtsecht
te Wken,de technieken die du rtoe leiden moeten echter echtziin.
Niemand vraagtzich af ofFrank Sinatra,Peggy Lee ofJudy Garland,
0m niette spreken van Barbara Streisand of Liza M innelli,'oprecht'
@*
Z1
Jn.
Hun vertolking isoprecht.Slagen ze erop dekoop toe in om hun levente

doenli
jkenophuncarrièreofhunsongs(zoalsb.v.hetgevalwasmetJudy
Garland)dan zalmendestemeerbewondering hebben voorditdoorgevoerde 'professionalisme'.Niemand za1zich afvragen ofdeze esthetiek

een uiting is van een existentiële malise bijvoorbeeld (zoals bi
j een
EuropesetegenhangeralsEdithPiafofJacquesBrel);m> romgekeerd,
menzalbewonderingopbrengenvoorhet'esthetisme'vaneen levensloop

(àlaJudyGarlandyàlaRuthEtting,àlaBillieHolliday).Ditzalookwelde

redenzijnwaarom hetnietzomoeilijkisom biogro eënvanAmerikaanse
zangerste veG lmen,terwijlEuropeeërsnog nooiteen eigen slmvorm
hebbengevondenvoorkunstenearslevens(wanneerhetdoorAmerikanen
gebeurt,zegtmen:wateen naïefenonwezenlijkbeeldvandekunstenaar
hebben zij).Amerikanen stappen zonderbezwaarvan deene esthetiek
(een levenshouding)overop een andere(slmbiogro e).Ze liggen in el.

kaarsverlengde,a1sonderdelen van een marktm echanismedatuitsucces

SUCCeStevoorschijn brengt.
Herkenning van em oties

Emotieshebbehtemaken metzeerprimaire identiicaties.Hoeknap en
'objectierjeanalysevandeemotionelemechanismenookis,jezalsteeds
moetenbekennen datzeietstemaken heeftmetjepersoonlijkeinvulling
ewan.Zokon iemand n.a.v.mijn negatievebespreking vanKramervs.
Kramertmi
jeenongenuanceerdeongevoeligheid voordeze5lm aanwrijven.Depersoon diemi
jhierop aanvielwasblijkbaar-en ik zou willen
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onderstrepenterecht-om persoonlijke motievendoorde5lm aangegrepen.Datbegri
jpikbest,wantalsikvadervaneenkleinzoontjewasenmi
j
in een echtscheidingssituatie zou bevinden -ofmetenminste zo'n situatie
concreterzou kunnen voorstellen -zou ik m ewellichtdoordeze5lm ook
epngesproken hebben gevoeld.Ik zou er ook nog een mooie verklaring

voorhebben weten tevinden,die meteen mijnpersoonli
jkeverbondenheid zou hebben verhuld:datheetin recensenten-taal'objectier zi
jn.
M etdebasissituatie van een5lm alsOrdinaryPeoplevan RobertRedford
voelik me alevenmin verwant.M aarhoekomthetdan datik medoordie

fllm welnnngesprokenvoel?Wnnrschijnli
jkomdatikdoorzo'n5lm rechtstreeks gdnteo elleerd word. De fllm is zo naïef en bm ut, g> t zo
rechttoe rechtM n om metde emoties,datde kwaliteitvan de emoties

plu tsmoetmakenvoordeintensiteitvandeinzet.Het'zogoedmogelijk
doen':ditartistieke pragmatism e,zonderveelintellectuele ofm istieke

ambitie,wordtop zichzelf'ontroerend'.'Hoekan menzonaïefzijn?'kan
ook een ontroerende constatering zijn.Datis bijvoorbeeld hettotaal
tegenovergesteldevan wateenR.W .FassbinderbeweegtinLiliM arleen:
geheelen 2 travestie van emoties,manipulatie en nietin hetminstzelfm anipulatie;handigheid en cleverness,snuggerheid van een slmm aker

diedoor2 dezestrategieën,van willen en nietwillen,heen uiteindelijk
toch zichzelfonthult.H ierin isFassbinderdooren doorEuropees.Ookal

beschikthijovereen grotedosis'vakmanschap',hi
jwendthetom totaal
anderemotievenaandaneenAmerikunsecineastdatdoet(vergelijkb.v.
methet vakmanschap van een KubHck,cfr.The Shining,of een F.F.

Coppola).W atmijdus-datzieik nubeterin -inKramerv:Kramerzo
stoorde,warendepogingenom subtieltezi
jn,Europeesaandoendeverhullingsstrate/eën, die in de Ameriknnnse context niet functioneren,
zichzelftenietdoen.Te veelhandigheid washierin hetspel,maarniet,

zoalsbijFassbinder,handigheiddiezichzelfookproblematiseert,diedeel
uitmaaktvan watdecineasttevertellenheeft.In hetenegevalgaathetom
ietspseudo-intelligents,in hetandereom ietspseudo-naïefs!Daarligthet
verschil.

Heeftplastic gevx lens?

Ordinary People is een heelgewone,bi
jna onopvallend gewone slm.
Gemaaktvolgenseenbeproefd recept.In éénopzichtechterishetookeen
1Cfr.E.deKuyper,B#enkelerecente'belangrijke'(?)/7/ra.
:,inStreven,juni

1980,pp.845-853.

66

Streven/oktober

vreemdeenongewoneslm .Ditlu tsteheefttemakenmetde 'plu ts'waar

deemotieskomenteliggen,wieinde5lm dedragerszijnvandeemoties.
Nnnraanleiding vaneennogi iauw plotrondeenverongelukteadolescent,

voorwiensdooddejongerebroerschuldgevoelenskoested,handeltdefllm
over de onmacht der gevoelens. In eerste instantie de onmacht om

gevoelensteuiten,andersdan onderdevorm van 'schuld'.Dejongen
voeltzich schuldig 8nn dedood van zi
jnbroer,diebovendiendoorzijn
moedermeergeliefdwasdan hij.'Ik voelnietsmeer',zegthijtegen zi
jn
psychiater-analyst;maartegelijk wilhijdetherapiewelaangaanom zi
jn
gevoelens beter onder controle te kunnen houden (Mj heeftpas een
zelfmoordpogingachterderug).Hetmerkwaardigeentevenshandigevan
de 5lm van Redford is,datde hele familiale problematiek gezien wordt
vanuithetstandpunt van de adolescent.Het 'onvolwassene','ruwe'en
'direct-naïeve'van de hele benadering wordtalduszondermeerverantwoord.Bovendien is dit,vanuiteen commercieel standpunt,een heel
actuele en verantwoorde benadering: het gros van het hedendaagse
bioscooppubliekbestaatuitpubers,dienaastiflrF lr.
îenundeçtAnim al

Housesmisschienookwelnietvieszi
jnvaneenmeerernstigeprobleemstelling,mitsdiegesteldwordtvanuithuneigenleefti
jdsoptiek.Ordinary
People,hoe oubolligde5lm ook aandoet,slaagterin deindm k tewekken

vanuiteenjongperspectiefgemaakttezijn.Bovendienwektde5lm een
schi
jnvanevenwicht,doornieteenzi
jdigparti
jtekiezenvoordejongeren;
ook de oudersworden firbelicht.Ditbiedttevenseen dankbareinvalshoek voordeanderegeneratie bioscoopgangers,die hierdusook ietsvan
haar problematiek,o.m.m etde kinderen,behandeld ziet.

œ vH erlœ ptovervang* eV œ e en;hi
jwordtgetekendiseen één
enaloprechtman,metinnigegevoelensvoorzijngezin enzi
jnvrienden.
Daarom ook zwak,omdathijnietin staatiszi
jn aœeervoorbepaalde
socialerelatiesteverbergen.Metiedereenishi
jvriendelijk,maaralshij
nnnreenparty moetbi
jkennissen diehem weiniggelegen zi
jn,moethij
doorzijnvrouw wordenovergehaaldom tochm> rzi
jn'plicht'tedoen!
Zoon en vaderproberen eerli
jk tezijn,en zijn daarin erg onhandig.Ze
geven ook beiden hun emotiesde vri
je teugel:zebarsten in tranen uit
wanneerhethun allem aalteveelwordt.De zoon,enkelekeren,ook eens

indearmenvanzijntherapeut.Hetisduideli
jkdathem veelvergevenza1
worden.En ook de vader-een door Donald Sutherland heelm ooiver-

tolktescène-barstintranenlos,wanneerhijnietweetofhi
jnogwelvan
zijn vrouw houdt.Zoon en vaderblijven -doormoederen echtgenote
achtergelaten-uiteindelijkomarmdover,ophetgazonvoorhetouderlijke
huis.
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Van ditdrietalisdem oederdem eestm erkwu rdigesguur.Zeiseen en al
socie image; ze wordt lgeschilderd als hyper-model-huisvrouw. Ze
gedraagtzichalsdeideietv-huismoeder,echtgenote,geëmancipeerdeen

lielebbende Amerikaanse vrouw.Een en aldiepvries-vrouweli
jkheid,
wnnraan Mary TylerMooreeen bijnamythischegestalteweettegeven.
Gladenkoel,elegantinhearpantalons,gli
jdtzedoordemeestafgri
jselijke
huiselijke situaties;zefronstnauwelijkshaarwenkbrauwen,zeveaoert
geenrimpelvanhetwelgeschminktegelu talszezichindekamervanhaar

overledenzoonwu gt.Enwanneerhu rjongstehaarlangdurigenprovocerendomhelst,iszetotgeenenkelgebu rvantederheidinstaat.Zeblijft
starzitten,alseenplastic-matrone,beeld vanmoederlijkheid.Bi
jhaaris
V eslgestemd op hetimage:je moetdeburen en vrienden nietgaan
vertellendatonzezoonnaareenpsychiatergaat,verwijtzeh> rman.Dat
isprivacy,datbehoorttotde intimiteitvan ons gezin !

Beki
jktmen de5lm OrdinaryPeopleeen beetjevanop afstand,danisde
anti-vrouwelijkheid ervan eigenli
jk verbazingwekkend.De moeder,de
echtgenote,wordthierlgeschilderd alseen totaalgevoellooswezen,een
enalbekommerd om het'beeld'van demoeder,devrouw ,deechtgenote.
Geen enkelcliché wordtonshierbespaard.W anneerze op hettoppunt
van een emotionelecrisisperongeluk een bord l> tvallen,zegtze koel:

'Hetisnieterg.Hetvaltwelmooiteli
jmen,debreukiszuiver'.Haarman
besefthaarongevoeligheidwanneerhijzichherinnertdatzijhem,voorde
begrafenisvan hun zoon,heeftaangezeteen withemd in plu tsvan een

blauw aan tetrekken!AlsofdatbelangHjkerwasdandedoodvanonze
zoon,roeptde vaderontredderd uit.

Merkwaardig isnietzozeerditfeit,dan weldatRobertRedford bijhet
vrouweli
jkepersonagenergensenigebarst,twi
jfel,dubbelzinnigheid suggereert.Hi
jhadb.v.kunnensuggererendatinhetgevalvanhethemddeze
vrouw misschien handelde uit een reiex ;dat het tot haar 'tragische

noodlot'behood,datzi
jopeenvoorhaartochookzeerpijnlijkmoment
nietanderskan dan ook aan dezepraktischelevenszakentedenken.N ee,

hetbeeld van de moeder/echtgenote datwe hier te zien kri
jgen iszo
radicaalnegatief,datjejeafvraagthoehetkomtdatdevrouwenindez> 1
nietinwoede,m aarin tranen losbarsten !De5lm werktzorechtstreeksen
zo em ciëntop de traanklieren,datgeen feministe in de zaalop de idee

komtdezeaverechtseideologieaanteklagen(terwi
jlb.v.eenpaarweken
tevoren in dezelfde stad waar ik de 5lm zag,er protestwas tegen het

'machisme'vaneen5lm alsLoulou van MauriceHalat!).Dehelelading
gevoelens die hierbespeeld wordt,wordtzo nadrukkelijk en zonder
scrupulestentoongespreiden gemanipuleerd,datdetoeschouwer-ook ik
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in staatgesteld wordtdit.sauwe verzinselte accepteren.Ook alomdat
allesgezien wordtvanuiteen sliaalennietvanuiteen zgn.patem alistisch
-

standpunt:hetg> tom deproblemenvandejongen,nietvanzijnvader!
Toevalligliggen diein elknnrsverlengde,en hebben diete maken metde
moeder/echtgenote.

HetmerkwaardigebijOrdinary Peopleisdusdeze omkering:alleswat
gezegdwordtoverdeonmogeli
jkheidtotcommunicatieingezinsverband,
overspanningen die onoverbrugbaarli
jken tussen vader/moeder/zoon,
zouden vroeger kringen om de polariteitmoeder/dochter.Traditioneel-

het melodrama alsgenre illustreertditten overvloede -waren zi
j de
vertegenwoordigstersvan de emoties.In deze 5lm zijn de mannen de
vertegenwoordigers van hetG ectiviteitsprincipe en isde vrouw tote
gevoelloos. Dit is een omgekeerde vrouwenslm : de vrouwen, als

draagstersvan emoties,zi
jnhierdevaderen de zoon.Demoedervertegenwoordigthetsociale,hetrealiteitsprincipe,de Ameriku nse maat-

schappijin haarmeestextremeen overbiddelijkevorm.
Tenslottenog een opmerking overdetherapie-thematiek van deslm .De
verhouding tussen analyst en analysant level ook voor fllm s meestal

'boeiende'dramatischestof.Meestz echterwordtdesituatiebi
jgekleurd
door'geneeskundige','sociale'of'intellectuele'm otieven.Een 'therapie'
isiets 'ernstigs',iets wat uitde geneeskundige hoek komt,'Freud'als
verrepatroon heeft,hethelemedischecorpsalsautoriteit,enz...ofditnu

ineeneenvoudigethrillergebmiktwordt(denkaanHitcbcocksspellbound)
of in een meer ambitieuze context (One Jlew over the Cuckoo's
N estofIneverprom isedyouaRoseGarden),steedsstaatdeth
.erapied> r
voorietsgewichtigs.Zoalsalleandere situatiesin de5lm van Redford,is

de therapie hiervoorgesteld zonderde minste bi
jbedoelingen,functioneertelementair...ook ditis,zoalsde helegezinssituatie die erg elemen-

tairwordtvoorgesteld,een herkenningsmogelijkheid voorwie ooitzo'n
situatie meegemaakt heeft.De slm ische emoties uit Ordinary People
functioneren zogoed enzodirectookop ditvlak,omdatdetherapeutische
situatie zonder de minste andere dan loutersituationele aanleiding-verantwoording neergezetwordt.
W ieechterzou,in een bespreking,durven erkennen datde5lm ook op dit

vlak voorderecensent(a1dan niet)functioneert?DatOrdinaryPeople
iemand die ervaring heeft mettherapeutische situaties emotioneelmis-

schiennogmeeraanspreekt?Ikschri
jfditalleenom tesuggererendatzo
ietsalstherapie nog steedsietsis voorde 'privacy van hetgezin'zoals

MaryTylerMooreinde5lm uitroept,ennietietsiswaarmenbijvoorbeeld
ook rekening meezou kunnen houden in een recensie!D> rwordtookin
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eenrecensienietovergesproken;zoalsmenooknietoverzijngevoelens
geachtwordtte spreken...zelfsnietnaarnnnleiding van een soap-opera

alsOrdinaryPeople.M enwordtgedwongenkoeltereageren,objectiefte
beoordelen.
Ditisdan misschien nogdemeesteigenu rdigebevindingvooreen recen-

sentvanzo'n5lm :tebeseFendathijindepositiegedrongenwordtvande
gevoelloze,beoordelende,nooitveroordelende,'onmenseli
jke vrouwg,
M otherAmerica,the fantastic plastic American mother.Verontrustend
idee,wantwho wants to be M lry TylerM oore?
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Edward Schillebeeckx:
niet veroordeeld,weI
verdacht

Engelse en AmeHku nse bladen o.a.
hetTweede Vaticu nseConcilie en de
beide conclaves van 10 8.Sederteen

aantaljamn woonthijook in Rome,
m> rsinds
''septembefvertoefthijweer
i
n
Lo
n
de
Zijn interesse gaatnaar
'Schillebeeckxenzi
jncritici'zalinde derecenten.
ges
chiedenisvandeRoom skomendejren een dankbur onderk
a
t
h
o
l
i
e
k
e
k
e
r
k.Hi
jschreefdurover
werp zi
jn voor dissertaties en
proefschriften.Een voorname criticus twee boeken: The Runaway Church
van de Ni
jmeegse hooglerur blijft (Nederlands:Kerkop hol)enThe Year
evenwel de Rom einse Conp egatie ofThreePopes.
voorde Geloofsleer.Een boeiend (en H etboekdatikhiervanhem presenteer
jkinhetEngelsen
pijnli
jk)verslagoverdegebeurtenissen hetverscheentegeli
rond Schillebeeckx,Kungen deCurie inNederlandsevertaling-wild> reen
jkvervolgopzi
jn.Hetiseen
geeftPeterHebblethwiteinzi
jnboek uitdrukkeli
-

Rom e,Schillebeecu en Kûng,H .Ne- verslag van de gebeurtenissen rond
lissen, Bloemende , 1980, 171 pp. Schillebeeckx,K ung en de Curie.H et
Aanvullendeinformatiehieroverwordt spitstzich metnametoeop diegedenk-

nrdige dag van zaterdag 15 decemverstrektdoorArchiefvandekerken, wn
Toen ondertekende Schll1980,nr.14.Overde onderzoekspro- ber 1979.
.
%
l
e
bee
c
kx
morgensdenotulenvanzi
jn
cedure van de Congregatie schreef B.
prek met drie vertegenwoordigers
vanIerselinTqdschrftvoorTheologie, ges
1980,nr.1,terwi
jlhetzelfdeti
jdschrift van de Congregatie voor de Geook een themanummerwijdde aanDe loofsleer, ondertekende kard. Seper,
zaak Schillebeeckx. renecties en ?refect van deze Convegatie,elders
ln hetzelfde gebouw de veroordeling
van H ans Kung, en ging tenslotte
Joannes Paulus 11 's avonds naar de
Gregoriana om er een toespru k te
H .Nelissen,Bloemendaal, 1980, 190 houden overde taak van de theologen
pp.H etwerd eveneens uitgegeven on- in de kerk.
Rome,Schillebeecu en Kûng bestaat

reacties(1980,nr.4).
Nog een tweede boek hoortwezenlijk
bi
j dit dossier:T.Schoof (red.),De
zaak Schillebeeckx.O/Jzcf//estukken,

derauspiciënvanhetzelfdeti
jdschrift. itzeshoofdstukken en vijfnanhangMijnbedoelinginditkroniekm ikelis u
beide boeken de revue te laten passe- sels.De eerste vier hoofdstukken hanren.

Schillebeeckx,K ûng en
de curie

delen overde zaak-schillebeeckx ;het

vijfdehoofdstukisgewi
jdaandekwestie-Kung;en het zesde onderzoektde
opvattingen van JoannesH ulus11over

detheolqgie.Hetboekeindigtmeteen

naam repster en m et de Nederlandse
PeterH ebblethwaite iswatmen noem t bibliogrv eën van Schillebeeckx en
**
eenVaticaan-kenner.Hi
jversloegvoor Kung.
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Schillebeeckx, in een voorlgaande
fase van de procedure,voor de Con-

Beroering om Schillebeecu !Op deze

gregatie schreef(zie verderop).En de

jnverslagmeteenuitwi
jze be/ntHebblethwite zi
jn ver- auteurbesluitzi
sle.Zijbestond hierin,datenerzijds spraak van René Laurentin: 'SchilRomeinsewoordvoerdersinV elu den
zichbezighieldenm etuitteleggendat
hetnietom een verhoorging maarom
een procedure: Schillebeeckx werd
enkel om opheldering gevraagd over

lebeecu kan betertheologiseren dan

vragen beantwoorden.z@ antwoorde
n
anïefz#a
ind
ni
eetsubtielgenoeg.S#loont
val'(p.74).Metdeze ultspraak wilde de Franse theoloog een

een untalpuntenuitzi
jnchristolo/e. vergelijkin!makenmetdeverbalebeAnderzi
jdskwamenronddiezelfdeti
jd, weelli
jkheldvanHansKûng.Eigenlijk
m edio oktober 1979,ovem lprotesten
lostegenwateengeheim procesleekte

ben lk hetmetheteerste deelvan deze
uitspraak nieteens.lk vind datSchil-

jk wordt,als
zi
jn: Hebblethwite plu tst deze lebeeckx paszeerduideli
reactieschronologischopeenrijtje. hijvragen moetbeantwoorden.Mnnr
jn antwoorden bli
jven alti
jd van
Dangaathijverdermeteenoverzicht zi
vanen eeninzichtindewerkingvande theol
ogischeMrd.Die van Kungzi
jn

Romeinse Curie,vooralvan de Con- eerderad hom inem .
gregatie voor de Geloofsleer, het OverKûngsveroordelinghandeltHeb-

j
vroegereHeiligeOm cie.Hi
jlegtdera- blethwaiteinhetvijfdehoofdstuk.Hi
tioagendi,d.i.dewerkwi
jzevandeze volgt de gebeurtenissen op de voet
Conregatie uit.Hi
jdoetdurbi
jeen van, 15decembermetde Verklaring
beroepopeenartikelinLaLibreBelgi-

vandeCongregatieinzakeH ansKûng,

que,datblijkbaar'gdnspireerd'werd over 18 decem ber metde Verklaring

door de Belgische domlnicaan M gr. van de Duitsebisschoppen hieroveren
H am er, secretais van de genoemde het beroep van Kung zelf tegen de

Conregatie.Enhijpastdezeratiotoe eersteVerklaringop20december,tot
op hetgeval-schillebeeckx.
H etderde hoofdstuk iseen christologisch interm ezzo. Onder de titel
Dialoog van de doven wi
jst Hebblethwaite op de verschillende chris-

en m etdeuiteindelllke Verklo ng van
de H eilige Stoelop 30 december 1979.
Aldeze documenten publiceertH ebblethwaite trouwensin aanhangsel.De

auteurgaat daarbi
j in op de vraag of
tolpgische benaderingswi
jzen van de Kung inderdaad geweigerd heefteen
Ni
lmeegse hoogleraaren de Rom einse dialoog metRome aan te gu n.Vooral
jdatondankshetvernoemen
theoloog, de Belgische jezuïet Jean meenthi
Galot. Terwi
jl Schillebeeckx vooral van andere dwalingen Kungsopvatting
kijkt nnnr het groeiproces Van de overde onfeilbaarheid zoalshijdie in
christologie in het Nieuwe Testam ent het bi
jzonder uiteengezetheeftin de
zelf,leestGalotditNieuwe Testam ent
eerderdoordebrilvanhetConcilievan
Chicedon.
In hetvierde hoofdstuk behandeltde
auteurhetgesprekvanSchillebeeckxte
Rom emetdedriedoordeCongregatie

inleiding op het boek van de onlangs

jong overleden A.B.Hasler over de

historische omstandigheden van deze
dogma-verklaring,de voornaamste re-

denisvanzi
jnveroordeling.Hi
jnoemt
ook de bezwaren op die katholieke

M ngewezentheologen.Ditiswerkelijk theologenhebbentegen Kungsvisieop
een 'tour de force'. H ebblethwaite
tracht Schillebeeckx antwoorden te

ditdogma.M > rde auteurweeteveneens dat in oecumenisch perspectief
reconstrueren.Maardu rvoorkan hij een nieuwe voorstelling van deze leer
alleen een beroep doen op een inter- noodzakel
ijk isen datmen du rvoor
view vandetheoloogmethetItaliu nse eenieders hulp zalkunnen gebruiken,
blH 11 Regno en vooralde volledige ook dievandeTubingsetheoloog.Ti
jtekst publiceren van een stuk dat denszi
jnreisnaarIstanboel,eind no-
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vember 1979,heeftJoannes Paulus 11 houdingtussentheologieen kerkeli
jk
trouwens zelftotde orthe oxen in een leem mbtnog langniethetlu tstewoord
anderetaalgesprokenoverzi
jnpause- isgezegd.Inditverbandzouikpleiten
voor een heilzam e spanning tussen dit
li
jkambt.

Allesin achtgenomenli
jktdehuidige kerkelijkleerambtdatdegeloofsschat
pausechterduideli
jkeopvattingen te bewaart, en de theologie die vanuit
hebbenoverde taak van detheologen nieuwebevindingen nnnrvernieuwend
in de kerk.Deze worden door H eb- inzichtzoektin hetgeloof.Dezespanblethwaite onderzocht in het lu tste ning moetkunnen sam engaan meteen

jdsbegrip en een goede verhoofdstuk van zi
jn boek.De auteur wederzi
komttotde bevinding datvoordatK a- standhouding tussen kerkleiders en
jmetelkaarop
rolWojtylapauswerd,hi
jdetheologi- theologen.Wanneerzi
sche literatuur slechts van verre voet van oorlog leven,zou het voor
volgde,zich vooralinteresseerde voor beiden weleens nefaste gevolgen kun-

(moraallslosose en een nogalsomber nenhebben.Hetmagnietzijndatwanportretophing van dezgn.eerste wereld ofhetontwikkeldeW esten.Enals
paus, aldus H ebblethwaite, onderstreeptJoannesPaulus11graag datde
taak van detheologen erin bestaatde
geloofsschattebewaren en teverdedigeninnauwesam enwerkingmetdebisschoppen en in stHkte onderworpenheid aan hetmagisterium van dekerk.

Ditzoubli
jkenuitzi
jntoesprnnkvoor

deledenvandeInternationaleTheologische Com missie,eind oktober 1979,

enuitzi
jnredeaandeGregoriana,op15

neerde orthodoxie doorde ene deur
binnenkomt,de liefde doordeandere

deurzouverdwijnen.Degebeurtenissen rond Schillebeeckx en Kûng zijn
hetduidelijketekenvaneenindekerk
thansnietuitgehouden spanningtussen
theologieenleerambt.Dezespanningis

nochtans noodzakeli
jk voor een levendekerkeli
jketraditie.Envooreen
echtekatholiciteitvandekerkmoetzi
j
mogelijkkunnenzi
jn.
Een nogbel
angri
jkerconclusievandit
boek li
jktmi
jdateenopenbaartheologisch overle! over tal van ge-

december 1979.
Hebblethwaite m eent dat het pontis- loofskwestiesln de huidige kerk m eer
cM tvanJoannesPaulus11inbepaalde danooitnoodzakeli
jkis.Eenongepast

jpen van hogerhand kan nooitde
opzichtengoedgeli
jktopdatvanHusX ingri
ult de modernistenstrijd. Maar hi
j coaigerende dialoog tussen theologen
jpen zou
meentookdatdezepauszichmetterti
jd onderlingvervangen.Ditingri
kan manifesteren is een man 'die de
nadruk legt op de rolvan luisteren en
leren,vanvoortdurendopen staan voor
nieuwe ervaringen.Hetis nog niet te

zelfs de onderlinge discussie en het
zelf-regelend gesprek tussen theologen

onmogelijk kunnenmaken.Enu nde
oecumene zou het bovendien r ote

l>tom tehopendathi
jditin prakti
jk schadekunnen aanrichten.
zal brenlen'. En hij besluit: 'Het
geestdriftlg handgeklap van grote m e-

nilten isgeen vervangmiddelvoorde Journalistiek?
vnjeinstemmingvan hendieerintellectueelbi
jbetrokkenzi
jn'(p.125). H ebblethwaite wil in zijn boek geschiedenis schHjven en tegeli
jk interpretatie geven. Sommigen zullln opSpanning en overlc
merkendathi
jgeenechtehistoncusls
en evenmin een beroepstheoloog.Dan

Hetis de verdienste van PeterH ebblethwaiteheteersteboek geschreven
tehebbenoverhetgeval-schillebeeckx
en de kw estie-Kung. Dit boek heeft

vergeetmendathijv* ralleseenvaticanoloog en een uitstekend kerkelijk
journalistis.Velekatholieken van bi
j
ons en ook ta1 van kerkhistorici en

m.i.duidelijk gemaaktdatoverdever- theologen in de N ederlanden zullen
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daarom geboeid zi
jn boek lezen,juist hetfeitdathijnietkonbeschikkenover

omdathethandeltoverhetdoen en la- hetgeheimedossier,datSchillebeeckx
tenvandeRomeinseCurie,w> rwi
jal trouwenszelfnietheeftkunneninzien-

bi
jalnietzo veelvan lweten.Heb- hijdiezelfszi
jn verdedigernieteens
blethwaite weet bovendien wM rover kenten zi
jn ondervragerspasleerde
hi
jschri
jft.Hi
jisop dehoogte van de kennen op het ogenblik dat het Rooudeende nieuwechristol
ojie,zi
jhet meinse colloquium zou beginnen.En
viaeenchristologischestudlevanzi
jn evenminkon deauteurgeba ik maken
vrouw aandeGrejoriana.Enzelfstu- van de notulen die over dit gesprek
deerdehi
jtheologlebi
jdejezuïeten. werden opgem aakt.
RobrechtM ichiels
Natuurlijkzalmeninzijnboekhistorische leemten kunnen aanwi
jzen.Zij
dienen o-m .op rekeninggebrachtvan

Devrouw bij
Shakespeare
Hetfeminism eisalenigeti
jdop pad.
Datwordtookm erkbaarin deliteraire
kritiek en in de literatuurwetenschap.
Onlangsheeftnu een aantalAngelsaksische criticae, experten in de Elizabethaanse literatuur,Shakespeare op

m.b.t. gebmikelijke methoden

Van

tekstonderzoek.Deideedatdetekst,als
men maar genoeg vl
ijten vindingri
jkheid aan de dag legt,zichzelfwe1reveleert,wordt vooraf alopgegeven ;hun

strategie houdtin dat het zorgvuldig

de sni
jtafelqelegden hijkomterten- Samenbrengen Cn afWelen Van maatslottem etvnJveeleeruit.4Heteindoor- schappel
ijktijdsbewustzljn,actueleatdeelgaatwelenigszinshypocrietklin- titudes en imm anente aspecten van

ken,alsShakespearein zijn yositieve
beoordeelbaarheid persoonli
lk volo?
toerekenbaar wordt verklM rd,terwill
despatjesenvlekkendieopmomenteel

Shakespearestekstuiteindelijkdehistorische structuur van Shakespeares

houding tegenover het verschi
jnsel

Vr0uW aantoonbaar zullen weten te
voor deze dames onduldbare houdin- maken.Dat is beslist geen feminism e

genwi
jzen,veeleeraandeti
jdssfeeren tenallepri
jze.Hetfeminisme,dathet
de mentale conjunctuur worden ver- uitgangspunt van deze dames verantweten.Hetvoormijalthansmeestba- woordt, weegt dus niet door op het
tige saldo is nochtans dat vanuit dit eindresul
tMt; nerjens plegen zi
j
specisek vrouwel
ijke benaderings- tekstwetenschappellk ontoelM tbare
standpuntook andereinterpretatiehy- ingrepen op de tekststm ctuur, op de
pothesen ter beschikking komen dle ti
jdssfeer,op hetwereldbeeld van de
allezonderuitzonderingopeen lwi
j- auteur.Integendeelwordthetreferenkende voorstellingsidee moeten uitlopen. En dat is, controversieelof ook
anders,volle winst.
W at deze criticae als collectief ken-

tiekadercontinu en constantgevormd

doorhetsocinnl-maatschappelijkebewustzijndatdeElizabethaanseti
jddetermineel;alleenopdezewi
jzezi
jnze

merkt, is hun gewi
jzigd perspectief erdan ook toe in staatte achterhalen
l Carolyn Ruth SwiftLenz,Gayle Greene,CarolThomasNeely,eds.,The

Woman'sPart.FeministCriticism ofShakespeare,UniversityofIllinoisDess,
Urbana/London,1980,348 pp.,$21,* .
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hoe binnen ditkaderShakespeare zelf studies wordt de functie van de
in decreatievemanipulatie van de op- vrouwenrol ill Shakespeares drama
vattin!van devrouw zichzelfprojec- i euw genlaakten werkthetresultaat
teert,lnteo retatie u nbiedt,inbouwt, bevruchtend op de exegese van het
verschuiftofvastlegt.
oeuvreenopdeconceptmentaliteitvan
Ditfeminism e kenm erktzich dooreen hetpraktische theater.
perspectiesntentie binnen een weten- Dei
nterrelatiesvandevrouwenbli
jken

schagpeli
jkeactiviteit,nietdoordedis- hoedanookveelri
jkerdandoorgaans
cusslevaneen uitzonderli
jkthemaof wordt lezien. Conversatie,a/ectie,
de problematisering van hun eigen intim itelt vloeien samen tot een slag
sekse.Voorop staatuitemard weldat vrouweli
jkesubcultuurbinnendedraman en vrouw!toen en nu,geli
jk en matische wereld, vormen een bregeli
jkwurdig zl
jnmaarzeweten met- viarium vanstijl,houdinjenwurden
een ookdatdesocialerolvandevrouw

in contrasttotdemannelllkedominan-

histoischanderswerdoygevat,beper- tie. Uiteindelijk haalt dit matriar-

kend,stereotyperend,mlnim aliserend. chalismehetnietop debeslissingenvan
Helem e 1osvan dehuidigevrouwen- de mannenwereld.H eel wat criticae
militantiebli
jven dezeanaljstesniet; duim en hierin marxistischezin en geonderworpenheid, marpnaliseHng, ven economisch-sociale oorzaken aan
seksrolcliché,patriarchalisme slingeren voordezemental
eenfeiteli
jkeuitdri
jalsbozetermen in hetrond.Dezegela- vingvan devrouw uithetveld w> rde
den begrippen fungeren echteralsleg- besl
issinjenvallen.
gers, als oriënteringspunten, worden De patnarchie orde neemt diverse
dus telkens nader toegelicht en uitge- vormen > n, uitgedrukt in variërende
zocht,gehanteerdom erdespecz citeit graden van nadrukkel
ijkheid.In heel
vanShakespearedoorteformuleren of watkomedieswordterlichtm eeomgesprongen ;de machtvan de vaderofde
beschri
jl aartemaken.
Deze bundel studies wordt beheerst heerserwordtontlo?en i
n eengroene
doorviermotieven:hetschrappenvan wereldvan onthechtlngofopgevangen
de conventionele functies die de vak- dooreenspitsvondigeheldin.H eteinde
litem tuur aan de rol van de vrouw is nochtans steeds onderdanigheid;
heefttoegedacht,hetonderzoek van de Kate of Rosalind schikken zich toch
relatiesvan vrouwentotelku r,van de nnardezin van hun heer.De meervernard en degevolgen vandepatriarchale stikkende kracht van het patriarchaat
stm cturen,en van de invloed van de bli
jktookindev;jfrequenteverkrachdram atische genresop de tekening van ting (of poging tot),ln de aressieve
de vrouw.Zobli
jken b.v.Gertrudeen vete binnen Romeo and Juliet, in de
.

Ophelia(Hamlet)personagestezi
jndie lege i
jdelheid van het eergevoel in

ook buitenH amletsvisieom een eigen Othello, in de he-m an-m ercantiele lebestu n en belang hebben binnen de venswaarden in Troilusand Cressida of
tekststm ctuur. Zo bepalen Des- Antony and Cleopatra.Dit emfatisch
demona, Emilia, Bianca (Othello) conservatism e vervormt de man tot
sterk deintrige,dethem atiek,decon- verdorring en levensonzin ; de
iicten en de resultaten van watvHj vrouwen, berustend of revolterend,
eee dig een relatie Othello-lago g> n eraan ten onder.Vrouwen vechwordt genoemd.Zo zi
jn Desdemona, tenerweltegen M n,willendezeonnaLHy MacbethofCressidanauwelijks tuurcorrigeren,m> rze slagenerniet
die.heilige,datm onsterofdiehoerdie in deze orde van zaken te keren en ze
de criticiertraditioneelvan gemaakt stappen er evenmin uit.Ditisb.v.een
hebben.Zoals de mannen,uiteru rd, ergboeiendemanierom KingLearm et
zijnaldezevrouwencomplex,stnnnze nieuwe ogen tezien.
open voor passie en voor pijn,voor Naargelang van hetdramatische genre
groeien vea al.Andersgezegd,in deze ontstaat er een verschillende rolop-
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vattiny.In de komedie is de vrouw voorsche tenliteratuur.Dezetijdisbekrachtlg, persoonl
ijk, stimulerend; slisteenperiodevanveranderendeophaarlevensopvattingbeleertdemanen vattingen geweest,m> rinwelkerichCCn kans OP Overeenstemming en We- tingenmetwel
keintensiteitblijftook
derkerigheid, op geli
jkwurdigheid thansnog een puntvan discussie.H et
zelfs, komt binnen bereik.H eeftdit hum anismehaddebetereopleidingvan

wellichtte maken metdefrequentie de vrouw ungemoediyd;hetpuHtawaarmeedezedamesinmannell
jktra- nisme vatte hethuwellk op alspartvestipak rondlopen,vri
j van sociie nerschap,verzette zich tegen dedubbeperkingen en veilig voor de be- belenorm,stonddevrouw gel
ijkepardrei/ngdievoortdurendhungeslacht ticipatietoe.Hetresultaatwastochwel

schaduwt? Dittravestikomtin elk ge- enige groeiin autoriteiten in persoonvalin de tragedie niet vooren de da- li
jke vri
jheid.Bij Shakespeare is een
mesrollenzi
jn(dus?)stHkter,strenger, toegenomen M ndacht merkbaar voor
minder dom inantook.ln de komedie de vrouwenrol, ofschoon het uiterst
slagen de vrouwen door bewust een onzekerbl
ijftofdu rindehistorische

'rol'aantenemen;indetragédiezijnze functievanQueenElisabethtesitueren
gedWongen tOt acteren en Veinzen, valt.Anderecri
ticaewi
jzen op degevoortdurend beschuldigd van bedrog, leideli
jkegroeiin deaFectieverelatie
ook alsd> rgeen reden vooris,ofze
mogenonderdanigtoezienalsdeheren
huneigenrolopzetten.Degoedevrouw
isdoorgu ns machteloos;de m achtige

tussen man en vrouw ,diedanweerde
autonomievandevrouw doetafnem en
omdatdekarakteHstiek-puHteinse patriarchaliteitzich in hetgezin nestelt.
vrouw isiti
jd dreigend en vaakdan De analyse van Shakespeares dram a
ook destructief.De vrouw in de trage- verlostonsnietvan deze problem en.
diewordtonveranderli
jklgemnnktof Vooraltochookom datderelatietussen

zebli
jftweguitdenieuweordediebi
j levenen kunstergproblematischblijft.
heteindeversterkttevoorschi
jntreedt. H ettheateriszoweladistiekecreatie
Methodisch is de bundelschijnbaar alssociaaldocumentenjekannietsimheterogeen gevuld. Shakespeares teksten w orden doorgenom en alshistorische documenten, m aar evenzeer a1s
esthetische produkten ofals psycholo-

pe1de historische gegevens erin overhevelen oferuitbaggeren.De stukken

dienen dus teqeli
jk gezien in hun literaire én histonsche context.Hier kan

gische casestudies.Tegeli
jk isertoch de vergeli
jking met Shakespeares
een consensusmerkbaarom de histori- bronnen herhnnl
deli
jkuitmaken water
sche contextte respecteren,hetbron- traditi
oneelinbewaardisleblevenen
nenonderzoek belangri
jk te achten, wateruniek in is.Dan ziele Kateb.v.
terwi
jltegeli
jk (post-lFreudiaanse mo- uit de begrenzing van de conventie
dellenworden ingezetenwijzigingenin weggehaald;zi
jisbevri
jd van derolde New Criticism -methodiek aange- bindingeigen aandeklucht.Gertrudeis
veelminderdoorzichtigdanindebronbracht.
De historiserende criticae sporen dere- nen,bl
ijktlang nietzo schuldig a1sde
latienatussendevrouwenbi
jShakes- voorstellingsgeschiedenis suR ereert,
peare en de vrouwen van de Elizabe- wordtdan ook ontdaan van regelrechte

thu nsetijd.Degeldendethesesoverdit duidelijkheidi.v.m.overspelen/ofmeti
jdvak bli
jven vooralsnog contrH ic- deplichtigheid aan de moord op haar
torisch, mM r als focuspunten kom en eersteechtgenoot.Ookdezethansamtoch wel in aanmerking de sociale, bigue Gertrude, die niet langer uitculturele en demolrv sche stactuur sluitend via Hamletsogen mag gezien

vanhuwelijkengezln!derelatievepo- blijven,geefteenaanzettoteenander
sitievan hetvrouwehjkegeslacht,de regieconcept.
mentalel stand tussendeeigen wereld De psychoanalytische benadering bevan hetdrama en degedragsregelsin de klemtoontéén continu thema,de onge-
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schiktheid vandeman G ectiem etseks bmikeli
jke scheiding van auteur en
te harmoniseren,en dus wankelen ze tekst,vanteksten publiek.Indezeoplo/schtussenideziseingendegrada- stellingwordenzegesterktdoorderetie van de vrouw. Het is hier echter sul
taten die hetboek #qbnnlterbenauwelijks uit te maken hoe sterk schikking stelt.
eventueelde bewuste controle is in Isereeneenheidsbeeldvu devrouw in
Shakespeares beschri
jving van deze Shakespeares oeuvre te robotiseren?
relaties.Somm igecriticaeroepen Sha- Zi
jisvooraleenprototypevandemens
kespeareuittoteenkoelprolotorvan en ze leeftdus tussen het verlangen

seksistischeattitudes;anderezi
jnvan zichzelftezijnenzichzelfteverliezen,
meningdatShakespearealstijdgenoot tussen hetrechtop onvervreem dbare
welnietzo sterk verschiltvan de op- subjecti
viteitendebehoefteinanderen
vattingen om hem heen,terwi
jlWeer optegaan,tussenintegHteiteniexibiandereeendieyereangstvoorvrouwe- liteit.Door oude vooroordelen , te
li
jkeseksuiiteltvaststelleneninSha- gooien,doorer(soms)nieuwevoorin
kespearesstrategieeenwanhoyigepo- deplu tstestellen,ven im endezecriging zien zijn eigen manneli
lke am- ticaedebegijpeli
jkheidvanderelaties
tussen man en vrouw in Shakespeare,
en ze verhevigen tevensde kenbnxrheid en waardeerbaarheid van watin
dezestukken hetcentrzedramatische
probleem is.Datis winstvoor onze
lyse.In lwi
jking van de autochtone kennis van Shakespeare, voor het
Amerikaanse schoolvan hetNew Cri- dramainhetalgem een,vooronszelfals
ticism doenzedatnietom degesloten ti
jdgenoten.
bivalentietebeheersen.Geenvandeze
modellen isin stu tditprobleem desnitiefteformuleren.
Aldeze analystesmA en gebm ik van
detechniek van de preciezetekstana-

eenheidvandeteksttebewi
jzen.Hun

behoefte isintegendeelpolem isch;ze

betwisten heel nadxkkeli
jk de ge-
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B oekbespreking

van oud-en nieuwtestamentische verhalen

Godsdienst

helptbijbellezers-zobetoog deachterkft

van het boek -de oren te spitsen voorde
realiteit die deze velellers zo hevig heeft
bewogen en diezezo'n vorm hebben gegeKarelDeurloo,Waargebeurd;overheton- ven,dathunlezerswe1inbewegingmoeten
historisch karakter van b#belse verhalen, komen'.
Ten Have, Baarn/W estland nv, Scho- lnNederland heefthetboekjealvooreen
ten,1981,109 pp.,BF.235.
MntalnogaltejenstHjdigereactiesgezorgd,
hetbestebewi
lstrouwensdathetprobleem

Heelwatmensenwetenwerkeli
jknietmeer ook werkeli
jk leeft.Eén van dezakendie
watte doen,wanneerze horen ofzelfontdekkendatbepaaldeverhaleninhetOudeen
in hetNieuweTestamenthistorisch gezien
nooithebben kunnen plu tsvinden zoisde
vertelling het voorspiegelt. Tweeërlei

menDeurlookwali
jkneemtis,dathijVeloriseert,dathi
jdebijbeltekstloutergeestell
jk
verstaat.Hoewelikdezebeschuldi/ngerg
hardvind,bli
jktuitdergeli
jkereactiesinelk
gevaldatDeurloo in zijn boekjete weinig

reactieismogeli
jk:ofwelruktmen inpa- aandachtheeftgeschonken u n devr% g of
niekenprobeertkostewatkosttebee zen jeMnbijbelseverhalendanelkeMstorische
dat'deBi
jbeltochgeli
jk heeft',ofwelmen ondergrond moetontzeR en.Hetware-zo
werpthetHeiligeboek van Israëlenvande komtmi
jvoor-evenwichtigergeweestwankerkmeteenverachteli
jkgebnnrindeprul- neerDeurloo in zi
jn boekjeduideli
jk had
lenmand:'het verteltalleen maar sprook- wetentemaken,dateenbi
jbelsverhaalniet
jes'.
preciesgebeurdbehoefttezinzoalshetbeOverhetonhistorischkaraktervanbi
jbelse schreven staat,m> rdatertoch tenminste
verhalen heeft Karel Deurloo,hooglernnr een 'historisch minimum'moet zijn gevoorhetO.T.in Amsterdam,een boekje weestom iemand totde gedachte te brengesck even datenigszins provocerend als
titelmeekreeg:Waargebeurd.

gen er een literair verhe mee te componeren, dat tevens een theologische re-

Hi
jillustreerthetprobleem metdepredikant
ofpastordiein zi
jnpreek nietzelden zal
verzwijgenwathi
jinzi
jnstudeerkamervanzelfsprekendvindt:nameli
jkdatdebi
jbelse
verhien geen historische verslagen zi
jn,

Gexie beoogtte zi
jn.Hetjnnrtv enli
jstje
unheteindevanhetboek(pp.107-1*)is
het enige dat als een antwoord van de

schHjverop dezevrugopgevatkan worden;maardatisdan welerg mager.Bo-

mnavvertellendeverkondiging.Aandehand

vendien heefthetmi
jin hoge mate vervan werkelijksprekendevoorbeelden,tek- baasd,datditglobnnlhistorisch overzicht
sten uitOude en Nieuwe Testament,weet opentmet...Geqrsis 1,de schepping!!

hijuitteleRen,dathetbetreFendeverhaal Desondankseen boekjedataandachtver-

nietisgesck even om te dienen alsfeilloos dient;wiehetzouwillenlezenkandatnnnr
oo% etuige-verslag voor latere generaties, mi
jn mening hetbestedoen in grOePSVermnlralsliterairkunstwerk wnlrin een be- band.
paaldegelovigeintentiewordtbeoogd.'Het
onderkennen van hetonhistorisch karakter
PancBeent
jes
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Joop Smit,Speelruimte,
.eenstructureleIezing vanhetevangelie,Gooien Sticht,Hilversum,Unieboek,Antwerpen, 1* 1, 144
PP.,0.19.0 .

79

mukte).Anderzi
jdswerptheteen vecas-

send lichtop deprediking van Paulus,die
eenzelfdestructuurbezitalsdeevangeliën.
Jammervind ikhetoverigens,datdeauteur

ernergensopwi
jst,datHulus'biefaande

noestearbeid hebbenbi
lbelwetenschappers

Romeinen van eerdere datum is dan de
evangelieteksten.De lezerdie hierop niet
bedachtis,zou heelverkeerde conclusies
kunnen trekken uit de overeenkomst in

een veïjnd instrumentaium opgebouwd

stm ctuur.

Meerdantweeeeuwenlangisdeexegesein
debangeweestvandevmnghoedetekstin

deloopvandeti
jdisjeroeid.Inlange,
wu rmeedevoorgescMedenisvaneentekst
vnnk heelfascinerend en verrassend toe-

Eenzéérwarm aanbevolenboek,medeom-

echtermeerenmeereenprivilegevansye-

hoofdstuk isuitsluitend gevuldmetwenken
voorpraktisch gebmik.

dathetuitdrukkeli
jkgeschreven ismethet
jbelgroepen.Hetlutste
gankeli
jk kan worden gemukt.Hetwerd oogopgebruikinbi
cialistenom degroeiendestroom publikatles

tekunnenbegri
jyen.

Datiswurschi
lnlijk ook de reden datde
lutste tien j>r plqtseling allerleinieuweleeswqzen werden gdntroduceerdom deSchriftmetnieuw élanteli
jfte Filosose

PancBeentjes

gaan: existentiële sche tlezing, structuralisme, psycho-anzytische lezing, materialistischeexegese...

In aldeze benadedngswi
jzen wordtbena- K.-H. Bohrer,Plötzlichkeit.Zum Augendmktdatweerhoogneig Mntoezi
jn de blick des âsthetischen Scheins, Edition
Bi
jbelweeralseenverhaaltelerenlezen.De Suhrkamp,Frankfurt,1% 1,261pp.,DM .
literatuurwetenschap werktallang metde

methode,die erop gerichtisde innerli
jke
samenhangvan eenteksttedoorrondenen
diedu rom ookwelstructuur-anzysewordt
genoemd.Hetgebruikvan dezestructurele

10.

Ditzijnenkelezeermooieteksten,losrond
hetthema van het'moment'cirkelend,en

durbijbetrekkendenkelefundamentelebe-

methee in debi
jbeluitleg isvan zeerre- grippen uitde cultuuo losose enesthetiek,
centedatum ;hetlaatdetekstinzi
jnwu rde zoalsde'Schein','historiciteit','subject',
(nameli
jkzi
jnhuidigegestalte)envraagtvan 'utopie', enz... SleuteKguren als bv.
onsnietsanders(!)danonsgewoneleespro- Nietzsche, Benjamin, m>r ook Kleist,
Woust,Joyce,Musilworden zo betrokken
ceste intensiveren.
Aandehandvanzevenevangelie-perikopen in een rigoureuze,heldere,degeli
jke geweet Joop Smit op ongekend boeiende, dachtengang.DeessaysvanBohrerhouden
meeslependewi
jzeelkverhaaltotsprekente het midden tussen academisch-didactisch,

brengen,juistvanuitdeopbouw,destruc- en oriéneel. Dus eerder resumerend en
tuurvanhetverhaal.Durbi
jwordtdelezer synthetiserend, dan bu nbrekend te
geholN ndooreenwerkeli
jkuitstekendety- noemen.Mnnrwatisd> rtegen?
pograjlevan detebesprekenbijbeltekst.
Edc de Kuyper
Ofhet(negende)hoofdstuk -dathandelt

overdegemeenschaypeli
jkestructuurvan

alle zeven teksten ledereen tevreden zal
stemmenweetikniet.Inelkgevalisinteres- B.Delfgu uw,Thomasvaa Aquino,een krisantdatdeauteuröök eenanalysevan Ro- tische benadering van z@ jllosojle,Wemeinen3,21-30geeft.Enerzi
jdsvermi
jdthi
j reldvenster,Bussum, 1* 0, 210 pp.,BF.
dnnrmeedeschijndatdestructurelelezing 3O .

alléén geëiqend zou zijn voor evan-

gelieteksten(letswnnru ndez> .materialis- Deze nieuwe inleiding in de slosose van
tischelezingzichinhetbe/nnogalschuldig Thomaswil,zoalsin de ondertitelalwordt
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aangekondigd, een 'kritische benadeHng'

degri
jsheid envauwheidbevangenwordt
zi
jn;voorz durinzouhetboekzichvan ligtnietaan desti
jlendeopzet(een soort
andereinleidingen onderscheiden.
beleidsnota)dieopzetteli
jkzogekozenwerd
In zoverre Thomas nietblindelingsin alle (maardan noghad ikgrugietsmeerzelfgevallenvandeschri
jvergeli
jkkrijgt,iser parodie gewenst,verwacht!),m> rMn de
van een kritische houding misschien wel

voorzichtigheid.

enigszinssprake,m>rverderblijfthettoch Beslistisdekritiekopdehuidige (Nedereenweiniggdnspireerdboekje.Deschri
jver landse)situatie zeerterecht,gaatop vele
heeftduidelijkgeprobeerdom toteenleven- plutsen 1* % op;m> r de alternatieven
digeuiteenzettingtekomen,mparaangezien zi
jn nietenkelbedeesd en zuinig ('rechtelkepo/ngdurtoesteedsweeropnieuw in vaardig'isdemeestrevolutionaireterm die
jn ookontzettend 'gedegoede bedoelingen bli
jftsteken,wordt eHn voorkomt),zezi
hetlezeneruiteindeli
jk alleen maarmoei- vurli
jk'.Hetkomteropneerdatinfeiteeen
zamerdoor.Dantoch m>rlievergerepen - uiteraardbetere-oplossingaoankeli
jkgenaardeklassieke studievan Chenu:Introduction:l'étudedeSaintThomasd'Aquin.

steldwordtvaneenFondsvoordeKunst,en
watzo'n lichaam aan garantiesbiedtvoor

eenbeterbeleidismi
jhelemnnlnietduideli
jk
GerGroot

geworden.Integendeel!
Bovendien heeftKooiman een veelteenge

ki
jkophetverschi
jnselkunst:zobijv.verJ.Kassies,OpzoeknaarCultuur,Sun,Ni
j- staathi
jonder'literatuur'zeerduideli
jkenmegen,1980,376 pp.,t1.29.
kelbelletrie!Wnnrzo'nboekealshetzi
jne
D.A. Kooiman, Alles moet anders, De bi
jv.danzoumoetenondervilen-om maar
Harmonie,Amsterdam,1981,109 pp.
Hoe zou het toch komen dat geschriften
overcultuurpolitiek vM kzosnni,ongdnspi-

heteerstevoorbeeldtenoemen-iseenvraag

dienergenseenantwoord krijgt.Hetdient
echtergezegddaterzowelbijKassiesalsbij
Kooiman,uiteraard,heelzinnige dingen te

reerdenvoorzichtigzi
jn?Ditwasdebeden- lezen vallen.Hetisvnl.de instelling van
kingdieik mukte bi
jhetlezenvan deze beide auteursdie mi
jnietligt,meernog:
twee erg uiteenlopende boeken. Kassies' argwanend mu kt.

bundeliseenerggevarieeMeenomvanmjke Beide werken zijn op de Nederlandse sikeuze uit eerder gepubliceerde opstellen, tuatie afgestemd,maarkunnen toch zeker
die handelen over allerleionderwerpen en ook buiten deze specK eke contextgelezen
thematadieietsofwattemakenhebbenmet worden.

cultuurlolitiek). Het zi
jn Ve degelijk
geargumenteerde,evenwichtigepleidooien,
wnsrvan telkens het 'he bare' zo na-

Ericde Kuyper

dmkkeli
jk op het vooœlan stut.Zonder
twi
jfelwordtmijnaœeerreactieMeringege- J.F.Lyotard& J.L.Thébaud,AuJuste,Ed.
ven door hetfeit dat er te veel 'politiek' Christian Bourgois,Paris,1979,189pp.

bedreven wordt(nietzozeerindezin van
'
geëngageerd'dan welin dezinvan 'strate- Hetisnietmakkeli
jkom J.F.Lyotardonder
gie').
tebrengen indehedendugseFranse!eHetmoetpraktischzi
jnenrelevant,endatis dachtenstromingen.Heteenvoudigste mlsjuistwatdecultuurzovaak-ineensocialis- schien nogistezeggendathi
j,zoisvele

tisch perspectief-versmacht.Cultuurpoli- tijdgenoten,onder invloed staatvan het
tiek,zoals ik dat in alle bescheidenheid marxismeendefreudiaansepsychoanzyse,

voorsta,moetde 'politiek'ondermi
jnen; ookalheefthi
jop beideveelkritiek.Zijn
kanpashaalbaarzi
jnwanneerzeradicaalen hoofdbekommernisblijftesthetisch(nietin
uitdagend, visionair en extreem gesteld de eerste plutsde 'esthetiek'),is steeds
wordt.Vandu rdatdetitelvan hettweede mMtschappeli
jk gekleurd,en doordrongen
hierbesprokenwerkjemi
jveelbelovend in vanzi
jnslosofschescholing.Hi
jneemtzo
deorenklonk.Datjeincasueveneensdoor ietsalseenaverechtsstandpuntinw>rdat
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m>renigszinskan,envoori inzi
jnschHj- nieuw daglichttekunnenstellen(zoalshet
venzelfdruktdezeeigenzinnigheidzich het gevalzalzi
jnmetdemechanicavanNewduideli
jkst,.Zoalsvnnk hetgevalismet ton).Wetenschap drugtdus een element
geli
jksoortige grondige en uitvoeige ge- van voorlopigheid in zich.Mnar tegelijk
sprekken,bli
jkendieeenprettigeonrecht- heeftdiezelfdewetenschap de pretentie de
streekse kennismaking te zi
jn met een meest zekere en meest exacte vorm van
jn.Hoezi
jndietweezakenmet
auteur,wurdoormendanachterafzinkri
jgt kennistezi
erverdermee aan de slag te gaan.Ditisin

elku rin overeenstemming te brengen?

onderhavijgevalslechtsgedeelteli
jkhetge- Inhunpo/ngdezevrugtebeantwoorden

val.Hoezljngesprekspm nerThébaudook nemen Mach en Poincaré,de één redenezijn bestdoet,hetbli
jftgrotendeels een rendvanuitdenatuurkunde,deandereerder

dialoog gerichttotmensen diereedsenigs- vanuitde wiskunde,min ofmeer anzoge
zins velrouwd zi
jn met Lyotards denk- posities in.Beiden hebben een open oog
wereld. Ik heb zel
f nx it een goede ver- voor het kelzze-aspect in de wetenschap,
houding kunnen vinden met deze auteur; vooral waar het de wetenschappeli
jke
ook ditmnnlwilhetgesprek maarnietvlot- grondbe/nselen betreft. Als wetenschap

ten.Lyotards originaliteitblijft voor mij (vooralvoorMach)geordendeervaring is,
problematisch...
danmoetenercriteriazi
jndieeendergeli
jke
ordeningmogeli
jk maken.Die criteiazi
jn
Eric deKuyper

nietuitdeervaringalomstig,m> rworden
doorhetdenken op de ervaring toegepast.

Zi
jzi
jn,inditopzicht,resultaatvaneenvdje
ErnstMach,Natuurkunde,wetenschap en

keuze,die vervolgenstotconventie wordt

hlosojle,vertaling:Willem de Ruiter,in- (zowordtPoincaré'spositiewe1omschreleiding:S.J.Doorman,Boom,Meppel/Am- ven als conventionalisme).Die keuze is
echter nietwillekeurig,m> rwordtgeleid
sterdsm ,1% 0,205pp.,BF.472.
Hen: Poincaré,Wetenschap en hypothese, dooreconomischeoverwe/ngen:doorde
vertaling:W .A.Verloren vanThemu t,in- vrug hoe de onderzoeksgegevenszo han-

jkkunleiding:J.J.A.Mooi
j,Boom,Meppel/Am- dig,bondigenzelfszoelegantmogeli

nen worden gesystematiseerd. Het systematiseringsprincipe is dus aan rationele
Indetweedehelftvan denegentiendeeeuw overwegingen gebonden, en kan (precies
komen de exacte wetenschappen in een daarom)ook dooreen anderprincipeworstroomversnelling. Het duideli
jkst dient den Vervangen,Wanneerde resultaten Van
deze omwenteling zich aan in de na- hetvoortschrijdend wetenschappeli
jk ontuurkunde,waar de onderzoekingen van derzoek datnodig maken.
Maxwellop hetgebied van de elektroma- Dezepositiegaatalsterkin derichtingvan
gneticazware slagen toebrengen M nhettot detheorieëndieindeafgelopentwintigjnnr
dan toe heersende mechanistisch fun- door Kuhn en Lakatos zi
jn ontwikkeld.
damentalisme. Vri
jwel tegeli
jkertijd leidt Vooral deze actualiteit mukt een herbinnen de meetkundedeopkomstvan niet- nieuwde kennismaking met de voorlopers
euclidische theorema's(o.a.die van Lo- van het huidige debat rond de wetenbatsjevsky en Riemann)totrevolutionaire schapstheorie toteenboeiendeaangelegenontwikkelingen.En hoe verheugend deze heid,en de twee boeken die nu in de serie
vooruitgangook is,toch steltzedeweten- Boom Klassiekinvertalingzijnverschenen
schapstheoHe van dat moment voor een zi
jn durvooruitermategeschikt.Welversterdam 1W 9,254pp.,BF.6œ .

j
Mntalnietonaanzienli
jkeproblemen.Want dientdebundelopstellenvanMachdurbi
wetenschapiskenneli
jkietsandersdande enigermate de voorkeur boven die van
zichsteedsverderuitbreidende,endanvoor

Poincaré,zowelmethetoogop de toegan-

altijd vastli%ende hoeveelheid beproefde kelijkheid van detekst,alsop hetgehalte
kennis,w> rzetotdan toevoorgehouden

van vertaling en inleiding.

was.Nieuweontwikkelingenblijkenoudere
theorieënomvertekunnen werpen ofineen

GerGroot
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schiedenis van het onderw#s in het
Aalsterse. Met medewerking van Fons
Diedckx,HermanHaerens,KarelRoelants,
Valery Saeys,Aalst,1980,320 pp.,gdll.

Gedragswetenschappen

Me elene Leist,Kinderen en de ervlriag Bli
jkens de colofon (319) werd dit %'vig
vande#//#,Patmos,Antwerpenm ekker& boekdeeluitgegevendoorhetSint-MnnHensvandeVegt,Ni
jmegen,1%1,192pp.,BF. instituut te Azst,als u nzet tot de 1A
395.

verjnnrdag van ditbisschoppeli
jk college.

De confrontatie metde dood kan kinderen

Eenwerkgroeqvangeschiedenisbrachthet
totstand.Leidlngen redacieervanbem st-

nietbespurdbli
jven.
tenbi
jlic.GeertVanBockstaele,lerurinde
Hunpi
jnenhulpeloosheidherkennenenbe- geschiedenisaan deze instelling sinds 1%3
sefen wi
j,volwassenen,veelz niet.Wi
j
jdravinden nietdemoed hen tehelpen,o.m.of en auteurvanverschillendeanderebi
vooralomdatwe nietzienhoedatzoukunnen. Dit boek biedt een praktische hulp
du rtoeen doetdatmeerverhzend dan redenerend.
Vooreerst geeft het inzicht in een u ntal

reactiesvan hetkind,w>rwijofwelaan
voorbi
jzienofwaarvanwi
jdebetekenisniet
vatten.Lezende realiseren wi
jonsin wat
voorsituatiekinderenterechtkomenbi
jhet
verliesvaneennaastbestaandeofbi
jeigen

gen die allebehoren tothetdomein van de
moderne kerkgeschiedenisin onslu d.
ln 4 hoofdstukken wordtachtereenvolgens
beschreven het ontstaan van dit instituut

(1881),deuitbpuw (1883-1918),deontwikkeling naareen volwu rdigehumaniora toe

(1919-1945)en eindeli
jkdeuitzwermingin
en rondom de stad doorA zatie met katholieke volksscholen uit de nabuurschap

(1945-1980).Drieanderehoofdstukkenronde
n het werk ,.Zij handelen over de
ziekteensterven.Onzeaandachtneemttoe, sch
oolgemeenschap,overdepedagogische
webeljpen beter,en ditis2 eeneerste en didactischedoelstellingen en overdesoM nmoediging om ietste ondernemen.
Mnnrook dereactiesvanouders,broersen

cio-culturele uitstraling. We1 gekozen en
geordendfotomaterie vanpersonen enge-

zusjes,doktersenverplegendenwordenin bouwen,vanplannenendocumlnten,matalvan voorbeelden verteld endoorgelicht. ken deze studie tevens tot een leerzu m

Wijvinden hier inzichtin onze eigen er- kijkboek.Ziedefoto p.253van eenklasvaringen van gem is,verlies,angs
t,afweer.
N
lokaaluitdejaren50enzi
jnmoderngeouDieervaringen hebben wi
jendekinderen tilleerde tegenhanger voor de huidige genietalleenbi
jde dood,m>rook in vnnk schiedenislessen;de instructieve lerarenvoorkomendepi
jnli
jkemomenten.Zostaat foto van 10 5, 1924, 1% 0 op pp.233 en
hetboekuiteindelijkveeldichterbijhet1e- 237;de tweetslige invitatie voorde pdjsven van elke dag dan de titelte verstaan uitdeling van 1913 op p.121 en de specigeçft.Hetisheelleerzaam vooralwiebi
jhet minavan'erekurten'uitdatzelfdej>rop
lezenwilresecterenoverdeeigengevoelens p.275;hetin 1976 doordegoeverneurvan

bi
jziekteendood,enoverelkeomgangmet Pennsylvania bepri
jsdejongenskoor 'Cankinderen,ofzenuziekofgezondzi
jn.
tate Domino'op p.289 en de oudetoneelG.Boeve

znnlfotouit1936oyp.71.

Een massa inlichtlngen is zodoende verwerkttoteen vloten sluitend geheel.Een

dithyrambeindeoudegeblxmdestdlishet
gelukkig nietgeworden.Integendeel,V.B.

Geschiedenis

weet zijn overvloedig mateHe verantwoord optedelen.Hi
jschuwthetnietde
geschiedenisvanzijninstituuttesituerenin
de geesteldke,politieke,economische en

Geed Van Bockstaele,HetSint-Maartens- industriëlestromingen wu n'n ons1= d ver-

instituut IM I-l980. Bijdrage tot de ge- wikkeldrnnkteindieti
jd,enW lMtnietna
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durvan de invloeden aantewi
jzen op de dan ooknietop hetgedegen slologenwerk,
ontwikkelingvanhetinstituutindezethans opheti-dan-nietsentimentelereliëfvoorde
watverpauperde werkmansstad uit V1> n- tolemntie(NathanderWeise),opdetheoloderen.Hiea an getuigen deblH zi
jden ge- gsche problemenstrateée (Der Anti-

wijd Mn Woeste en de Béthune,un de Goetze);(hlerkenning ontstnnt in de perDaens-e ire,aandevernederlandsingvan soonsst
ructuurVandezeongewonestdjder
deschool,en Mndepdnli
jkeépuratievan voordemenselijkedenkvdjheid:debereid1M 5.W nnrdevollegegevenswistS.ook te heid totrisico,de zin voor polemiek,het
betrekken uit de 70 gesproken interviews isolement als voorfase van solidnHteit,de

metsupeHors,lerarenenleerlingen,en-Mj trouwaanhetinzichtinzichzeltdeluxevan
weze erom geloofd met het huis- en hetlwi
jkendestandpunt.Geenmonumendienstpersoneelvanvroegerennu.Vanzelf tenzorg,m>reen existentiëleidentiscatie,
doetdeze monor v edan ook denken aan een M e tegen de middelmatigheid, de
K.VanIsackersM#n LandindeKering. autopsie van een man vooldurend onderImmersnu stdevelebescheidenuitdiverse wegn>rwatwijzonderhem nietzouden
archieven mu kt ze ampel en toch vak- bezitten(a1wetenwetevnnknietwatdnnr

kundiggebmik vanjournzistieke reacties danmeeaantevangen...).
vannationaleenlokalekranten.Zowerd het

boekheelleesburen levendigalbli
jfthet

C.Tindemans

warsvan romantische nostalgie.Hetiseen
krachtig stuk recente geschiedenis gewor-

dendiebi
jV eopenheidensympathiewelke Gerhrd vom Hofe& PeterW * ,DasElend
deS.hunschooltoedroegen,onbevooroor- desPolyphem.Zum ThemaderSubjektivideeld dewerkeli
jkheidzochtentebenade- fJf bei Thomas Bernard, Peter Handke,
ren.
Woh ang Koeppen und Botho Strauss,

HetSint-Maalensinstituutvan Aalstis er Athenâum, Königsteinl s., 1980, 137 pp.,
'groot'uitgekomen.Datzullen allen dank- DM .29,80.
b> rbeamen na lezing van ditfraaie werk Hans Höller, Kritik einer Iiterarischen
w>r zi
j nog dikwi
jls zul
len naar terug- Form. Versuch ûber Thomas Bernhard,
Akad.Vlg.Hans-Dieter Heinz,Stuttgart,
gdjpen.
10 9,157pp.,DM .32.
S.De Smet
De 4 Duitstalige auteurs,verzameld onder
het aspect van een nieuwe versie van de

Literatuurwetenschap

(bejurd-romantischedu welvernieuwendactualistische)subjectiviteit,behorentotde
klankmakers van de nieuwere literatuur.

Vom Hofe-We Wjpendiepindefllojos-

schebegrippenkastom zoweldeaanslulting
Dieter Hildebrandt, Lessing. Biographie bi
jeentraditievan menseli
jkeopstellingte
einer Emanzipation, Hanser, Munchen, argumenteren alshetverschuivende-veran10 9,515pp.,DM .39,80.
derde gehalte van de nieuwe houding om-

schrijlaartemaken.T.Bernhard alszelfEenbior asedus,m> rnietvaneenliterair
ofander historicus,we1van een literator.
Niet om de geboortedata en herdenkingsfeestente honoreren,welom defunctie van G.E.Lessing vanuit hedendu gse
lectuuren beoordeling voorzichzelfuitte

bepnald analist van het existentiële nihilisme,P.Handkealswanhopigbemiddelnnr

tussenhetzi
jnenhetlwezige,W.Kœppen
zsklu gzangervan deheilsgeschiedenisen

li
jderaanheteigenathdstischcynisme,B.
Strauss zs Zusieloosrepre ucentvan de

maken. Wur er dus een chronolo/sch- obsessiemetdevoorbi
jehoop,Vevierli
jbiovv schedoorstromingis,wordtdieniet denzeu ndezewereld gecondenseerdinde
door levensdata m> r door bewust- persoonli
jkeik-ervaring.Deanzysevanhet
zijnscoördinaten bepe d.De nHruk valt dramatisch-epische werk gebeurt uit-
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sluitend nnsrdezewerkeli
jkheidsdissectie In de stortvloed van nieuwe literatuurgetoe,raaktslechtseven de esthetische con- schiedenissen v2t dit overzicht van de
sequenties>n,vermi
jdtbewustdediscus- Dui
tstaligeliteratuursinds17* oydoordat
sie met de toch niettoevv ige vormce e, hetzowelmetstilistischealsmethlstorische
geeftvnnkweleenhintoverwatin hetvlA categorieën werkt.
van deformelestructuurcontextzou tefor- Uitgu nde van de gedachte dat een litemmulerenajn.Höllercombineel inT.Bem- tuurgeschiedenisde lectuurvan de werken
haMsœ uvredediscussievandevormgeving zelf niet kan vervangen noch een > nen demoievenverzameling.BernhaM makt eenschakeling van auteurspolretten hoort
gekwalisceerd als autodestructief,zs zelf- te vormen,worden beide uithun isolement
kwellerdie zdn mens-enwereldbeeldex- gehaald door 'de geschiedenis in de tekst'

pressiegeeh viaeenvelëzeld#nnlsysteem (P. Szondi) op te sporen. De vrœ gere
datvnnkenkelnognnnrzi
jn eigen uithol- Geistesgeschichte wordtverruimd meteen
lingverwi
jstenpreciesdurinzi
jn beteke- sociaal-historischecomponent,detekstinnende functie ontvangt.De versplintedng gebedin zi
jn artistiek proramma,ideeënbinnen hetik,delgrenzingvandemensen stromingenmutschappeli
jkkH er.Ditdeel
onderling,deelementenvan zellevlding beschHjfthet'vooHndustriële'rezisme,het
toch ook,hetspoorvanwateen utopiekan stijlpluralismevan rond de eeuwwisseling
zi
jn, een uiteindeli
jk niet-vervreemde (tussennaturalismeenestheticisme),enhet
existentie die culmineertin de sxering op

culminerenvandezespanninginhetexpres-

de Do* alsaltdd diagnostisch,nooitthe- sionisme en dH isme.Durbj woràtook
rapeutisch medium van bestaan.

M ndacht besteed

u n tot dusver

stiefmoederli
jk behandelde 'tHviale'fenoC.Tindemans menen (socinnldemocratische literatuur,
Heimatkunst)enranx guren(b.v.KarlMay
en 0.Panizza),diev>k bizonderreveleE. Siciliano,Pasolini, Leben und Werk, rendzi
jnvoordeideëleconstitutievaneen
Beltz und Gelberg, W einheim, 1* 0,541 ti
jdmrk.Dehelderheidvu deinformatiefPP.,DM .32.

Ditiseenzeerli
jvige,ri
jkgeocumenteerde

histodoro sche stukken en oeuvre-analyses,diev> knieuweperspectievenopenen,
isbewonderenswu rdig.Een trefwoord-en

biovo evanP.P.H solini.W ekrijgeneen personenregstermu enpunctuelernndplezeergenuanceerde schetsvan de persoon- ging van ditprincipieelop samenhang ge-

lijkeenmlitiek-cultureleomjevingvande richtewerkmogelijk.
auteur,endebiovnnfciteel ultvoehguitde

Erik DeSmedt

gesche tenvan de auteur(ze athetvnn:
ook op een soortbiogro sch-thematische

bloemlezinguithetwerkvanP.g>tli
jken).
Het accentkomtte vv en op H solinizs

litemtor,zijnro1alsslmmakerwordtminime behandeld,en ditli
jktmetoch een
onvergeeGi
jke tekortkoming van deze
biopo e (typerend:5lmsvan P.worden
nietopgenomenindeli
jstvanzijnwerken!)
E.de Kuyper

EmilSander,GesellschaplicheStrukturund
literarischerAusdruck.Cber 'Die letzten

Taïe der Menschheit'von KarlKraus,
Scnptor, Königsteinl s., 1W 9, 322 pp-,
DM .38.

S.'s zel
fgestelde oe chtluidtheteindelozedramavandeOostenijksezonderling

K.Krausalskunstwerk oplossen in diens
sociohistoische contexten dizeciek.Het
Viktor zmegaö (Hrsg.) Geschichte der g> t om een mateHv stische analyse die
deutschen Literatur vom 18.Jahrhundert 'bewuste'geschiedsce''
ving zietontstun
bis zur Gegenwart, Bd. H/1 + H/ : 1*
en gebeuren in G istieke verpA king.
1918,Athenâum ,Königsteinls.,1* 0,532 Adornofungeertv:jvnnkzsédsm>rhet
pp.,perd1.DM .19,80.
zi
jn voori de olheox-marxistische es-
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omdatalvastmet ditinstm mentaium een

seHe factoren uitde tekst verbijzonderd

wordenenrelevantjemuktenindetekst

een sm czekefunctletoegewezen kHjgen.

<

*

O

N

In lu tste instantie wordthetoordeelover
heteventueeldramatisch-m istiekegehzte
tochondergeschiktgemu ktM ndecoaecte

o

=

2000 Antwerpen,

marxistischebe/nselen;omdatdiebi
jK.
Krausnietvolgenshetr* eboekjezdn>ngebmcht,weegtditbehxftepuntbi
jS.veel
tezwnsrm>rwelerginzichteli
jkdoor.

&

k
*

C.Tindemans

<
o
o
o

Kcepoortbrug 4,

Literatuur

*

Alstein,se/vertreknaarAmerika,Stnndu rd
Uitg., Antwe> n / Uitg. Agathon,
Bussum,1% 1,133 pp.,BF.2O ,;.20,0 .

>
u
r
u

Q

œ derderoman van Alstein(*1*7)iseen
schri
jversroman,bestemd voor de literatuur-insiders.Door de vele citaten uit de
eigenNederlandseenuitdewereldliteratuur

isMjmeteeneengoedvoorbeeldvanintertextualiteitofhoeeen tekstgeweven zitin

andere2 bestaandeteksten.Schdjvenover
deproblemenvanhetschri
jvenendeschdjverisvoorAlsteingeenmodeverschi
jnsel.
Reeds10j.geledenvindenwein hetdoor
hem uitgegevengestencildeti
jdschriftWitte
Bladen een opsteloverDe AuteurNu.

Deschri
jverJan Vurtenisinditboek in-

derdu d de spil WM r iedereen en alle
vrouwen om draaien,ook 2 heetheteerste
dœl'Margot'en hettweede 'Clire'.

Wantvandeschdjverkomenweinditboek
veelteweten,belanljkedingen(zoalszi
jn
sti
jlevolutie)en imponderabilia(zoalszi
jn
papiermanie wurin hijop Mulisch geli
jkt

pe

k
$*

die eveneens erg geboeid is door pa-

ï
*

piersoodenvanallegrootte,dikteenkleur).
M>rhetvoornumste istochdathi
jzich

%

bewustisvan zijn egoïsme en dathi de
mislukkingendiedurvanhetgevolgzi
jntot
overwinningenomschri
jftineenroman.

f
%

#

4

J

.

.*
..
sxe. a <

e.
.

een unieke collectie boeken over architectuur, kunst, poezie, literatuur in een uniek kader

loos-eenzi
jdigwordtde studiebeslistiet

alle dagen van 11 tot 18u . - 's maandags gesloten

BOEKENHUIS

tel. 031/34 35 12

singspunten woM en gehanteed . Wu d e-

(Kruispunt Lge Koepoortstraat, Klapdorp, Minderbroedersrui, St .-Paulusstraat)

thetica en mutschappitheoHe diezstœt-
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Zelfbezetendoordeliteratuur,reageerthi
j gensdroom , miskenning van mu tschapboostegendemishandelingvandeliteratuur pelijkeverhoudingenuiteigenbelang.Diehl
inheelwatvijescholeninVlunderen.En iseenheldvan hetvisebewustzi
jn.
dan zi
jn erinderdud ook nog Mrgoten
Clire,mu roverhenverneemtdelezerniet
zoveel:de vrouwen in hetleven van Jan

Erik De Smedt

Vaartenzi
jnimmersvooralunleidingom te
schijven over zichzelf en het schri
jverschap.Datdittra/schegevolgenkanhebbeninzijnrelatiestotvrouwenblijktuithet
romantische be/n en slotvan hetboek. WalterKempowski,Flyscharenonsom de
Alstein,eenbelangri
jk woordvoerder van troon, StandM rd Uitg., Antwerpenr itg.
watmendestillegeneratieisg> n noemen,

Agathon,Bussum,1981,458 pp.,BF. 5O ,

heeftzichinhetpersonagevandeschri
jver ;.42.
Jan Vurtenbezonnen opheteigenschri
j-

verschaq.Hopeli
jk zaldiebezinninghem

Metdezeroman,in 1978gepubliceerdonder
toelatenln latereromansopnieuw losteko- detitelAusgrosserZeitenthansdoorDick

menvandeschri
jveralshoofdpersonage.
J.Gerits

UytdenBogurdvertaald,sluitS.aanbi
jde

literiretrend die de nostalgie n> rhet5nde-siècleendebelangstellingvoorhetleven
van de eigen voorouders alsinspiratiebron

heeft.De beschri
jving van de peripetieën

Friedrich ChristianDelius,EinHeldderin- vaneenfamilieofeengeslachtiseenromanneren Sicherheit,Rowohlt,Reinbek,1981, genreapart,wu w unBuddenbrooksvanTh.
219pp.,DM .14.
Mann of The Forsyte Saga van J. Galsworthy hoogtepunten genoemd kunnen
Deze eerste roman van Delius (0 1M3), worden.

geëngageerddichter,bemchtom zi
jndocu- Deauteurbeperktdebeschrijvingvan het
mentairesatires,werd gdnspireerddoorde
ontvoering van en moord op de voorzitter
van het W estduitse ondernemersverbond

leven van de Kempowski'stotde periode

H.M .Schleyer(1977).Centrnnlin hetboek

gebeurteniseenhalfdozijnkerentersprake

staatechternietdeontvoerdevoorzittervan
het'verbond van mensen-managers'Alfred

1M -1918en hi
jgebmiktdetechniek van
eenwisselendpointofview,zodateenzelfde
gebrachtkan worden,telkensvanuitde ervahngswereld van een 'verschillend per-

Bûttinger, m>r zi
jn ghostwriter Roland sonage.

Diehl,eentypischestreber,diedoordever- Het centrum van de geschiedenis is de
dwijningvanzi
jn chefti
jdeli
jkuitzi
jnlood Noordduitse haven- en Hanze-stad RosNvordtgeslagen.VanuitDiehls perspectief tock;hetmilieu van de Kempowski'sisdat

ontvouwtDeliusintalrijketafereleneenpanorama van eenlevenswijzeen eendenksti
jl,dieevenreëela1sontstellendzi
jn.De
bewustzi
jnsroman verliesthierzijn privé-

van de hogere burgeri
jten tijde van het
DuitseRi
jkonderKaiserWilhelm.Zowelde

twee delen die hetkommerlozeleven vöör
de Eerste W ereldoorlog schetsen als het
karakter en wordt een instrument voor derde deeldat overdie oorlog gaat overmutschappijkritiek.Deliusimiteertdevan- bmggen door de overvloed aan details en
zelfsprekendheid van een machtsdenken, anekdotesde80jarendiehetbegnvande
datzichachterhumanewurdenverschuilt, geschiedenis metde lezervan nu scheiden
door een viluose beheersing van de tai opzodanigewi
jzedathetnetli
jktalsofhet

wurmee hetzichpleegtte uiten (b.v.de allemaalpas#steren isgebeurd.Ik neem

passage over Buttingerin hetinterneings- aandatdezekroniek hetvedrekpuntvormt
kamp,p.84e.v.).Voorwieditboektegen- van eenroman ieuvemetdeKempowski's
dru dsleest,ontmaskertDeliusdeinhogere alshoofdrolspelers.
kringen gewu rdeerdemeningdat'mannen
geschiedenismaken'alseeninfantielejonJ.GeHts
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Gerard Reve, De Vierde Man, Elsevier
Manteau,Amsterdam/Antwe> n,1% 1,146
PP.,BF.275.
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bewonderu rster op de achtergrond (Félice),alserotischspeeldier(Tête-de-nère).

Geenenkelevrouwbli
jktalleaspectentegeli
jkeli
jd te bezitten die Emestverlanl :

Revestelthetvooralsofhi
jzi
jnverhaalover moeder,kameru d,palner,tegenspeelster,
De vierde man verteltaan een vdend,Ro-

haremvrouw, kind dat om bescherming

n2djenumd.VandMrwellichtmijnas- vrugt.Durom l>thijzex kztijdin de
sociatlemetRoaldDahlenzi
jn'Talesofthe steek.
unexpected'wnlrditreviunsverhe bi
j- Emestbezitnogeenanderepassievoorhet
zondergoed zou in passen.De auteur,die onmogeli
jke,nl.voorde doe .Die passie
zoals bekend anders dan anderen is,ver-

doethem zsmaar snellere wagens kopen,

haalthoe hi
jzelfsbinnen datanderszi
jn alti
jd hevigere sensaties zoeken,waarbi
j
andersis,watbli
jktuitzi
jn kortstondige ook de Russische roulette hoort:hetspel
maarniettemin reële relatie metdeknappe
weduwe Christine in de Zuidnederlandse

wu rvan heteigen leven deinzetis.
Tussendewereld van dekunstenaarEmest

havenstadV.indejaren60.Deplotvandeze metzi
jnluxe-auto's,vernissages,casino's,
the erachtige korte roman is knap geconstm eerd.Een centrze droom van de ik-Gguurwordtaanheteinde'verklu rd'doorde

vakanties in het buitenland,vrouwen en

schilderi
jenvoorwiezebetalenkunnen,en
de wereld van bloemkolen-in-reclame,38-

gebeurtenisseninhetboek.Anderzi
jdsheeft uren week,staking van hetopenbaarverReveweergeputuitheelzi
jnsti
jlarsennnl: voer,economische crisisen werkloosheid,
ironie, litotes, archaïsme, clichés, lwis- gu pteen enormelgrond.
selingvan verheven en vulgirtnnlgebmik. Leven op hetlemmetiseen pointillistische
Hetonderwerp mag dan alwatandersdan WeergaveVaneen kunstenM rsdroom,tege-

anderszijn,debehandelingisoverbekend. lijkerti
jd mar/ne enzeerbourgeois.
Dat Reve vooldurend in herhzing valt
hoeftnietmeergezegd tewordenwantdatis

J.Gerits

een hoofdbestanddeelvan zijn schri
jverschap zelfgeworden.

J.Gerits Gerard Wzschap,De verloren zoon, Elsevier Manteau, Antwerpen/Amsterdam,
1* 1,189 pp.,BF.345.
Renée van Hekken,Leven op hetlemmet,
ElsevierManteau,Antwerpen/Amsterdam, Bi
jElsevierManteauverscheeneenherdruk
1* 1,174 pp.,BF.265.
van deze voor het eerst in 1958 gepubliceerderoman,wu rin W zschap in dealLevenop hetlemmetisdederderomanvan legodscheuitwerkingendetranspositievan

de27jO geschri
jfsterenschilderesR.van deparabelvandePalestijnseverlorenzoon
Hekken.Dezeroman reconstm eertin frag- n> rVlu nderen (nu rLonderzeelom prementen,geschreven in korte,vnnk ellipti- ciestezjn)detegenstellinggeloof-vijzinschezinnen,depuzzlevanhetlevenvan de
schilderEmest.Emestwordtgetypeerd als
een trotse egoïst, die behzve enkele
vienden (Julien,Matthias,Lucas)ook de

nigheid en de triomf van dit lutste be-

geur van vele vrouwen kende.Op bina
exemplsrischewi
jzebli
jfthijinderelatietot
vrouwen de verschillende stadia tegeldk
beleven,diegewooejkopelknsrvolgenin
deevolutievanjongentotvolwassenman:
devrouw alsmoeder(Vesna),alside>nlvan
fysieke schoonheid (Virgnia,zi
jn eerste

geloofscrisisheeftopgelost.In Gad,deverlorenzoon,kanmenthansdevoorloperzien

echtgenote),als zorgende en bescheiden

schri
jft.

Hetboek is een sterk autobioro sch ver-

slagvan de manierwurop de auteurzijn
vandelatere'heilige'JanMus(eenroman
uit 1979).Deze apologie van de verloren

zoon is zeker geen hoogtepunt uit W alschapsoeuvre.

J.Gerits
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ofStrindberg,TheAthloneWess,London,

Theater

1% 0,337 pp.,f 15.

De grote verdienste van 0. Lagencrantz'
Jan Knopf, Brecht-Handbuch. Theater. bio-monovo e bestaaterin datS.nauwe-

jksgeloofhechtaanwatStrindbergzelfun
Eine âsthetik der Widersprûche, J.B. li
Metzler,Stuttgart,1980,488pp.,DM .48. informatie over zijn leven heeftneergeschreven (terwi
jldegangbaremeningdeze
Een Brecht-omnibus (alles over Brechts 'documenten' gretig en lichtgelovig opjnverbeeldingsoeuvre).GeleidedramaentheateriserinaantetreFen,m> r spoortinzi
i
jkpeltS.,hem ope1kmomentalséénmohetis ook voor iedereen bedoeld en niet l
numentale eenheid behoudend, alle kenenkeldefansofdekenners)als(nauwelijks merkentevoorschi
ieeen(nieuwlportret
voorlopig te noemen) inventaris van het opleverendatvanhjentd
v
igerendevl grondig
weten en interpreteren om Brecht, in de
vorm vaneenoeuvre-lexicon.M ethodischis

verschilt. Dat houdt dan ook in dat de

'leugenachtigheid'van zin bekentenissen
hetchronolo/schopgevat(produktie-resp. welinhetoeuvregeïnteveerdwordtalseen
publikatiedatum),opgedeeldintweegrote apm e,totnog toeverwu rloosdecreatieve
gebieden: de dramatische teksten en de
procedure

waarin

paranoia, root-

theoretischegescho en.Bi
jiedervan de heidswaanzin, occultisme, telepathisch
tekst-lemmata zi
jn diverse subbehandelin- vermogen,psychopatholo/sche stmctuur
gen opgenomen die ve ëren tussen tekstgeschiedenis,vaHanten,publikatiegeschie- (doorguns als privé behandeld)mH e de
denis,interpretatie,receptie,opvoeHngsgeschiedenis.Hetresultaatisveelmeerdan

Com ponenten Van een auteurs-ego en -POtentieinhouden.Hetleven als hetgrootste

een conjunctuurgevoelig boek,ZO datbij
BrechtinhetWestenalmogeli
jkwas.Niet
alleenisdegecondenseerdewijzewuropS.

ke) krakteristieken van misogynie, per-

Iiteraire produkt.De (ook 2 gebmikeli
jversiteit,moedereroskunnen dan opgeno-

men ineen nogalti
jdheelongewoon mnar
v
a
n
ui
t
i
n
t
i
e
me
l
o/c
'sluitend'geheeldat
en uitschri
jft,functioneelén imponerend, m.i.voortaan de visa
ie heroriënteren moet.
vooraltochisdeaanwezigheidvan deeigen
rwi
jlJ.Ward nog welhetautobiogrvve- erkingsstandpunten op diverse Te
sche deel van Strindbergs oeuvre geloof
zienswijzen(zondertepolemiseren)enorm bli
jftschenken,isookMjtochopzoeknaar
hetuniverseleweten m.b.t.Brechtbeheerst

volledigéhbelan>jk.Tussendeparaqrlen een interpretatiesleutel die niet de fragdoorkanjedevisieopdelvendatdepolltieke

betekenisvanBrechtnietbepe bnariszon- menten respecteertm>rdeintegrziteitop
etoog heeft.Allijktmijde bewustheid
derheteigen rechtvan deesthetischever- h
rmee Strindberg Kierkegnnrd, Schonieuwerteonderscheiden(énviceversa)en wu
penhauer, Swedenborg voorz, Nietzsche
datiseen aspectdatde objectivedngvan beslistookvoorz4nwerkgebruiktzouhebBrechtsoeuvreendecommentu rop Brecht
en,mateloosoverdreven,nauweli
jks>nvoorheteersthaalbu rstelt.Doordezezo- b
toonbnnr dan via wu ghizige su% estie,
welencycloyedische alspersonalistische W ard weetinelkgevalvoordeze'spiHtuele'
standpunten ln deopzetvan hetboek iseen
specten meer dan gerechtvnnrdigde > nresultaat ontstaan dat pote delen van de a
dachtte vragen en wu rde op te eisen en

toegankeli
jke Brechtliteratuur overbodig durom isdezemonorv e,vergelekenbij
mu kt.Onmisbaardus.
wat er Angelsaksisch over Strindberg be-

C.Tindemans

schikbaaris,ergtewurderen.Bjallebegdjpelijke beperktheid isdnnrom ook het
hoofdstuk overde invloed die van Strind-

bergophet(metnameAngelsaksischemnnr

Olof Lagercrantz, Strindberg, Insel, veelruimernoghét)werelddramaisuitgeFrankfurt,1* 0,587 pp.,DM .38.
gun,oveluigend,te- ijldewateenzi
jdigJohn W ard,TheSocialandReligiousPlays ideële analyse van Strindbergs integrale
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x uvre opmimtmet de mystzcatie en on-

bel jpelijkheid die er al te v>k wat
moedeloosworden ingelegd.
C.Tindemans

NOORDSTARFO NDS
Wigand Lange, Theater in Deutschland
nach 1945.ZurTheaterpolitikderamerikanischen Besatzungsbehörden, Peter Lang,
Frankfurt/Bern/cirencester,1980,775 pp.,
sFr 119.
Detheatersectievan decultuurafdeling van
hetAmeriku nse bezettingslegerheeftvan
hettheatergebmikwillen maken om dedenazïcering door te voeren, tot deze
goedbedoelende m> r slechtgeleide lieden
zelfdoorde uitgevu rdigde koude-oorlog-

richtlijnen in de rug werden Mngevallen.
Datzthansishetverhaaldatdeze dissertant,metveelmateriu luittotnogtoeonontgonnen bronnen maarookzo lang uitgeval-

lenomdathi
jzijnthesiseindeloosherhnnlt,
hieruitschrijft.Kenmerkend is S.'s onvoorwaardeli
jk bi
jtreden van de DDR-inteoretatiem.b.t.deoorzu k endeaardvan
het nazisme,durdoor toch te betweterig
ieders beschouwing kortsluitend met een
opiniërende demonstratie van het al-danniet-in-overeenstemming-zi
l'n met de engmarxistischevisie.Hetmateriaalhoudtuiteraard stand;de behandeling isdoctrinairnaïef,met bv ook een icationele aversie
t.o.gezin-en generatieproblemen.Hetindi-

vidubli
jftzonderenigeaandacht,enkelhet
systeem khjgtbelangstelling.
C.Tindemans

M.z.% .

Steuntvooddurend
hetVlaam se KuRuurleven

U kunt
hieraan m eehelpen
dooru
te Iaten verzekeren

bijde
Vlaam se

verzekeringsmaatschapplj

D e N oordstar
en B oerhaave

Slawomir Mrozek, Tango und andere
s'
/#cke,R. Hper,Mûnchen, 1%0,253 pp.

In dit levan op 4 bedoeldebanden die het
verzamelddrama van dePoolse outsiderS.
hlrozek (01929)brengen,staan de teksten
geschreven tussen 1958 en 1< ,dusna de

dooivan1956.Hetzi
jndeeenaktersPolizei,
AufhoherSee,Karol,Striptease enEine
wundersame Nacht, en het volle stuk
Tango. Mrozek is een spotgenie die antisysteem-verbeelding strooiten hetanti-cli-

GrootBrl/annlëlaan 121,
9000 Gent

Tel.(091)25 7515
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ché als eigen watermerk hanteert;V es is Metimm nerendecompnmtisuschekennisvan
Fotesk, satiisch, pnmbolisch, het bin- degeschiedeis,dennnl,deontœ ee' ,de
nenstebuitenkeren van eenervu rbare wer- inteme onzeve anten en consGnten,ded-

jkingen en de invlœ van de 2keli
jkheid,echtnietuitsluitendgeHchttegen wi
zi
jneigentotalitaireverledenm>rduideli
jk chemie trachtS.aantetonendatdeopvat-

tegenonzeeigenvergroeiingenook.Lekker tingen,de ideeën en de terminologie van
theater, pittige dialoog, tongue-in-cheek- dezema/sch-metkfysi
schetheoHeenprak-

thematiek.Geduldiguitki
jkennaarde3ko- ti
jkzijnaantetreFenindedramatischevermende delen.
beelding van de Elizabethunse tijd.Zijn
speurzinhaaltnietenkelallusiesen refertes
C.Tindemans

tevoorschijnuitB.Jonson(TheAlchemist)

enJ.Donne,mnar,metKingLearalspara-

digma,trachthi
jaantetonendathethele
Michael Mullin - Karen Morris Muriello

verhe metalle implicaties een concreet-

(eds),Theatre atStrat
ford-upon-Avon.A nacatieve ontwikkeling is van het funCatalogus-lndextoProductionsoftheSha- dsmentele alchemistischeprocesdenken.
kespeare Memoriall
Royal Sltakespeare Zoalsdeanalyse en interpretatie verloopt,
Theatre, 1879-1978, Greenwoe D ess, v2tzeovertuigend uit;ofdu rmeehetdenWestpol,Conn.-London,1%0,2vols,1.038 kenvanShakespeareipderdu dnauwkeurig
wordtweergegeven,v2tnochtansnietuitte
PP.,$37,25.

mAen.Ondertussen isovereen duidelijk
Geduldenzorgvuldigheidonderscheidendit
computerinstrumentaHum dathetrepertoire
van hetShakespearetheaterteStratford ter
onderzoek u nbiedt. Welke dramateksten

M nwezig motievenschema een niette verwu rlozenidormatiegeheelterbeschikking
gekomendatindeShakespeare-exegeseniet
metskepsisalleen isweg te schrappen.

van welke auteursdoorwelke re/sseurs

met welke auteurs, scenopfen, lichtC.Tindemans
ontwerpers en welke cdticiwerden geproduceerd staatMerallemaalin exhaustieve JohnOsborne(Hrsg.),DfeMeininger.Texte
lijstenfgedruktalseenbasisreferentiedie zur Rezeption, Max Niemeyer,Tubingen,
modelkarakteraanneemt.W atinhetarchief 1%0,2% pp.,DM .14,80.

verborjenligt,wordthierjeëxpliciteerd.

Dergellk methodisch hulpmlddel,dat pas De'Meininger'(1874-* ),depHvé-theatergefundeerd onderzoek mogelijk mukt,is troep van hertogGeorg11van Meiningen,is
een overtuigend argument voor de wen- medeverantwoordeli
jk voor het ontstaan
seli
jkheid, zoniet verplichting de theater- vanhetgefundeerdevakvanre/sseurinhet

pre uktiesindossiervorm tearchivaliseren; moderne theater. Uit de kunsthistodsche
doorditwerkmiddelwordt de optekening obsessie van een hertog diein depolitieke
van deevenemententoegankeli
jkgemnnkt realiteitontmachtwerd en in de artistieke
voorstm cturele analyse wu rmee hettoe- een nieuw slag autonomie vestigde,heeft
vv igheidskaraktervan een seizoen wordt zich nagenoegmeteeneen eigentendensin
opgeheven en een fundeHng vu hetti
jds- hettheaterontwikkeld.De Britsehistoricus
yctuele gehalte van de continuïteit in de van deovergangstddtussende 1* en2*
repertoriëring haalbu r. Wnnrmee tevens eeuwsetendenzenheeftvu deeigenti
jdse
de zin van enig historisch onderzoek ook receptie van de vele intem ationze gastvoordeactualiteitverantwoord wordt.
beurtenvanditgezelschap(bv Rotterdam,

Amsterdam,Antweœen,Bmssel)een seC.Tindemans

lectiegemuktdiehetvoorentegen van de
criticidocumenteed.Debundelischrono-

lo/schgerangschiktenbevatnietenkelde

Chrles Nicholl, The Chemical Theatre, eigenDuitseverwerkingmu rv asduintook
Rouuedge& KeN n H ul,London,1% 0,292 in de buitenlandse (Brits,Russisch, BelPP.,f 13,50.
gisch;in Frankri
jk traden de Meininger
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nooitop).Belanljke begeleiding van een broken,open en epische handeling experiMstorisch fenomeen.

menteerde op basis vu fragmentaire per-

sonagesdiedannogvMkideolo/e-ofsym-

C.Tindemans boolgebonden eigenschappen vedoonden.
De discrepantie tussen de verandeingsinE- in H scator, Theater. Film. Politik. tenties van hettheater en de staae-codeAusgewâhlte Schr6en, Henschelverlag, voorkeurvandecriticiachterhe tS.alshet
Berlin,1* 0,510 pp.,DDR M 25.
doorwerken van een opleiding en vorming
op de middelbare schoolen van vooralde
Sedertin lM dezelfdeuitgeveijin2ban- Scherer-schmidt-universiteitsinvloed met
den het verzamelde schdjfwerk van de G.Freytagalswetgevervan hetdrama,met
bu nbrekenderegisseurE.Hscatorindruk een Oostenri
jksvariantin M.Cam'
ere en
lietverscW nen,isvHjveelen belangri
jk diens esthetisch-immobiel idealisme. M et
nieuw publicistisch gelegenheidswerk be- deze diepere argumenten vooreen histori-

schikburgekomen.Hscator,die alti
jd al schetheater-en kHtiekprakti
jk schakeltS.
eenvervolghadwillenschri
jvenopzi
jnDul deze tak van m istieke receptieverwerking
politische Theater (1929)heeftdulloeeen meteen in een breder cultuursociologsch

Mntalnotitiesoyjetekend die hierthans

patroon in.

meeopgenomenzlnsamenmetcontextuele
teksten die de nieuw ontdekte deelteksten
helpen te verklren.Verderis erook heel

C.Tindemans

watm.b.t.zi
jnactiviteitbi
jdeinternationale Puppentheaterinternational-International
revolutionairetheaterbond en indeDrama- PuppetTheatre,Henschel,Berlin,1% 0,124
ticWorkshoptijdenszijnVsA-exiel.Zowel pp.,97 Abb.,DDR M 28.
aanvullingop hetbestaandeoeuvrealszelfstandigepublikatiedieeennieuwegeneratie OmdatUNIMA (UnionInternationaledela

kanintroducerenineen belangri
jkti
jdperk Mo onnette)50jnnrbes- t,isditfeestboek
en sguurvan hetmoderne theater.
uitgebracht.Hetishetgebmikeli
jkeblijea1C.Tindemans

bum metlievewoorden(S.Obraszow),wat
dieperegedachten (H.Jurkowski)enlange

Iijstenvansamenkomsten,nationalecentra,
musea en bestuursleden.Het verrassendIrmgard O uger, Theaterkritik in der
WeimarerRepublik.Leitvorstellungen vom
Drama inderTheaterkritik der20erJahre:
Berlin und Wien,P.Lang,Frankfurt/Bern,
1981,199pp.sFr.48.

kleine aantalillustratieve poppen (als modellenofinsamenspel)geefttochnogiets
M nvandeevolutieinopvattingenuitvoering

tijdensdezehalveeeuw.
C.Tindemans

Bi
jallehootstnnnd gehalte van de theaterkritiekinBerli
jnresp.Wenenti
jdensdejren
zotreftdeuitgebreideenconstanteafwi
jzing W ilhelm Reinking,Spielund Form.Werkvan de eigenti
jdse dramatiek,inclusiefde stattberichteinesBûhnenbildnerszum Ge-

opvoeringstendenzen.S.gaat eerst gede- staltwandelderSzeneindenzwanzigerund
tailleerd nawelkeki
jkdeherenhebbenge- dreissigerJahren,H.ChristiansVlg,Hamhad opdeinstitutieendeorganisatievanh*e*t burg,1W9,326 pp.,DM.48.
theateren toontaan datze voorde #eWlJ-

zigde(commerciële)omstandigheden geen

Van bescheiden atelierverhe (vandear-

oogengeen wilhebbenbezeten.Ook inhet chitectuur n> rde scenogrv e tussen 1924

COFPUSV2l1normenCnmotstavellbli
jkenZe en1974)breidtzichditlevensberichtuitnaar
eengesloten,analytischdramametprogres- deeigengescMedenisvanhetruimteconcept
sieve, lineaire handeling en consistente, van een decoratiefkaderbeeld naar autoontwikkelingsgeschikte karakters voor te nome tekenstructuur van een handelingsstaanterwi
jlhetnieuwedramameteenge- plu tsdatnietde personages simpelbege-
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leidtmu rmede hun naM ,gedrag en interactie bepe t, essentieel asm ct is in het
proces van de betekenistoekenning van de

theateloeschouwer.Hetbizondereenpikante in ditverhe isdatvskkundige ont-

wikkelinjsreceptenhandinhandg>nmet

theaterpnncipiële precepten. Zich op de
achterrond houdendenzodegereputeerde

namenvandegrotere/sseurs(vanJ.FehlingtotG.Gondgens)respecterend,schdjft
S.niettemindedieperevoorwu rdenenbehoeften neerdie hetwezen van hettheater

overeen conjunctuurti
jd heen hebben geholpen.Ooktechnischhoudthdnietstemg
van deinventieve avonturen.Zijn professionele activiteitheeftgestite gekregen in
zo beroemde experimenten zs de Krolloper, het Schie auerdammtheater, de
Volksbûhne,de M . Reinhardt-scènes a1-

lemnllte Berli
jn.ook deSalzburgerFestspiele;na1933overleefthijin5lm enopera,
na1%5zithijbi
jdegroteopera,internationnnl.Meerdan een Mnvulling bi
jdenog
alti
jd ongeschreven geschiedenis van het
theaterindeWeimarti
jd,dienendefoto'sen
schetsen niettotde evocatie van de over-

jnnrseglodem>ralsconceptueelargument
vaneenbeminneli
jkmandieinhetbewustzi
jnmedehethuidigetheaterinzi
jnvormgevingenpotentiëleinhoudmogeli
jktehebben gemnakt,thans du rvan de nuchtere
notariëleacten terbeschikking stelt.
C.Tindemans
Neil Rhodes, Elizabethan Grotesque,
Routledge& KeganPaul,London,1* 0,207
PP.,f 12,50.

asbestcem ent m aterialen
gevelstenen
holle en gewone stenen
fedon vloeren
marbrabeltegels
usidallen
silex dallep
flintstone structuudegels
m arm erm ozaïek trappen
gevelelementen
in kunststeen
beton m aterialen
gipskarton platen
ornim atplàten
novex platen
isolatie m aterialen
venus open haarden
hela open haarden

Deze beknoptestudie trachtweliswu reen
fundamenteel andere benadering van het

bel p'rotesk'(losvan deplastischekunsten,op Bosch en Breugelna;tnnlgebruik
dat metaforisch de lichu msfuncties hanteed en satirische attitude en intentie ver-

tegenwoordigt) als idiomatisch voor
woordkunstengebonden aanhetlu tstedecennium vande1* enheteerstevande 17e

eeuw opteleggen,m>rbli
jfttochvooral

geldigin hetM ntonen vandeinvloed diede

satiHserendejournzistensijlinprozaheeft
uitgeoefend op hetnieuwe drama datzich

n.V.

SCHEERDERS
van KERCHOVE'S
VERENIGDE FABRIEKEN
Tel.031/77.09.61
2700 Sint-Niklaas
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van hethistorische thema lwenddeen de
actuelestadservaringvan een nieuwegeneratie opzocht.S.'slieveling isn .Nasheen
hetisweldadig deze ve- u rloosde sguur

hiervastgehouden te vinden in zi
jn bepalendekenmerken.Dedoorhem (innavol#ngtochwelvu Aretino)opganggebrachte
stijltreftS.dan Mnin mindere mnnrconjunctureelbelanl jkeauteursalsTh.Dek-

v2topvoorde18etotde2* eeuw w>rhi
j

deovervloedinscheieschetsenopvang.
Thomsen richtzich wlllens op hettheater

vandejren60en70:subsidiepolitiek,Londense West End, re/onal
e uitbouw,
groepstheater,acteurs,auteurspositie,syndicaliseHng,publiek.ln weldoende hoofd-

stukkenweidthi
juitineeino-nonsense-sti
jl

overde media-invloed,dearchitectuur,de
keren Th.Middleton om de bekroning,te- socialiserendeintentie(A.W esker,E.Bond

vensheteinde,van dezesti
jltrend bi
jW . bvalsboegbeelden),deBrecht-variantenen
Shakespeare (de Fallste -stukken)en B. deArtaudianen,om sierlijkmetP.Brooken
Jonson(Bartholomew Fairjkeurigteanaly- C.Marowitzeenbeeldafterondendatzich
Seren.
metopzetnietbi
jdeFringeophoudt.Informatiegehalte en historiserende beoordeling
C.Tindemans vallen samen tot een belanljke com-

mentnnrvandenetvoorbi
jeperie ediede

Norman Sanders,Richard Southern,T.W . voorwaarden en de processen van de
Craik,LoisPotter,The'Revels'Historyof huidige heeftgedetermineerd.
Drama in English.Vol.11:15* -1676,Methuen,London,1980,2* pp.,f 22,75.
C.Tindemans
GaminiSûgudo,EnglischDrama.A Critical
Ichgeh'mitdem Jahrhundert
Introduction, Edward Arnold, London, KarlSiebig,''
1% 0,234 pp-,f 11,50,pb.f4,95.
mit'' Ernst Busch. Eine Dokumentation,
Christian W . Thomsen, Das englische Rowo/t ReinGk, 1%0, 267 pp., DM. 16.
Theater der Gegenwart, A. Bagel, Dûs- Renate Wuck,Woh ang Heinz.Denken.
seldod,1% 0,330pp.+ Bildteil,DM.48.
Handeln. Kâmpfen, Henschelverle ,
Berlin,1* 0,208pp.,125Abb.,DDR M 35.
Dezorgvooroordeelen presentatie wordt CurtBois,Zu wahr,um schönzusein,Hener,nu deRevell geschiedenis stilu n haar schelverlag,Berlin,1* 0,1G pp.,210Abb.,
voltooiingnadert,nietminderom.Socinnl- DDR M 22.

historischecontext(diedegemeenschapsE.Busch (1M -80),debelichamingvan de
seerde beroepsgezelschappen), theater- Duitse 'rode'acteur,zangervancommunishistorische opvoeringspraktijk (van speci- tischestrijdliederen,Brecht-vaandeldrager,
spelen zieten doetevolueren totgeprivati-

seke theate= imten,speeltechniek,tekst- kri
jgt,n.a.v.een tv-slm,een biogrv schconventietotreceptiemechanismen),gezel- analytische doorlichtingzonderalte sterke
schapsgeschiedenis (herkomst, institu- interpretatie naarachtergrondenen motivatievorm,repertoire,sti
jlvariatie)en tekst- tie;weliswu r geen monument,mnnr een
geschiedenis(vanallegorieenmorziteitals functioneel-reconstruerend portret van
autochtonevormenoveritalianiserendeim- menseli
jke dri
jfveren achtereen symboolportadaptatienaardeaanvangvandeEliza- functie,nuchter,detilri
jk,lstandeli
jk.W.

bethunseautonomie)stnan erzakelijk en Heinz (o1M ), DDR-acteur, re/sseur,
helder nu st elku r in nuchtere feiten en theaterleider (Deutsches Theater Berli
jn)
vea olgensindeanalysevandestructurele legt een wat vroegti
jdig testament neer
constructie van het theater in samenhang waarin zi
jn artistieke loopbaan (o.m.de
meteen veranderende mutschappi
j,met emipantenti
jd te Zurich)parti
jdig-ideolotelkensnuttigeverwijsbibliogro e.Salgado gischbreeduitgetekendwordtmaarookzi
jn
voertde vertrouwde vogelvluchtuit.Hi
j veleopstellenoverdeeigenarbeidin dienst
selecteertvolgens zowelhistorische hoog- vaneeni
dee-ideulzi
jnpertinentegetuigetepunten als persoonli
jke klemtoondrang, nissenvan een theaterwildieartisticiteiten
opgesierd metsubjectieve uitspraken;de levenshorizonstructureelhebbenverenild.
syncretische kracht van zi
jn beoordeling C.Bois(01* 1)iseen Duitsacteur,netmet

94

helemnsltopvedette m> reen type-steunbasissguurdie voorstellingen mede wistte
doen kantelen in de verlu gde inteœretatiedchting,een 'vakmu 'indebetere bete-
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wisselende accenten zsgevolg van genre-

wetten.De dramatisce tekstiseen (letterlijke én metlodsche) weer-spiegeling
van de arbeid van de literator;zoals een

kenis.Hi
jbabbelthierprettigin delegen- be y-builder zi
jn lichum construeel uit
de scheBerli
jnsetoon vanenfutteG ble reeds Mnwezige voorwu rden, zo conenlevenscabarettistwurmeeMjzoweleen stmeel de auteur (tegelijk ook de vernuchtere professionv teit is een geldige beeldingsarbeid van de personages) via
obsessieinnemendvolschzkselacNestot tnnltekens:de auteurzs compositor,niet
inzicht verheft,wurbi
j de anecdotische zscreator.Detheorieli
jktmegeforceerd,
snapshotsen rolfoto's een meer du enkel de tekstissteengoed,sfeervol,sterk verillustratievebi
jdragevelegenwoordigen. woordend, dreigend, akelig, roltechnisch
gee neerd,interactioneelmet gewiekste
C.Tindemans doseing.

Spectaculum 32, Surhkamp, Frane rt,
C.Tindemans
1% 0,2% pp.,DM .20,
E- in Sylvanus, Stûcke, Suhrkamp, Ursula Spreckelsen,Die Konzeption 'FaFrankfurt,1980,2% pp.,DM .18.
mily ZTe'im zeitgenössischen englischen
BodoKiçchho% Bodymuilding,Suhrkamp, Drama,Peter Lang,Frankflll/Bern, 1% 0,
Franlurt,1%0,161pp.,DM .7.
2/ pp.,sFr43.
Spectaculum 32 bevatTh.Bernhardsmeest
recente dramatekst Vor dem Ruhestand,
een sterk personagestratageem volsubversieve taligheid en gedragsconfrontaties,en
hetdebuutvan K.Pohl,Danahm derHimg.
e/ auch die Frau, een duel tussen een
oudere overheidssguur en windstreekloze
studentin die elknnr politiek en erotisch verkennen maarerenkeldedx dservaringaan overhouden;beideteksten worden begeleid door een net-niet-surrealis-

Dezethematolo/schedissertatiegaatineen
dozi
jn recente Britse toneelstukken (van

J.B.M estley,A.Wesker,G.Cooper,E.
Bond,H.Hnter,J.Hopkins,D.Hnner,P.
Nichols,D.Storey,D.M ercer,J.Mortimer

enP.Terson)nahoedegezinsgegevensgeprocammeerdengeportretteerdstM n.Een

gammavanpolireopposities(gezonde/bedreigde,spanning,rollenspel)komteruitdie
vervolgens,mnnrtoch weliets te automatisch, tot grondoriënteringen gereduceerd

tischeschetsvanB.Brecht(DerBettleroder worden (contactloosheid, communicaDertoteHund,1919),een dialectstukvan tiemoeili
jkheden, autonomiewens, domiM . R eisser (Der starke Stamm, 1945) nantietendensen).Watbeperktin omvang
wu Hn de huidige Beierse tekstschool al en stre is een slothoofdstuk datnaar de
herkenbaar wordt,en H.H. Jahnn (Die structurele verantwoording zoekten diein
TrûmmerdesGewissens,1* 1)eenaltehe- de deïndividue seHng door de roldwang
vig metgebeurtenissen opgevuld kernener- vindt,waar zich bovendien ook een esgieprobleemstuk datwelde huidigeveront- thetisch conceptvan realiteitsopvatting en
rusting vooruitdenktm> rdramatisch ver- spruksti
jlbijaansluit.

ongeluktis.E.Sylvanus(Korczakunddie
Kinder,1957ilanPalach,1X 1isanssouci,
1X 3,over Tucholsky;VictorJarai, 1979
imponeel door geconcentreerde veront-

waardi/ng en thematische gevoeligheid;
dramatischishi
j,entoezelfsvernieuwend
mnnrtevensergongeli
jk,jaonevenwichtig,
meerdocumentvanhuidigbewustzi
jnsreliëf

C.Tindemans
Gheorghe Stanomir,Die rumânische Dramatik nach /W 5. Versuch einer Standortbestimmung und âsthetischen Wertung,
Peter Lang,Frankfllrt/Bem ,10 9,3% pp.,
sFr.50.

danvan dramatisch vermogen.B.KirchhoF

(o1M8) schri
jftBodymuilding uitalsver- Wat deze Roemeense emivant over de
hnnl,als drama en als essay,mettelkens

communistisch-geïnspireerde dramatiek se-
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dertlMsschri
jft,isuiterurdvoormi
jniette en gebm ikt de methode enkelterminolocontroleren.M eaandachtgaatdusnnnrde gsch zsonderzoek n>rdevorm van de
gehanteerdecriteHaendewi
jzewuropMj sigms
'é;hetme ieuze adjecuefkan echter
tothetformuleren van oordelen komt.In4

derelevant-nieuwelectuurwu rdenietaan-

pHncipiëleddelingen g>thi
jergdetaille-

tasten.

rend na welkedoctrinaireM ndachtspunten
werdenopgelegdenwatdu risuitgekomen:
C.Tindemans
het actuele revolutiedrsma,het ideëel-anticiperendehistoHsche drama,hetmoderne Georg-MichaelSchulz,Die oberwindung
amusementsstuk, het existentiële sociale der Barbarei. Johann Elias Schlegels
drama indeactuiiteit;alsrichtauteurstre- Trauerspiele, M . Niemeyer, Tûbingen,
den op A.Baranga,M .Sorescu,1.Biesu, 1% 0,130pp.,DM.38.
A.MirodanenT.Popovici,telkensomn'ngd

meteenstelofplichtbewustere/emauteurs In dereedsvri
jgrondige analyse van het
oflistige dissidenten.De vnnk ingehouden
Aux eungsdrama trachtdeze studie enige
coaectiesM ntebrengendiezowelhetindimoeili
jk te onderscheiden tussen weten- vidueleinteo retatiebeeld vanJ.E.Schlegel
schappeli
jkecommentnnrenlevenscontext.
Een Footdeelvan de editie wordtingeno- raken alsdatze dealgemenegeestesinhouwoede van de auteurmnnkte hetweleens

men door een uitvoerige bibliogro e (in
Roemeensemeprookinanderstaligeedities)
diehetmogelijkmnaktzoweldetdeellvertalingen na te gaan zs de dramahistorische
begeleiding teraadplegen.

delijkeaspecten van deliteraireen mutschappeli
jkeperiodencontextnieuweregegevens ontlokken en toevoegen. Met een
close-reading-techniek disseceert S. de

mytholo/scheenhistoHschedrama'senhi
j
weetde stelling oveluigend te maken dat

uistSchlegeldetoenaderingtotdeGriekse
C.Tindemans j
antiekeinspiratieheeftgezocht,een andere
John Tulloch, Chekhov. A Structuralist
Study,Macmillan,London,1980,225pp.,f
15.

A.Tsjechowsleven werd op geli
jkewi
jze
besteedaanzi
jnpraktischlevenalsartsen
zi
jnideeënleven zsauteur.S.'sstratege
bestaaterinTsjechowsoeuvretebenaderen

benadering van Shakespeare op g= g heeft
gebmcht en het begrip van het humaniteitsdenken sterk heeftbevorderd doorde
idee van de 'held'te problenlatiseren.I:t

allesplutsthem chronolo/sch een eind

v* rHerderen diensinvloedophethistorischedrama;bovendien isde doorhem geprefereerde vormgeving van het treurspel

etzonderditnieuwebegriysdenkenm.b.t.
vanuitdehistorisch-idealistischepositievan ni
he
verschi
jnselgeschiedemsteverklren.
een socie bewustdokterdie,in tegenstel- Ett
hisch proressiviteitsdenken schakelt
ling tot het wanhoops- en tragediesyntentieel het burgerli
jk-socize progresdroom,deti
jdgenootplutstineen gezond po
siedenken uit.
perspectief en de sociale slosose van de
vakmanprojecteertalsdeauctoriëleintentie
C.Tindemans
van deliteraire analist.Dezestudie is,met
sociolo/schjargontopzwur,wellichttoch
te eenzi
jdig-'simpel'om deliterirhistoH- Spectaculum 33, Suhrkamp, Fru kfurt,
sche energie van Tsjechow Hmpellooste 1% 0,324 pp.,DM .20.
verklren,voorz bi
jzijn op zich gunstige
hanj n>r tym loge. œ zonder twi
jfel œ teksteditie van 4 recente Duitstllige
schtterende analyses van bepe de per- dramateksten (M. Frisch. Tri
ptychon;
sonages(bv Versjinin in Dedrie zusters, H. Mûller, Die Hamletmaschine; B.
Lopakhin en Trosmow in De kersentuinj Strauss,Gross und klein,.P. Weiss,'die
vernieuwenechterdeTsjechow-kennis>n- Ermittlung) is niet zondermeer een conzienli
jk.Wurom echter'structurzistisch'? junctuureelbepnnldeherdmk;hierligtde
S.plutstzichinhetspoorvanL.Goldmann

voorlopig-desnitieve versie na de vele
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nu st 'Het Slangenei', 'Het uur van de
W olf', 'Een Passie', 'Beroering', en
er comm entaar bi
jgevoegd die onstnnn- 'Schreeuw zonderAntwoord'.
sachteryond,stm cturele kenmerken en
Ericde Kuyper
subjectleve betekenis inhoudt.4 belanjtoetsingen op de scènezelfin de voorstellingenreeksen. Diverse essayisten hebben

ri
jketekstenkomenzotegengunstigepri
ls
terbeschikking.
C.Tindemans

T. Brasch, Engel aus Eisen, Suhrkamp
Verlag,Frankfurt,1* 1,245 pp.,DM .12.
T.Achtembusch,DerNegerErwin,SuhrkampVerlag,Frankfurt,1% 1,102pp.,DM.
16.

J.Giono,Oeuces Cinématoqraphiques,
Irill)l

1938-1959, Ed. Gv imard/cahlers du Cinéma,Paris,1980,309pp.
Nu de markantste Duitse slmsdoor51m-

1.Bergman,HetSlangenei,A.W .Bruna,
Utrecht,1980,315pp.
1. Bergman, Dans van de Harionetten,
A.W .Bruna,Utrecht,1981,127pp.

makersgemaaktwordendievoomameli
jkin
de literatuuractiefzi
jn,is hetmMrvanzelfsprekend datnu stde5lm ook telkens

'tekstenbi
jdeslm'verschi
jnen.Menkanin
hetgevalvan Brasch en Achternbusch in-

derdud moeilijk van klassiekescripten of
Hethoefteigenli
jknietzozeerteverbazen drnniboeken spreken;bi
jAchternbusch is
dateen NederlandseuitgeveHjsteevastde heteen minofmeerdoorlopendetekst,bij
dre boeken van een slmerals1.Bergman Brasch zi
jn hetdialogen opgevolgd door
uitbrengt.Hetsuksesvan dezecineastver- teksten rond hetthema.In beide gevallen
klnsrtnietalles(de druiboeken vanbi
jv. veelfoto's;DerNegerFrw'fa wordtvergeFelliniwordennietregelmatigin hetNeder- zeld van heelwatkleurenfoto's.Ik kan me
landsvertu ld)!Deleesbaarheid van deze niet aan de indruk onttrekken dat dit altekstenis,datmoettoegegeven worden,erg lemaaleenbeet
jete veeleerisvoordeze
groot.ln de eerste plutsomdatBergmans auteurs...De Franse schri
jverJean Giono

zelfzijnslmsontwerptalseensoortleestek- (gestorvenin 1X 0)heeftsteedseen nauwe
sten-hetzijndusgeenechtedrnniboeken, betrekkinggehadtotdeslm.In dezeeerste
mettechnischebeschri
jvingen,enz.Hetzi
jn bundeling-voorhetgrootstegedeelteonuitsterke verhalen, dramatische situaties en

gegeventeksten-werdendraaiboekenopge-

veelsnedigedialogen.Bi
jhetlezenvandeze nomenvoorslmsdiemeestalnooittotstand
teksten vielmijook ophoe weinigik het kwamen.Hetis een eigen bewerking van
beeldmiste(ditbi
jdeteksten vandeslms zijnromanLeChantduMonde,ennogeen
die ik nietgezien heb),hoe weinig ook de drietalandereRmprojecten,waarindethetekstbijmi
j(voordegezieneslms)slmbeel- matiek van deromanciertotuitingkomten

denopnieuw inherinneringbracht.Natuur- ook hetfeitdatGionoinfeiteeen ongeluklijkkonik eenenanderMnvullendoorde kigeverhoudingheeftgehadtothetmedium ,
krachtigevelolkingendieikmi
juitBergman- dathem sterk aantrok,ofin een verkeerde
slms heinnerde, mnxr voor het periode voorde 5lm heeftmoeten werken.
overigezit(bi
jna)allesreedsindetekst.Dit Een tweededeelvolgt.
zegteen en anderook over hettalentvan
Bergman...Indeeerstebundelingtreftmen,
Eric de Kuyper
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lnjulij1.stondenD.Berriganenzi
jnPloegschaarAchtindeVSA terechtwegenssabotage
vandefensiemateriaal.DerechtzittingenveroordelinggavenBerrigan nogeensdekansom

dedri
jfverenvanzi
jnonvoorwaardeli
jkverzettegenkernbewapeningmetkrachtenklem te
bevestigen.

J.F.MALHERBE,Ethiek en menselijkeedelijkheid

l08

Derecente ontwikkelingvandebio-medischewetenschap en techniekbrengtonontkoom-

baarmetzichdat-aldanniet-ingri
jpeninhet'natuurli
jk'verloopderdingensteedsmeereen
vri
je beslissing wordt,die demensmoreelteverantwoorden kri
jgt.Op grond van een
interdisciplinaironderzoek,aanhetonderwerpgewi
jd,probeertdeauteurdeeigenli
jkeinzet
endraagwi
jdtevanhetbio-ethischedebatzo scherpmogeli
jkteomli
jnen.

BENI EKKA,HetIndiase federalisme uitgedaagd

l28

VooreensubcontinentalsIndiaisfederalismedeenigdenkbarestaatsvorm.Deveelvuldige

regionalistischetendensenhebbenechtertotdeoprichtingvansteedstalrijkerdeelstaten
geleid,waarbi
jde hanteringvan 'taalkundige homogeniteit'alsvoornaamstereorganisatiecriterium evenveelnieuweproblemen opriep alsze oudere -ten dele-had opgelost.

LEO LOEW ENTHAL,H umaniteiten comm unicatie

l40

Hetvitaledebatoverfunctieenbetekenisvandemenseli
jkecommunicatiedreigtvastte
Iopen in hetsociologische,haastlouterkwantitatieve onderzoek van de massamedia.De
auteurbepleiteen dringende herbezinningop de humanistischeen humaniserenderoeping

vanhetmeegedeeldewoord.Hi
jberoeptzichdaarbi
joponverwachtegetuigenalsPlato,J.
Smith,EzraPound,Coleridge,Eliot,StuartMillen Nietzsche,diedemoderneontwaarding
van decommunicatie hebben voorvoeld ofaan dekaak gesteld.

J.KUIN,Een derdegeneratiekatholiekeromansin Engeland

l53

Sindshetbeginvandeeeuw bekledenkatholiekeEngelseromancierseenuitzonderli
jkeen
erkendeplu tsindeliteratuurvan hun overwegendprotestantseIand.Nadegeneratiesvan
G.K.Chestertonen Graham Greene melden zich thansDavid Lodge en Anthony Burgess

>n,dieverhalenderwi
jsenonomwondendecrisisvanhetkatholiekbewustzi
jnvertolkenop
hetterreinvande(seksuele)moru lenhetgeschoktekerkbeeld.

PHIL MERTENS,GuyVandenbranden.Kunstenintejratie

l68

Hetgesprektussenkunstenu renauteurlegtdehistorischeenartistiekeachtergrondenbloot
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D aniel Berrigan,een profeet staat
terecht
PaulBegheyn

'Vandaagworden wegered d* ronzegeestnietlangertelatenberusten in de

bestaandewanorde.Geestelijk Ieven heeftaltijd œn vermogen totoler
ingehouden.In een maatschappM aIsdeonzekan gœstelijk leven slechts
revolutionairIevenbetekenen'.DitcitaatvandeItaliaanseschrijverIgnazio
Silonegebruikte DanielBerrigan alsmotto in an briefdie hijinjulij.I.
stuurdeaaneen vriendinNederlanden waarinhijzeerrealistischaankeek
tegen het vonnis dat hem en de andere Ieden van de Plowshare Eight

(PloegschaarAcht)tewachten stond.'Een aangeboren blindheid enrancunejegensonsheeftZijneEdelachtbarevanmeetafaangekenmerkt.Dat
Iiethijnogalopenlijkmerken,nietalleenin derechtszaal,maarook ineen
reeksvan watjeallœnmaarkarakteriseren kuntalshaat-brieven,diehij
schreefterwijlonzezaaknogsteedshangendewas.Hetlijktironischdat,nu
ik zestig wordt,de gevangenisœ n goede keuze is.Ik vermoed dat oude

honden nietgemakkelijk nieuwekunstjesIeren.DatIevertmisschien een
aanwijzing op v* r hetgedrag van nietalleen degenen diebommen maken,m aar ook van hen die bom m en in elkaar slaan. Van al degenen die

na onsactiesondernamen,in Texas,Californiëen New York,zijn wijde
enigendienognietveroordaldzijn'.LanghoefdeBerrigan echternietop
zijnverx rdelingtewachten.Op28julikreegMjhetvonnistehoren:drie
tot tien jaar gevangenisstraf wegens inbraak, beschadiging en samenzwering.Dezwarestraf,zoalsdiex k eldersin de VerenigdeStaten wordt
opgelegd,duidter volgens vredesactivisten op dathun boodschap en hun
volharding ernstig genom en worden doorde gerechtshoven.

Drie dagen nahetvonnisvernietigdeeen hogere rechtbank hetvonnisen

stelde borgtochtop betrekkeli
jk gemakkelijke voorwaarden voor voor
degenen dietevoren nogniettegenborgtochtvri
jgelaten warengeweest,
en handhaafdedeborgtochtbi
jdegenen aanwiedezealeerdergeboden
was.Zodoende konden DanielBerrigan en drie anderen op 31julide
gevangenis weer verlaten.lnmiddels is men in hogerberoep gegaan op
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grond van hetfeitdatde verdediging systematisch werd buitengesloten

tijdenshetproces,datwerd voorgezeten dooreen rechtermetde ironischerwijze onheilspellende naam Salus.Momenteelwordt erover dit
proceseen speelslm opgenomen,waarin de ro1van de rechtervertolkt
wordt door M artin Sheen,hoofdrolspeler uit de befaamde Apocalypse
N ow.
Om wieen watginghethier?DePloegschaarAchtiseen groep van acht
personen,die hun naam ontlenen aan de oud-testamentische heilsprofe-

tie: 'volken zullen hun zwaarden omsmeden totploegscharen en hun
speerpunten totsnoeimessen.Geen volk hefthetzwaard meertegen een

anderendeoorloglerenzijnietmeer'(Jesaja2,4;Micha4,3).Behalvede
jezuïetDanielBerriganmakenvandiegroepdeeluitzijnbroerPhilip;een
joodsetheologiestudentvanYaleUniversity;eenpriesterdiealsmissionarisindeFilippijnen en Braziliëgewerktheeft,eneenadvocaat,beiden
uitBaltimore;een schrijverdiein een armenwijkvanNew York werkt;
een religieuzediezich inzetvoorgehandicapte kinderen in EastH arlem ;
en een grootm oederuitHttsburgh.

Op9september1980warenzi
j,naenkeledagenvangebed,om kwartvoor
zeven 'smorgensdewapenfabriek van GeneralElectricin KingofPrussia

(Pennsylvania)binnengelopen,op weg naareen kamerwaarvertrouweli
jkeblauwdrukkenenneuskegelsvandeMark 12-A raketwarenopgeborgen.Deneuskegelsbewerktenzijmethamersen overdeblauwdrukken
gotenzijhun eigenbloed uit,datzi
jin babyiessen hadden meegebracht.
Vervolgensknielden zijneeringebedshouding,enzongen:'Ontwapenen
leef!Ontwapen en leef!'Bi
jnaonmiddelli
jk stormden bewakersen personeelde kamerbinnen en zagen daartothun ontsteltenis de gedeukte
gouden neuskegels op tafelliggen,metdaarnaastde blauwdrukken vol

bloed.'Datwasimmersdewerkeli
jkeboodschapdiezetebiedenhadden',
herinnertzich een van deAchtlater.Elk van deneuskegelswasbestemd
om een wapentevervoerendatdertigmaalsterkerisdandeatoombom die
Hiroshima vernietigde.

GeneralElectricishetop viernagrootstebedrijfindeVerenigdeStaten
dat'levert'aan hetM inisterie van Defensie.Defensie besteeddein 1979

ruim tweemil
jarddollarnnnGeneralElectric-produkten,d.w.z.bi
jna10%
vanhunjaaromzet.Hetbedrijfleverdeinhetzelfdejaarvoor101mil
joen
dollarwapens aan landen meteen dubieuze reputatie op hetgebied van
mensenrechten.M aard> rheeftdegewonemanofvrouw dieeenm ixerof
stofzuiger van hetmerk G .E.aanschaft,weinig weetvan.
Deactievan dePloegschaarAchtheefttalvan mensen getro/en doorhet
symbolisch karakterervan.Een krantin Philadelphiaplaatstedevolgende

PaulBzgheynlDanielBerrigan,eenprofeetstaatterecht

10l

ingezonden brief:'Zoals David gingenzi
jonzeindustrieel-militaireGoliaths binnen,niet metgranaten,nietmet dynamiet,maar methetgereedschap Van een timmerman,eenhamer,datspeciale werktuig van de

TimmermanuitNazaret,diezi
jnbloedgafvoorhetleven vandewereld.
Daarom gaan zijde gevangenis in,en zijdoen datop een geweldloze
manier.Hun gevangenisleven wordteen priesterlijke du d,een liturgie
waarin zi
jhun lichamen latenbeantwoordenaan hunwoorden.Vraagje
watdeBerrigansaan hetdoenzijn?Zi
jzi
jn aan hetproberen om doorte
dringentotonsgeweten.Onzewapensvanwaanzinzijneenwegtendode,
nietten leven.Onze God gebiedtons om hetleven te kiezen'.

Belangrijkernog wasdeverklaring die device-provinciaalvan de New
Yorksejezuïeten uitgaf,nadathem niettoegestaan was om getuige à
déchargetezi
jnindezaakvandePloegschaarAcht.'lkherinnermeeen
verschrikkelijke,ziekmakendegebeurtenisvaneenaantaljarengeleden,
toen een zieke m an de H età van M ichelangelo in de Sint-H eterm eteen
hameraanviel.M aarde ham ersvan dePloegschaarAchthebben schade
toegebrachtaan ietsdatdu rvan hettegendeelis,de Mark 12-A oorlogs-

kop,een symboolvan dood,haaten kolossale onmenseli
jkheid;een
M nvalswapen dathetevangelieparodieert:'Watgijnietwiltdatu geschiedt,doe dat een ander aan'.De schade van 28.000 dollar zou het
Pentagon vier seconden kunnen laten draaien of een achtste kunnen
tinancieren van de weekendsdie de presidentin Californië doorbrengt.
Die schade maaktdusnietzo barveelindruk op mi
j'*Dezeverklaringis
m etnam e van belang,om dathet veelkritiek op Berri
gan bijvoorbaat

onschadelijk maakte,metname van kerkeli
jkezi
jde,inclusiefvan sommige van zijn medebroeders.'Dejezuïeten van de Provincie van New
Yorkhebbendevoorranggegevenaantweebelangrijkesocialekwesties:
hongerin dewereld en bewapeningswedloop.DanielBerrigan heeftvan

zijnProvinciedezendinggekregenvoorhetdienstwerkvanvredeenvoor
de inzettegen kernoorlog en verspreiding en wapens'.

Deactie van dePloegschaarAchthad ten doel,om ti
jdenseen proces
openli
jkdekernwapenindustrieaandekaaktestellen.DanielBerriganzei
daarover:'In hetOude Testamentvernietigdehetvolk van God vaak het
'eigendom 'van degenen die Baalaanbaden.En in hetNieuwe Testament
vernietigdeJezusook eigendom a1shetslechtwas. W e kozen ervoorom
nucleaire idolen tevernietigen opdatmensen zouden kunnen overleven.

Alsik inJonestowngeweestwas(waarik 1978M mensenopbevelzich
vergiftigden,P.B.),danzouikgeprobeerdhebbenom devatenmetvergif
tevernietigen,voordatzegebruikthadden kunnenworden'. 'Wi
jzi
jngeen
misdadigers',voegde een ander lid van de Acht eraan toe, 'zi
j die de
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Jouw woord wordtin onsgeboren
(psalm 12)

Heer,jehebtgezegd
moord wordtgesmeed in hethart,dan
schiethetuitde schede:een woord
ontschiet- meeris niet nodig.

Jànushoofdig,draaithet hart,draaitm ee
metelke wind.
Heetofkoud,hetbrandt:heet,koud
verziekt,gekronkeld,
onze vooruit-dan-maar betrouwbaarheid
Media maken ons gek,op muren
van spelonken beramen dem onen
hun wetteloosheid kondigen aan

a1sjachtigedwergen
JOU W D W ERGACHTIGE TOEKO M ST

Stem men,gekibbelvan stem men;
ingewanden rommelend als riolen

kringloopvansli
jk
gbeloften beloften)
En de grote zielsonthutsende

supermenseli
jkedonderaars
spelen tothetuiterste

hetspeldatjijnooitspeelde Leugens!een theofanie van leugenaars
trektteisterend de wereld binnen
Dan
alseen kiem ,onbelemmerd
teerals de pasgeborene

wordtjouw woord in onsgeboren
O wees

terwillevan mi
j
vroedvrouw voor dat ogenblik

(uitLuncommon Prayer.A Book ofPsalms,New York,1978.)
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wereldin nucleaire slavernijhouden,zi
jn demisdadigers.Hetwasonze
hoop datderechterofdejury onzeverplichtingjegensGod,hetinternationaalrecht,deRegelsvanNeurenbergendeVerdragenvanDenHaag
zouden willenzien endietoepassen op onzezaak.Ondanksdeverdraaiin-

genvanhetAmerikaanserechttrekkenwi
jhetrechtvanGeneralElectric
enhetPentagon om voorbereidselentetreFen voormassamoordintwijfel'.
De poging echter om het proces te laten dienen a1s een forum over

nucleaire ontwapening,misluktebijnageheel.Dezaak diende in MontgomeryCounty,deri
jksteeneenvandemeestconservatieveprovincies
in de VerenigdeStaten,waarAlexanderHaig entweeandere ministersin
Reaganskabinetvandaan komen.De tien getuigen à décharge,onderwie
bisschoppen,expertsop hetgebiedvan kernenergie,internationaalrecht,
biologie en psychiatrie,kregen geen toestem ming te spreken,aangezien
de rechterde rechtsznnlnietde geëigende plu ts 'voor sociale ofmorele

kwesties'achtte.Eenbelangrijkeoorznnkvan de'mislukking'wastevens
de verminderde belangstelling en somszelfs vi
jandige houding van de
media.DanielBerrigan,schrijvervan dertig boeken,winnaarvan een
drietalliteraire pri
jzen,wiensportreteensdekaftvan Time Magazine
sierde,zorgdemetzijnactieinKingofPrussiaslechtsvoorweinigkoppen
indekranten.Zelfdoethi
jdaartamelijk onverschillig over:'Delu tste
jarenhebika1seenschraletroostervarendatwatwehebbenkunnendoen
ietsheelernstigsengewetensvolsheeftmoetenzijn,wantdemediawaren
nietindebuurt,enjehadnietdatsoortmedia-betoveringinjeooghoeken
waardoorjedingendeedzonderjezelfenjemotievenenjelevengrondigte
onderzoeken'.
ln ditverband zeiPhilBerrigan op een gegeven ogenblik dat,ook alsde

actienietszouuitwerken,hijhettochzoudoen.'Datduidtopeenverandering in ons beiden',legtzi
jn broerDanieluit.'We moeten hetidee
opgeven dathetper se een eFecthebben moet.W e hoeven niet stilte

bli
jven staanbi
jderesultaten.Gewoonconstaterendathetietsgoedsis,
endanverder.Ermoestietsgebeuren,en wekondennietlevenzonderiets
te doen.H etishaasteen wetdathoegroterhetgevaarvoorhetleven is,

deste moeili
jkerhetisom hetaan tekunnen oferietsaan tedoen.De
atmosfeeristegenwoordigverpestwatbetreftburgerlijkeongehoorzaamheid,maardatisjuistdeti
jd waarop hetdestebelangri
jkeris;hetiseen
soortaanduiding ervoor'.

Hetproceseindigde letterli
jk in algehelestiltevan de kantvan de verdachten en hun verdedigers.In een gestencilde briefaan 'allen die aan
onze kantstonden,metonsmeegingen,metonsbelastende documenten
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verbrandden,metonsderechterlijkekluchtdoorstonden,etenenonderdak verzorgden,de telefoonbeantwoordden,de vloeren veegden,enz.,
enz.',

schreef Berrigan pa O oop in zijn zo markante eigen sti
jl:'De
tekening van hetprocesin dekrantzegtbijna alles.Hetwaseen soort
Stonehenge ogenblik in degeest.Adviserende advocaten die wegliepen,
achtvan onsdie metde rug naarde rechterstonden,en de mensen op de
publieke tribune die één voor één opstonden en hetzelfde deden.Een

massieve muurvan wilskracht,een verbazingwekkend zwijgzaam Nee
tegen debelacheli
jkepoppenkast.W i
jwerden veroordeeld op drietenlasteleggingen (van de oorspronkeli
jke zeven,P.B.).Tja,watmoetje
doen,alsjeernietbepaaldveelzin inhebtdatzejegevangenisuitelkaar
halen,en alsje nietwilt datze de werking van je industrieel-militair
complex nogingewikkeldermaken?W ewachtendeveroordeling af.W el

eenblekezingezienonshartstochteli
jkevoornemenom doortegaan met
onsverzettegen de machinerie van degrote dood.W e bereiden nog een
actie voorin Riverside Research,die spelonk van krom me geesten,die

gerichtis(ikzweerhet)op detheorieenpraktijk vanoorlogvoeringmet
laser-stralen.W e zullen een nachtwake houden en bidden,en sommigen

van onszullengearresteerdworden op deVri
jdagdieweGoed noemen.
MogePasenonsmetbazuingeschaltevoorschi
jnroepenuitdegravenvan
vreesen traagheid.Graven waarvan deingang versperd ismet-raketten.

Kom,machtigeengel,ro1ze opzi
j!'
Ti
jdenshetproces kwam in een indrukwekkend getuigenis ter sprake,
vanuit w elke achtergrond DanielBerrigan handelt.'
lk heb mijn actie
ondernomen op grond van mi
jngeweten,terrechtvaardiging.Alsikki
jk
naardetijd waarin mijngewetengevormd werd,dan kom ik uitbi
jons
gezin,datarm was,en bi
j mi
jn oudersdie heelsimpelleefden watze
leerden.Ofschoonzi
jarm waren,deeldenzi
jmetanderenwatzi
jhadden.
Detweedeinvloedondergingikindejezuïetenorde,waarikintradtoenik
zestienjaaroudwas.lkrealiseermedatikzestigben,endatiknooitiets
anders geweestben dan jezuïet,priesterjezuïet,mi
jn hele leven lang.
Vandaag dedag zijn erjezuïeten overalin Latijns-Amerika,mijn eigen
broeders,die in de gevangenis zitten,die gemarteld worden.Velen van

henzijn vermoord.Aandemurenvan onzecommunauteiten,zowelhier
alsdaar,hangen foto'svanvermoorde,gekerkerde,gefolterdepriesters,
die ergens voor stonden omdat ze ergens in geloofden.Die gezichten

achtervolgen mij dag in dag uit.En ik vraag me af:Hoe kan ik zo
besluitelooszijn metzo'n voorbeeld voorogen,een voorbeeld uitmijn
eigen tijd!Ditisietsmachtigs,om doorgeloften onderling verbonden te
zijnmetmensendiehunlevengegevenhebben,omdatzi
jnietgeloofdenin
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massamoord,omdatzijzulke misdaden nietin hun naam wilden laten
voortbestaan'.De afgelopen maanden heeftBerrigan twee nieuwefoto's
van medebroedersaan demuurkunnen hangen,wantin aprilwerd in de

Filippijnen de 58-jarigepastoorGodofredoAlingaldoodgeschoten,enin
juniisin Guatemalade3s-jarigeLuisEduardo 'Cuache'Pellecerspoorloosverdwenen.

VanjongsafaanheeftBerrigantrouw willenzi
jnaandatoorspronkelijke
visioen,waarbijvoorhem eencompromisevenonmogelijkwasalsonverschilligheid.'Ik ben hetbeu om partijte kiezen,datwilzeggen,datik
oorlog,koud ofwarm ,beu ben.En alleswatin debuurtdaarvan komt,of
zich inbeeldspraaka1szodanigaandient,bedrogen ideologischelisten-ik
ben hetbeu.Verraad van degeest,gebrek aan meeleven,verwaarlozing
vandearmen-ikben hetbeu.M inistersvanbuitenlandsezaken metalhun

werkenenijdelheden -ikben hetbeu.Folteringenengeheimepolitieen
hethelecomplex van fascisten en deretoriek van links-ik ben hetbeu.

Zoals Lazarus die zijn grafuit komtgewankeld,kan ik alleen maar
kreunen :W ehebben van ditallesschoon genoeg ;ditallemaalheeftvoor
onsafgedaan'.

MorelecontinuïteitisvoorDanielBerriganbelangri
jk,watdeconsequentiesook mogen zijn,want,zegthi
j,'Ik geloofnietdatmenseli
jk vlees
bestemd isom te branden.Hetiseen ontzettende manierom,zoalsik in

feitedoe,jeleventebestedenaan bezwaarmaken tegen hetdoden van
mensen.Hetisalsofjeweerinhetstenentijdperkbentaangeland.Jezou
een menseli
jke gemeenschap willen opbouwen met bepaalde gemeenschappeli
jkevooronderstellingen,endatkunjegewoonniet.Hetis
zoietsalsleven in een hol,en rond een vuurgezeten discussiëren ofwe
naarbuiten zullen gaan om mensendoodteknuppelen en op teeten.Alsof

dateen serieuzekeuzezouzijn.Alsikdiegoedgeklede,zelfverzekerde,
professionele mensen,vooralgodsdienstige mensen,zie die volslagen

onverschillig staan tegenoverde afschuwelijke wending die de wereld
neemt,dan heb ikhetgevoelalsofik nietin diewereld thuishoor.lk vru g
m e af waarik thuis hoor'.

Diehoudingishem indeloopderjarennietindankafgenomen.Hetfeitdat
hijtegenhetdodenvaniederleven was,brachthem tijdensdeoorlogin
Viëtnam in cov ictmetpolitiekeenkerkeli
jkeautoriteiten,een coniict
datuitliep op verbanning en uiteindelijk enkelejaren gevangenisstraf.
Verdertraden cov icten op metdejoodselobbyindeVerenigdeStaten
wegens een speech voorde Arabisch-Amerikaanse Vereniging in 1973;

met pro-abortus-groepen;met Engelsen vanwege zi
jn steun aan de
Noordiersehongerstakers;m etbepaaldesectoren van katholiek links;en
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zelfs metenkele familieleden.

W erkenvoorvrede,inzetvoorhetleven,bli
jktvaak eeneenzaam avontuur.M aardatisnueenmaaleengevolgvanzi
jnopvattingvanzi
jntaakals
priester:'lk ken geen edelerdesnitie van ambtdan :waarheid vertellen,
waarheid leven.God is die W aarheid.En de liefde voordie W aarheid
wordt voortdurend getoetst in geweldloze daden.Als we onszelf niet
blootstellen aan derealiteitviaacties,dan zullen veledelen van onze ziel

induisternisgehuldblijven.Dezielgroeitpasalszijdedoodweerstaat.De
angstom datte doen kunnen weQverwinnen,doorgezamenli
jktehandelen.Wezijn alschristenen dusnietgedoemdom tekiezen tussenhet
kwade en hetminderkwade'.
Ook op eenandere maniersteltDanielBerriganzichblootaan derealiteit.

Driejaargeleden ishijbegonnen tewerken,een dag perweek,in een
ziekenhuisvooropgegevenkankerpatiënten,allena/ om stiguitdearmste

lagenvandebevolkingvanNew York.Hi
jzieteenrelatietussenditwerk
enzi
jnstrijdtegendebewapeningswedloop.'lkvindhetnoodzakelijkom
lichameli
jkwerkteverrichtendattemakenheeftmetlijden.Hetiseentest
voormezelf.Hetiseenpogingom mi
jnhoudingtebepalentegenoverde
dood door kanker,watin de wereld van de Bom de opdrachtaan de

mensheid li
jkttezijn.Endatiseen opdrachtwaaraan nietteontkomen
valt. Het is de verpletterende overeenkom st met het leven zelf. Het
meemaken van kankeriseen oefeningvoordetoekomstwaarheen we op

wegzijn.Hetsamenzi
jn metkankerpatiënten ishetsamenzi
jn methen
tussen wiedeBom alshetwarealgevallen is.En datiseen voorrecht.De

mensen voorwie we zorgen en wierlijden wijvan dichtbijmeemaken,
helpen mijom dewegtevinden naarhetPentagonenhetW itteHuis,en
naardeplaatsen waaronzegroepen zich verenigen inhetverzettegen een
toekomstvan dood en kanker'.
Inweerwilvan deuitzichtloosheid in dithospitaalenop hetterrein van de

bewapeningswedloopblijftDanielBerriganzijnhoopbewaren.'Hoopis
een m ysterie,een genade,een gave.H etheeftniets te m aken metoptimisme.Ik heb nooitveelreden totoptimisme.Ik heb nooitmeegem aakt
datallesgoed ging.Ik heb alleen maargezien datsteedsmeermensen tot
doelwitwerden:de armen,de onschuldigen,de ongeborenen.Hetiseen

voortdurendbewijsvandeafstompingvandemensheid.lnmi
jnkinderjaren had niemand kunnen denken aan abortus,kernoorlog oftotale ver-

nietiging.Alsik alleen maarzou kunnen meesjokken in hetbestaande
politieke systeem,zou ik allang ten onderzijngegaan.Degelovige gemeenschap heefteen totaalandere voedingsbodem ,die niets van doen
heeftmetdebeloften derbeschavingofdeverwachtingen van depolitiek.
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Voorons gaathetom de beloften van Christus.Hetgaatom hetuitzien

naareengoddelijkedaad,eengoddeli
jkeinterventie.W ezoeken naardit
handelenvan God in onseigenleven.H oopisdewisselwerkingtussenhet
vertrouwen in debeloftevan Christusen debereidheid om dezebeloften
gestaltete geven in de manierwaarop weleven en in onsverzettegen de

heerschappijvandedood in dewereld'.
JarengeledenschreefdeinvloedrijkeNew YorkReviewofBooks,dat'wie
wilwetenwateenauthentiekchristelijkantwoordisopdevragenvanonze
tijd,erverstandigaan zou doen teluisteren naarDanielBerrigan'.Dat
adviesgeldtnog steeds.Dezesti:arigegevangenegeeftaanhoedatzou
kunnen:'Zelfsmetdevurigstewi1ishetnietmogelijkvooriedereen om
allestedoen.W ekunnen onzespeernietrichtenopelkkwaad,wekunnen
niet elk onrechtrechtzetten.M aar we kunnen iets doen,en de morele

lstand tussen ietsdoen en nietsdoen iszeerbelangrijk,heus'.
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Ethiek en m enselijke erfelijkheid
J.F.M alherbe

Despectaculaireontwikkeling van debiomedischewetenschappen en tech-

nieken heefthetbeeld datde mensvan zichzelfhad,grondig gewi
jzigd.
NadatMjdeIoopderdingenIœrdeteveranderen,dringthetthanstothem
doordathetvermogenom zichzelftewijzigennietIangertothetdomeinvan
de science sction behood .De 'auto-poièsis'van demens,reedsin 1932 in
Brave New W orld door AldousHuxley verbeeld,raaktbinnen 'smensen

bereik.Endiemogelijkheid wekttegelijk vervoering en angst.Zijn toenemendemachtoverheteigenIevenconfronteertdemensopeennieuwewijze
metzijn moreleverantwoordelijkheid.

Hetisallerminsteenabstractprobleem,waaroverwi
jonspasineenverre
toekomstzorgen hoeven temaken.Indemedischeprakti
jkkomthetal
dagelijksvoor.Dereedsmetonbetwistbaarsuccesbekroondepogingen
om hetvoortplantingsprocestebeheersen zijn d>reen frappantvoorbeeld van.De 'medicalisatie'van datprocesroeptop zich aleen aantal
ethische problemen op. M aar vooral op het vlak van de kunstmatige

inseminatie en deprenatalediagnoserijzen debelangri
jksteproblemen.
Om diereden heefthetCentre dePhilosophie desSciencesvan deFrans-

talige Leuvense Universiteit (UCL),in nauwe samenwerking metde
medische faculteit,sinds oktober 1979 een onderzoeksprojectop het
getouw gezetoverhetthemaEthique etGénétique.Een aantalconferen-

tiesen seminariesvondenreedsplu tslenindezebijdrageprobeerikde
voornaamste ideeën dnnrvan op een ri
jtje te zetten en enkele perspectieven aan tereiken.Ik 'probeer',wanteen overhaastesynthesezou

hetergstezi
jnwatmeneeninterdisciplinairestudiealsdezekanaandoen.
HetonderzoekaandeUCL vertoontnatuurlijknogveelleemten;andere,

lDebijdragen vandedeelnemerswordenvanljuli1981gepubliceerd inde
RevuedesQuestionsScientl
fques.
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zonietconvergentedan toch parallellelijnen van onderzoek kunnen het
aanvullenz.

De m achtvan de m ens over de eigen voortplanting

Datwi
jaandedrempelstaanvan een beheersingdoordemensvan zi
jn
eigenvoortplanting kannietmeerbetwijfeld worden.Debeheersingvan
devruchtbaarheidgaatalveelverderdan dezogeheten kalendermethode:
relatief veilige anticonceptiemethoden horen altot het vaste gedragspatroon van velen. M aar er is eveneens een trend merkbaar om de

menseli
jkeonvruchtbaarheid teverhelpen,zowelbijman alsvrouw,en
om een zekere selectie door te voeren op hetembryo via kunstmatige

bevruchting(kunstmatigeinseminatieofbevruchtingfnvitro)enprenatale
diagnose (echogrv een amniocentese).Helemaalnieuw isdateugenetischprojectnatuurlijkniet,maarhetonderscheidtzichdoorhetniveau
waaropdemedischetechniekeningrijpen.Hetgaaternietlangerom,de
voortplantingvanbepaaldepersonentebevorderenofteverhinderen (op
grondvanhunverondersteldebiologischekwaliteit),maarrechtstreeksof
indirecttussenbeide te komen in hetgenetisch patrimonium zelfvan een

bevolking.Deingreepopheteigenli
jkegenetischevlak,mogelijkgemaakt
dooreen betere kennisvan de biochemie van de voortplanting,heefteen

probleemverschuivingmetzichgebracht:menwilnuingrijpenophetvlak
van degeno-typesen nietmeerop hetvlak van defeno-types3.En zo de
rechtstreekse ingreep op hetgenetisch vlak,de re-combinatie n1.van de
DN A -sequenties,voorlopig nog een toekom stvisioen is-althansw atde
mensbetreft-dan behoortdeindirecte ingreepdoorselectie van sperma,

eicellen ofzelfsembryo'sreedstotde reële mogeli
jkheden4.
Zowat overalzien we 'spermabanken' tot stand komen,waarvan het

voornaamste doelis de hoofdzakeli
jk mannelijke onvruchtbaarheid te
verhelpen.Hetwordtnu denkbaardateen man dieom bepaalderedenen

2Cfr.o.m.L.Morren (éd.),La signl
hcation du corps,Louvain-la-Neuve,
Cabay,1% 1,metbi
jdragenvanJ.Deutsch,A.Doutreloux,R.Gelluy,J.Ladrière,
S.Mansion,M .Meulders,A.Vergote en P.W atté,en Cahiers debioéthique,
InstitutdeRecherchesCliniquesde Montréal,Pressesdel'Université de Laval,
sinds 1979.
3Ondergenotypeverstaatmen degenetischeidentiteitvaneenindividu,onder

fenotypedewi
jzewaarop diezich 'naarbuiten'manifesteert.Zo kan iemand
genotypischdedragervaneenonopgemerkt(recessieggenzi
jn,dathijtochaan
zijnafstammelingenkanoverdragen.
4 Cfr.J.Rostand,Peut-onmodl
herI'hqmme?,Gallimard,Paris,1956.
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zijn vruchtbaarheidgaatverliezen(omdathijzichb.v.aaneen bepaalde
radiotherapie moet onderwerpen) toch wenst zi
jn voortplantingsvermogentebehoudenendurom zi
jnspermalaatbevriezenenbewarenvoor
een eventueellatere kunstmatige bevp chting van zi
jn partner.Ofonvruchtbareechtparen kunnen een beroep doen op kunstmatigeinseminatie.In het.gevalvanazoöspermie(afwezigheidvanspermatozoïdeninhet

sperma)gaathetdanom dezgn.heterologekunstmatigeinseminatie(met
hetspermavaneenderde);inhetgevalvaneenofanderevervormingvan

de vrouwelijkegeslachtsorganen,meestalom een zogeheten homologe
inseminatiemethetsperma van deechtgenoot.Dekunstmatigeinseminatie isnietnieuw .Sindsde 19de eeuw werd ze geregeld toegepastmethet
verse sperma van een donor,dooreen artsuitgekozens.Nieuw ishetfeit
datmen hetsperm athanskan bevriezen en bewaren vooreen eventueel
later gebruik.Die techniek maakt nietalleen de dissociatie tussen het
opvangen en hetgebm iken van hetsperma maartevenseen controle van

de kwv teitervan mogelijk.Men kan nu b.v.gemakkeli
jkerhetSpeM a
kiezen van een donorwiensfenotypebeantwoordtaandatvandemanvan
hetpaardatom een kunstmatige inseminatie vraagt.

Deethische,juridische,politiekeen psychologische problemen van de
heterologeinseminatiezijntetalrijken tecomplexom hierbehandeld te
worden.Zoveeliszeker:indien dehomologe inseminatie eventueeldoor
het vragend paar nog beschouwd kan worden a1s een louter technisch

middelom een natuurlijkehinderpaalteoverwinnen,dan geldtditniet
zondermeervandeheterologeinseminatie.InFrankri
jkhebbendeCentra
voorde Studieen Bewaringvan Sperma (CECOS)zich trouwenszelfeen
reglementopgelegd dat de meeste van de grove misbruiken voorkomt
waartoe deze techniek aanleiding zou kunnen geven6.
Deprenatale diagnose brengteen helereeksandereproblemen metzich :
de ontwikkeling van technieken alsdeechograse7,de amniocentese8,de
analyse van de caryotypesg,de horm onale en cytologische analyse van

5 Mededeling van Jouannet,Louvain-la-Neuveonderzoeksproject,28/11/80.
6 Cfr.G.DelisideParceval,Lapartdupère,LeSeuil,Paris,1981(eenuiterst

boeiendestudieovereenetnologischeenpsychologischeenquêteterzake).

7Echorv e:onderzoekvaneenorgaanofeenzonevanhetmenseli
jklichaam

doormiddelvanultrasonegolven,waarvandeweerkaatsingopgevangenen afgebeeld wordtdooreen oscillograaf.

8Amniocentese:hetdoorprikkenvanhetvmchtzakjemeteennaaldteneinde
watamniovochtoptevangen(meestaluitgevoerdtussende12een13e,ofde23e
en24eweekvandezwangerschap).

9Caryotype:detypischechromosomengarnituurvandesoort,bi
jzondergoed

waarneembaarop hetmomentvan de mitose (celkerndeling)van in cultuurge-
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hetvruchtwatermakendevroegti
jdigeherkenning mogeli
jk van ernstige
foetale anomalieën zoals anencefalie en spina bxdalo,trisomie 21(of
anderechromosomaleafwijkingen)envanbepaaldeedeli
jkeziektenzoals
hemoslieen galactosemiel1.A1worden dezediagnosetechnieken meestal
toegepast in de gevallen van een zwangerschap meteen erkend hoog
risico,toch constateertmen een trend om datsoortonderzoek te veralgemenen,metname doortoepassing van de echograse die volgensonze

huidigekennisvan zaken geen enkelgevaarschijntop te leveren.Het
punt waar het om gaat is dit: wanneer men die technieken gebruikt,
bedoeltmen nietalleen mééroverdezaak teweten tekomen.Men heeft

steedseen mogelijkezwangerschapsonderbreking voorogen,mochtde
diagnose ongunstig uitvallen.Vanzelfsprekend is hetprobleem van de

abortus niet nieuw :nieuw is echter welhetfeit datde vroegtijdige
diagnosehetabortusprobleem op een heelanderem anierstelt.Isb.v.een

zwangerschapsonderbrekinginhetgevalvananencefalieopgeli
A'evoette
stellen meteen zwangerschapsonderbreking in hetgevalvan galactosemie?12 Men m ag veronderstellen dat de prenatale diagnosetechnieken

zich nogverderzullen ontwikkelen en nog vroegti
jdigermogelijkzullen
zi
jn.Maarook detechniekeninverband metdevruchtbaarheid-afzondering van een eicel,bevruchting in vitro,inplanting in de baarmoeder-

werdenalmeteenweliswaaruitzonderli
jkmaartochveelbelovendsucces
toçgepast.

brachtecellen.Hetonderzoekmnnktheto.m.mogeli
jk eenovertalligchromosoom te ontdekken,en metname de trisomie 21,wu rmee een metabolische
anomalie verbonden is,bekend onderdenaam 'mongolisme'.

10 Deanencefalieiseenaangeborenmisvormingvandeschedel,gepaardmet
hetontbreken van degrotehersenen.Despina bl
hda iseen aangeboren misvorming van dewervelkolom,waarbijéén ofmeerwervelbogen nietgesloten
worden,zodatderuggemergvliezen ofzelfshetruggemergzelfdoordie spleten
uitpuilen.
11Degalactosemieiseenzeerzeldzameanomalie van hetmetabolisme in de
nieuwgeborene:doorde afwezigheid van een enzyme wordtde omzetting van
lactosein glucoseverhinderd.Deaccumulatie vanlactose inhetbloed heefteen
toxischewerkingop hetzenuwstelsel,deleveren dekristallensvanhetoog.Een

re/mezpndermelkkandegenezingbevorderen.

12 Mededelingen van Hers,31/10/81en Portray,14/11/81;cfr.ook Cahiersde
bioéthique,o.c.No 2.De doktersdieeen prenatale diagnosedoorvoerden,be-

weerdentrouwensdatzijveelal'meerlevensreddendanveroordelen',omdat

dediagnosemeestalgunstiguitvalten moedersofoudersgeruststelt(dievaak al
een zwangerschapsonderbreking overwogen hadden).
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Dewetenschappelijkeobjectivering van hetIevende
Deernstvandegesteldeproblemen zalwelniemand ontgaan.Hoewashet

ùberhauptmogeli
jkdatzegerezenzijn?Onzeeerstevraaggeldtdenatuur
en debetekenisvan denieuweinterventietechnieken.En dievraag mondt

tenslotteuitindevraagnaardenatuurvandewetenschappelijkekennis.
Wanthetspecisekevandebiomedischetechniekenisjuistdatzijgefundeerd zijn op de wetenschappeli
jkekennisvan delevendeorganismen.
Doordathetwetenschappeli
jk onderzoek de sjne mechanismen van de
fysico-chemische processen van hetlevend organisme onthulde,bracht

hettevenspuntenvanin-determinatieindenatuurlijkecausaleketensaan
hetlicht,enonthulde meteen de mogeli
jkheid om in de loop derdingen
tussenbeide te komen.In de huidige stand van onze biologische kennis
wordtniet handelen,de dingen op hun beloop laten,in veelgevallen
beslissen niettussenbeide te kom en.Niettussenbeide kom en isalmaar

minderdevruchtvaner-zich-bij-neerleggen,maarwordtsteedsmeerhet
gevolg van debeslissing nietste ondernemen.Op een aantalpunten van
hetveelomvattendenatuurlijkeproceskomen in-determinatiesvoordie

de menselijke ingreep (gefundeerd op de objectievekennisvan hetlevende)in staatis'opteheFen'.Men denke hierb.v.aan degenetische
'boodschappers'die de ontwikkeling en de functies van het organisme

regelen:de ontrafeling van de genetische code en zi
jn biochemische
werking maakthetmogeli
jk de bestaande boodschappen uitelkaarte
halen en ze op een andere manierte re-combineren,zodathun betekenis

gewijzigd wordtl3.
Zoalsallewetenschappelijkekennisisook dewetenschapvanhetleven
schatplichtigaandeobjectiveringdiennnzi
jnoorsprongligt.Pasvanafhet
momentdatsubjecten objectduidelijk onderscheiden worden,kan de
mens'meesteren bezittervan denatuur'worden (sicR.Descartes).De
wetenschappelijke objectivering,gefundeerd op hetkantiaanse onderscheid tussen empirisch en transcendentaalsubjectkarakteriseerteen
kenniswaarinhetobjectzichaanbiedta1sobjectvooçeenpuursubject.De
objectievekenniskan maartotstand komendoordatmen allebe-leefde
betekenissen,alhet'poëtische'inhetmenseli
jk bestaan,tussenhaakjes
zetl4@

13 Mededelingen vanColson,17/10/80enChantreqne,19/11/80.

14 Commentaarvan J.Ladrière,25/2/81en M .Heldegger,L'époquedescon-
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Detechnologischemacht,vruchtvandemodernewetenschap,spruitjuist
voortuitdiemethodologievan deobjectiviteit.Diemethodologiebem st
op vierkarakteristiekeeisen ofbeginselen.HeLanalytischbeginselmaakt
van heteenvoudigedesleutelvan hetcomplexeen verlangteen ont-leding

vanhetgeheelinzijndelen:dekennisvanhetgeheelwordtsamen-gesteld
uit de kennis van de delen.Het causaliteitsbeginsel gaat uit van het
vooroordeeldate1k fenomeen op een andervolgt,waaruithetvolgenseen
bepaalde regelvoortkomt.Datbeginselbehelstdatde oorzaak vöörhet
gevolg komten im pliceertde verwerping van elke doeloorzaak die een
prioriteitl> tgeldenvan hetgeheelop dedelen.Hetreductiebeginseleist

dathetgeheelvandenatuurli
jkefenomenenherleidwordttotdefysische
dievoordewaarnemingtoegankeli
jkerwordengeacht:hetgaaterdusom
hethele ervaringsveld te reduceren totzijn fysisch substraat.Hetempirisch beginseltenslotteverlangtdatelke wetenschappeli
jkekennis,in
laatste instantie,gefundeerd wordt op gegevens die voor waarneming

toegankelijk zi
jn.
Maardewetenschappelijkeobjectivering,dieeen kwantitatievebeheersingvan denatuufenomenenmogelijk maakt,brengtgevolgen metzich
van eenandereorde,welkejuistophetbiomedischevlak,waarhetg> t
om hetlichaam vandeméns,pregnantworden.Latenwijhetde'existentiëleinductie'noemenls.Hettussen-haakjes-zettenvandebeleving,die
pas de wetenschap op gang brengt en onze wereld metde vertrouwde
technologische objecten bevolkt,keert zich a.h.w .tegen de mens:de

bestaanswijzevandeobjecten vanhettechnologisch decorwordtop het
menselijk bestaan overgedragen,zodathetsteedsmeergevormd wordt
naarhetbeeld van de technische objecten diede menszelfgeschapen
heeft.Ervindteen soortregressieplaats:van eenzekerebestaansvolheid
naar de staat Van louter mechanism e.De wetenschappel
ijke instelling
komtertoe in de plaatsvan hetbeleefde hetgeconstrueerde te stellen of
watergeris,heteerstevolledigdoorhettweedetevervangen.Deideezelf

vaneen biologischeingenieurskunst(bio-engineering)iseenschoolvoorbeeld van die strekking om van de.mens een machine te maken ten
behoeve van de mens.H et bio-ethisch probleem wortelt precies in die

objectiveringvan demensdoordemens.

ceptionsdumondeinCheminsquinemènentnullepart(Holzwege),Gallimard,
Paris,1* 2.
15 MededelingJ.Ladrière,25/2/81.
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Inhetobjectiveringsprocesspelenbovendiennogeenaantalanderefactoren mee.H etvindtallerminstplaatsineen abstractewereld :hetisin hoge
mate geïnstitutionaliseerd en de vorsers hebben slechts een beperkte

maneuvreerruimte.Bi
jdekeuzevaneenprojectvanfundamenteelonderzoekspelennaastdevri
jheidvandevorser(diemeestalprobeertzi
jneigen
experiëntiemaxim aaluittebuiten om interessanteen origineleproblemen
aan te pakken)nog vele andere elementen een rol:hetpure toeval,de
verwachting van de mogeli
jke toepasbaarheid en -veelmeer dan de
vulgariserende literatuur daarover pleegtaan te nem en de gevestigde

professionele hiërarchieën,de politieke pressies (door middelvan de

snancieringsmiddelen)enlastbutnotleastdeconcurrentiestrijdtussende
vorserszelf.Dewatcynischeuitspraaktopublish ortoperish karakteriseert treFend die concurrentiedwang onder onderzoekers die in geen

gevalachterop mogen gerakenbi
jhun collega's.Dezeopmerkingen volstaanom aan tetonen datin hetgenetisch zoalsin elkwetenschappelijk
onderzoek,hetethisch probleem alM nwezig is in hethartzelfvan dat
onderzoek ennietpasop hetmomentdateventueletoepassingenervan ter
sprake komenl6.

Ethiek en biologie

Wetenschappeli
jk onderzoek entechnologischetoepassingzijnJefacto
niet te scheiden, al kan het op het puur conceptuele vlak misschien

verhelderend zijn zeteonderscheiden.Demeestfundamenteleethische
problemen ontstaan juist omdathetbiomedisch onderzoek de hypothetischmogelijketoepassingennnnhetlichtbrengen.Indienhetmenselijk
initiatiefalmaarmeerhetnatuurlijk verloop derdingenO ost,dan komt
ditom datonderzoekslaboratoriaeninstellingenvangezondheidszorgheel
nauw metelkaarvervlochten geraakten.Ethischeproblemen omtrenthet

'artisciële'verloopderdingenontstaanpasdoordatmeninhetnatuurlijke
verloopkàningri
jpen.Hetwoordbio-ethiekverwi
jstnaardiehybridische
werkelijkheid:vanbiologische'feiten'enethische'waarden'.W aarvoorheen causale aaneenschakelingen en gedetermineerde sequenties voor-

handenwaren,komenthans,dankzijdetechnologischeingrepen,steeds
meertweesprongen voor,situaties die een keuze openlaten.

16 Mededeling Morange,13/2/81.
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Indien de technieken van de beheersing van de vruchtbaarheid en de

selectievanembryo'sethischeproblemenoproepen,dandoenzijdatniet
alleen omdatde traditionele katholieke moraalmasturbatie,kunstm atige
insem inatieen abortusalsvérkeerdehandelingenbestempelt.Deideezelf

'meester'te zijn overhetmenselijk leven brengtop radicalewijze het
beeld in hetgedrangdatdemens-en nietalleen dechristen -overzichzelf

hadgevormd.Nuvoorheteersteenechtemogeli
jkheidvan'auto-poièsis'
opduikt,moethetheleconceptvan de 'schepping'herdachtworden.Kan
men erzich oververheugen datde mens,'geschapen naar Gods beeld',

zi
jn eigen scheppingsmachtverruimt,dandientmen zich toch ookafte
vragen ofdie nieuwe machtniettevenseen opperstehybris verraadt.A1s
ingenieurofpoliticusonzeplaneetorganiseren istochnogheelwatanders

dandemenszelfwillenveranderen.Zoverstaanwenatuurli
jknogniet:
de huidigetechnologische ontwikkeling isnognietzo vergevorderd.Het
isn1.voorniemand een geheim datdeweerslag van deprenatalediagnose
op de propodie gehandicapten vooralsnog miniem is.En datgeldteveneensvoorhetaandeelvan dekunstmatigeinseminatiein hettotu lvan de
geboortenl7.M aarwatnietis,kannogworden.Eenpaardecenniageleden

leek deruimtevaarteveneensnogverretoekomstmuziek.Potentieelzijn
de nieuwe bio-ethische problemen echt wezenlijke problemen en ze
dienen nogaldringend zojuistmogeli
jk gesteldtewordenl8.
De technische actie van hetIichaam op hetIichaam

Om die bio-ethische problemen juist te stellen moeten verschillende
VoorWaarden Samen Vervuld Worden. Sommige zi
jn van conceptuele,
andere van institutionele aard.
Op het conceptuele vlak heeft bio-ethiek vöör alles behoefte aan een

ûlososevanhet(menselijk)Iichaam.Men heeftechterdeindrukdatdie
beidethema's,alwerden zedoorde hedendaagseslosofen nietverwaarloosdlg,toch nieuwe ontwikkelingen verdienen,waarin m eer aandacht

17

Mededeling Hers,31/10/80 en Jouannet,28/11/80.
18 Cfr.Cahiersdebioéthique,o.c.,No 1,pp.185-188en W .R. Reich,Encyclo-

pediaofBioethics,CollierMac Millan,New York/London,1978.

19 Cfr.o.m.M .Blondel,L'action,1893;M.Henry,Philosophie etp/l/n//nt;nologieducorps,1%3;C.Bçuajçe,philosophieducorps,1%8;enophettheologische vlak P.Dhorne,L'usage métaphorique desnoms departie du corps en
Hébreu et en Akkadien, in Revue biblique, 1920-1923 -J.A .I.Robinson,Le
corps,1954;C.Barbotin,Humanitédel'homme etHumanitédeDieu, 1970.
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wordtbesteed aandejongste,wetenschappeli
jkegegevensdie,hoedan
ook,alti
jd hetbeeldwijzigen datdemensvan zichzelfheeftzo.
Waarschijnlijkkan men eenhlosohe van deactie ontwikkelen in dezin
waarin M .Blondeldaarmee begonnen was:metde klemtoon op de be-

middelenderolvanhetmenselijkhandelentussendeordevandenatuuren
dievandewaarden.Quadynamischespanningtussendemenszoalsà#is
endemenszoals/1#wilz@ behoortdathandelentegeli
jktotdenatuuren
detranscendentie.Totdenatuur:wantuiteindelijkisdemenselijkeactie
alti
jd een veranderingvandenatuurdoordenatuur.Geen enkelgebaar,
geenenkelinitiatiefkanbestaan tenzi
jhetsteuntop denatuurli
jkewerkeli
jkheid waarin en waardoorhethandelen totstand komt.Tegeli
jk
echtertranscendeerthetmenselijkhandelen denatuur,laathetzichniet
opsluiteninhethierennu vaneenonverbiddeli
jkecausaliteit,omdathet
steedsietsbeoogtwaternog nietis.De actieisaltijd een middenterm
tussen hetreeds en hetnog niet.Ofschoon dus de vervanging van de

be-leving door de constructie (het onvermijdeli
jke 1ot van de wetenschappelijkebenadering)deethiekdreigtwegtedringen,hebben wetenschap en techniek,juistomdatzijmenselijke 'praxis'zijn,kteedsmeer
behoefte aan ethische reiectie.

Hetwaremenselijkdatmeneengelijkaardige///l//cvanhetlichaam zou
gaanontwikkelen.Overhetlichaam zijnerinderdaad minstensdrieverschillendesoortentaalmogeli
jk.Deobjectiverendebenaderingspitsthaar
aandachttoe op hetlichaam qua machine,waaroverDescarteshetalhad

inzijnpassionsdeI'âme:'Nemenwi
jaandathetlichaam vaneenlevende
m ensverschiltvan datvan een dode,zoalseen gaafhorlogeverschiltvan

een gebroken uurwerk...'zl.Datsoorttaalkunnen wij.
de taalvan de
wetenschapsmensnoemen;hijheefthetoverhetlichaam-objectintegenstelling tothetgeleefde lichaam dat iedereen min of meerbewust 'bewoont',datde psychanalyse ontdekten geëxploreerd heeft;en dattenslotte hethandelendelichu m iswaarhetook de gewone,alledu gse te

om tedoen is.Maareriseen derdetaalmogeli
jk,die van een MerleauPontyb.v.22,dieverwijstnaarde'harmonische'overeenstemmingtussen
hetlichaam endewereldvannatuuren cultuur.Lichaam enwereld zi
jn
inderdaad innig metelkaarverweven,metname in elke gewaarwording,

20Cfr.L.Morren(ed.),La signt
hcationducorps,o.c.

21 R.DescuAesjLespassionsdeI'âme,prem.part.art.6,Oeuvresetlettresde
Descartes,La Plélade,Galimard,Paris,1953,p.6T .
12 M .Merleau-ponty,L'entrelace - Ie chiasme, in Le visible etl'invisible,
Gallimard,Paris,1964,pp.172-2* .
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ze zi
jn zo nauw metelkaarvervlochten datmen nietzondermeerkan
beweren dathetlichaam indewereld isen het'waarnemen'inhetlichaam .

Inwerkelijkheidvormenlichaam enwereldéénstramien,doordeslosoof
aangeduidmetdemetafoor'hetvlees'(lachair),waarvanhetervarendeen
hetervarenlichaam a.h.w.devoor-endekeerzi
jdezi
jn.Datisdetaalvan
de ontologie,onderscheiden zowelvan de alledaagse als van de weten-

schappeli
jketaal23.
Dezedrietalensluitennoganderemogeli
jkhedennietuit.Zoiserb.v.ook
nogdechristelijketaaldieoverdeeucharistiespreekta1soverdeassimilatievanhetlichaam vanChristusendebeloftevandeverri
jzenis.Dietaal
behelstde originele idee van een gedaanteverandering van hetlichaam ,
waarvandetheoloogmoetonderzoeken hoedatsprekenzich verhoudttot

deanderespreekwijzenvandemensoverzijnlichaam.Menkan in alle
gevaluitgaan van de hypothese datbinnen decontextvan hetbe-leefde
lichaam een niet-dualistischeantropologie ontwikkeld kan worden:een

betoogoverhetlichaam quaobject,hetbio-medischebetoogo.a.,éneen
betoog over de 'kosmische' bestemm ing van de mens, waartoe het
ethische betoog behoort.Op dattweede vlak kan men aantonen datde

mensnietzoùdermeereenorganismeiszoalshetdierli
jk lichaam,maar
een wezen (ontsloten)voor-de-wereld 'uitgedu gd doorhetbiologische
determinismeom zelfmiddelentescheppendienietlangerbiologischzijn
in de strikte zin van het woord,maar die,gebruik makend van de na-

tuurli
jkeorganisatie,een nieuweorde vestigen,decultureleen desym-

bolische'z4.Inlaatsteinstantieishetbe-leefdeIichaam hetlichaam datde
ordevan detaalin-carneert,voorzoverdieordeeen spanningofzelfseen
cov ictopenbaartmetde orde van hetorganische leven.
De ultieme reden waarom de actie van de mens op de medemens bioethische problemen oproeptis:dat het dnnr gaatom de actie van een

be-leefdlichaam opeenandeçbe-leefdlichaam,datalseenlichaam-object
wordtbeschouwd.Hetlijkteven ondoenlijk een abstractemoreleorde
langs deductieve weg op hetconcrete leven te willen toepassen als de

gegevensvan het(puur)organischeleventewillen extrapolerennaarde
(volwaardige)be-leving.Deethiek iseen grondleggend bestanddeelvan
hetmenselijkhandelen,omdatzi
jdeeisvanhetnog nietont-dektinhet
hart van het reeds voorhandene en zo de spanning uitdrukt van het

beleefdelichaam tussendebiologischeordeendeordevandetaal.lnhet
23Cfr.A.Vergote,Lecorps,inL.Morren (ed.),o.c.,pp.7-33.
24 A.Vergote,ibid.

1l8

Streven/november

be-leefde lichaam ,waarorganisch leven en symbolisch systeem samen-

komen enelkaardoordringen,kandemensdeeenheidvanzijnidentiteit
vinden.

Een interdisciplinair probleem

Een enigszinscoherenteslososscheantropologievanhetmenseli
jk handelen en hetmenselijk lichaam is een onmisbare voorwaarde om het
bio-ethischeprobleemjuisttestellen.Maardatisnogonvoldoendeom een
waarachtig ethisch denken te ontwikkelen over 'smensen meesterschap
overhetleven.Even onmisbaariseen interdisciplinaire benadering van
hetprobleem die,aangezien ze nietspontaan totstand komt,bewusten
beslist dient opgezet te worden.W il een instelling a1s een katholieke

universiteitb.v.haarverantwoordelijkheidnietontlopenzs,dan za1zijin
haar schoot medici,theologen,demogrl en,psychologen,genetici en
slosofen moeten samenbrengen om hun vakkennis en ervaringen met
elkaarte confronteren.Misschien ishetnuttig hiereven naderin tegaan

op watdebijdragevandetheoloogindieconfrontatiezou kunnenzijn.
Onderdemokerslagenvandeeigenlijkewetenschappeli
jkeontdekkingen
zietde theoloog zich genoopttoteen fundamentele herbezinning op een

aantalposities die als voorlopige conclusies ongetwi
jfeld gisteren nog
geldig waren,maardie thansopnieuw bekeken moeten worden,om zeop
grond van de nieuwegegevensdesgevallend tebevestigen éfte ontkrachten.M en kan hierdenken aan een herbezinning op de scheppingsleer,de
theologievan de arbeid,dedoctrine van hetnatuurrecht,detheologische
moraal,de heilsleer en de theologie van de hoop.
Vanzelfsprekend kan de theoloog de Schrift,de Traditie en het M agis-

terium nietnaastzichneerleggen.Maardeonmisbareverwi
jzingnaardie
bronnen van het geloof mag niet betekenen dat het onderzoek wordt
afgeremd ofverstikt.Erligtintegendeeleen nieuw veld van onderzoek

braak.WantnochdeSchrift,nochdetraditie,nochhetkerkeli
jkleergezag
gevenconcreteaanwijzingendiezondermeertoepasselijkzijnopdedoor
de bio-medische wetenschap reeds opgeworpen en nog in het vooruitzicht gestelde vragen.Het zalwe1om een delicate operatie gaan van
exegetische en interpretatieve aard, die zowel de klip van het fun-

damentalisme als die van de makkelijke accommodaties moetzien te
25 Mededeling E.Boné,25/2/81.
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vermijden.Hetzaleruiteindelijk om gaan hetwezenli
jke van hetcontingente te onderscheiden.De kerk kan erslechtsbijwinnen dathaar
theologie gestim uleerd wordt door zo'n interdisciplinaire problematiek
en aanpak. En een katholieke universiteit zou zichzelf in diskrediet

brengen mochtzijdiemoeilijkeopdrachtuitdeweggaan26.

W erkwijzevan deethiek
De interdisciplinaire benadering dient gepaard te gaan m et voldoende

vri
jheidom denieuweproblementevernemen,teformulerenentebediscussiëren.Tussen sleafse 'trouw 'en losgeslagen 'creativiteit'moet er

ruimte zi
jn vooreen authentiekeethischerecherche.
Deethiekisonderworpenaaneen dynamischespanningtussen tweeeisen

die,althansaanvankelijk,heterogeen zi
jn.Zi
jmoettegeli
jk aandachtig
'luisteren'naareenbeleefdesituatiewaaruitdeethischeproblemenoprijzen én trouw zienteblijven aan een traditiedieeen zin toekentaan het
bestaan.Erbestaatweleen strekking die detweede eisoverbodig acht:

alleeneen'inductieveethiek'(gegrondopdezogenaamdefeiten)zoueen
waarachtigemenselijkeethiekzi
jn.Evennoodlottigechterwaredeandere
vergissing (van een louterdeductieve ethiek),diezich inbeeldtdathet
volstaatuiteen gegeven eeuwenoude traditie concreteimperatieven afte

leiden.Elkesituatieiscomplexenhaarbetekeniszelfisaltijdschatplichtig
aan eentraditie.En dietraditiezoueen loutereabstractiezijnindienzij
nietwerd beleefda1sdebron van concrete eisen in bepaalde situaties.De

werkwijzevandeethiek dientdan ookeerdertewordenopgevatalseen
dialectisch proces,verwantmetdatvan de interpretatie.Zoals slechts

vanuitenbinneneenbepaaldecultuurdelezereentekstkanbegrijpenen
dieteksthem kan 'aanspreken',zobegri
jptdehandelendemensdecontextvanzijnhandelenendeethischeimplicatiesdaarvanslechtsvanuitde
traditiez;waarin zeingeschrevenzijn;waarvanhi
jdeedgenaam isendie
hi
jzich eigen maaktdoordatzi
jzi
jn beslissingen inspireert.M.a.w.de
structuurvandeethischewerkwijzeiseen 'hermeneutischecirkel'.

26 Cfr.rectorE.Massaux,VassalisationetinadaptationdelaMédecine,inzi
jn
inauguralerede,academiejur198181.

27 Ondertraditieverstaanwehierhetcultureleedgoedvaneenbeschaving,dat

lpéérbehelstdaneenlouterdepositum van denkgewoonten enpasklareoplosslngen.Zo'ntraditiesteltdemenseninstaatopcreatievewi
jzedewereldende
geschiedenistebegrijpenendeuitdagngvandetoekomstaantekunnen.
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Diewerkwijzeisuitgesprokenteleologisch (doelgericht).Inhethartvan
elkeverantwoordeli
jkehandelingbrengtzijdespanningbinnen -vanhet
menselijkwezenalsdusdanig-tussendeondoorzichtigheidvandegegeven situatie en hetstreven van de vrijewildatautonomie is.Ethische
'vindingri
jkheid'behoortdan ooktothetwezen van dehandeling omdat
de tradities (met inbegrip van het kerkeli
jk magisterium voor katholieken)tenslottenietsandersvertegenwoordigen dan 'deformulering
van wat, op een bepnnld moment,een creatieve inspanning geweest

moetzi
jn'z8.Debestaandeethischecodeszi
jn inzekerezin hetbezinksel van wat vroegere ethische inspanningen wisten te lichten uit de
veelvuldige particuliere situatieswaarmee een traditie geconfronteerd is
geweest. En die codes zi
jn 'tenslotte niets anders dan aanwi
jzingen,

bestemd om individuen tehelpen bijhun ethischebesluitvorming'zg:zij
ontslu n hetindividu nooitvan de verplichting de oorspronkelijke intuïtie die ze bezielde voor eigen rekening te nemen.De ethiek is derhalve geen gesloten domein noch een verzameling van gevestigde co-

des:openheid en 'inventiviteit'horen erwezenlijk bij.
Dat inventief karakter van de ithiek maakt dat er tussen de weten-

schappelijk-technologische en de ethische problematiek een nauw verband bestaat:op weliswaarverschillendemanieren gaathetbeideom de

'auto-poièsis'vandemens.knLesenjeuxdelarationalitéheeftJ.Ladrière
gewezenopdemerkwaardigeanalogietussenenerzijdsdedieperliggende

tendensvan hetwetenschappelijktechnologisch systeem datdebeheersingvannatuurenlevenbeoogt,enanderzi
jdsdeimmanentedoelgerichtheidvandevrijewilinzijnethischdynamisme.'lnbeidegevallen,zegthi
j,
vindtmende''autonomie''zsleidendbee sel'.Aldusbekeken 'zoudende
wetenschappelijk-technologische ontwikkelingen de vrijewileen bewegingsruimte verlenen, die almnar beter aan zijn eigen natuur
beantwoordt;ze zouden demensbevrijden van natuurlijke determinismenentoevalligecontingenties,hem instaatstellenzelfdewettenvanzi
jn
poeitebepalen enhem tegelijkbijkomendemiddelen aandehanddoen
voorde concreteverwezenlijkingdu rvan'3o.
ln datperspectiefbekeken kan hettechnologisch handelen slechts een

etappe zijn,een bemiddeling tussen hetreeds en hetnog niet.Maar
naarmate de hogere gesignaleerde wetenschappelijke objectivering de

28 J.Ladrière,Lesenjeuxdelarationalité,AubierUnesco,Paris,1977,p.142.
29 J.Ladrière,o.c.,ibid.
30 J.Ladrière,o.c.,p.147.
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be-leving doordeconstructie vervangten de menstotzijn 'machinaal'
lichaam reduceert,dreigtdetechnischebemiddelingallesnaarzich toete
halen en 'hetheledynamismevan deactievoorzichzelfin tepalmen'.Dat

risico,hetgevaarvan de 'unidimensionalemens'(Marcuse)isdemeest
beslissende uitdaging van de beschaving omdatzijinherentisaan het
steedsambiguëkaraktervan detechnischebemiddeling:'Diebemiddeling

is noodzakelijk omdathet menselijk handelen daaraan zijn eëciëntie
dankt;maarjuistdaarom bli
jfthetgevaarbestaandatdiebemiddelinghet
hele handelen binnen haareigen grenzen opsluiten zodoende hetdynam isme ervan perverteert'3'.

Watkanofmoetdebi
jdragevandeslosoofzijnindeethischerecherche?
Zi
jntaakzalerinbestaandeethischedimensiea1sdusdaniginhetlichtte
stellen:aantegevenwaarethischevragenopri
jzeninnieuwesituaties,en
de voorwaarden preciseren van de ethische beoordeling van concrete
situatiesin hetlichtvan de overgeleverde waarden van een traditie.De
slosoofkomthettoede spanning in stand tehouden tussen hethistorisch

karaktervan de ethiek,de betrekkeli
jkheid van hnnrreedsgeformuleerde
codesén haartranscendentale natuur,haaraanspraak op universaliteit.

Deslosoofdientdemenseraanteherinnerendathi
jzelfdeinzetvanzijn
actie is 'en dat de ondoorzichtigheid van die inzet daaraan ligt dat de
kwaliteitvan de integrale menssteeds en telkensweerte m aken is.'De

slosoofdienterop tewi
jzen daterin degeschiedeniseen soortethisch
experimenteren plaatsvindtvan de mens doorde mens32.

Ethiek en menselijkegenetica
Indien deethischecreativiteithierin bestaatdatzi
j,in hetlichtvan een
traditie, de ethische eisen zoekt te onderkennen zoals die zich in de

objectiviteitvan concretesituatiesopenbaren -in plu tsvandnnrop meteenpasklareoordelen teprojecteren -dan kunnenwijvandehypothese
uitgaan datdeethischerecherchein drie stadiaverloopt.Vooreerstdient

mendesituatiesinhunobjectiviteittezienenteerkennen.Vervolgenszal
men de civiele en religieuze tradities bevragen waarin m en geworteld
staat.Tenslottezoektmen,op grond van deopnieuw toegeëigendetradi-

3lJ.Ladrière,t'
,)-c.,ibid.
32 Mededeling J.Ladrière,15/5/81.
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ties,de concrete,ethische eisen los te weken uitde situaties waarin ze
opduiken.

Deobjectieve analyse
De objectieve analyse van de nieuwe situaties veronderstelt vanzelfsprekend de interdisciplinaire aanpak.Hoe fragmentarisch ook de reeds

verrichtestudie is,hetlijktmijtochdemoeitewaard om op een drietal
punten watuitvoerigerin te gaan.

Erisvooreerstde vraag of de ontwikkeling van de industriële samenleving enige invloedheeftophetgenetisch patrimonium van demensheid.
De diepgaande analyse van debeschikbare statistieken geeftdu rop een
genuanceerd antwoord.Een eerste conclusie luidt:onderde mutatiever-

wekkendeoorzaken,dieeengevolgzijnvandeindustriëleontwikkeling,
li
jken deioniserendestralingeneengeringerglobaalrisicomeetebrengen
dan de chemische substanties.Zo heeft men b.v.vooralsnog geen toe-

name van genetische gebreken kunnen aantonen bijde afstammelingen
van de overlevenden van de bombardementen van H iroshima en Nagasaki.M nnropgepast!Die constatering wordtpasbetekenisvolindien men

errekeningmeehoudtdatdem eestefenotypische(en dusmeteen waar-

neembare)afwijkingenveelalsamenhangenmetrecessievegenenofmultifactoriëleallelen(waarinmeerdan ééngenbetrokken is).Dieafwi
jkingen zullen zich dus pas manifesteren wanneer de verschillende gemuteerde genen die dezel
fde afwijkingen metzich brengen samen in

eenzelfdeembryoverenigdzi
jn;m.a.w.wanneerdedragefsvandezelfde
genen zich onderelkaarvoortplanten.Op grond hiervan l
ijkthetraadzamer dat men maatregelen zou nemen om huweli
jken tussen bloedverwanten teverhinderen (dieuitdeaard van dezaak hetvoorkomen van
dezelfdegenenbijdepartnersbevorderen).Nogbelangrijkerli
jkthetde
industriëlestralingsbronnen strengtecontroleren enb.v.devoortplanting
te verhinderen van personen die dooreen sterke stralingsdosisgetroffen
werden33.

Op eentweedevraag,naarheterfeliikkaraktervanbepaaldepsychische
storingen,schi
jnthetonderzoekeveneenseengenuanceerdantwoord te
geven.Kan men enerzijds met stelligheid bevestigen dat90% van de

33 Mededeling Léonard,12/12/80.
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zwarementalestoringenvangenetischeoorsprongzijn(detrisomie21is
d> réén voorbeeld van),dan li
jkthetanderzi
jdsvolkomen absurd te
gewagen van een 'chromosoom 'van de intelligentie ofvan de misdadig-

heid.Demeestnauwgezetteanalysesschijnenaantetonendatdeaan-of
afwezigheid van bepaaldegenetischecov guratiesin een individu bevor-

derende ofremmendevoorwaarden zi
jn voorhetoptreden van dezeof
gene psychische stoornis. Zo kan b.v. in het geval van schizofrenie
hoogstens de hypothese worden geopperd van een bepaalde multifactoriële cov guratie,waarvan de afwezigheid hetindividu nog niet schi-

zofreen maaktmaarwelontvankelijkervoordieziekte34.
Dezeennogeenaantalanderegegevensdoennogalradicaletwijfelsri
jzen
aan de idee zelfvan een 'beheer'van hetgenetischpatrimonium van de
mensheid :een beheerdatzich b.v.deeliminatie van de 'gebreken'en de
'verbetering van de soort'totdoelzou stellen35.De 'gebreken'situeren
zich inderdaad op hetgenotypische niveau en men weetvooralsnog niet

hoedaarintegrijpen.Eénvoorbeeldslechts:deeliminatieofsterilisatie
vanindividuen dieeen bepaaldeafwi
jkingvanhetrecessievetypevertonen,meteenfrequentievanéénop2.500indebevolking,zoudefeiteli
jke
dragersvan datgen slechtsmet1% doen afnemen.Zelfsin de veronder-

stelling-dieik afwi
js-dateenindividueelmenseli
jk levenvolstrektniet
opweegttegendebeoogdeverbeteringvanhetras,zoueen prakti
jk van
eliminatie van de 'gebrekkigen'hoogstens marginale verbeteringen van
desoortmetzichbrengen.Erisnogeenverwikkeling:indienongeveer1/4

van de individuen die nnn muscoviscidose36li
jden zeerjong en in uiterst
pijnlijke omstandigheden sterven,dan bli
jken 2/3 van deoverlevenden
beschermd tezijn tegen deoverbrengervan demalaria.Ditenkelefeit
illustreerttreffendhoemoeilijkhetistepreciserenwateen 'goedgen'en
wateen 'slechtgen'is.Ookop ditvlakdus-het'beheer'van hetgenetisch

patrimonium -lijken preventieve maatregelen eerder aangewezen dan
rechtstreekse ingrepen.In de gegeven situatie zou de inspanning van de
gemeenschap zich vooralmoeten richten op de controlevan mutatiever-

wekkendeindustriëleactiviteiten,enbi
jkomendopdesensibiliseringvan
depubliekeopinievoordegevaren verbonden metdevoortplantingonder

34 Mededeling Cassiers,30/1/81.

35MededelinyJacquard,28/1/81.
36Demuscovlscidoseiseenerfeldkeanomalie(vanhetautosome-niettotde
geslachtschromosomenbehorende-recessievetïge),diezichbijdenieuwgeborenen manifesteertdooreen dodelijke darmafslultlng,ofspi
jsverterings-en pulmonalestoornissen dieeveneensdodeli
jkzi
jn.
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zelfs ver verwijderde afstammelingen van personen,die ooit ernstige
verstoringen van hungenetischpatrimonium hebben kunnenpndergaan37.

Civiel-rechtelijkeen christelijketradities
Ook deburgerlijkemaatschappijdientzich in telaten metdereglementering van eventueelgevaarli
jkeactiviteiten.'Nietalleen omtrentdereglementeHng van de industriële activiteiten en van hetonderzoek rijzen
juridische problemen,maarook omtrentde xxsocialeindicatiesyyvan de
abortusen de x
rinwilligingvandemedischeingreepp38.Vanuitjuridisch
standpuntiseen van dewezenli
jkeproblemen waarmeeeen 'gewetensvolleenverantwoordelijke'wetgeverzichgeconfronteerd zietdevraag:
'wiekanwatdoen,hoeenwaarom ?';waarbijeenberoepoppuursubjectievecriteriavermedenwordtzowelaandeactieve(industrie,dokter)a1s
aan de passieve (bevolking,zieke)zijde van hetbeschouwde proces
(waardoordatprocesaan elkerechtscontrolezou onttrokken worden).
Voordewetgeverliggenertweewegenopen.Ineen eerstegevalwordtde

eventueelgevaarlijkeactiviteitzo weinigmogeli
jk gereglementeerd-onderhetvoorbehoud datde dooranderen genomen beslissingen aan een

controleachterafonderworpenbli
jven:diewerkwijzeheefthetvoordeel
van een grotere speelruimte voorhetindividuelem orelegeweten.ln het
tweede gevalwordtde geviseerde activiteittotin hetdetailgereglemen-

teerd:die werkwijze heefthet'voordeel'van een verminderde eigen

verantwoordeli
jkheid vandebetroffen personenofinstanties,maarkan
een soort kielzog-beweging op gang brengen doordat die activiteit
geïnstitutionaliseerd wordt39.

Eenchristelijkeethiekkanzichvanzelfsprekendnietvergenoegenmetde
louterjuridische aspecten van hetprobleem,maardientookhaareigen
traditiestebevragen.DeeerstebrondaarvanisdeHeiligeSchrift.M aarde

Bi
jbelbevragen overnietdirectBi
jbelse kwestiesiseen vrijhachelijke
onderneming.Datvereisteenechthermeneutischearbeid.Wijsuggereren
tweebenaderingswijzen.Demethodevandeinspirerendeanalogieënlijkt
onsgeschikttezi
jnom eniglichttewerpenopwatdeBijbelkanbijdragen
totde actuele ethischeproblematiek.Tegelijk zou men kunnen uitgaan

37 Mededeling Jacquard,28/1/81.
38 Mededeling Hennau-Hublet,13/3/81.
39 Mededeling Verhaegen,13/3/81.
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van hetinzichtdatwijte maken hebben meteen cov icttussen twee
fundamenteleethieken:dievandeonvoorwaardelijkeeerbiedvoor-en
sacraliseringvan -hetleven,endievan 'smensen machten meesterschap

overhetleven.Dat'dilemma'kanonzebevragingvandeBijbeloriënteren
methetoog op de bio-ethische problemen van vandaag.

lndeBijbelverschijntGod enerzijdsalsde Levende,degenedie uitde
oer-chaosde elem enten afscheidtom de wereld metlevende wezens te

bevolken,en anderzi
jds als degene die oproepttothetVerbond,tot
'convivialiteit'.Hijisbovendiendegenediedemensscheptnaarzi
jneigen
beeld en hem hetbeheervan die wereld toevertrouwt,nietals aan een
concurrent,maaraan een bondgenoot.Zou die visie nieteen paarnog zo

algemeneaanwijzingen bevatten die onstoelatenin hettraditionelekerkeli
jke edgoed twee volstrektfundamentele én complementaire beginselen te onderkennen ?Ten eerste:'datalleen God,die de Levende is,
volstrekt heilig is en dat het leven niet God is';vervolgens: 'dat de
scheppende activiteit van God zich voortzet in de beheersing van de
schepping doorde mens,op voorwaardedatdiemenseli
jkearbeid zich
voltrektin trouw aan het Verbond dat God hem aanbiedt'.ln dat per-

spectiefzoudeautonomievandemenséénvandevoorwaardenzi
jnvoor
devoortzettingvandeschepping.'sM ensenm eesterschap overhetleven
wordtdanevenalshetlevenzelfeengoedezaak,omdatheteengaveisvan
GodsVerbond.Daardoorzou debio-ethischekernvraageen verschuiving
ondergaan:nietlanger een arbitrageimpliceren tussen ofweltechnisch
m eesterschap ofw eleerbied voorhetleven,m aarw eldeopdrachtnieuw e

manierten)uittevinden om deverschillendegavenGodssamentebeleVen40.

Devloek die op onsrustisnietonze eindigheid,maarhetverbreken van
hetVerbond wateen breuk ismetGod.Demens,beheerdervan hetleven

derlevenden,verliestnietàlleswanneerhi
jhetleven verliest:laathi
j
echterkostewathetkostop 'anarchistische'en 'chaotische'wi
jze alle
vormenvanmachtoverhetlevendevrijeloop,danmaakthijdeaanzijn
hoedetoevertrouwdewereldonbewoonbaarenvervangthi
jdoorroofen
plunderingdeconvivialiteitwaartoehijgeroepenis.M .a.w.elkeBi
jbels
gdnspireerde bio-ethiek heeft a.h.w. een ecologische dimensie.
. het
gaaternietom alleleven tesacraliseren maarwe1hetleventeheiligen.ln

diecontextmag men de Bi
jbelse oproep 'Groeiten vermenigvuldigtU'

40 Mededeling Dumas,11/20/80.
4l Mededeling Léonard,12/12/80.
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beslistnietverstaan alseenimperatiefbeveltotanarchistischeproliferatie

diezondermeercatastrofnnlzouzi
jn,maara1seenuitnodigingtot'symbiotische vruchtbaarheid'4z.

Metdezeenkeleopmerkingenwerdnatuurli
jkonvoldoenderechtgedaan
aandeheleBi
jbelseboodschapoverhetleven.Aanhetverrichteonderzoek ontbrak o.m .een studie van teksten uithetNieuwe Testament.En

vooreen evaluatievandekerkeli
jketheologischetraditiezoudebijdrage
van een historicusvandeethiek welkom zi
jngeweest.Maarmen moest
ergensbeginnen,enwi
jhopendathetonderzoekindeaangegevenzinkan
worden voortgezet.

Concretere reëvaluaties?
Hetleek onsnodig,reedsin ditstadium van onze ethische verkenning,

proberenderwi
js enige concrete evaluaties te formuleren, rekening
houdendmetrecenteuitsprakenvanhetkerkeli
jkleergezag.W attiaux,de
moralistin onze ploeg,heeftzich daaraan gewaagd.Uitgaande van een

aantalverklaringenvandelaatstepausen,vandeBi
jbelsetheologieenvan
eenpersonalistischgdnspireerdeslososscheantropologie,paktehijzonderomwegendetweehiereerdergesignaleerdekwestiesaan:devri
jwillige zwangerschapsonderbreking en detechnieken van kunstmatigeinse-

minatie.Hijerkendedatdekerkvasthoudtaandeleerdat'elk1idvande
menselijkesoortabutero hoeminuscuulook alshetembryo-in-ontwikkeling,hoe ontedd ook a1s de gehandicapte bestem d is om binnen te
treden in een relatie metGod,die de belofte inhoudtvan de glorie der

verri
jzenis'43.Hijmeende dathetin die omstandigheden toch moreel
verantwoord isteverzakenaan uitzonderli
jke(gesossticeerdeen dure)
technieken,die b.v.het leven van een metzware anomalieën behepte
nieuw-geborene in uiterst pi
jnlijke voorwaarden wat zouden kunnen

rekken.ln verband metde kunstmatige inseminatie beklemtoonde hij
vooreerst'datdem enseen waardeop zich isdienietm ag herleid worden

toteenmiddelvooreenofanderdoel'endat'demenselijkewaardigheid
hetenige criterium isom hetgebruik van onzetechnisch-wetenschappe-

lijkekennistebeoordelen'.lndiecontextzoumen,voorzoverhetgaatom
een oudergemeenschap ten dienste van hetkind,dekunstmatige insemi-

.
4. Mededelingen Boné,25/3/81;Dumas,11/12/80;W attiaux,27/2/81.
43 Mededeling W attiaux,27/2/81.
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natieen de bevruchting in vitro kunnen beschouwen alstechnischehulpmiddelen ten behoeve van de mens,op voorwaarde althansdathetverwachtekind echthetkind isvan deman en devrouw dieeen gemeenschap
vorm en44. Hi
jverwierpdeheterologeinseminatieendeinplantingvaneen

vreemdeofheteroloogbevruchteeicel,omdathetkindindatgevalniethet

kind van beide oudersisen omdatdergeli
jkepraktijken dewederzijdse
relatie tussen beide partners op grondige en volkomen onvoorzienbare

manierzouden wijzigen.
Watmen ook mogedenken van dezevoorlopigeconclusies,mijn opzet
was alleen de eigenli
jke inzeten enkele krachtlijnen van hetdebatte
omschri
jven.Daaruitbli
jktdat de auto-poièsis van de mens nietuitsluitend dezaak isvan medicienbiologen maareven goedvanjuristen,
theologen,psychologen...en van iedereen !Op de vraag van Rostand
'Kan men de mens veranderen?' luidt het antwoord : dàt de mens
m etterdaad zichzelf verandert,zich opbouwtofatbreekt,zowelop het

ethischeengeestelijkea1sophetbiologischevlak.Deauto-poièsisvande
mensistegelijk ethisch entechnisch,zalongetwi
jfeld almaarmeerin 's
mensen eigenhandenliggenenvormteenvanzijnzwaarsteverantwoordelijkhedentegenoverGod.Hopeli
jkzalhetbeginoktoberteLouvain-laNeuve geplande congres een echt interdisciplinaire discussie op gang
brengen4s.

44 Mededeling Wattiaux,meteen verwi
jzing naareen toespraak van paus
JohannesPaulusII,L'hommetoujoursaucentredeIascience,inOsservatore
Romano, 18/11/80,p.11.
45 Van 6tot7oktoberorganiseerdehetCentredePhilosophiedesScienceste
Louvain-la-Neuve een colloquium overEthique etGénétique.
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In The Souloflndia,een boekdatstoftotnadenken geeft,steltAm auryDe
m encourt dat het federale India uiteen zaIvallen, 'gebalkaniseerd'zaI

worden.Eentijdelijkemilitairedictatuurzouditwelkunnenuitstellenmaar
nietbeletten.India zou dan,zoals hetM idden-oosten na de vaIvan het

Ottomaanse Rijk en zoals de geograssche boord van het Euraziatische
gebied,hetpolitiekeslagveldvandewereldmachtenworden.W aaropisdeze
conclusie gebaseerd? W elke middelpuntvliedende krachten zouden de In-

diaseUnieuiteendoenvallen?Erzijnervele,maarhierbeperkenweonstot
twee van de belangrijkste:de verschillende geograssche regio'sen het
taalprobleem.

Regionalisme en balkanisering

Regionalismeisin belangri
jke mateverantwoordelijk voordeverdeeldheidinlndia.Natuurli
jkheeftzo'nlandverschillenderegio's,ongeachtof
die nu geograssch,economisch,taalkundig ofcultureel'bepaald zijn:
gebieden,strekenmeteengemeenschappelijketaal,gemeenschappeli
jke
gebruiken en een gemeenschappelijkgeloofdiemensen samenhouden in
groteregroepen waarin zi
jzich helemaalthuisvoelen,waarmeezijzich
identiûceren. Maar dit heeft niets te maken met regionalisme. Onder
regionalisme verstaan we hier de neiging van mensen om politieke en
economische doeleinden na te streven ten bate van de eigen regio,ten

kostevandeandere.lnhunenthousiasmebi
jhetbehartigenvanhuneigen
regionalebelangen ontwikkelen zi
jhaaten vijandigheidten opzichtevan
bewoners van andere regio's die nochtans in hetzelfde staatkundig ver-

bandzitten.ln zijn extremevorm leidtditsoortregionaalbewustzijntot
een zelfstandig nationaliteitsbewustzi
jn.Datisnuin lndialangzaam aan
hetgebeuren.
Om administratieve redenen hadden de Britten India in provinciesverdeeld.ledereprovinciehad verschillenderegionaletalen.Voortaalkundig
patriottismewaserin dieomstandigheden geenplaats.Provinciaalwasde
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administratie goed geregeld,in hethele land wasEngelsde voerte .Het

landwaséén.Indestri
jdvoordeonal ankelijkheidwarenalleIndiërsnog
één,maarnadedood van degrote nationaleleidersnam demachtvan de
provinciale leiders enorm toe.
Moeizaam maar verbeten werden nieuwe staten gevormd gebaseerd op

taalcriteria.Zegaan iederhun eigen weg;wrijvingen en botsingen ontstaan,nietalleen tussen de staten onderling,maarook binnen de staten

zelf.ln sommige staten werden ti
jdensofnade reorganisatiebepaalde
regio's verwaarloosd,bewustofdooronachtzaamheid,om politieke of
economische motieven.Deze regio'strachten zich nu te organiseren en

eisenvoorzichafzonderli
jkestatenop.DereorganisatievanAssam door
de vorming van HillStateisdoorde Lok Sabha (hetlndiase Huisvan
Algevaardigden)algoedgekeurd.DeTelenganabevolkinguitJharkhandin
Biharen deGorkhabevokingin W est-Bengaleneisen eenautonomestaat;
de leidersin Old M ysore willen hun staatsplitsen in Old Mysoreen New
M ysore.Eenderetendensen inanderestaten worden daardooraangewakkerd.Deze ontwikkeling bevorderthetgevoeldatde staatexclusiefbehoort aan hen die de leidende taal spreken; taalkundige minderheidsgroepen gaan zich buitenstaanders voelen en als zodanig wor-

den zijookop hetvlakvanzaken doenentewerkstellinggeminoriseerd.
Gegeven h> rfederale inHchting is dit're/onalisme'wellichtde meest
fundamentele uitdaging voorde Unie.ln een uitgestrekten cultureelzo

verscheiden land alslndiaisfederalismede enig mogelijke staatsvorm.
Federalismeverondersteltenerzijdszo'nsterkenationaleloyauteitdathet
verschillende regio's bijeenhoudt,anderzi
jds regionale loyauteiten die
krachtig genoeg zijn om politieke identiteiten de uitdrukking daarvan
mogelijktemaken.Een '
juist'evenwichttussendezetweefundamentele
loyauteiten isdevoorwaardevooreen leel aarfederaalsysteem .W ordt
het regionalism e zo sterk dathetditevenwicht in gevaar brengt,dan

kri
jgen we een situatie zoalsdie zich vandaag in lndia voordoet.Het
nationale perspectiefdatvoorzat in de 'vrijheidsbeweging',verdwi
jnt
naar de achtergrond,van 'nationaalleiderschap'isbi
jna geen sprake
meer,deenigeloyauteitdienogteltisdietegenoverderegio.Afgezienvan

enkelesporadischeuitingenvansaamhorigheidinti
jdenvandreigingvan
buitenuit,is geen enkele ideologie nog sterk genoeg om nationale perspectieven en een nationaleloyauteitte creëren en levend te houden.De
Indiasepolitiek isin hoge mate een 'politiek van schaarste',zonderenig
ideologisch referentiekader.Gaandeweg ishetregionalisme,in somm ige
gevallen zelfshetsubregionalisme,ereen opvallende rolin gaan spelen.
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Regionale spanningen hebben verschillende oorzaken.Een regionalistisch beleid is in feite een hàndig instrument geworden voor politieke

maneuvers,dieinIndiameeroppersonencultusdanoppolitiekbeleidzijn
gericht.Daargeenenkelevandebelangri
jkstenationaleleiderszekervan
zijn stuk is,spelen zijde kaartvan hetregionalisme.Daardoorcompromitterenzi
jhunnationaleimago.Zewisselendu ook vooldurend van
kamp en hebben geen enkelmoreelgezag meer.A1szijde mond vo1
hebben van 'nationaleeenheid','integratie'enz.,isdatnietveelmeerdan

eenplatitude.W anneerzi
jtedoenkrijgenmettwistentussendestaten,is
deenigevraag:hoeraken wijhierweerzo vlug mogelijk van ? ?Veel
hangt ervan af hoe de wind van agitatie en tegen-agitatie blaast. Een
beslissing in dezecontextisvaak eerdereen vluchtdan een 'oplossing'.

DeStateReorganisation Commission had heelduidelijkgestelddattaal
een bruikbaarcriterium wasvoorhethergroeperen van gebieden m ethet

oog op een gemakkelijkeradministratiefbeheer,maardattaalniethet
enigeen zelfsniethetbelangri
jkstecriterium mochtzijn.De commissie
zochtdan ookeen 'evenwichtige'aanpak waarin rekeningwerdgehouden
met administratieve overwegingen,economische belangen van hetbetrokken gebied,én nationale solidariteit.
Vooreen beterbegrip van hetgevaarwaaraan de Unie blootstaat,moet
men ook rekening houden metdeideologischetegenstellingen tussen het

doorde Congress-pali
jen gedomineerde Centrum en de niet-congressstaten.Hoe sterk deoppositiepartijen zi
jn geworden,isgebleken in de
VierdeAlgemeneVerkiezingen.Datditzou leiden toteen botsing tussen
Centrum en niet-congress-staten, was te voorzien, mnar in sommige

gevallen,metnameinW est-Bengalen,KeralaenPunjab,nam hetconiict
een dramatische wending.Groottwistpuntwerd de ro1van de gouver-

neurs.Zi
jbrachtenzelfhunambtinopspraakdooroptetredena1sagenten
van hetCentrum.Daarmee schond hetCentrum duideli
jk deregelsvan
de grondwettelijke etiquette.Er gaan zelfs stemmen op om een herziening te eisen van de relatie tussen Centrum en Staten en,zo nodig,
een verandering van de grondwetom meerm achtte geven aan de Staten.A1s hetzo verdergaat,komtde Unie in grootgevaar.

H etregionalism e-fenom een

RegionalismeindeIndiasecontextis,zoalsoveral,eenmistigverschi
jnsel.Positiefbelichaamtheteen zoeken naareen eigen identiteiten zelf-
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verwerkeli
jking,negatiefweerspiegelt heteen mentaliteitvan relative
ontbering.

Ontwikkelingsstadia

Natuurlijkwaserin Indiaook vöördeOnalankelijkheid reedsregionalisme,maar hetbleef veellatenter. Oorzaken daarvan waren in grote

trekken de schaarse mogeli
jkheden toteconomische ontwikkeling,de
beperktetoegangtotdeelnam eaan hetpolitiekeleven,deobsessievande

gemeenschapspolitiek,enhetprimaatvanhetgemeenschappelijkedoel:
bevHjdingvan dekolonialeoverheersing.Deeersteregionalistischeoprispingen werden merkbaar na de grondwettelijke hervorming doorde
W etten van 1909, 1919 en 1935.Concrete voorbeelden du rvan waren

deoprichting en derolvan deRechtvaardigheidsparti
jin M adrasen,in
minderemate,vandeAlkaliDalin D njab.
Na deOnalankelijkheid zijnerdriebelangrijke mi
jlpalen in deontwikkeling van hetregionalisme.
1.Toen methetoogop deopbouw van denieuwenatieeen democratisch
beleid werd ingevoerd,gebaseerd op principesvan democratie,secularisatie,nationaleeenheid en socialerechtvaardigheid,gingen alledelen van

hetlanddaarhundeelvanopeisenenbegonnenmetelkaartewedijveren;
elkefrustratievanverwachtingen,elkeachteruitstellingindeWedijver,op
welk gebied ook,kon totregionalisme leiden.

2.De integratie van de prinselijke staten resulteerde in de fusie van
relatiefkleineeenhedentotnieuwe,grotereprovincies.Debevolkingvan
dezenieuwestatenwerdverscheurddooreendubbeleloyauteit:loyauteit

tegenoverhunvroegereterritorialegemeenschap enerzi
jds,tegenoverde
nieuwe territoriale structuren anderzi
jds. De loyauteit tegenover de
vroegeregemeenschap versterkte hetregionalisme.Vooralzo ishetsuccesvan deprinsen bijdeverkiezingen te verklaren;zi
jkregen vaak een
overweldigende steun in hun eigen vroegere territoria,veelminder in
andere delen van de nieuw gecreëerde staat.
3. De taalkundige reorganisatie herleidde 28 staten tot 14 staten en 6
centraalbeheerde territoria.Hieraan werden later nieuwe staten toege-

voegd.Bombay bijvoorbeeld werdverdeeld in Gujraten Maharashtra,
D njabinD njabenHaryana.DeStatesReorganisationCommissionliet
zich kennelijk leiden doorviergrote principes:1)hetbehoud van de
eenheidendeveiligheidvanIndia;2)tnalkundigeenculturelehomogeniteit;3)snanciële,economischeen administratieve overwegingen;4)de
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doeltreFendheid vanhetnationaleplan.M aartaalbleefhetkritiekepunt.
De taalwerd een factorwaar men nietomheen kon,zozeer zelfsdatde
term 'taalkundig regionalisme'in de literatuurgemeengoed werd.

Om dittebegrijpen moeten wevoorogenhoudendathetculturelepluralisme datIndia alti
jd gekend heeften hethedendaagsregionalismehun
grondslag vinden in de geo-culturele realiteit.Daarmee bedoelen we:de

geograssche omschrijvingen waarmee mensen van een bepaald gebied
hunidentiteitgewoonlijkinverbandbrengen:degeschiedenisvaniedere
regio methaareigen cultureelefgoed,folklore,mythen en symbolen;het

kastensysteem,datinditverbandslechtsbelangrijkwordta1shetsamenvaltmetoverheersing (zoals Maharashtra),mettaaloverwicht(zoalsin
Maharashtra ofin TamilNadu),metgodsdienst(zoalsin Punjab of,in
negatieve termen,in TamilNadu metzijn anti-Brahmanisme)enz.;en
tenslotte de taal.

Taalismisschien hetbelangrijkstekenmerk van groepsidentiscatie.Tegeli
jktrektze,juistomdatzezo'n bindendefactoris,scherperegrenzen
dan kleur of ras.Taalkundige homogeniteit versterkthet regionalisme
zowelin positievealsinnegatievezin :ze versterktdeeenheid,maarleidt

ook totemotioneleagitatie.Alsuitdrukkingvaneen gemeenschappelijk
leven,gedachtenstructuren en waardenpatronen,isdetaalin staatmensen emotioneelte verenigen,hen aan te zetten om aan de verbetering te

werken van hun gemeenschappelijk lot,hun onderhandelingspositie te
versterken.De stichting van N njab Subaisdaarvaneen illustratie.Wat
een gemeenschappelijke taalevenwelnietkan beletten is regionalisme
binnen een staat.Geen beter voorbeeld hiervan dan de kwestie-Telen-

gana,waarbijeconomischegrieven en eisen hethaalden op overwegingen van taalkundigehomogeniteit.W aarhettaalprobleem gezienwerd als

een contlicttussen regionaletalen en HindiofEngels,heeftditbi
jwijlen
geleid totverontrustende vragen als:kunnen de verschillende staten in
lndianog metelkaarcom municeren a1swehetEngelsafschaFen,a1sweer
nietin slagen van hetHindieen soortnationale taalte maken ?
Een van de problemen die de taalkundige reorganisatie van de staten
meebrengt,is de verhouding tussen taalkundige minderheidsgroepen en

meerderheidsgroepen;er zijn minderheden die elders een meerderheid
vormen,b.v.deingewekenBengali'sinAssam,enerzi
jnerdieoveralin
deminderheid zijn.
Deervan'ngheeftgeleerddatdedrukvanhette -regonalismeinbedwang
kan worden gehouden en zelfsgeneutraliseerd,a1sde economische koek
relatiefevenredig verdeeld wordt,a1s ereen tactvolpolitiek en administratiefbeheeriseneen krachtig,op hetlanda1sgeheelgerichtbeleid.Het
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econom ischprobleem isinderdaad dekern vanhetregionalisme.Ondanks

devele verwezenlijkingen sedertdeOnalankelijkheid,bli
jftIndiaeconomischeenonderontwikkeldland.Demiddelenzijnschaars,devraagis
onevenredig groot en neemt als gevolg van de aanhoudende bevolkingsexplosie steeds toe.Dat leidt vanzelf tot een hevige competitie
tussen enkelingen,groepen en regio's en tot een verstoord evenwicht
tussen de verschillende regio's.Eisen vooreen rechtvaardige verdeling

konden dan ook nietuitbli
jven en groeiden uittotbewegingen.W aarde
vorming van een nieuwe staatgeëistwerd,was hetmotiefmeestalin de

eersteplM tsde oneerlijke en ongelijke verdeling van ontwikkelingsmogelijkheden in demeertalige staten.Schoolvoorbeelden hiervan zi
jn de
opborrelende ontevredenheid in de achtergebleven gebieden van Bihar,

Orissa,Madhya Pradesh,Maharashtra,Gujrat,UttarPradesh en Rajasthan.Anderevoorbeelden :deherrierond delokatievanstaalfabrieken en

andere zware industrieën,waarbijhetCentrum beschuldigd werd van
partijdigheid;spanningen tussen immigranten enoorspronkelijkebevolking(b.v.tussendeoorspronkeli
jkebewonersvanAssam endeBengali's
in Assam,ofdeleuzevan deShiv Sena:'Maharashtravoordemensenvan

Maharashtra').
Om dezakeninhunjuisteverhoudingtezien,moeteropwordengewezen

datsamenmetditbegri
jpelijkestrevennaarrechtvaardigeverdeling,ook
het economisch integratieproces doorging, in het kielzog van de op
nationaalniveau geplandeeconomischeontwikkeling.M ethetgevolgdat
zelfsregio'sdie m in of meertotde bezitloze kunnen worden gerekend,

gingen inzien dathun uiteindeli
jke heileerderin de Unie ligtdan in
separatisme.Zo willen de regio'swelbinnen een staathun eigen identiteit
alsstaatgestaltegeven,maarwensen daarom nognietdeUnieteverlaten.

Voorbeelden:deeisen metbetrekkingtotPunjabiSuba,deafscheiding
van Gujratvan Maharashtra,van Haryanavan PunjabofJharkhandvan
Bihar.Hetiszelfszodatdezebewegingenm eestalvan deU nievragen dat

zi
jalsscheidsrechterzouoptreden.lkgeloofdanookdatheteconomisch
gemotiveerde regionalisme meer als een onderhandelingstroef gezien
moetworden dan als een afscheidingsbeweging.

Depolitiekecomponenten inhetregionalismezi
jnbelangri
jk,hoewelzij
hetregionalisme eerderaccentueren dan creëren.ln hun nietaltijd zo
verlichteijvervooreigenbaat,buiten politiciregionaleachterstelling en
beroering uitom kiezerste winnen voorzichzelfen hun pàrtij.Hetis
algemeengewetendatdelijf-aan-li
jfgevechtenbinnendeCongress-partij
vrijspelgavenaandeTelengana-agitatieendathetdeShivSenavoorde
wind gaatin M aharashtra waarde leiders van hetCongressoogluikend
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toezien.Hetisjuistdoorhetaanwakkeren van hetregionaalgevoeldat
reéonie politiekepm i
jen zozs DM K,AlkaliD2 (D njab)en de Jharkhu d-partij(Bihr)vastevoetH jgenenoverleven.Datgeldtookvoorde
Sena's,zoalsde Shiv Sena in Maharashtra en de GopalSena in Kerala.
Ook grensgeschillen zoals tussen M aharashtra en Karnataka Qoreren
wanneerhetregionaalgevoelaangewakkerd wordt.

Doordatde oppositiepartijen hetqua invloed moeten hebben van de
regio's,zi
jn ze a.h.w.verplichtmetde stromingvan deregio'smeete
gnnn.Datgeldtook voordefractiesvan deConress-pm ijop hetniveau
vandestaten.Departijkandelokaleenregionalemachtsconstellatiesniet
negeren,hoewelhettochhetoverwichtvandeeneCongress-partij-met
haarnationale leiderschap -isgeweestdie hetland ooitaaneensmeedde.

Uitelectorale overwegingen pastde Congress-parti
jzich M n delokale
machtsstructurenaan.Zijrecruteertonderdiegenendieopplu tselijkvlak
macht en invloed hebben. Zo ontstaat een politiek systeem dat aan-

zienlijke spanningen vertoonttussen watde partijals regering wilen
watzedoetom zichaan deplutselijkesituatieaantepassen.Daarzi
jn
machten pm ij-cliënteelbelangrijke middelen tervervulling van territoriale aspiratiesdie doorde heersende klassetergelegenertijd doelbewustgebruiktworden ten gunste van de ene regio en ten koste van de
andere.Zo wordthetregionalisme gevoed doorechte ofvermeende po-

litiekevoortrekkeri
j,die een belangrijkfacetgeworden isvan deregionale politiek zelf.

Belangrijketypesvan regionalisering
Hoewelderegio'snietaltijdsamenvallenmetdehuidigedeelstaten,kande
deelstaattoch beschouwd worden a1seen eenheidwaarop weeen typolo-

gievanhetregionalismekunnenbaseren.Daarinzijndandriehoofdtypes
te onderscheiden :
1.Regionalism eoverdedeelstatenheen.Ditsteuntop degroepsidentiteit
vanverschillende staten diedehanden in elkaarslaanom samen eenpunt

vangemeenschappelijkbelangteverdedigentegenovereenanderegroep
staten.Ditsoortgroepsidentiteitisdoorgaansnegatiefvan aard,meestal

gerichttegen degroepsidentiteitvananderen.Hetblijftookbeperkttot
een bepaald probleem waaromtrent de groep een gemeenschappelijk
standpuntwilinnemen:deandere groepsrivaliteiten,spanningen en con-

tlictenblijven bestaan,ookalneemtmen op één punteengemeenschappelijkstandpuntin.EenvoorbeeldhiervanisdespanningtussenNoorden
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Zuid in India (waar het gaat om problemen als de taalkwestie of de
inplanting van stnalfabrieken).
2.Regionalisme tussen de deelstaten. Dit valt sam en met de statengrenzen en houdteen cov ictin van een ofmeerstaten meteen anderein

bepaaldekwestiesdiehun belangen bedreigen.Bi
jvoorbeelddediscussies in.verband methetrivierwaterin hetalgemeen en hetgrensconiict

tussen Maharashtra en Karnatakain hetbijzonder.
J.Regionalismebinnendestaten.Positiefbetekenthethetzoeken vaneen
deelvan de staat naareigen identiteit en zelfontplooiing,negatief reiecteertheteengevoelvanachterstellingen uitbuitingvaneendeelvan de
staatten opzichte van andere delen. Ditsoort regionalisme steekthet
meestdekopop.Typischevoorbeelden:deVidharbhain Maharashtra,de

Saurashtra in Gujrat,de Telengana in Andhra Pradesh,de Oost-uttar
Wadesh in UttarPradesh,Jharkhand in Biharen deOost-Rajasthan in
Rajasthan.
H etIndiaseregionalismeisduseen complex amalgaam van geo-culturele,

politico-economischeenpsychischefactoren.Hetismoeilijkuittemaken
welke componenthetoverwichtheeft,alhaaltde economische hetuit-

eindeli
jk wellichtop deandere.Hetisookinteressantvasttestellenhoe
hetregionalisme in Indiazich manifesteertin elkaaroverlappendecirkels

van debelangri
jkstetypesdie desgevallend in elkaarkunnen overgaan
maar ook kunnen vervagen indien een structuur van nationale loyauteit
ontstaaten ze transcendeert.

Regionalisme en dem ocratie
H et democratisch politiek systeem is gebaseerd op onderhandeling en

wedi
jverbinnendegrenzenvaneensysteem gedomineerddooréén(regerings-lpartij.Hetcompetitie-enonderhandelingskaraktervandepolitiek
heefthetregionalisme aangewakkerd :gaandeweg is heteen onderhandelingstroefgeworden waarmee groepen die zich tekortgedaan voelen
pressieuitoefenen om toegangtoten een plaatsin hetpolitieke systeem te

verkri
jgen,metnamewatdeontwikkelingsfaciliteitenbetreft.Natuurlijk
kanregionalismeleidentotgewelddadigevormen van onderhandeling,het

kan eisen stellen die de mogelijkheden van een politiek systeem ver
overtreFen.M aarvoorlopig althansheefthetzich ook weten in te tomen
en zich teruggetrokken wanneerhetzagdatdegrenzen van deonderhan-

delingsmogeli
jkheden bereiktwaren en ernietsméérte bereiken viel.
Zolangditgebeurt,kunnendemocratischepolitiek,regionalismeen natio-
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naleintegratienaastelkaarbestaanzonderdatzeelkaarnoodzakeli
jkop
een ofanderfundamenteelpuntverzwakken.De democratische politiek
heeft er ook voor gezorgd dat er een interactie kwam tussen elite en
massadoormiddelvan verkiezingen endoorhetfenomeen vandeverbindingspolitiek die zich op hetplatteland ontwikkelde,a1sgevolg van de
dem ocratische decentralisatie.Deze is algemeen bekend alspanchayati

rajenisbedoeldom hetintegratieprocestusseneliteenmassatebevorderen doordekloofte overbm % en tussen centrum en pedfeie.-om dem et

elkaarwedi
jverendeeisenvanregionalismeennationaleidentiteitteverzoenen,ishetdusnodigdathetlandzowelfederaalalsdemocratischbli
jft.
Taalen balkanisering

Erzi
jnveletaleninIndia.We125talenmakeneraanspraakopdatzedoor
meerdaneenhalfmiljoenmensenwordengesproken.VolgensdeIndiase
grondwetzi
jn aldebelangri
jkeregionaletalen nationaletalen en ishet
Hindide om ciële taalvan de Unie.Debedoeling wasdathetHindizou

uitgroeientotdevoertaalvanheellndia.Vi
jftienvandebelangrijkstetalen
werden in de grondweta1snationale talen erkend:Assam ees,Bengaals,

Gujrati,Hindi,Kanada,Kashmiri,Malyalam,Marathi,Oriya,Punjabi,
Sanskriet,Tamil,Telgu,Urdu en Sindhi.Behalve het Sanskriet,het

KashmirienhetSindhizi
jnditdeoï ciëletalenvanverschillendestaten.
U it de volkstelling in 1961 bleek dat er naast deze nationale talen nog

1.965 moedertalen (home languages)zijn,gesproken door 438.936.918
mensen.Daarvan zi
jn er 103 vreemde talen,gesproken door 315.466
mensen.De overigetalen zijn begrijpelijkerwi
jslndiaas.
Indiatelt22deelstatenen 8Unie-territoria.Dereorganisatievan destaten

na de Onalankeli
jkheid gebeurde op grond van de taaldie hetmeest
gesproken werd in een bepaalde staat.Erbestaateen sterke tendensom

die meerderheidstaalverplichtop teleggen in hetonderwi
jsop alleniveaus en a1s voertaalin de administratie.Ditscheptspanningen tussen
taalkundige minderheden en meerderheden,hoewelde grondwetde be-

langen van deminderheden beschermt.Deze wrijvingen hebben hetlndiasepolitiekelevenverziekt.Onnodigtezeggen datzijook deIndiase
eenheid bedreigen.
'Taalkundige homogeniteit is de enige rationele basis voor de reconstructie van de staten, omdat ze de sociale en cul
turele levenswijze
weerspiegelt,gangbaarin welom schreven regio'svan hetland'-aldusde
Commissie voorde Reorgnnisatie van de Staten in 1956.M etde pe cieps-
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verklaring alsOggesteunwerdendemassa'sgemobzseerd om tei
jveren
voor hetstatuutvan een afzonderli
jkestutin meerdan 8delen van de
Unie sedert 1952.Tegen 1956 hadden 8 belangri
jke taalgroepen (Assamees,Bengali,Kanada,Kashmiri,Malyalam,Oriya,TamilenTelgu)
eenapartestaatgekregen,in 1960kwamener2bi
j(Gujraten Marathi),in
1966nogeen (Punjabi).Samenmet5Hindistaten(Bihar,Haryana,MadhyaWadesh,RajasthanenUttarW adesh)haddenopdiemanierin 1% 6al
de15talenopgesomdindeVlllebi
jlagevandeGrondweteeneigenstaat,
behalveSanskrietenUrdu(deeersteomdatnietvoldoendemensenzea1s
,

hun moedertaalspraken,detweedeomdatzeoverheellndiaverspreid is
en haar'aanhangers'ingeen enkele staatgeconcentreerd kunnen worden

om ereen meerderheidtevormen).
Blijkbaarhaddusrond 1966detaalformulerechtsgeldigheidgekregenals
hetbelangrijkste criterium voorde herstructurering van de staten,gedeelteli
jk metopzet,gedeelteli
jk a1stoevallig gevolg van politiekeactie.
M aar al spoedig stortte de nationale eenheid gebaseerd op een gemeenschappeli
jke taalin elkaar.Tegenstri
jdige groepsbelangen en wat
men met een brede term 'kasten-, klassen- en massacov icten' kan

noemen brachten latenterivaliteiten binnenderegio'saan hetlicht.Bi
j
nadertoezien bleek trouwensdatnaastde taalook andere factoren een
beslissende rolgespeeld hebben in de sam enstelling van delndiase fede-

ratie:etnischeeneconomischeoverwegingen(Nagaland,Meghalya,ManipurenTripura);godsdienst(HaryanaenD njab);taalencultuur(Maharashtra en Gujrat);historische en politieke factoren (UttarPradesh en
Bihar);integratie van de prinselijke staten en de nood aan leel are
groepsvormen (MadhyaPradesh en Rajasthan)ennatuurli
jktaalverbonden metsociaalonderscheid (TamilNadu,Kerala,Mysore,AndhraPradesh,Asdam,Bengalen en Orissa).
DeIndiaseGrondwetsomt15belangrijketalen op,maarerzijnermeer
dan 1.000andere,dialectenincluis,waardoorhetonmogelijkiszich over
heelhetland verstaanbaar te maken in één bepaalde taal.De nationale
voertaalH indiwordtdoor slechts 30% van de bevolking gesproken en

daarbijmoetenwedannogrekeninghoudenmetgroteverschilleningru d
van ontwikkeling.Debelangrijkste talen van hetsub-continenthebben
hun eigen schriften literatuur.Som mige hebben een ontwikkelingsgeschiedenisdie eeuwenoud is,een feitwaarop de m ensen die ze spreken
zich laten voorsfnan. Door de staten op Snnlkundige basis te creëren,
werdenregionaletalen in deadministratiebinnengebrachten steedsm eer

in het onderwijs gebruikt.Regionale literatuur wordt of cieelgepatroneerd zoweldoorde Unie alsdoorde Statenregeringen.
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De kwestie van de éne om ciële taalvoor de U nie heefteen diepe kloof
geslagen tussen deHindu en niet-H indu staten.HetZuiden,endanvooral

destatendiegeenHindispreken,zijnopditpunterggevoelig.Dielndiërs
vrezen datzijdoor hetopleggen van hetHindials nationale taaltot
tweederangsburgerszullen wordengedegradeerd.Alleenalhetfeitdathet

Centrum verplichtwaseenAntiSecessieActuittevaardigen,wijsterop
hoe sterk deze spanning is.Hetprobleem heeftop een bepaald ogenblik
gedreigd hetpolitiekesysteem uiteen te doen vallen en moedigdeseparatistische en racistische gevoelens aan.ln hetZuiden was het gevoelen
algemeen verspreid dathetinvoeren van hetHindials om ciële taalde
mensenvanhetNoordenvoordeelzoubezorgen om positiesteverwerven
in deCentraleAdministratie.Om dievreeste ontzenuwen kwam in 1963

deOm cialLanguageActerdoor,dievoorzagdatin deadministratiehet
Engels 'mocht'worden gebruikt,en 'mocht',verklu rde hetparlement,

betekendehier'zal'.Toen menna26januari1965deOm cialLanguage
Acttenuitvoerwildebrengen,kwamendezuideli
jkestateninopstand.ln
M adrasbrak geweld los.Twee Unie-ministersuitTam ilNadu gaven met
veelvertoonontslag.GeëistwerddatNehru'seerdereverzekeringdathet

Engels a1s een 'geassocieerde'taalgebruiktzou blijven worden,een
wetteli
jkebasiszoukri
jgendooreengewonewetofeenamendementaan
deGrondwet.ln 1967werd deOfhcialLanguage Actgewi
jzigd:in de
Unie-administratie mochthetEngels worden gebruiktnaasthet Hindi.
'Engelszalworden gebruiktomwillevan decommunicatietussen deU nie

en een staatdiehetHindinietalszi
jn nationaletaalerkent.'
De meeste Indiërshoudenernueen dubbeleloyauteitopna:een t.o.v.de

regio waarin ze zijn geboren en opgegroeid,en een t.o.v.lndia,hun
nationale staat.Misschien komterweleenseen ti
jd,moetereen ti
jd
komen dat de eerste loyauteit ondergeschikt is aan de tweede,maar
voorlopig ishetomgekeerd.Gaandewegkunnen subnationaleloyauteiten
versm elten m etdenationaleloyauteit.Alsechterderegionaleloyauteiten
onderdruktworden,vertraagtm en ditprocesen bereiktm en hettegenovergestelde eFect.Taalis een primordiale basis van loyauteit.Zolang
evenwelééntaalgroep hetgevoelheeftdatdeanderehem alleen maarkan

benadelen,ishetcov ictonmogelijkoptelossenmetalleenmaardiscussies,compromissen enrechterli
jkeuitspraken.
India's federale politiek heeft op twee manieren de weerslag van het

taalprobleem ondervonden.Hetheeftenerzijdsdemobiliteitop velegebiedenbeperkt,vooralinhetonderwijsen deadministratie;anderzi
jds
was het bepalend voor de onlgebroken confrontatie tussen Noord en

Zuid.DeGrondwethadvoorziendathetEngelsbewaardzoublijvenvoor
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eenperiodevan lsjaar,waarnahetvoorheelIndiadoorhetHindilgelost
moestworden.DeOm cialLanguageCommission,zoalsdeGrondwethet
verlangdein 1957opgericht,steldetweeju rlaterdathetEngelsniet'lang'
a1sof ciëletaalkon worden aangehouden,omdatzulksnietstrookte met
hetnationale zelfrespect.Ondertussen is hetEngelsernog steeds.
M en kan nietzeggen datde vorm ing van staten op taalkundige basis'op

zich'ennoodzakelijkerwi
jzeeenverzwakkingvan hetpolitiekesysteem
ofvan de centrale regering betekent.Datneemtechternietweg datde
toepassing van het principe van de taalkundige homogeniteitalléén de

problemennietvermagop telossen.Onvermijdelijkblijven eraltl
jdaanzienli
jketaalminderheden overin dedeelstaten dieop taalkundigebasis
georganiseerd werden.Men vergelijke ditterechtmetdefameuze moslimkwestie die evenm in volledig opgelost werd door departition (de
afscheiding van Pakistan):na die afscheiding leefden en leven ernog

tientallen mil
joenen moslimsbinnen degrenzenvan lndia.
Vele vroegere voorstanders van de 'linguïstische'oplossing betreuren
vandaagdedag dereorganisatievan defederalestaten,zoalsdie nu nade

onaoankeli
jkheidwerddoorgevoerd.Enwi
jtendaaraandeuitbarstingen
van regionaalfanatisme die India op hetogedblik teisteren. M aar die

deelstatenzijnerenhetisnutelaatom du ropterugtekeren.Zi
jhebben
evenwelde taal-en andere problemen nietopgelost.Momenteelvragen
nietminderdan tien taalkundigezonesom een eigen staaten uitingen van
nietlouter taalkundig ongenoegen duren voortop regionaalvlak.T> l

alléénbli
jktniettevolstaanom deloyéuteitvandemensenteverzekeren:
economischeachterstand,tegeringaandeelin de openbare diensten ente
weinig stem in hetbeleid zorgen voor steeds weeroplu iende ressenti-

menten.Te omvangrijke staten zijn politiek onregeerbaar en staan de
ontwikkelingvan hunachtergebleven regio'sin deweg.Zijbestendigen
de economische ongeli
jkheid tussen de bevölkingslagen,bevestigen en
versterken de machtvan deheersende kasten,bevorderen kastensolida-

riteiten parti
jpolitiek binnen die situatie van economische ongelijkheid.
Uiteindeli
jk ishetvooraldeeconomischewerkeli
jkheid die de balkaniseringstendensvoedt:detnnleisen zi
jn één uiting van ongenoegen met
die situatie en één middelom dnnrwatM n te doen.
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H um aniteit en com m unicatie*
Leo Loewenthal

Bijna eIk gesprek overcommunicatiemondttegenwoordig uitin een controverseoverdemassamedia.Toch zijn diemedianatuurlijkallœn maar
instrumenten voor comm unicatie,door de technologie ontwikkelde werktuigen;allœn overhetrechtegebruik ervankan men zich vragen stellen.De

technologiemaakthetonsmogelijkoverdewereldom onsheentebeschikken alsnooittevoren.Maar ondankstelefoon,radio,televisie,toenemende

Iiterairebedrijvigheid en stijgendeoplagen van kranten,tijdschriften en
boekenzijnweeenzamerdanooitenlijktonsallermenselijkverlangennaar
vredeuitzichtlozerdanooit.Deverkommeringvanonsgeestelijkenmoreel
erfgoed gingnietallœn gepaard metdekwantitatievegroeivan dem assamedia,ze waserx k hetresultaatvan.En in die zin vind ik dathetvoorhet

behoudvandewaardeengrootheidvandemenselijkepersoonvanwezenlijk
belangisdatwijonsvan ditcommunicatieproblam bewustzijn.
Desocialewetenschappen zeggen onsmaarweinigoverdeinvloed vande

communicatie op de 'humaniteit'van de mens.Vooralomdatzijzich
meestaltotde massamedia beperkte,heeftde discussie tptnog toe een
vruchtbaargesprek tussen sociologen en humanisten in feite verhinderd.
Ondanksandersluidendestereotiepeuitsprakenvandekantvandehuma-

nistenzi
jnertochookwelsociologendiegelovendatdebetekenisvande
communicatiein onzetijdadequaterachterhaaldkanwordeninsymbolische uitdrukkingsvormen,zoalskunsten religie.De humanisten verden-

kendesociologenervan,somsterecht,datzijgeneigdzi
jnzichdoorgaans
liever met kwantïceerbr e ar egaten van mensen en dingen bezig te
houden dan metmensen en dingen zelf.Een temperamentvolle illustratie

*HumanitâtundKommunikation(1*9)inLeoLoewenthal,Schriften1,Lite-

raturund Massa-kultur,Suhrkamp,Frankfurtam Main,1980:pp.368-380, overgenomenenvertaaldmettoelatingvandeauteur.Vooreeninleldingopdepersoon
en hetwerkvanL.Loewenthalcfr.LudoAbicht,Leo Loewenthalen deFrank-

furterSchule,inStreven,oktober1981,pp.3-14.

Leo Loewenthal/s umlaïfeffen com municatie

van diehumanistischeargwaan vindenweb.v.inhetgedichtUnderWhich
Lyre van W .H .Auden :
Thou shaltnotanswerquestionaires
Or quizzesupon W orld AFairs
Take any test.
Thou shaltnotsit
W ith statisticians nor commit
A socialsciencel.

W ozaïscher drukte een bekende professor zich uitin College English :'Ik

wisthetnieten mi
jn collega's nog minder:algeruime tijd hebben de
sociaal-wetenschappers zich beziggehouden metde massacultuur en de
massamedia; we hebben er allemaalweliets van gehoord, maar wat

iemand zich (...)onderdetermen 'massamedia'of'communicatie'ook
voorstelt,hetvulgairesociologischejargon moethem rillingen bezorgen
en terug doen deinzen.Sindsdien heb ik verschillende sociologische mo-

nograseën intensiefbestudeerd;vele zi
jn inhoudelijk aleven nietszeggend a1safschuwelijkvan stijl.Magik hetéén keerluidop zeggen?Het
probleem van de massacommunicatieheeftnietdeknapste koppenbeziggehouden'.
Meestalis 'communicatie'haastvolledig losgemaaktvan haarreferentie
naardemens.Dereferentiezitnochtansalinhetwoord zelf:com munica-

tionlcommunity.Werkelijkecommunicatieleidttotgemeenschapa1sdeel
vanallerinnerlijksteervaringen.Deontmenselijkingvandecommunicatie
is een gevolg van hetfeit datde moderne media,vooralde kranten en

verderradioentelevisie,erbeslaghebbenopgelegd.Datdieontmenselijking zo ver doorgevoerd is in een samenleving die aan de onvervreemdbare autonomie van het individu gelooft,is een van de meest
groteskeironieënvan degeschiedenis.ln hetnetwerk van demassamedia

wordthetindividu op arglistigewijzevanzijnmenselijkheid ontvreemd.
M assacommunicatie berustop de ideologische erkenning van de indivi-

dueleautonomie,maartegelijkbuitzijdeindividualiteituittengunstevan
de massacultuur.

Neem bi
jvoorbeeld eenadvertentievande'YoungReadersofAmerica',
een dochtermaatschappi
jvan de 'Book ofthe Month Club':'Zoalsdr.

lNGi
jzultgeen enquêtesbeantwoorden!
- noch kwisvragen overde wereldpolitiek;aan geen testu onderweTen.GiJzultnietomgaan metstatisticien
geenmaatschappijwetenschapbednlven'.
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Gallup,eedi
jdszelfprofessorin depsycholo/e,onlangsin eenm ikelin
Ladies'Homelournalheeftaangetoond,isdevroegtijdigegewenningvan
kinderenaan hetlezen van boeken beslissend voorhunlatersuccesin het

leven'.Deprestatieen bijzondereverdienstevan GeorgeGallup worden
hier gedegradeerd tot een instrument van verkoopspromotie. De advertentie tooitzich met hetaureoolvan de massacultuur,zoals datuit
opiniepeilingen oplicht,om de toegang tot de 'grote cultuur',de high
culture,aantrekkelijktemaken.DoorGallupaantehalen alseenautoriteit

op hetgebiedvanwaardevolleculturelebedrijvigheid,beroeptmen zich
voor de 'betere'dingen des levens op de grootm eester van de massadiagnose,die hetdenken van hetv ote publiek kenten dus impliciet

weetwatvoorde mensen hetbeste is.Doordathijalsprofessorin de
psychologie wordtopgevoerd,roeptmen,meteen verwijzing naarzi
jn
sociale positie en beroepscarrière,alsin een bezweringsformule,zi
jn
autoriteitalsgçcultiveerd en succesri
jk zakenman op.
Hetging hierom een 'Time Reading Program'.Voornauwelijks3,95$
krijgjemaandeli
jksdrietotvierboekenthuisbesteld,enneemjemeteen
deelaan een 'geplandeleesmethode';diegarandeertjedatje 'zelfsmet
heelweinigopofferingvantijdveleboekenmetprosjtzalkunnenlezen',
boeken 'diequa sti
jlen betekenis van ti
jdeloze waarde zi
jn'.W atdie
ti
jdeloze waarde betreft,staatde selectie buiten kijf:'Onze methode
dankthaar belang aan hetfeitdatde uitgevers duizenden uren hebben

doorgebrachtmethetzoekennaarantwoordenopvragendiejejezelfook
al hebt gesteld'. Belang,kwaliteit en relevantie van de geselecteerde
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werkenzi
jnverzekerd:'Bijelkafzonderlijkwerkhebbendeuitgeverseen
gepasteinleidingbezorgd,dieduidelijkmaaktwaarophetuniekekarakter
van het boek berust,welke betekenishethad,heeften zalhebben,en

welkeplu tshetinneemtindeliteratuurenheteigentijdsedenken'.Met
eenvleu:ereligieuzeemfasewordtdeaanbevelingafgerond:'Deboeken
worden geleverd in duurzame,soepelebanden,zoalsdievanbijbelsen
missalen'.Deinmiljoenenexemplarenverzondenreclame-aanbiedinggaf
zich uitvooreen 'brier die uitsluitend gerichtwasaan personen van wie
men wistdathetgecultiveerdemensen waren.Een massalewervingsactie

wordthier,neta1sdemeestpersoonlijkevorm vanschrifteli
jkecommunicatie,een 'brier genoemd,een voorbeeld binnen hetvoorbeeld van de
pervertering van de com municatie in de m assacommunicatie.
De sociale wetenschappers van de lu tste twee generaties gingen hun

moreleplichtuitdewegdoordatzijvoorwendden aanwaardevrijonderzoektedoen,ietswatzowellogischonmogeli
jkalshistorischonbestaand
is.Ineentijdvanpositivistischeverblinding(ookdemeesteonderzoekers
vanhumanistischenhuizegavendaaraantoe,alhaddenzeeigenlijkbeter
moeten weten)kan men nietkrachtiggenoeg opkomen voorhetonvervreemdbarerechtvan de kdtische rede,hoetrivie datook mag klinken.

De moderne ontwikkeling van de communicatieheeftmenselijke communicatie gewoon onmogeli
jk gemaakt;watervan geworden is,is op
verdedeli
jkewijzereedstemerkenin deintiemeen privé-gesprekssfeer:
conversatie is 'tijdverdrijr geworden.HetscM jverscafé,ten ti
jde van
koningin Anneeenoord van demeestdelicatepersoonli
jkegesprekken,
isironischerwijzevandeEuropesenaardeAmerikaansescèneverhuisd,
maardan welin dekwalijkvermomdeversievan een troostelozederdeklas-bar,toevluchtsoord voor ontheemden,die vandu g reeds een aan-

zienli
jk deelvan debevolkinguitmaken.Hetzou evenwelvan bekrompenheid en snobisme getuigen de teloorgang van de taalals oorspron-

keli
jke ervaring,alsmede hetlage peilvan hetalledaagse taalgebruik,
uitsluitend in de Amerikaanse samenleving te willen situeren.ln een

recenteJapanseenquêtelezenwebi
jvoorbeeldhetvolgende:'Steldatje
'snachtszittestuderenendatjederadioMnzet.Zonderdatjehetmerkt
beginjeteluisteren.Hetritmevandemuziekschakelteenstukvanjezelf
uiten verbantelke concentratie en studiewil.M ethetritme als meteen

drijfriem verbonden losthetleerproceszich op in een automatisme'.
Maarvan buiten leren betekentnog nietzi
jn geheugen cultiveren!Het
geheugen isdebewaao lu tsvan delevendete en taalleeftvia demens

enzijnwerelàdoordegeschiedenisheen.Demodernemensechterlijdt
M n geheugenverlies:zijn geheugen schi
jntzich vaak te beperken tot
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àerichtenuithetonmiddellijkeverleden,alshetalnietvanhetogenblik
zelfis-zoalsdie hem doorkranten televisie worden bezorgd.Nietalleen

degoederenvandedagdageli
jkseconsumptie,ookdetaalzelfli
jdtaaneen
ingebouwdeoftenminstefeiteli
jkeveroudering.W atmenzichnogherinnertenwatmenzalvergeten,lijktnauwelijksteonderscheiden;hetwordt
M n hettoevalovergelaten,wordtonbetekenend.
Aan hetslotvan Plato'sPhaedrus-dialoog staatSocrates'verhaaloverde
ontmoeting van de uitvinder-god Theuth metdeEgyptische god-koning
Thamus,een verhaalwaarin ditfundamentele probleem van onze mo-

dernelevensstijldoorklinkt.Theuthgeefthoogopvanzijnuitvindingenen
geeftereen opsomming van Waarin aspecten zOWe1van Onze moderne

techniek-bezetenheid alsvan onze moderne vri
jetijdsbesteding terug te
vindenzi
jn.'Hijvonddegetallenuit,derekenkunde,degeometrieende
astronomie,hetdobbel-en bordspel':hijlegdedegrondslagvooronze
kernonderzoekslaboratoria en onze speelcasino's. Bijzonder trots is
Theuthopzijnuitvindingvanhetalfabet:'DieuitvindingzaldeEgyptenaren schranderdermaken enhun geheugen sterken:hetalfabetiseen elixir

voorgeheugen en sckanderheid'.Dewi
jzekoning zietechterjuistin de
uitvinding van het schrift de bedenkelijke kiem van mechanisering,
loutere reproduceerbnnrheid en het dnnrdoor veroorznnkte verlies M n
zelfstandigheid.M .a.w .Plato's genie onderkentin d8 verworvenheden
van de beschaving reeds een bedreiging voorde ware cultuur.Niethet

gesproken woord,maarzijn geschreven uitvloeiselbevatin kiem klassiekegeleerdheidenliterairekunst,maarevenzeerdeafgeleideprodukten

van de massacommunicatie,van ti
jdschriften,stripverhalen en Time
Retp#cr-brochurestotreclame-ax ches(die kille straatroversvan onze
tijd).Thamusverwerptdeopvattingvanhetschriftalseen'elixir'(inhet
Griekspharmakon,datzowelgeneesmiddelals vergifbetekent)en in
plaatsvanhetalseenheelmiddelaantenemen,ontmaskerthijdeinherent
dodelijkewerkingervan:'Dieuitvindingza1vergetelheidteweegbrçngen

indehoofden van hen diezeleren gebruiken,omdatzijnietlangerhun
geheugen zullen hoeven te gebruiken.H un vertrouwen op hetgeschrevene,dat buiten hun eigen voorstellingswereld totstand komt,zalhen

ervan weerhouden huneigenervaringentebenutten.Gi
jhebtgeenelixir
voorhetgeheugen uitgevonden,maarvoorde loutere herinnering.Gij
biedtuw leerlingen een schi
jnbareschranderheid aan,nietdewarewi
jsheid.W antzi
jzulleninhetwildewegveledingenlezenenli
jkenteleren,
terwijlzeinfeiteveelalnietswetenenhetgelezenezo alleenmaarslecht
verteren,omdatzenietechtwi
jszijn,alleen maarschi
jnen'.
Platowi
jstonsernadrukkeli
jk opdatcommunicatieslechtsbestaatinde
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onmiddellijke ervaring -onmiddelli
jk betrokken op heteigen zelfen het
zelfvan deander.Daarom ookpasthijdetechniek van dedialoog in de
dialoogzelftoe;SocratesspreektmetPhaedrusdoorTheuth metThamus

telaten spreken.Dietechniek openbaarthetkenmerkvandeechtecon-

versatie:op elknar geHcht en metiets gemeenschappelijks bezig.Dat
kenmerkvaneenopenharteneenvrijegeestisprecieshettegendeelvan
de voordelen en stereotiepen waarm eede massacom municatie volziten

diehunneerslagvindenindelevensstijlvandemodernemensmetzijnaan
anderenontleendeervaring.Hetplatoonse'geheugen'iseen goed oriënte-

ringspuntom de menselijke,ofbeter,humanistische houding teonderscheiden van het quasi-biologische, van-de-hand-in-de-tand-bestaan

waaraan demoderne menszich schi
jntuitgeleverd te hebben.De continuïteitvandeklassiekegeleerdheid,detijdeloosheidvandesymbolische
herinneringstekenenindekunst,detraditieri
jkebetekenisvandereligie,
heteerlijke en solidaire gedrag van de enkeling -datzi
jn even zovele
variatiesop hetthema'geheugen'.lkbengeneigd datgeheugengelijkte
stellen metdejuistbegrepen communicatie,zoalsPlato hetgeli
jkstelde
metslosose.A1deze begrippen -geheugen,communicatie,tilosose -

berusten uiteindelijk op gemeenschappeli
jkeervaring.
TweeduizendjaarnaPlatoheeftJohn Smith,zelfeen platonist,dezelfde
belijdenisopnieuw geformuleerd:'Alsorganiserendelementachtikeen
gewetensvolle opleiding dringend nodig.Maardatisgeen makkeli
jke
onderneming.Onzetaalmoetimm ersop onze eigen ervaring betrokken

zi
jn,willen wi
j weten waarover wij spreken;en tegelijk dienen onze
woorden deervaring van de onsom ringendew ereld op te roepen,w illen

wijverstaan worden'.
lk voelveelvoordegedachte datdeplatoonsedialoogdeideeinsluitvan

het'divinecoffeehouse' hetgoddeli
jkeconversatie-oord.Hoedan ook,
Plato's volgehouden nadruk op de cultivering van het geheugen als

toetssteen voorindividualiteiten creatieve deelnameaan demenselijke
zommunicatie komtm .i.niettoevallig voor in een dialoog die de slosose van hetschone als hoofdthema heeft.
Ondanksallesis de hum anistischebetekenis van de communicatie toch

niethelemaalindevergetelheid geraakt.EzraPound (die,zijnafdwalingentenspijt,vasthoudtaandestatusvandedichterenhumanist)schrijft:
'Zoals taalhet machtigste instrument van de peé die werd,zo vermag
alleen taalhetnetwerk van de verwarring te verscheuren.Taal wordt

misbruiktom dewarebetekenisteverheimeli
jken enteverhullen.Taal
wordtgebruiktom hettotale inferno van de vorige eeuw (en ik moet
eraan toevoegen:van dezeeeuw)teontketenen.Toch ishetenige ver-
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weerdaartegendecultuurvandetaalendezorgom dejuistewaarneming
doormiddelvan de taal'.
Een socialegeschiedenisvan de intellectuele discussie overde m oderne

levensstijlmoetnogwordengeschreven,metnamedegeschiedenisvande
invloed dieverstedeli
jking en industrialisatie uitgeoefend hebben op de
wisselende maatstafvan cultuur,smaak en moraal.Deze discussie leidt
dan toteen kritischeanalyse van derolen hetwezen van dekunsten van

haargedevalueerdetegenhanger,ofom hetindethansgebruikelijkevage
termen uitte drukken,een analyse van de verhouding tussen 'hoogcultuur'en 'massacultuur'.TenminstesindsMontaigneen Pascal,hetduide-

lijkstinboekenenartikelenvanprofessioneleEngelseschri
jversuitde18e
en 19e eeuw maarook op hetcontinent,iseen levendig debatop gang
gekomen overprecieshetzelfde onderwerp datPlato reeds zo provoce-

rendaangesnedenhad:watgebeurtereigenli
jkalshetware'ik',dieedele
ontdekking van de idealistische slosose,de romantische poëzie en het

kapitalistische genie,steeds meer in de mechanismen van de geli
jkvormigheid en de enge mazen van de institutionele en psychologische

controle verstriktgeraakt?Erzou echtereen pi
jnlijk misverstand ontstaan overdedraagwi
jdtevandezediscussie,indienwedezevraagprobeerdenondertebrengeninderubriek vande'vri
jetijdsproblemen'.Het
isinderdaad een onloochenbaarfeitdatdie auteursuitde 18een 19e eeuw

zichsteedsopnieuw hebbenafgezettegendetoenamevandevri
jeti
jd-in
b.v.romans,theater,ti
jdschriften,kranten,sporten spel.Datbetekent
alleendatdiebezorgdeenverstoordeintellectueleneenzeerkritischeki
jk
hadden op datdomein,waarde menszogezegd vri
jis,4ijn 'vri
je'ti
jd.
Ofschoon erook onderdeintellectuelen natuurli
jk verdedigersvan de
gelijkvormigheid zijn,diehun talentzeerduurverkopen,bli
jfterin het
hartvan het debat een open wonde zitten :de wonde nl.van de imita-

tietzucht)-niethetsoortnavolgingwaaroverb.v.deImitatioChristihet
had,maar de haast mimetische nabootsing van wat iedereen meent te
moeten imiteren.
Ofdehierbeschouwde auteursaldan nieteenoplossingvande crisisvan

mensen samenleving mogeli
jk achten,ofzi
jdie menen tevinden ineen
verbeterde opvoeding,de romantische terugkeernaareen agrarische sa-

menleving,devluchtineenivorentoren,ofzi
jintegendeelhelemaalgeen
uitweg zien:datallemaalkunnen bestslechtsmachtelozeaanbevelingen

aan kritische geesten zijn. Het wezenli
jke verdict (lang vöör Ezra
Pound)geldthetvervalvan detaalalsbewaarplutsvan de menselijke
communicatie.Datthema was fundamenteelvoor Goethe en Flaubert,
voor W ordswolh en Eliot,voorColeridge en Nietzsche -en eveneens,
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watdit punt betreft,voor een grootaantalauteurs van de Edingburgh
Review en andere publikatiesuitde intellectuele hoek.
Deze waarachtig humanistische kritiek kantzich tegen het instrumentalistisch gebruik van de taalen bepleit hetautonome karakter van het

menselijkwoordalsdoelopzich,eenhumanistischdoelwelteverstaan!
Taalheeftqua taalvastte houden M n degeheiligde waardigheid van het

menseli
jk wezen.Metopzetkoosik zo'n paradoxaleuitspraak.Taalis
inderdaad op idealewi
jzededesnitievelogos.Voordeultiemeuitdrukking en de ware openbaring van hetindividu beschikken wi
joverniets
andersdanovertaal.IndatopzichtbenikheteensmetJakob Burckhardt,
die men zeker niet verdenken kan van ongevoeligheid voor niet-verbale

uitdrukkingsvormen:'Indien hetmogelijk wasdekwintessens,deidee,
van een kunstwerk in woorden te vatten,dan zou kunstzelfoverbodig
worden;en alle gebouwen,beelden en schilderwerken hadden evengoed

nietgebouwd,nietgebeeldhouwd,nietgeschilderd kunnen blijven'.
De symbolischetaalvan dejoods-christelijkegodsdienstheeftvoortdurendhetniet-instrumentalekaraktervandetaalbeklemtoond,doordatzij
haareengoddelijkeoorsprongonderstelt.Ofmennudenktaanpsalm 139
('Wanterkomtgeenwoordopmi
jntongdatGi
j,God,nietkent')ofaande
79epreekvanJohnDonne('DeheiligeGeestiseenbespraakte,hevigeen
kwistigemaargeenwoorddronkenredenaar,evenververwi
jderdvaneen

schràle a1svan een overdadige stijl'),de mens verschijntdaarals het
evenbeeldvanGodomdathijovertaalbeschikt,diehem instaatsteltaan
degoddelijkheiddeeltehebben.ErkomtindeBijbeleensoortarchetypischebeschrijvingvoorvanhethumanistischwezenvandetaal(1Koningen,hfdst.19):'ToentrokJahwehvoorbij.VoorJahwehuitgingeenzeer
zwarestorm,diebergendeedsplijtenenrotsenverbri
jzelde.MaarJahweh
wasnietin de storm .Op de storm volgdeeen aardbeving.Maarookin de
aardbeving wasJahweh niet.Op deaardbeving volgde vuur.Maarook in
hetvuurwasJahweh niet.Op hetvuurvolgde hetsuizen van een zachte

bries',destem van Jahweh.Wanneerwi
jhetvandu gdedag overcommunicatiehebben,zijnwijgeneigddaarbijaandestorm,deaardbevingen
het vuur van de communicatiemedia, de manipulatie,de reclame,de

propaganda en de massalecirculatie te denken.Maarmenselijke communicatie isin waarheid de 'zachte bries'.
De betekenis van hetgeheiligde in de taalisparadoxaal.De instrumen-

talistischeopvattingvandetaal(zoalszeveelvuldigindemassacommuni-

catie maarjammer genoeg ook ondergeleerden gepraktizeerd wordt)
verstaattaalalseen werktuig,datzich even pedectionistisch te gedragen
heeft a1s om het even welk ander technisch produkt. Het ideaal is:
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snelheidin lezenen schri
jven,deleermachine,decomputer...Maardie
idealenzijn-intheologischetermengesproken-idealendesduivels:taal
moetalsuitdrukkingvan hetschepselli
jkwezenook immergetuigenvan
zi
jnvoortdurendeonvolkomenheid.Stedklijkalswezijn,moetonzetaal
even goed onzegrenzen weerspiegelen alsde immeraanwezige opdrach-

ten,mogeli
jkheden en bekwaamheden die onsgegeven zi
jn.Juistdie
functievan detaalwordtin deprodukten vandemassacultuurverraden of
ten minste verloochend.A1s een 5lm afgelopen is,een Readers Digest

gelezen,een stukjuz-muziek gespeeld,resternietsmeer te zien,te
zeggen,ofte horen:de creatieve uitdrukkingskracht is verstomd.Het
logische en psychologische doel-einde van de genormeerde communica-

tietechniekenisdedrukopdeknopvanprojector,radioentelevisieofde
stomm e slotgrimasvan de zanger.M aarde ware betekenisvan de com-

municatie,noghooggehoudendoorschrijversendichtersvooral,berust
opproduktiefvoorstellingsvermogen,optwijfelenopzwijgen.W atcommunicatieechtvoordqmensbetekent,wordthedennoginlevengehouden

doordekunstenaarsdiedeineenstortingvandecommunicatietotobject
van hun communicatie maken:een JamesJoyce b.v.,die de archaïsche
geheimen van woord en syntaxisexploreert;ofde dram aturgen van het
absurde theater,die deradicale klooftussen woord en betekenisonthullen.Men heeftevenweldie avant-gardisten nieteens nodig:de scène is
bekend en daartreden oudere,meervertrouwde getuigen op.

Eengoedehonderdvijftigju rgeledenschreefColeridgeeenbriefaanzi
jn
vriend Southy methetverzoek om mee te werken aan een onschuldige

vorm vanmanipulatie.Southyzou eenbriefschrijvenaan zi
jnti
jdschrift
The Friend,zodatColeridge in een antwoord daarop zijn eigen opvattingenoverliterairestijlaandemanzou kunnenbrengen.Metdiekunst-

greep wildeColeridgevooralzi
jn 'eigenoveluigingenoverdenatuurvan
duisterheid'duideli
jk maken.Die 'duisterheid'was natuurli
jk ironisch
bedoeld.Coleridge wildebenadrukken datdeechteauteur,deoorspron-

kelijke 'communicator'deplichtheeftde 'rest-betekenis'of(in esthetischetermen)dedubbel-zinnigheidvantaalinhetlichttestellen.Coleridges briefvan 20 oktober 1809 iseen klassieke illustratie van hetthema

waarom hetmi
jhiertedoenis.DeVoorno msteelementenervanWaren:
hetontbreken van een verantwoordeli
jkecultureleelite,diezichzelfverstaatalswachteren manerop hetvlak vandeintellectuelecreativiteit;de
steedsgeringere eisen aan hetlezen in hetalgem een gesteld ;en tenslotte
het overal opdoemen van een unidimensionele, eenduidige en scherp

omlijndetaalvan de emciëntieen hetvoorgeprogrammeerde,afgeleide
denken,dat(zoalsPlato reedszag)geen ruimtelaatvoorhetuniekeen

Leo LoewenthûlHumaniteiten communicatie

l49

doorleefde,voorproduktievefantasieenafwijkendemeningen.Coleridge
schrijft:'Geen werkelijke informatiekan meegedeeld,geen wezenli
jke
dwaling heleme overwonnen worden,tenzijmeneen inspanningvan de
eigen geestverlangtvan dekantvan delezer.M aardeweerbarstigeen nu
ook noggeringschattendeaR eervanelkedenkinspanningisdewortelvan
allekwaad inpolitiek,m oraalenliteratuur.Tegendatkwaadwiliktevelde

trekken.W atiknu vanjouverlangisdatjeeenlevensechtebriefschri
jft
aanTheFriendwaarinjemd veelhumorvooralopmijndonquichotterie
wijst:alszouikverwachtendathetpubliekwelaltijdbegripza1voorwendenvoormi
jnwerkoftenminstebelangstellingzalbli
jvenopbrengenvoor
zulk een armtierig schri
jvertje.In mi
jn antwoord zou ik dan mi
jn eigen
schrijftranttegendenietszeggende volzinnen vandemoderneanglogallischestijlzetten,eensti
jldienietalleenaprioriverstaanwordt,maaralle
logische coherentie misten geen enkele ruimte laatvoor bedenkingen

van hetintellectuelegeheugen;een sti
jldie degeestnimmerbezwaart
m et zo iets als herinnering,mnnr die als een brave bourgeois-bezoeker

éénogenblik blijften dan plaatsmaaktvoordevolgende.Op diemanier
zou ik wellichtmijn eigen overtuigingen omtrent''duisterheid''kunnen
verduidelijken'.
Hetgetuigtvan een superieureironiedatColeridgezi
jn slososevan de
communicatie een donquichotterie noemt.Om de produktieve ambiva-

lentievan deartistiekesymbolenM n hetlichttebrengen hadhi
jnauweli
jks een overtuigender metafoorkunnen vinden dan de riddervan la
Mancha,dieuitonvoorwaardeli
jketrouw aanhetmenselijketegenbanaliteitentrivialiteitten strijdetrektdoordeartistiekemanipulatievaneen
wereld volvan trivialedingen en mensen;archetypeen pioniertegelijk
vandemoderneabsurdisten.AlsofColeridgebijvoorbaatteantwoorden
had op de gekunsteldeargumenten van deslmindustrie-managersen hun

handlangers die zichzelfwi
jsmaken datze zich naarde smaak van de
massa te richten hebben,beschuldigtColeridge die ambachtsluivan de

informatieenrecreatieervan 'datzi
jgeeninspanningvandegeestvragen
van de kantvan de lezer'.En datwijstmeteen op hetfalen van een
verantwoordelijke,intellectueleelite,een feitdatonsvandugevengoed
raakta1sColeridge,GoetheenStendhal,om slechtsdriemedestrijdersvan
toen te noem en.

lnonzeti
jdisvooraldedichterdehoedervandetaalgebleven:taala1shet
immergegevenrijkvanmenselijkevervullingén a1shetaltijdaanwezige
domein van menseli
jke frustratie.De dichterverwijstnog naarhogere
niveausvan veeleisendheid en voltooiing.Eliotschreefdesnitievericht-

li
jneninverbandmetde'inspanningvandegeest'diemenvandelezerén
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deauteurmoetverlangen.LnEastCokerberichthijvan'eenpogingom het
woordgebm ik te leren':
every attempt
lsa wholly new start,and a diFerentkind offailure
Because one has only learned to getthe betterofwords
Forthe thing one no longer hasto say,or the way in which
One is no longerdisposed to say it.And so each venture
Is a new beginning,a raid on the inarticulate...z
...

W atin dezeveralgemeendeautobiogrv scheuitsprnak van dedichtern> r

voren komtisdeoneindigezorg van de mens,die hijzijn oereigen begaafdheidverschuldigdis.Hetisbelangri
jkdatwi
jproberenhet'onuitgesprokene'(inarticulate)te veroveren,dataanzienli
jke deelvan onszelf
waarin(zolijkthetvaak)hetzelfpaswerkeli
jkzichtbaarwordtendatdoor
de terloopse,mechanische en afstompende simpliscaties van de mas-

sacommunicatie geloochend wordt.Hetgaathier om de 'geestelijke'
dimensievan hetleven,hetgeheim vanhetwezen vanhetzi
jn,datwij
implicietverradendoordieafschuwelijkeontledingvanhetvocabularium
en van hetinstrumentvan onsdenken en voelen,in demassieve ondernemingen van de massacommunicatie,waar we allen op een of andere

manierbi
jbetrokken zi
jn.
TweezoverschillendeauteursalsJohn StuartM illen Friedrich Nietzsche

hebben hun kommergeuitoverde moderne levenssti
jl,zoals die geschraagd wordtdoorde literaire massaproduktie,welke hetpubliek geen

andere keuze schijntte laten dan een haastneurotisch zwelgen in een
eindeloze stroom klanken,beelden enwoorden :woordennietbedoeld als

een oproep totherinnering,totproduktieve verri
jking,totvertaling in
'dromen',de 'stor waaruitvolgensShakespearedewereld isgemaakt.ln

deLondonand WestminsterReview vanapril1836schri
jftStuartVillin
een artikel onder de titel 'Civilisation': 'De wereld overeet zich met

intellectueelvoeren zwelgthetdoor,snakkend naaralti
jd méér.Niets
wordtnog langzaam gelezen,1> tstaan herlezen'.En Nietzsche in het

voorwoord van zi
jn Morgenröte:'Wijzi
jn nietvoornietsslologen ge2 '...
elkepo/ngiseenvolkomennieuw be/neneennieuwemislukking,omdat
jealleenmurgeleerdhebtwoordenonderdeknietekHjgenvoorwatjenietlanger
tezeggen hebt,ofeenmaniervansprekenzoalsjenietlangergeneigdbentte
spreken.Elkepo/ngiseen nieuw be/n,een expeditien>rhetonuitgespro-

kene...'
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weest,wij zi
jn het misschien nog,datbetekentleermeesters van het
langzamelezen-eindelijkschri
jvenwi
jnuooklangzaam.Thansishetniet
slechtseengewoontevan mi
jmaarikvinderooksmaakin-eenboosaardigesmu k wellicht?-nietsmeerteschri
jven waarmeeik nietelk soort
mens die haast heeft tot vertwijfeling breng.Filologie is immers die
eerbiedwaardige kunstdie van haarvereerders voor alles één ding ver-

langt:terzi
jdegaan,zichtijdlaten,stilworden,langzaam worden.Hetis
een soortgoudsmeedkunsten kundigheid van hetwoord,dielouterfijn
voorzichtig werk te verrichten heeften nietsbereiktalsze hetnietlento

bereikt.Daarom juistiszijvandaagde dag nodigerdan ooit;du rdoor
trektzijonsaanenbetovertzijonszosterkinditti
jdvakvande'arbeid',ik
bedoel:vandehaast,van hetonbetamelijkeen transpirerende,haastige
klaarkomen,datmetallesdadelijk'klaarkomen'wil,ookmetelkoud en
nieuw boek-slologiekomtnietzovlugmetom 'tevenwatklu r,zijleert
goedtelezen,datbetekent:langzaam ,diep,attent,voorzichtiglezen,m et
ovem einzingen,metopen gelaten deuren,mettere vingers en ogen leZen . ..9

W atgeschiedtnu in onze dagen? Kortsamengevat:communicatie iseen
onderdeelvan deconsumptiecultuurgeworden,wnnrin deproducenten en

deverbruikerservannogmoeilijkvanelkaarteonderscheidenzijn,omdat
zi
jbeideonderworpen lijkenaan een levenssti
jlvandegelijkvormigheid
en hetgereguleerd gedrag.H etmeesttragische en paradoxale in de modernebeschavingisdatdeideologievan 'opvoedenen overtuigendoorhet
gesproken en gedruktewoord'defacto uitliep op gevoelloosheiden doofheid voorde ware betekenis ervan.Hetuitdrukkeli
jkgeloofin deovertuigende krachtvan hetgesproken woord op alle domeinen van hetpolitieke,culturele en econom ische leven stoot op een steeds groeiende
scepsis,zonietop eenfundamenteletwi
jfelaan hetwoord zelf.

lk heb geen aanwi
jzingen ofutopieën aan tebieden,maarwildeslechts
enkelegetuigen dagvaardendie,alwarenzi
jalsmaatschappelijkekrachtenrelatiefonbeduidend,tochvalabelegetuigenbli
jvenvanhetwetenom
dewarenatuurvandemens.Zoik mi
jinhetbeginvanmijnartikelnogal
pessimistisch uitlietoverde bi
jdrage van ons,sociologen,in hetcommunicatie-onderzoek,dan moetik d> rin mi
jn conclusie toch ietsvan
terugnemen.Niemand minder dan de grote John Dewey (1859-1952),
ûlosoofensocioloog,lietonsinzijnbriljantessayDemocracyandEduca/ï:pn een desnitievancommunicatienadieook vandaagnogvanbetekenis
is,ook alzit er intussen heelwatroest op hetonderzoek van weleer:

'Maatschappijbestaatnietalleendooroverdracht,doorcommunicatie.Er
bestaatmeerdaneenlouterverbaalverbandtussendewoorden 'common,
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community' en 'communication'. M ensen leven in een gemeenschap

krachtenswatzijgemeenhebben;communicatieisdewegwaarlangszij
gemeenschappelijk verwerven watzi
j gemeen hebben.Communicatiedeelnemerzijn betekent:overeen ruimeervaring beschikken.Doordat
iemand denken en voelen metanderen deelt,veranderthijzijn eigen
opvattingen,en niemand kan zich aan die krachtvan de communicatie
onttrekken.Behalve waarhetgaat om gemeenplaatsen en frasen,dient
men zich in het meedelen van de eigen ervaring af te stem men op de
ervaring van de gesprekspartner.Elke communicatie is alseen kunst'.
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Een derde generatie katholieke rom ans
in Engeland
J.Kuin

Hetpercentagekatholieken inEngelandisIaag.Desteopmerkelijkerishet
grootaantalromansdatin datIand overdekatholiekekerk isgeschreven.

HetisnieteensnodignaardeIers-EngelseIiteratuurteverwijzenofnaardie
geestigeauteursdie voor de katholieke binnenkamershebben geschreven,

zoalsbijvoorbeeldBruceMarshall(A#GloriousWithin;UrbantheNinth).
Engeland heeftverschillende auteurs van dit Iaatste genre gekend;in de

VerenigdeStaten schrijftbijvoorbeeldF.J.Powersop dezewijzeenineen
seriealsBlessM e Fatherishetgenreook in deTv-wereld doorgedrongen.
HetEngeland van deze eeuw kentechter nog een andere traditie van katholiekeromansdiewellichtin geen andereIiteratuurzoopvallendaanwezig

is.Deauteursbehorenallentotdebelangri
jkeschrijversvanhuntijd.Door
hun positiein hetIiteraire Ieven zijn zijerin geslaagd typisch katholieke
problematieken begrijpelijk en belangrijk temaken vooreen publiek dat
vanuiteigen achtergrond weinigam niteitmethetkatholicismeheeft.Daar-

bijgaathetnietom algemeen-christelijkewaarden,maarom toestandendie
alleen kunnen ontstaan binnen deconcretesituatie van dekatholiekekerk.
AldusbiedtdeEngelseliteratuurhetboeiend fenom een datallefasen in de

ontwikkeling van hetkatholicisme gedurende deze eeuw onderwerp zijn
geweestvan hoogstaandekunst.M en hoeftnietpersenaargeschiedenisboe-

ken,naartheologischewerken,naarsociologischebeschouwingen tegrijpen;deexem plarischeverhalen vandezerom ansbelichten waterin dekerk
gaande is.

Voorhetbegin van deze eeuw denktmen allereerstaan C.K .Chesterton

(enzijnpaladijnHilaireBelloc).OpuitbundigewijzeviertChestertonhet
feestvanhetri
jkeroomseleven:zijndetectiveseindigenindebiechtstoel
van FatherBrown;trioe antelijkklamptzi
jnkatholiekzichopdegladde
bo1van de ongelovige wereld vastaan hetkruiserop (TheBalland the

Cross,1910);deOrthodoxy (1908)van hetsprookjeen hetgezond verstand kon alleen maar leiden totde rooms-katholieke kerk.
De kritiek op deze trioe erendekerk en een voorlopig nog onderhuidse

doorbraak werd op grootse wi
jzein hetmidden van deeeuw verwoord
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doorde reeks 'katholieke'romansvan Graham Greene:Brighton Rock,
The Powerand the G//ry,The Heartofthe Matter,afgesloten metThe

End of theAffairen laternog eensopgenomenmetA Burnt-outCase.
HierbijheeftEvelynW aughzichsomsaangesloten,vooralinzi
jnBrideshead Revisited.Deze romans hebben een zekere voorzeggende kracht

bezeten.Zijhebbenhunkatholiekelezersbewustgemaaktvanmoreleen
structureleknelpunten dieeerstti
jdenshetTweede VaticaansConcilie
ofscieelaande ordezi
jn gesteld.
Nu heeftde katholieke wereld een vijftientaljaren moeizaam metde
resultaten van ditconcilie leren leven.Voor velen werd hier een per-

spectief van bevri
jding geboden;volgens anderen manifesteren zich
du rin alarmerendetekenen van verval.Ook dezetoestand krijgtin Engeland veelaandachtin deromankunst,zodatmen van een derdegeneratiekatholieke romanskan spreken.Zou hetalleen gaan overauteursdie
hetkatholicisme van hun personageseen bescheiden ro1laten spelen,dan
zou hierzekerM urielSpark m oeten worden genoemd,diein haareerste
reeksrom ansuiterstspeelsmetditdoorhaarnieuw ontdektekatholicisme

omgaat.Erzi
jnechtertweemoderneschrijversdiezich doorsommigen
van hun werken zondermeerlaten invoegen in de hierboven beschreven
traditie.Deeerste van hen isDavid Lodge,eenin Engeland gerespecteerd

romancieren literatuurwetenschapper.Hi
j ishoogleraarin de Engelse
literatuurenpubliceerdeop ditgebied een viertalstudies;zojuistisvan
hem verschenen Working with Structuralism.Daarnaastheefthi
j een
zestalromansgeschreven 'in zijn vdjeti
jd'.DetweedeisAnthony Burgess.Hi
jisoverheeldewereldbekend,alwashetmaarom deveG lming
van zijn roman over zinloosgeweld:A Clockwork Orange.Hijheeft
ongeveertwintigromansgeschreven,benevenseenaantalspeelseen toch
doorwrochte boeken over de romankunst,over Shakespeare en over

JamesJoyce.Bovendien ishi
jeen vooraanstu ndcomponist.
ln tegenstelling totde voorgaandegeneratie geven de katholiekeromans

vandezetweeauteursgeenbepaalderichtingaanen suggererenzijgeen

oflossingvoorhuidigemoeilijkheden.Veeleerlatenzi
jdelezerperplex
staan overde hoogstingewikkeldedilemma'swaarvoorhethedendu gse

katholicisme zich zietgeplu tst.Enerzi
jdsbehoortde strenge geslotenheid van vöörde oorlog desnitieftothetverleden;anderzi
jdsheeftde
daardoorgeschapen ruimtevormen aangenomen waarm eemen geenr> d

weet.Hetzijnromansvandeverscheurdheid,ofwelvandepluriformiteit,
ofwelvan depolarisatie;iedereenheefthiervoorzi
jneigenterminologie.
Van beide auteurs za1hun nieuwste roman hierworden besproken.
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David Lodge

Eigenli
jk zou van David Lodge allereerstzijn roman uit 1965 moeten
worden besproken:The British M useum is Falling Down.Deze rom an

/ng alover een typisch katholiek probleem,nameli
jk hoe echtparen
zonder succes trachten te leven volgens de zogenaam de veilige en na-

tuurli
jkemethodevangeboortenregeling,gebaseerd op hetritme vande
ovulatie.Volgens hetverhaalisnoch de ovulatie ritm isch,noch de me-

thodeveilig.Maarhetmerkwaardigfeitdoetzich voordatzi
jn nieuwste
roman,How Far Can You Go? (1980),een tamelijk uitgebreid verslag
bevatvan deze vroegere romanl.

Bi
jLodge staatde seksueleproblematiek duidelijk centraal.Voorvele
modernekatholieken li
jktditeen enigszinsachterhaaldthema:depraktischegewetensbeslissingenzijnimmersallanggenomen.DeSynodeover
hetgezin heeftechterduidelijkgemaaktdathetnog veeltevroeg isom
deze problematiek als afgedaan te kunnen beschouwen.De roman van

Lodgekanduideli
jkmakenwaarom ditzois.Voorwiea1skatholiekdeze
ontwikkeling bewustheeft meebeleefd,isin deze levendige en geestige
kroniek alles 'uithetleven gegrepen'.De titelspeelteen grote ro1in de
structurering van hetverhaal.Steedswordtdoordepersonagesdevraag
gesteldhoe vermen a1skatholiek kan gaan op hetgebied van deseksuali-

teit.Juistop hetmomentdatdevraag overbodiglijktteworden,steltzij
zich opnieuw en welop onverwachtpregnantewi
jze.
Lodge opentzi
jn boek meteen beschri
jving van de 'oude'katholieke
moraalvan de seksualiteit.Daartoe voerthi
j als alwetend auteurOnS
binnenindegedachtenwereldvaneennegentalstudenten,viermeisjesen
vijfjongensdierond 1952ineenkilleLondenseparochiekerkeenvroegmis
bi
jwonen,opgedragen doorhun studentenmoderator.Diegedachtenwereldblijktbi
jnageheelinbeslagtewordengenomendoordevraag:hoever
kanjegaanindesekszonderdoodzondetebedrijven?W antdevreesvoor
dehe1bli
jktvoorbijnaallendeenigeremmendefactortezijn.Hetoordeel
overde groep wordtaldus samengevat:'Allthe youngpeople presentat

thismass(and,ofcourse,thecelebrant)arevirgins.Apartfrom Michael
and Polly,none ofthem masturbateshabitually and severalhave never
masturbated at all.They have no experience of heavy petting...They

l David Lodge,How FarCan You Go?,Seckerand Warburg,London,1% 0. David Lodge,TheBritish M useum isFalling Down,Seckerand W arburg,London,2e ed.,1981.
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carry a heavyfreightofsuper-ego...They are therefore sexuallyinnocent
to a degreethatthey willscarcely be ableto creditwhen lookingback on

theiryouthintheyearstocome'(p.12).Eénzo'ncitaatisalvoldoendeom
deingehouden ironieen desubtieledubbelzinnigheidvanLodge'sstijlte
proeven:men kan ernietuit opmaken aan welke kantde auteur staat,

tenzijmen oppervlakkig en vanuiteigen parti
jdigheid leest.Heteerste
hoofdstuk eindigteven karakteristiek alshetbegon :de vroegmisvielop

St.-valentijnsdag;datwordt'savondsop desociëteitgevierd.A1seen
brokje pantomime watsexy dreigtuit te vallen,grijptde moderator
meteen in en maakteen abmpteindeaandebi
jeenkomst.
Deromanontwikkeltzichdanlangstweeparallelleli
jnen.Delotgevallen
vandezetienjongemensen,lateraangevuldmethunhuwelijkspartnerls),
worden behandeld zs casussen van oude moraalboeken,Zs concrete
voorbeelden diedeleervan de seksuelemoraaltheologie moeten illustre-

ren.Anderzijdswordtdeontwikkelingvandezetheologietoegelichtenin
verband gebrachtm et de ontwikkelingen in de room s-katholieke kerk.

BinnenditabstractendorlijkendkaderblijftLodgeallereerstdekundige
verteller.Decasussenzijnopgebouwduitlevendigebrokstukkenkoddige
situatiesenQardengesprekken.Deingewikkeldelijnenvandelevensloop
vanzeszeerverschillendeechtparen,een homosel,een kloosterzusteren
een priester,worden metelkaarverwevenen vastgeknooptaandetheoretische beschouwingen.Deze worden metEngelse lichtvoetigheid en hu-

morverwoord (menwordtherinnerd aan deonnavolgbarecommentaren
op hetroomseleven doorP.Hebblethwaite).Lodgeisin ditopzichtde
navolgervan Chesterton in de speelsheid waarmee hi
j ernstige vragen

opwerpt.ln hoeverrezi
jntheologischebespiegelingen verantwoordzijn,
moeten theologenuitmaken;zegeven iniedergevaleen helderbeeld van
de motiveringen die de beslissingen van de studenten in hun levensloop

begrijpelijk maken.
Hetvolgendehoofdstukbeschrijftdemoeizameprocessendievoerentot
verlovingenhuwelijk.Detitelvraagvanderomanheeftnuvooralbetrekkingopdegrenzenvanhetnognetnietzondigevri
jen.Alsdemeestenvan
destudenteneenmaalgetrouwdzi
jnendeseksueleomgang,naheteerste
onhandig pogen,geleideli
jk in hun leven isgeïntegreerd,steltde oude
vraag zich weer even klemmend in een andere vorm :de natuurlijke
methode van geboortenbeperking heeftbijlange nietheteffectdathun
kerkeli
jkeoverheden hebben beloofd.
Danbrekendejarenzestiglos:buiten dekerk in de 'permissivesociety',
binnendekerk doorhetTweedeVaticaansConcilie.Onverwachtopenen
zich ook voordeze trouwe katholieken onvermoede perspectieven van

J.Kuin/fen derdegeneratiekatholieke romansin Engeland

157

vHjheid,watzich vooraluitin deM nvearding van persoonlijke verantwoordeli
jkheid.Debasisvanhunbevrijdingwordtkernachtigverwoordin
detitelvanhetvierdehoofdstuk:How theyIostthefearofHell,eninde
laatstezin van dithoofdstuk:'they realized then,thatHell,theHellof
theirchildhood,had disappeared'.Hetdoormi
jgecursiveerdezinsdeel
wi
jsterop dathetnietgaatom hetgeloofin hetbestaan van dehelals
zodanig;erwordtmee bedoeld dathetdreigen metde helnietmeerhet

allesbeslissende woord heeft,maardateigen oordeelen eerlijke overtuigingzwaargaanm eetellen.Deangstisnietmeerhetfundamentvanhun

morelebeslissingen.Deromanbeschrijftdan hoedegroep haarnieuwe
vrijheid beleeft.De echtparen gaan allen overop de pil;zijgaan zich
intèresserenvoorseksueletechnieken,discussiëren overkerken dogma's

en sluiten zich aan bijdebeweging 'Catholicsforan Open Church'.De
studentenmoderator trouwt uiteindelijk;de kloosterzuster kan haar
roepinghandhaven doorzich aan te sluiten bijdecharismatischebeweging;dehomoselvindteenvrienddiehijalsbroederineenkloosterheeft
ontm oet.

Hetlijkterevenopalsofdevraag:hoeverkanjealskatholiekgaan,uithet
zichtisverdwenen.Geleidelijkduiktdevraagineenonverwachtevorm
opnieuw op :welkeverplichtingenstelthetkatholicismewanneerdeover-

heersendeangstvoordehelisverdwenen?Watisdeinnerlijkewaarde
van hetgeloof? W anneeris hetbegrip 'katholiek'uitgehold en van alle

betekenisontdaan? Hetverschi
jnen van de encycliek Humanae Vitae
dwingthen toteen nieuwe vorm van bezinning:'Thecrisisin theChurch
over birth controlwas not,therefore,the absurd diversion from more
importantmatters thatitsrstappeared to many observers,for it com pelled thoughtful Catholics to re-exam ine and redesne their views on
fundamentalissues:the relationship between authority and conscience,

betweenthereli/ousand lay vocations,betweenQesh and spirit'1.120).
ln drie grote afsluitende scènes illustreert Lodge deze uitspraak. De
roman is dan gearriveerd in hetHeilig Jaar 1975,een benaming die het
verleden zo sterk opriep.Een van de echtparen tracht enige van hun
vroegere vrienden overte halen totgroeps-seks.De tweedegebeurtenis

beschri
jftdecrisisineengoedhuweli
jkdoordeti
jdelijkeontrouw vande
m an.

De slotscène is in hoge mate karakteristiek voor de schrijfwijze van
Lodge.Hijwilvoortdurendafstandscheppentussenzichzelfalsschri
jver
enzi
jnpersonages.Inalzijnboekenblaasthijnieuw leveninderolvande
verteller,dienadrukkelijkinhetverhaalaanwezigis.Hi
jlaatdelezergeen
ogenblik in hetonzekere omtrenthetfeitdathi
j naarbelieven aan de
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touwtjestrekt.Zogeefthi
jaanhetlu tstehoofdstukvanditboekdevorm
van een Tv-scriptdateen pu sviering van de Open Church analyseert.
Deze viering was bedoeld als hetstartpuntvooreen nationale beweging
vooreen open katholicisme.Infeitewordtheteen soortafsluiting van een

tijdperk.Overduideli
jk komtnu namelijk degroteverdeeldheid van de
katholieken op allerleigebied M n hetlicht.

Naardezeschijnbaaronoverbrugbarepolariserendetoestandishetgehele
boek toegeschreven:eenterugnaarhetverleden isonmogelijk enongewenst,wantdan krijgtdeangstvoordehelweerhetlaatstewoord;m> r
hoezullenkatholiekenin vrijheiddegroteproblemenvangezag,seksualiteit,abortusen echtscheiding aanpakken ?Lodgeweethetzelfook niet,

wanthi
jvoeltzichzelftesterkbi
jdevraagstellingbetrokken.Geheelaan
heteindevanderomanbekenthijzelfdetiendestudenttezi
jngeweestbi
j
dievroegmisin 1952.Bijhetafsluitenvanzijnverhaalheefthijvernomen
dateen Pooltotpausisverkozenenhijbesluitzijnboekaldus:'A1lbets
arevoid,thefutureisuncertain,butitwillbeinterestingtowatch.Reader,

farewell'.ZoblijftLodgewerkeli
jkheidensctiespeelsdooreenmengen.
Anthony Burgess
Het is bewonderenswaardig hoe Lodge deze gecompliceerde kroniek
heeftsamengeperstinz4opagina's.Geheelandersliggendeverhoudingen

bijdetweederoman diehierwordtbesproken.EarthlyPowers van AnthonyBurgessiseenwerkvan650grote,dichtbedruktebladzijdenz.Ook
hetperspectiefwaarin Burgesszi
jn verhaalplaatst,maaktderomanvan
Lodgetotminiatuurkunst.Akrfh/yPowersbevateen lawinevangebeurte-

nissen,sctieve en historische,en omvatbi
jna de gehele aardbodem.
Wanneermenallerleilageninhetboekheeftblootgelegd,blijktuiteindelijkdathetcentralethemaduidelijkdoordeoppervlaktestmctuurvan de
roman wordtaangegeven.Hetboek li
jktingedeeld in 82 typogro sch
gelijkwaardigehoofdstukken,maarfeitelijkbevathetdriedelen.Dèeerste
tienhoofdstukken vormeneeninleiding,maarhorenquati
jdsindelingtot
heteindevanhetverhaal.Eenoude,middelmatigemaarschatri
jkeauteur,
die metzijn vriend-secretaris in een luxueuze villa op Malta woont,
kri
jgtbezoek van een curieprelaatdie hem verzoekta1sgetuige op te
2 Anthony Burgess,Earthly Powers,Hatchinson,London,1980, en Penguin
Books,London,1981.Franseuitgave:LaPuissancedesW nèbres, éd.Acropole,
Paris,1981.
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treden bij hetproces van heiligverkle ng datvoor de pas overleden
paus Gregorius XVII,opvolger van Hus XII,op gang is gebracht.De

auteurisnamelijk aanweziggeweestbijeenwonderdatdezepausjaren
geleden in Chicago heeftverricht.De schri
jver stuurt zi
jn secretaris
n> r Chicago voor een naderonderzoek.Devolgende66 hoofdstukken
beschrijven dan in iashbackhetleven van deauteuren van dezepaus.
De laatstevùfhoofdstukken doen verslag van deresultaten van hetonderzoek in Chicago.ln defunctie die hetwonder in beiderlevensheeft

gehad,wordtdeeigenlijkereligieuzeproblematiek doorBurgessaan de
ordegesteld.Datblijktechterpaszeergeleidelijk.
De roman isallereersthetverhaalovertweegezinnen,een uitEngeland,
hetandere uitltalië.De oude auteur,Kenneth M arshallToom ey,is de

vertellervanhetverhaal;hijisechternietzondermeerdecentralesguur.
Hi
jisslechtseen kroniekschri
jver.Hi
jkomtuithetEngelse gezin.De
vaderistandarts(hetgebitwordteenthemadatopdemeestonverwachte
momenteninderoman opduikt);demoederiseenfrançaise.Hetgezinis
strengkatholiek.EriseenjongerebroerTom,énhetzusjeHortense,die
ditgezin za1binden aan deItaliaanse familie.Op Armistice-day in 1918

ontmoetToomeyopeen terrasjein MarseilledeItaliaansepriesterCarlo
Campanatien diensbroerDomenico,die componistis.De Campanati's

koien uitGorgonzola en zi
jn ri
jk geworden doorde kaas.Carlo isde
oudstezoon,maarlaterzalblijken dathi
jgeadopteerd is.
H ortdnse en Domenico worden op elkaarverliefd en trouwen.Hierdoor

ontstaateen bli
jvendeband tussen beidegezinnen.Hethuwelijk isniet
gelukkigwantDomenicobli
jktimpotent.Alsgevolgvaneenwildfeestin
hetParijsvandeCrazyTwentieskri
jgtHortensetocheentweeling,diein
deepiloognogeen groterolzalspelen.Zijlaatzichscheidenengaatmet
een vriendin inNew York wonen.Indeemotioneleverwikkelingenvan de
beide gezinnen is Hortense het m iddelpunt,en niet alleen door haar

huwelijk.HaarbroerToomeyishomoselenvermoedtdatzijninstelling
samenhangtmeteen verborgen incestueuze neiging voorhaar.Zijzal
steedszijnvertrouwelingeblijven;deenigevrouw inzijnleven.Maarook
Carlo,hoeweltrouw aanzijnpriesterlijkcelibaat,erkentopzijnstee ed
datdezevrouw zijn verborgen liefdeisgeweest.
De vele voorvallen in deze beide families vormen de eerste laag van de
roman.De familiekroniek is vervolgens de basis voor een uitgebreide

schildering van de artistieke en kerkeli
jke geschiedenis in deze eeuw.
Burgess bereiktdit door de twee voornaamste personages Toomey en
Carlo aan een proces van vernuftig syncretisme te onderwerpen. ln

Toomeyvloeitbi
jnageheeldeEngelseliteratuurvande20eeeuw samen.
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VoorallesishijgemodelleerdnaarSomersetMaugham.Zoalsdezeishi
j
een schrijvervan hettweedeplan;hi
jweeten aanvaardtdat,hetmu kt
hem schatrijk.Zoals Maugham,maarook zoalsE.M.Forster,ishijeen
homoseldieuiterstbangisdatbekendheidervanhem zalschadeninzi
jn
loopbaan.M aar Toomey isook Oscar W ilde:de proloog van de roman
ademtde geestvan de Decadentie.VervolgenslevertJames Joyce veel

gegevensvoorhetlevenvanToomey(Burgessiseengrootbewonderaar
van Joyce en heeft meerdere werken over hem gepubliceerd). Op
'Bloomsday'ontmoetookToomeyzijngeliefde:alsjongen van veertiep

jaarwordthijdooreen oudere man,niemandminderdanA.E.ofwelde
lerse auteur George Russell,verleid en heeftzo zi
jn eerste seksuele
ervaring.WegenszijnhomosliebreektToomeymetzi
jnouderlijkhuisen
metzijn geloof.Tenslotte herinnertToomey aan Ezra Pound ofW odehouse;tijdensde oorlog verdedigthi
j-alhoewelgedwongen -voorde
Duitse radio hetH itlerregime.

Bovendien ontmoetToomey bi
jna allebelangrijke kunstenaarsvan zi
jn
tijd.Zelfs Maugham en Joyce ontmoethi
jin levende lijve.Vooralhet
artistiekelevenin Pari
jsen daarnain Amerikawordtuitvoerigbeschreven.Ditalleslevertechternog maarhetm eestopvallendemateriaalvoor
hetliteraire spel.Deroman wemeltvan allerleisubtieletoespelingen op

schri
jvers en hun werken.Uitvoerig wordtgeschetsthoe van Joyce's
roman Ulysseseen musicalwordtgem aaktm etmuziek van Domenico.De

titelsvan Toomey'swerken zijn nogaleensvariatiesop deromansvan
AngusW ilson.Zelfsdienslaatsteroman,Setting the WorldonFire,heeft
de structuur van Burgess' boek beïnvloed ;beide werken maken gebruik van samenvattingen van zogenaamde eerder geschreven rom ans,
verhalen en libretto's;het ene verhaalis verpakt in hetandere en dit
weerin een andervertelsel.
Toomey's tegenpoolCarlo isook de synthese van verschillende histori-

sche persoonlijkheden.Hetprocesvan identiscatie zetbi
jhem echter
laterin.Aanvankeli
jkisCarloeenrobuusteltaliaansepriesterdieaanDon
Camilodoetdenken;hijislelijk,slordig,fel,maarintelligent;hi
jeetveel
engraagengoktincasino'svoordearmenenwintaltijd.Geleidelijkbouwt
hijeengrootsecarrièreop.Begonnen a1sdocentindekerkgeschiedenis
aan hetlnstitutCatholiquevan Parijswordthi
jsnancieelexpertvan het
VaticaanonderHusXl.Steedsduikthi
jopinplutsenwaarookToomey
alsauteuraanwezigmoetzijn:eenvandemindergeslaagdeopzettelijkheden indezeroman.lndeoorlogishi
jbisschop van eenklein ltaliaans
dioceeseneenfelbestri
jdervan hetfascismeendeDuitsers.Danbegint
deidentiscatiemethistorischepersonen:zoalsPaulusVlwordthi
jaarts-
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bisschopenkardinaalvanMilun onderHusXlI.Daarkomthijkrachtig
op voorderechtenvan dearbeiders.Naeen merkwaardigconclpnfwordt
Carlo gekozen alsopvolgervan H usXII.Carlo isdusJohannesXXIII,

maarnoemtzich GregoriusXVll.Hijroepteen conciliebijeen en wil
allerleihervormingen invoeren.Maarop zijnreizen naarhetbuitenland
gedraagthijzichprecieszoalsdehuidigepaus:hi
jweethetmedium TV
feilloostebespelen.Hijverenigtzodriepauseninzich,maarblijftookzi
jn
onvergelijkbarezelf.
Dezegepersoniseerdegeschiedenisvanhetartistiekeenkerkelijkeleven
van onze ti
jd wordtdan nog eensin verband gebracht metbi
jna alle
belangri
jke sociale ofpolitieke evenementen van deze eeuw ;de twee
wereldoorlogen,de opkomst van fascisme en nationaal-socialisme, de

jodenvervolging,hetAfrikaans nationalisme,de slmindustrie in Hollywood endefestivalsinCannes,hetstructuralismevan Lévy Strauss,het

jeugdvandalisme,deondergangvan hetBritsimperium,ditallesen nog
veelmeerkri
jgteenplaatsindezeroman.Hetdecorwisseltookvoortdurend.ToomeyenCarloontmoetenelkaarinEngeland,inPari
js,Cannesof
Marseille,in Berlijn en Buchenwald,in New York,Hollywood ofChicago,in Australië en in Kuala Lumpur.
Burgessslu gterin deze stortvloed van feiten te ordenen rond een religieuze problematiek,althans, daar zou men het zwaartepunt kunnen

plaatsen.Zekerisdatdereligieeenroterolspeelt.ZoalsbijLodgespitst
die religieuze thematiek zich allereersttoe op de tegenstelling tussen de

seksuelemoraalendeseksuelepraktijk,opnieuw uitgedruktindetegenstelling Toomey en Carlo.

Alsjongeman komtToomey tothetinzichtdathij'ongeneeslijk'homo5elis.Hijzietgeen mogelijkheid om zi
jn katholieke overtuiging inharmonietebrengenmetzi
jn aanleg:'two Gods...Theonewhocreated me
sick ;the otherwho commandsmetobesound ;the Godofmy natureand

theGod oforthodox morality'(pp.364-365).Hi
jbreektmethetkatholicisme,maarzijngeestelijkestructuurbli
jftfundamenteelkatholiek.lndit
opzichtishijgeenszinsSomersetMaugham,maarveeleereenpersonage
uitderomansvanGraham Greene.Zijnvisieopdehomoslieverwoordt
hijin een zeersentimenteelverhaal(Toomeyisimmerseentweederangs
schri
jver!)overdeeerstehomosele ervaring van eenjongen.Om hem
gerustte stellen verteltdeouderem an een Genesis-verhaaloverdeschepping van dehomosel.Toen Adam aanGod om een gezelvroeg,heeftGod
hem een tweedeAdam gegeven,een man,wantvoortplanting wasover-

bodig.Demenswasimmersonstedeli
jk.Na heteten van deverboden
vruchtwordtde onstedklijkheid hun ontnomen.Daarvoorin de plu ts
/
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verandertGod degezelin eenvrouw.Alleenindehomoselerelatiekan de

menshetoorspronkeli
jkeparadi
jsgeluk somsnogervaren.
Hetreligieuze cov ictwaarin Toomey zich bevindt,wordtgevoed door

zi
jnregelmatigeontmoetingenmetCarlodiealspausophetgebiedvanhet
kerkeli
jk gezag,van de oecumene,deliturgie en de eucharistie uiterst
progressiefis,maar op hetpuntvan de seksuele m oraaleen uiterstbe-

houdendstandpuntinneemt(zoalsdetegenwoordigepaus):masturbatie,
homoslie,seksueleomgangvoorhethuweli
jkenbi
jnaallemethodesvan
geboolenbeperkingzijnuitdenboze.Hi
jlaatzichleiden dooreenbi
jna
mystiekeeerbiedvoordelevengevendekrachtvanhetmannelijkzaad,dat
hetenige instrumentiswaarvan God zich bedientom zi
jn hemelmet
miljardenmensentebevolken.Daarom :'W iththefrustrationoftheseed
yOu enact the deadly sin of frustrating the satisfaction of the divine

appetite'(p.395).Onverschrokken aanvaardtCarlo alle consequenties
vandezetheorie.Eenlesbischeverhouding,diehijbijzijn schoonzuster
H ortense vermoedt,isslechtseen kleinezonde,wanterwordtgeen zaad
verspild.Demensen moeten zichgeen zorgenm akenoveroverbevolking.
Dooroorlogen,epidemieën en nardbevingen houdtGod hetmensentalin

evenwicht:'everyonehasarighttobeborn,noonearighttolive'(p.222).
Toomey 'scom mentaarop ditgodsbeeld is:yyM oloch,feed him with new
born babiesin alandlackingbreadandwater'.In dehomoseleneigingvan
Toomey'scommentaarop ditgodsbeeld is:'M oloch,feed him with new
zonder seksuele omgang.Toomey is er echtervan overtuigd datalleen
mensen meteen speciale roeping hetzonder seksuele beleving kunnen

stellen.Twee onverzoenlijke standpunten bli
jven de hele roman door
tegenoverelkaarstaan.

TochwordtdeseksueleproblematiekdoorBurgessnietopdezelfdewi
jze
centraalgesteld als Lodge datdoet.Voor Carlo isde seksuele aberratie
slechtseenm omentinhetalgemeneprobleem vanhetkwaad.U iteind,eli
jk
stelt de roman van Burgess de vraag naar de zin van het kwaad,en

daardoorvan hetlijden inhetmenselijkleven.VoorCarlozithetkwu d
nietindemenszelf,maarvindtzijnoorsprongindevrijebeslissingvan
eengeesteli
jkwezen,deduivel.Godrespecteertdievri
jebeslissingvande
duivelen moethem dnnrom zi
jn gang laten g= in zi
jndes% ctiviteit.De
menszelfisgoed,alhetmenselijkeaanvaardtCarloalsgoed.Datmaakt
hem,ondankszi
jngrimmigheid,toteenopenenbeminneli
jkman.Nietde
menszelf,maardeduivelinhem moetwordenbestreden.Carlo isdan ook

een expertinduivelbezwering;zi
jnreizenzijndikwijlshetgevolgvanhet
beroep datop hem alsexorcistwordtgedu n.Zi
jnstrijdtegenhetkwu d
komthetmeestaangri
jpend totuitingin zi
jn confrontatiemethetnatio-
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nnnl-socialisme.Hitlerisdoorde duivelbezeten en bijna alle Duitsers
zi
jn min ofmeernangetastdoorbezetenheid.Werken in hetverzetis
vechten tegen de duivel.

Hetzalduideli
jk zi
jn datdoordeze theorie alleen de oorzaak van het
kwaad isaangeduid maardatdezin ervan nognietisgegeven.Ook voor

Carlobli
jftditeengrootmysterie.HijvindthouvastindemeningdatGod
steeds als overwinnende krachtscheppend zalreageren op het kwu d.

Daarom komtuithetkwadesteedshetgoedevoort.Datheefthi
jervaren
alsaalmoezenierin de eerste wereldoorlog.De oorlog zelfwashetwerk

vandeduivel.Maarbijdemensenheeftdeoorlogveelgoedsveroorzaakt:
zelfopoFering,moed,kameraadschap.
Ook in dezevisie op hetkwaad isToomey Carlo'stegenspeler.De totale

structuurvanderomanisgebaseerdopToomey'sverbijsterendeontdekkingdatuithetkwaadnietalti
jdhetgoedevoortkomt;integendeel,uithet
goedekomtzelfshetkwadevoort.IndeprolooglaatToomey een wonder
onderzoeken datCarloverrichtzou hebben.Eenjonget
jeindelaatstefase
van hersenvliesontsteking geneestplotseling en onverklaarbaar na een
kortgebed van Carlo.Toomey isdu rvan getuige geweest.ln deepiloog

krijgtToomeyberichtdatditjongetjeGodfreyManningheette.Dezeman
ishem,totzijnontzetting,albekend.W atisimmersuithetvoorafgaande
verhe gebleken?Dekleindochtervan zijnzusterHodenseheeftzichzs
meisje van zestienjaaraangesloten bi
jeen extreme sektein Californië,
TheChildren ofGod,geleiddooreen mandiezich God Manning noemt.In

een poging om hetmeisje te bevrijden heeftToomey een lang gesprek
gehad metdeze sinistere iguur.Alsouders van andere kinderen depoli-

tie op de sekte afsturen,reiktde leideraan iedervan zi
jn volgelingen
vergifuitin devorm van een hostie,een duideli
jkevariatie op de massazelfmoordvanJonestown,Guyana,van enkelejarengeleden.Opdeze
waanzin ishetwondervan Carlo uitgelopen;uithetgoede ishetkwade
voortgekomen.

Omdatdegeschiedenisvanditwonderdegroteboogvanditomvangrijke
boek van begin tot einde gespannen houdt,mag men besluiten dat de
betekeniservan centraalstaatin ditwerk.Datwordtbevestigd doorhet

feitdatnoganderebelangrijkevoorvallenindezelfderichtingwijzen.Het
wondervan Carlo heefteen artistieke uitbeelding gekregen in een opera

waarvoor Toomey hetlibretto schreef.Daarvoor heeft hijzich gebaseerd op een verhaal van Anatole France, waarin wordt verteld hoe
St.-N icolu s drie vermoorde kinderen weer tot leven roept, mnnr die
kinderen worden de ondergang van de heilige,die aan heteinde van de

operaGodvervloektom hetwonderdathijheeftverricht.Opnieuw isuit
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hetgoede van een wonder hetkwaad voortgekomen.
DeomstandigheiddathetvergifdoorGod Manningin devorm vanhosties
werd uitgereikt,verbindthetthema van hetkwaad metweereen andere
reeks van gebeurtenissen uitde roman.Carlo heeft zeer progressieve

opvattingenoverdeoecumeneenoverdeeucharistie.A1spausheefthi
jin
Kampala aan de Afrikaanse kerk toegestaan om de misliturgie aan te

passen aan plaatselijke tradities. ln sommige streken wordt daarom
dierenvleesendierenbloedgebruiktinplaatsvanbroodenwijn.Eenstam
ishierdoorzelfstotkannibalismeovergegaan.ln deepiloogkomtToomey
tothet sterke vermoeden dateen neefvan hem en diens vrouw,die in

Afrikazijnvermoord,hetslachtofferzijngewordenvan dezeliturgische
menseneteri
j.Ook deprogressiviteitvan Carloisinkwaadverkeerd.
Zelfseen impulsiefgebaarvan medemenselijkheid bijToomey ontkomt
nietaan dezeduivelsewetmatigheid.Opnieuw wordteen ketenvan voorvallen methetthema van hetkwu d verbonden.De Ameriknanse moeder

vanhetItaliaansegezinCampanativerklaartzichindejarendertigsolidair
metdejodenengaatzelfalsjodinleven.Zi
jvathetplanopom Himmlerin
Berli
jntegaanvermoorden.OokToomeyisinBerlijnvooreenslmfestival.Zonderte weten wiedeman is,loopthi
jnaastHimmleralszi
jhet
theaterverlaten.Danziethijtussenhetpubliekdeschoonmoedervanzi
jn
zusterHortenseeen pistoolrichten op zi
jn buurman.ln een menselijke
retlex diehetgevaarvan een medemenswilafweren,geefthijHimmler
een duw zodathetschot mist.De vrouw wordtterplekke door de SS
gedood en Himmlerbli
jftin leven,metalle gevolgen vandien;uit het
goede van de im pulsishetkwade voortgekom en.

Lodge van Burgess

Nuishetmomentaangebrokenom deromanvanBurgesstevergelijken
met die van Lodge en toteen evaluatie van hun religieuze betekeniste

komen,dieonlosmakeli
jk meteenesthetischeoordeelsvellingisverbonden.AllereerstvaltdeM ndachtdan opdeopzetteli
jkheiden sensationele
aard van de gebeurtenissen in Earthly Powers. Burgess wekt de

indrukdathijallegewelddadighedenvanonzetijdnaarzijnhandwilzetten
enopnemeninhetkadervanzijnvisieophetkwaadenopdeseksualiteit.
Hetboek li
jktdan ook voortdurend tebalanceren op derand van sensatielectuur.Twee kwaliteiten beschermen hetsteedsvoordeze val.De
roman isin deeersteplaatseen verbluffend vuurwerk van taalgeworden.

Hijbiedteenuiterstwelsprekendestaalkaartvandemogelijkhedendiede

J.Kuin/Fcn derdegeneratiekatholiekeromansinEngeland

165

taalvan hetmoderneleven biedt.Detaalplooitzichtelkensweernaarelke
plaats,elkeperiode,elkepersoon,elke mentaliteitdie wordtopgeroepen
door het verhaal. Bovendien houdt Burgess op bewonderenswaardige

wi
jze de complexiteitvan zi
jn romanstm ctuurin handen.Uitde zeer
disparatebronnenwordttocheengroteeenheid gevormd.Hierbijspeelt
Burgess'taalvaardigheideen beslissenderol.W anneermenimm ers,zoals
in hetboven gegeven overzicht,de feiten los peltuitde verwoording,
komenallerleigeconstrueerdetoevallighedenaanhetlicht.Nietvoorniets
isBurgesseengrootbewonderaaren commentatorvan JamesJoyce:puur

taalspeleningenieuze,hoewelaltenadrukkelijkecompositiekenmerken
zijn roman.
Hetsensationeelkaraktervan de gebeurtenissen heeftgevolgen voorde
religieuze visie die de roman uitdraagt.De waarde daarvan wordtin een
roman nietbepaald,althansnietdirect,doorhetwaarheidsgehaltevan de
verkondigde theologische theorieën,maarhangtafvan de literaire uit-

beelding diede theorie kri
jgt.De opzetteli
jkheid van defeiten doetde
vraagrijzenofBurgessuiteindelijknietzijndoelvoorbi
jschiet.Dewilde
fantasiedieuitdefeiten spreekt,slaatoverop detheoriediedoordefeiten

wordtgeïllustreerd,zodat ook de theologischevraagstelling een vri
jbli
jvendspelvandefantasiewordt.Misschienisditdeartistiekebedoeling
vandeschri
jver.Maarhetmateriaalwaarmeedefantasieindezeroman
werkt,istoch ookontleendaaneenwerkelijkheiddieonsallenbenauwt,
zodaternietofnauweli
jksruimte isvoordezevri
jbli
jvendheid.In dit
opzichtisde roman van Lodge totaalanders.Hiervallen degebeurtenissen geheelbinnen de alledaagse ervaringen van gewone mensen. De
theorie die erachter steektformuleertdan als vanzelfsrekend een concrete levensvraag.
Nog een anderverschilspringtin hetoog.ln de roman van Lodge is er
sprake van een voortdurende psychische ontwikkeling;alle personages

bevinden zich in een procesvan verandering omdatzijsteedsweergedwongen worden de vraag:H ow FarCan You Go opnieuw voorzichzelf
en anderen tebeantwoorden.ln hetboek van Burgessnemen decentrale

tegenspelersToomey en Carloaanstondshun positiesinen wi
jkendaar
verder niet meer van af.De brede stroom van historische en sctieve
gebeurtenissen die deze roman zozeer kenmerkt,biedt alleen illustratiemateriaalvoortwee standpunten die door heelhetverhaalheen on-

wrikbaarbli
jven.Wellichtisdithetmeestfundamentelebezwaardatmen
tegen de roman van Burgess in kan brengen :hetiseen spelmetkoud
vuur,er heeftgeen echt verbrandingsproces plu ts.A1s men hier van
dynamiek zou willen spreken,dan is dateen heen en weer tlitsen van
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gedachten tussen twee tegengestelde polen. Door hun gesprekken en

daden lijken Toomey en Carlo elku r onbewustschu kmatte willen
zetten.Ditluktniet,wantzi
jbevinden zich van meet, M n in een patstelling.
Op ditpuntconvergeren beideromansechter.Zowelde psychologische

dynamiekbi
jLodgealsdepoliretegenstellingtussenToomey enCarlo
zijn geïnspireerd op een bi
jna onverzoenlijke tegenstelling binnen het
modernekatholicisme.Deorthodoxievanvroegerlijktonleelaargeworden voormensen van dezetijd;maarde mogelijkheden van denieuwe
vri
jheid zi
jn onoverzienbaaren dragen wellichtallerleigevaren in zich
voorhetgeloof.Niemand weethoetetornen aan de onwrikbaarheid van

dezepolarisatie,wanthetisnoggeenszinsduideli
jk ofhetnieuwereeds
teveelof nog te weinig kansen heeftgekregen ;ofhettraditionele nog
tezeer wordt gekoesterd of alteveelis verwnnrloosd.Het niveau van

de impasse verschiltgedeelteli
jk in beide romans.Voorzover hetde
seksualiteitbetreft,gaathetovereenproblematiek die dem ensuiteinde-

li
jkaankan;hetprobleem vanhetkwaadisvanmetafysischeaardendus
intrinsiek onoplosbaar.ln dittweede opzichtis de positie van een patstelling door Burgessgoed gekozen.

Hetisduidelijk datmen kan spreken van een derdegeneratie van katholiekeromansindeEngelseliteratuur,diegeheelnieuween eigentijdse
vragen opwerpen.Hoewaarditis,kanblijken uithetfeitdatdecentrale
problemen van deze twee romans geformuleerd kunnen worden M n de
hand van citaten,ontleend M n een geschnf
't over de situatie van de

katholiekekerk in Nederlu d.In zijn Drie variatiesop een thema,drie
manieren om tespreken overde Nederlandsekatholieken,schri
jftH.A.
van M unster O.F.M .,vico s-genere van het Utrechtse naesbisdom :

'Leek dewinstaan vrijheid groterdan hetverliesaangebondenheid,al
vlugwordtduidelijkdatdeemancipatievanhetindividubinneneengroep
van emanciperendemensen spoedigleidttoteen verstoringvandesociale

samenhangen'.En verderop:'Uitde discussies van hetafgelopenjMr
(1980-81)bli
jkteenonmachtom desynthesevandezetweevisies(dexvan
bovenafgebouwde kerk en de van onderop groeiende kerkyh),die het
Tweede Vaticnnns Concilie form uleerde, in een concrete kerkgemeenschap metconcrete m ensen en een concreetverleden te realise-

ren.Dezeonmachtzouvooreen deelkunnen schuilen indeonmogeli
jkheid om twee stadiauiteen historisch procesmetelkaarop eengezamen-

lijke toekomst te richten'. M et de concreetheid literatuur eigen,
hebben de beide besproken romans deze onmachtuitgebeeld in een typisch Engelse en in een mondiale context.
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G uy V andenbranden
K unst en integratie
PhilM ertens

In 1926inBrusselgeboren,IeeftGuy Vandenbrandensinds1960inAnt<dr#F?1.M etLuc Peire,GilbertDecock,Guy Baekelmans,Gilber swim-

bergheen M ark Verstocktbehoortà(jtotdegeometrisch-abstracteschil
-

dersdie vanaf dejaren vùftig hetartistieke Ieven in Vlaanderen mede
hebben bepaald.Zoals vele andere schilders in ons land begon Guy
Vandenbranden teschilderenonderinvloed van hetexpressionism e.Ook

/1(/konzichnietonttrekkenaan deinvloedvan ConstantPermeke.Toch
voelde/l(jzichmeeraangetrokkendoorhetoeuvrevandeFranseexpressionistGeorgesRouault.

Guy Vandenbranden in hetatelier,1981.
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PasnadeoorlogleerdeVandenbrandeneenandere,niethguratievekunst
kennen.S# ontdekte hetwerk van PaulKlee en wJ.
çerhelemaaldoor
onthutst.Maarhetwektez@ nieuwsgierigheid.S#documenteerdezich
enkwam stilaantothetinzichtdatdemeetkundigeabstractiez@ expressievorm wJJ.Hijhield van die koele,objectieve kunst,wars van sentimentaliteiten van intiemebelijdenissen.
De geometrische abstractie is uithetconstructivism e ontstaan.Ditlaatste

ontstondinRuslandrond1913toenVladimirTatlinz#ahangrelièfsinhout
en(kermaakteenzichdoordie'geconstrueerdevormen'afzettetegenhet
mystischsuprematismevan CasimirM alevich.Centraalinhetconstructivism e is deplastische ordening van deruimte zowelbinnen een vlak als
binnen een driedimensioneelgegeven. M ede onder invloed van Piet
M ondriaanen van Theo van Doesburghkendedegeom etrischeabstractie
in Vlaanderen kortna W ereldoorlogIeen sterkemaarkortstondigebloei.

Getuige hiervan hetoeuvre van Jozef Peeters,KarelMaes,Georges
Vantongerloo en Victor Servranckx.Toteen doorbraak kwam hetniet,

omdatjuistindieperiodedehguratievekunstmethetexpressionismeen
hetsurrealisme overheerste.Pas in dejaren vt/f/fg zouden de bovengenoem dekunstenaarsnaardegeometrischeabstractieterugkerenenhet
Iangs nieuwe banen leiden.
OmdatdegeometrischeabstractiedenadrukIegtop deverhoudingtussen

vorm enruimte,kwam Guy Vandenbranden-enà(jnietalleen-ertoez@
werk in de driedimensionele ruim te te betrekken. Die ontwikkeling

monddelogischerwiizeuitop deintegratievandekunstindearchitectuur
eninhetleefmilieu.Dekunstverwierfzodoendeeen nieuwemaatschappelijkedimensie.Guy Vandenbranden heefthetartistiekegebeuren van
delaatste dertigjaarintensmeegeleefd.N(jpraatte hierovermetPhil
Mertensenleverdeeeninteressantebijdrageoverderecenteontwikkeling
van hetkunstgebeuren en overhetwelen w'ee van z@ eigen artistieke
evolutie.(Red)

Ph.M.:GuyVandenbranden,opheteindevandejarenvijftigbenji
jvan
desguratie naarde abstractie geëvolueerd.Hoe isdatprocesverlopen?

G.V.:OpeententoonstellingbijRobertDelevoyindeGalerieApollonzag
ik werk van PaulKlee,een kunstenaardieik toen nietkende.Deoorlog
had onsverhinderdincontacttekomen metkunstbuiten heteigenland.Ik

vonddeschilderi
jen van Kleegek:gekleurdevierkantjes,hoekunjezo
ietskunstnoemen?Toch was ik erdoorgeïnteresseerd.lk laseen boek
overKleeen ontdektedaterookeenanderekunstbestond.Datboeideme
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Witterelièfs,I962.

enikru kteovertuigddatditmijnwegwas.Naderhandleerdeikookhet
werk van Mondriaan kennen.Ik ben dan naardeabstractieovergestapt,

n>r hetconstructivisme.Mnar metde vdje hand.Ik gebruikte toen
olieved en hechtte nog veelbelang aan de matière.Die wérken heb ik
achterafallemaalvernield.Dan ben ik begonnen metdelattegebruiken

om mi
jnvlakkenaftelijnen,nogalti
jdinolieved.Laterzochtikn> rmeer
pedectie en heb ik andere materialen,o.m .celluloseved,M ngewend.

Cellulosekunjealti
jd mooiafwassenzodatjeM ndekleurdeoorspronkelijkeglanskuntgeven.
Ph.M.:Anderetentoonstellingenhebjeop datmomentnietgezien?
G .V.:Nee.Maarik ben welverdergaan zoeken.lndeoorlog,toen ik nog

vrijjongwas,gingikalti
jdindeGalerieBreughel.DaarzagikwerkvanDe
Bruyn,Permeke,Strebelle,Logelain.Datwasnatuurli
jkgeenabstractie.
Die ontdekte ik pas metPaulKlee.Laterheb ik bi
jDelevoy ook Marc
Mendelson gezien,Louis Van Linten Gaston Bertrand.
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Ph.M.:W ashettoen nietdatdeGalerijToussaintbegon?
G.V.:Bi
jToussaintindeGalerieSaintLaurent,heb ik mi
jn eerstetentoonstelling gehad,metsguratiefwerk.lk stond toen helemaalonderde
invloed van GeorgesRouault.Ik wastoen een fan van Rouault.Maarhet

j> r daarop kwam ik uitmetabstract werk.ln de geestvan Gaston
Bertrand,d.w .z.een abstractievanuiteensguratiefm otief.Nuweetik dat

ditgeen echteabstractie is,alleen maareen reductievan li
jnen.
Ph.M.:En laterbenjemetdeverticalen begonnen?
G.V.:Datkwam nadatik H etM ondriaan en Theo Van Doesburgh had
ontdekt.Zo heeftzich datontwikkeld.

Ph.M.:In je verdere evolutie heb je heelsterk de invloed van Victor
Vasarely ondergaan,geloofik.En die van Georges Vantongerloo toch
ook?

G.V.:Vantongerloo nietbepaald,ik kende zi
jn werk alleen doorafbeeldingen.MaarVictorVasarely en Jean Deswançszi
jn voormi
jheel
belangri
jk geweest.Ik had een boekje gekochtdatVasarely overDeswaneshadgeschreven.IkbenookbijVasarelyopbezoekgeweest,hijwas
een god voormij.Verderleerdeik ookJo Delahautkennen,Jean Rets,
Jean Milo,KurtLewy en Pol Bury.Bury mu kte toen al werken die
bewogen maarhetwaren toch abstracte vormen.

Ph.M .:Jo DelV autwasalin 1947 metabstractie begonnen.
G.V.:Ik kendehem toen nog niet.Onzeeerstecontacten situeren zich in
1954-1955.

Ph.M .:ln die periode maakte Jo Delahautgrote,uitgesneden vormen.

AugusteHerbinwaszi
jnroteleermeester.Heeftdieook opjouinvloed
uitgeoefend?

G.V.:Ik heb Herbin welbijJo DelA autontmoet.Maarik weetniet...
Herbin plu tst een vierkantnaasteen driehoek ofeen cirkel.Zo mu r.

Voormijisdatte weinig.
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Ph.M .:MaarHerbin heefteen andere interpretatie metzi
jn Alphabet
PlastiqueetPicturalwnnrinhijéndeklankéndevorm éndekleurineen
G abetbi
jelkaarschuift.Hi
jmaakteendoek op hetwoord.Dateindresultaatiser.Datisbi
jHerbin voelbaar.
G.V.:Ik werd meeraangegrepen door hetwerk van Vasarely.

Ph.M.:Jijhebtdan metJean Rets,Jean Milo en KurtLewy een groep
*

gevormd:L yArtAbstrait.

G.V.:Metdiegroephebikmi
jneerstetentoonstellinggehadin Duitsland
(1956).DatwasdankzijLewy.
Wi
jzi
jnookdeeersteninBelgiëgeweestdieeenzeefdrukhebbengemu kt
(1952).Een zeefdrukpersbestond toen nog niet.W e maakten diedrukken bijDelahautop de keukentlel.W ebeschikten overslechtstwee,
drie kleuren.En de vormen moesten we nog uitsnijden.Nu isdata1lemaal anders. M aar de eerste zeefdrukken werden door DelA aut,

Bury en mijgemaakt.Laterkwam Retserook nnnmeewerken.
Ph.M .:Alsjedienu beki
jkt,hebben dieietsheelwarms.
G.V.:Onhandigs ook.

Ph.M .:Datheeftgeenbelang.Ikvinddatzezoauthentiekzijn.Numu kt
iedereen zeefdrukken;ze zijn vaak zo dood als een pier.Bi
j jullie
zeefdrukken zi
jn de kleuren zo levendig.En L'ArtConstruitis later
gekomen.

G.V.:Tweeofdrieju rlater.Nadienkwam degroepFormes.Miloheeft
degroepvri
jvlugverlaten.Ikkwam erpaslaterbij.Degroepwastoenal
uitgezuiverd.JanBurssensenJan Saveri
jswarenalweg.W ewarenm> r
m et zes,zeven m eer.

Ph.M.:IndieperiodestartteinAntwem enG 58.Daarhebji
jgeendeelvan
uitgem aakt.W aarom niet?

G.V.:Omdatik nietgeloofineen rotebent.Erzi
jnernoganderendie
geweigerdhebben meetedoen;JefVerheyenb.v.en M ark Verstockt.W e
hebben zelfeen kleine r oep opgericht,De Vlaam se School.
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Ph.M .:Ik geloofdatjulliestandpuntgewoon anderswas.G 58waszelf
nietmeteen bepaaldeideologie naarbuiten gekomen.Terwi
jljullieeen
bedoelinghadden.G 58wildegewoondesfeerscheppen van waterop dat

ogenblik aanhetgebeuren was.Enjemoettoegeven:zezijnd>rschitterend in geslu gd.
G.V.:M aarhetresultaat? W ie bleefover van aldie kunstenaars? Pol
M ara,PaulVan Hoeydonck,VicGentils,EnglebertVan Anderlecht,Jan

Dries,WalterLeblanc.DemeestenzijnnaardeVlaamseSchoolovergegaan.

Ph.M .:Van Hoeydonck wastoch bijG 58?
G.V.:Maardie kunstenaars hebben ingezien...

Ph.M .:Hetis geen kwestie van inzien.De groep wasgewoon bijeen
gekomenom deti
jdsgeestnaarbuitentebrengen.Daarzijnzeingeslugd.
Naeentijdhebbenzegezegd:nuishetgenoeg.lkvindhetheelgezonddat
zehetniethebbenwillen doortrekken.Zehebben wellaten aanvoelenwat

erinfunctievanhetbuitenlandbijonsgebeurde.Datvindikin G 58heel
belangrijk.
En metde Vlaamse Schoolben je veroverde grenzen gegaan,Italië,
Zwitserland?

G.V.:Vooralltalië.JefVerheyenhadd> rveelcontactenenhijheeftDan
Van Severen,EnglebertVan Anderlecht,M ark Verstockt,Vic Gentils,

Jan Driesen mi
jnaarItaliëgebracht.Daarhebben weLucioFontanaen
H ero M anzonileren kennen.

Ph.M .:DatmoetjeJefVerheyen nageven:hijheeftde Belgen toen in
Italiëgeïntroduceerd.ZelfsFilip Taskreeg metzi
jn foto'seen tentoonstelling in M ilu n.

G.V.:HetwarenbijnaallemaalAntwerpenaren.DeenigeBrusselu rdie
ook in Italië kwam was Serge Vandercam.Die had zi
jn persoonli
jke
contacten,vooralmetEnrico Baj.
Ph.M .:Datisallemaalheelbelangrijkgeweest.Hetiszojammerdatmen
datinAntwerpen nietbeseft,datmenergewoongeenweetvan heeft.Eris
zoveelgebeurdindieperiodeennadien :wehebben hiertochook deW ide
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W hite Space Gallery gehad,en De Zwarte Panter,en laterhetICC.En
overaldoetm en zsofer in Antwerpen nooitietsgebeurt.
Lateriserweleen splitsing gekomen.JefVerheyen had buiten Italiëook
nog contacten in Duitsland metname metde groep Zero.Datmaakthet

juistboeiend dataldiedingen tegelijkedijd gebeuren.Ji
jhad ook contactenmetZero,metGûntherUeckerenOtto Peine.Mnnrnietideolo/sch.
G.V.:Nee,ik werkte zo niet.Jef Verheyen en W alter Leblanc gingen

meerdierichtinguit.lk zatnogaltijdvastaan Vasarely enhield verder
contactmetJo Delahaut.

Ph.M.:'Jijbentin dejaren zestiggeëvolueerd naarhetreliëf.Jemaakte
toen witte reliëfs.

G.V.:DathadnietsmetZero temaken.Hetwaren mijnvormen.Ikhad
toendemogeli
jkhedenvanmi
jnwit-zwartcompositiesuitgeput.Ikhebdie
dan hernomen in reliëf,in eenderdedimensie.Dieheb ikbijMonheim
tentoongesteld.Ik heb ook eensmeteen stoelgewerktdieik doorm idden
had gezaagd.De mensen zien weleen stoelmaarzezien erdeplastische
vorm niet van en dnnr wou ik ze gevoelig voor maken.Dit plastisch

experimentstondwelonderinvloedvanVicGentilsdietoenzijnpianoassemblagesmaakte.Wijhadden onze ateliersop geen vi
jftig metervan
elkaar,indeomgevingvandeSint-lansvlietenwekwamenelkedagbij
'
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elkaar.Ook JefVerheyen en WalterLeblanc waren van departij.Zi
j
hadden zich in dezelfde buurtgevestigd.In Antwerpen kenden de kunstenaarselkaarheelgoed.W ehaddenonzecaféswaarwesamenkwamen :

De Engel,TafeltjeRond,nu deVécu,De Berenbak.Datkendemen in
Brusselniet.Nu isdatwelvoorbij.Ik blijflieverthuis.
Ph.M .:Dejongerenwerkenhelemaalanders.Erisduideli
jkeen generatieverschil.Ontmoetingen in clésinteresserenhenniet.Zewerkenliever

directviaeen galerie.Veelonderlingecontacten zi
jn erniet.
Om terugtekomen opdiereliëfs:jehad daarjegeometrischevormenin
verwerkt.lk heb desti
jdseensgesproken overtheperverseperspeètive.
Determ isnietvanmi
jmaarvanLucyLippard.Lippardmaaktetoeneen
studieoverde valse perspectieven in degeometrischekunst:datkliktop

eenbepaaldogenblik,jeziethetofwelindediepteofwelinreliëf.Ji
jhebt
daarook op doorgewerkt?

G.V.:lkwerkaltijdopeenserie,opeenidee.Ikbedenkeenveelvorm en
werk diedanop alle mogeli
jkemanieren uit:zwart-wit,kleuren,pastel.
Totdatde serie uitgeputis.

Ph.M .:In hetbegin van dejaren zestigbrak in Amerika de Hard Edge
door. Voordien sprak men nog over de lyrische en de geometrische
abstractie.En uitdezelu tste ontwikkelde zichdeHard Edgewaarbi
jde
geometrische kleurvlakken sterk tegen elkaarworden afgel
ijnd.Jijsluit

daarwelheeldichtbijaan,vooralalsjeingrootformaatgaatwerken.Je
begintdanmetdiedingenafteklevenenjegaatmetcellulosevedwerken.
ls erinvloed geweestvan de Amerikanen?
G.V.:Eén heelzeker,Ellsworth Kelly.Ik had diens werk gezien op de
Expo '58en ik vond datfantastisch.De anderen,een BarnettNewman of

een Ad Reinhardkendeik alleen uitzwart-wltaleeldingen.
Ph.M .:M aardatis nog Colour Field,kleurvelden.Daaruitis de Hard

Edgegegroeid.IkvinddatjewerkergensbijdeHardEdgeaansluit.Het
ligtin dezelfde sfeer.

G.V.:Datisjuist.Vooralalsik grotedingen maak.
Ph.M.:Jevoeltwe1datjewerkgrotedimensiesnodigheeft.Hettreftme
alti
jd alseroverHard Edgegesproken wordtdatmenjouw naam nooit
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Compositie,Strombeekm ever,1972.

vernoemt.Hetzijnalti
jddezelfdendiegeciteerdworden,anderen komen

gewoonnietaanbod.Alsji
jovergrotedimensieskuntbeschikken,kunje
heelanderswerken.Daarhebjealeen paarmaaldekanstoegehad.Ik
denk aan hetCultureelCentrum van Strombeek-Bever,aan hetstation
W estland in de Brusselse m etro,aan deAntwerpse Universitaire Instel-

ling(UIA)enaan depanelenin deCentury Galleryop deKeizerlei.Wat

zijn zojouw bevindingen geweestbijhetuitwerken van dieprojecten?
G.V.:Ik heb er altijd metenthoesiasme aan gewerkt maarben v> k
teleurgesteld geweest.Neem nou hetmetrostation W estland in Brussel:

ééngroteglaswand van20bi
j3meter.Deuitvoeringligtnualvi
jfj> rte
wachten wegens hetfaillissementvan de ondernemer.

Ph.M.:Dergelijkeprojectenzi
jnbedoeldalsintegratievandekunstinde
architectuur.Je kuntin hetgevalvan de Brusselse metro hetverwijt
maken datzegewoon iedereen aanschri
jven.
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G.V.:Daarhangen schilderijen van b.v.PolMara,RogerRaveel,Jan
Cox. Dat heeft geen zin, dat is geen integratie. W ie dat wel gedu n
hebben?Jo Delahaut,GilbertDecock,zelfsPaulVan Hoeydonck en Pol
Bury.Maar de chevaletschilderskunnen datniet.

Ph.M.:Nuwehettochoverintegratiehebben,watisvoorjouhetbelang
vanderuimte?Deomgevenderuimte?Jemaakteenproject.Maakjedat
uitsluitend in verband metde muurof speeltde hele ruimte mee in het
concept?

G.V.:Dathangtafvandemogeli
jkhedendieikkrijg.Indemetrohebikde
hele ruimte mogen inrichten.Maar toen zijn de moeili
jkheden en de
tegenkantingen gekomen.lkhadvoordemuren wittetegelsgekozen,men
kon ook geëmailleerde bakstenen gebruiken.Datwasin eenklank metde
kleuren die ik in de glaswand wilde verwerken :rood,geel,blauw en
groen.W anneerdezon erop komt,scheptdateen hele sfeer,tintelend en

lumineus.Maarop hetarchitectenbureau zeimen mi
j:'W i
jkunnen preciesdezelfde tegelsleveren,m aardan in oker'.Zien de mensen dan niet

dathetheleprojectdan valt?
Ook m etde glaswand heb ik lastgehad.lk ben daarvooreen hele week
gaan werken,van 's morgenstot 'savonds.Nadien heb ik allesmoeten

herbeginnen.Ik had deplannen gekregen.Tussen tweepi
jlersdie alles
ondersteunden,kwamen groteglaspanelen.Toen allesontworpen wasen

klaar,kwam de architectme opzoeken:'Wi
jhebben diepi
jlers20 cm
breder gem aaktw antde ingenieur wiler de buizen voorde verluchting
inwerken'.Dus alles maarherbeginnen.

Ph.M.:En raadplegenzejeniet?
G.V.:Natuurlijk niet.Nog een geluk dathetglas nietgesneden was,
andershad men ereen mil
joen frank aan verloren.LucPeireheefthetzelfdegehad.Hijhadeenmooiecompositiegemaaktineenvlakwaarook
tweezuilen in stonden.Achterafheeftde architectdiekolommen schuin

laten bouwen,hijvond datmooier.Maardatvloekte metde verticale
compositielijnenvan LucPeire.Nu gaanzedieschuineconstructiewegwerken door er een valse kolom rond te bouwen.Datis toch gewoon

ondenkbaar?Nuja,erisgeen samenwerking.
Ph.M .:Hetlijktwerkeli
jk uitgesloten datjein Belgiëietsgroots kunt
m aken.
G.V.: Ik had hetzelfde voor in Strombeek-Bever. ln de raadzaal
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moestik op een grote muureen kleurcompositieop paneelaanbrengen.Ik
heb hetpaneelzelfuitgezaagd:hetreiktevandevloertotdezoldering.Die
zoldering waswit,demuren ook,de vloerzwart.Op diegegeven heb ik

mijnkleurencompositieafgestemd.Enhetpaneelstondernoggeendrie,
viermaand,krijgikeenbriefvan degemeente:men wilhetpaneelnaar
eenanderezaaloverbrengen.Ikgakijken.Indienieuwezaalisdemuur50
cm hoger,en liggen de kleuren van muur,zolderingen vloeranders.Dus

voormijgaathetniet.Ikhebhetplandanook afgewezen.Maareigenlijk
stajemachteloos.Waarisonsrecht?lkhebdatwerkgemaakt.Menmag
hetnietbeschadigen ofverm inken.

In de Century Gallery was hetheelanders.Mi
jn projectwerd gerespecteerd.Entoenikbijdeuitvoeringaanpassingenvoorstelde,werdendie
aanvaard.Maarja,datisprivé.
Ph.M .:De Universitaire lnstelling Antwerpen heeftsindsenkelejaren
kunstop haarcampus willen integreren.Ji
jhebtd> rook een project
uitgevoerd.W atzijnjebevindingen metdeUIA ?
G.V.:Ik heb ermetplezierM n gewerkt.M aarhetiseen mislukking op
grote schaal.De architecten de stad treftgeen enkele schuld.Ik had het

projectzo opgevatdatheteen helemuurbeheerste,detoegangsdeuren
incluis.Devoorwaardewasdatdiedeurengesloten bleven.M aarnu staan

ze alti
jd wagenwi
jd open zodatde hele compositie wordtverbroken.
Haddenzemegezegddatdiedeurenopenmoestenblijven,danzouikmi
jn
projectandershebbenuitgewerkt.Maardeuitvoeringvanhetprojectwas
echtprettig.Hetwas een heelmoei
lijkeopdracht.Deoppervlakte bedraagt2,20meterhoogbi
j100meterlang.Datismi
jnformaatniet.Ikwerk
gewoonli
jk op een vierkant.
Ph.M .:Gewoonfantastisch.Ji
jstu theeldichtbi
jMinimalArt.Alsjezo
een mogeli
jkheid wordtaangeboden,ziejehoeerzich eenverschuiving
voltrekt.Je spreektdan nietlangermeeroverietsgeometrisch,je ziet
alleen datietsuitstekendgdntegreerd isineengeheel.Dathebjeookmet
het werk van W alter Leblanc en van Jacques Moeschal. Ik vind het
gewoon revolterend datd> rweinigofnietovergesproken wordt.W ant
deintegratie van de kunstin deUIA iseen hele prestatie.N eem b.v.de
sculptuurvan JacquesM oeschal:die staatnu in open luchtop een kleine
verhevenheidaan een watervlak.Hetdomineertenhetkanademen.Datis
nou echtkunstin denatuur.Moeschalmag even goed vernoemd worden
als Richard Sera en al die andere Amerikanen. Bedenk maar dat
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Moeschalalsindsdecennia corten-ste gebmikten dathijdeeersteis
geweest die betonsculpturen verwezenlijkte. Niemand schijnt dat te
weten in België.Daarvoormoeten Amerikanen komen,ofDuitsers.
G.V.:Erstaateen prachtige Sera in hetopenluchtmuseum van Otterloo,

en ook Dubuffetheeftd> rietsgrootsverwezenlijkt.Maarin de hele
verzamelingisgeenenkeleBelgvertegenwoordigd.Wijhebbentochook
zulkemensen.Alsjezemaargeldgeeft.W i
jzi
jnnieteensduur,wijvragen
2tot3* .% fr.vooreenpootwerk.EndieAmerikanenkri
jgenvloteen
mil
joenvooreenklein schilderij.Ikzou willenaandringenopdatermeer
contacten gelegd zouden worden tussen kunstenu rsen architecten.Zij
zouden naaronsmoetenkomen.Ikkan nietnaarhengaan.lkkenzeniet.

Ph.M .:Ji
j hebtde hele evolutie van het na-oorlogse constructivisme
meegemaakt.Hetheefteen hele metamodose gekend,hetis nietmeer

hetzelfdealsvroeger.Hoevoeljijdatinjeeigen werk?
G.V.:lk wilsteeds meer naar de architectuur,datis de enige uitweg.
Grote werken.Datkunnen de chevaletschildersniet.
Ph.M .:Datisdegroteconclusiediezichopdringt:integratie.lntegratiein
de architectuuren integratiein denatuur.Zo verlooptdeevolutie:kunst

bepnalthetleefmilieu en hetmaatschappelijkbestelmede.Hetisinderdaad eenverwijderingvan dechevaletkunst.Ermoetsteedsmeerinde
sociale richting gewerkt worden.M en heeft de mond vol dver sociale
kunstmaarwatin die richting gaatis weinig sociaal.Hetgaatnietover
goedkope kunst,gedenlocratiseerde kunst.Hetenige sociale is de integratie in de natuur,in de ruimte,in de architectuur.Op ditogenblik wil
men weerhetklassieke realism e doordrukken,men heefthetweerover
hetdoek en overwaterop staat.M aardatheeftweinig ofgeen uitstaans

meteen toekomstgerichte,moderne,evoluerendemaatschappij.
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9e Internationaal Congres van de AIEM PR

Brussel,27/8 - 1/9/81
Congressen hebben niet alleen hun

een kerkelijk voorbehoedmiddel met
wandelgangen,zi
jhebben ookhuntra- een herwonnen sereniteit opnieuw het
dities.Je hebter nietalleen de refera- Britseiegma/ngvert
egenwoordigen.
ten,maarjehebterookdiegezichten AIEM PR, die intussen viertalig
diejemetdetussenpoosvan enkele opereert(Frans,Nederlands,Spaans,
jarensteedsopnieuwterugzietendieje Engels),werdeendertigtaljaargeleden
de rustige verzekering geven dat,je gesticht door een groep van Franse
schijnbare isolatie ten spijt, er toch katholieke medicien analytici,die een
overalterwereldmensenzi
jndiemet integratievan deverworvenheden van
dezelfdezaakbezigzi
jn.HetmMktje de menswetenschappen in hetchristeeigenwetenschappeli
jkeinteresse-of lijk mensbeeld nastreefden. Direct
watervoorkan doorgaan -totiets wat

geëngageerd in de medische of PSy-

eeuwigheidswaardelijktte bezitten... chologische prakti
jk, waren zi
j aanN uishetgevoelmeteen eeuwigheids- vankel
ijk vooral actief rond vragen
waardebezigtezi
jn nietzo uitzonder- over medische en seksuele ethiek,alslijkalshetom hetkerkinstituutgu t.En ook over de priesteropleiding.Tot de
toch :hierop dit9eInternationaleCongresvan de 'Association Internationale
d'Etudes M édico-psychologiques et

Religieuses' (AIEMPR) was het de

kerngroep behoorden ook enkele
geëngageerde priesters en religieuzen,
die regelm atig last kregen van Vaticaanse instanties:L .Beirnaert,A.Plé,

beidenalswi
jzeNestorsophetcdngres
boeiend clubje.Voor mi
j wasdever- aanwezig, de helaas overleden M .
rassing plezierig toen ik er plots in Oraison,al
sook J.-M .Pohier,dje een
dook.Anderen schrokken echter,zoals paarjaargel
edenheteersteslachtoFer
kennismaking meteen zeldzaam maar

een eerbiedwaardige gentleman die

werd vaneennieuweinquisitiegolf.N a

vriendelijk hoofdschuddend eraan hetenthoesiasmevan deeerstedagen,
dehooggespannenverwachtingen naar
hetTweede VaticaansConcilietoe,en
oplost,m> rdaarna,toen zi
jn inter- de steeds grotere desillusie erna wou
ventie bli
jkbaar niet in haar volle men een soortbalans opmaken.Vandiepgang begrepen werd, de koptele- daarhetthema van hetcongres:'Onze
foon voorde simultaanvertaling maar rel
atie tothetkerkelijk instituut:er
neerlegde, en 's anderendaags be- niet mede, ook niet zonder' (Notre
schermd door een collarium als door rappol à l'
institution religeuse: ni
herinnerde datde liefde voorde kerk
automatisch de gezagsproblematiek
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avec,nisanselle).

naar de communicatietheorie enz.
Voorhetcongreswaren de meeste van Men wasduseigenl
ijk volop metde
de 25 referaten alnaar de deelnemers vru g bezig: vanwaar kom en al die
gestuurd,omdat hetde bedoeling was weerstanden van hetkerkinytituut,en
hetgrootstegedeeltevandetijdaaneen hoe zouden wetoch kunnen proberen
bespreking ervan in kleinegroepen te erietsM n tedoen?
besteden.Iedere halve dag startte dan Dankwam ei
genli
jkhetkeerpunt.Plots
ook met een korte samenvatting van brak de vraag door:maarwaarom vereen viertalteksten,waarnadediscussie wachten wd zoveelvu het kerki
nstikon beginnen.Ditwasinderdu d heel tuut?ls4atei
genli
jkgeen restinfan-

boeiend,vooralomdatjeerlevendig tielealankelijkheidsvraag,waarbi
jwe

vanjedachtenkonwisselenmetmen-

het heimwee naar een beschuttende

sendledertigjaarlanggei
jverdhadden moederen een overweldigende vader
voor meer openheid binnen de ker- ophetkerki
nstituutprojecteren?Soms
kelijke geloofsgemeenschap en alle
tegenkantingentenspi
jthunhumoren
hun godsvertrouwen hadden bewu rd.
Zo waserde rustige sereniteitvan W .

Berger,dienetopeenmoedigewi
jzein
een inteaiew vanuitzin eigenlevens-

ervaring de celibaatsverplichting opnieuw ter discussie had proberen te
stellen,en die wistdaterom kerkpolitiekeredenen wellichthard tegen hem
opgetreden zou worden.
Hetcongçzsgebeuren -wantdatishet
geworden-starttem etdesociologische

analyse, waarbi
j een aantalinteressanteSpaansebi
jdragenoverdeevolutie van hetbewustzijn totde kerk te
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behoren,een interessante enquête van

C.De/veenL.Lohle-Tart(UCL)over
dewi
jzewu ropeenpriesterzicht.o.v.
het kerkinstituut met zi
jn om ciële
richtlijnen doorgaans situeert,en een
boeiende bi
jdrage van F.Schoovaeds
(KUL) over de alternatieve levensbeschouwelijkeoptiesdiebi
jdeactuele
jeugd alseen nieuw en op zijn wi
jze
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samenhangend referentiekader het

kerkelijke zingevingssysteem steeds
meer gaat Vervangen. Vanuit deze
analyses'
ging het dan verder over de
inherente spanning die m en in iedere
institutie aantreft,naar het speciseke
van de spanning binnen hetkerkinstituutvanuitde nood -en deweerstand om een openbaringsinhoud te vertalen,
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lijktheteropdatweminderlasthebben klimaatverwektwerd doordeontbinom onsGodsbeeld uitte zuiveren dan ding vandeEcoleFreudiennedeParis
om te verzaken aan hetgeloofdathet nietonderschatten)monddenuitop de
kerkinstituut slechts een instituut is, fundamentelevraag:welke banden be-

een noodzakeli
jk instrument metalle staanertussenhetindividu,zijnleiders
nadelen vandien.
en de groep? En is het niet onontH etwas vooralvanuiteen psychoana- koombu r databsoluutheidsaspiraties
lytisch standpuntdatditprobleem dan zichjui
stmetdiebandengaanvermen-

werd behandeld.En hierbi
j werd de gen?Zogauw mende'menselijkerelapsychoanalyse niet a1s een neutrale tie'centraalin hetleven stelt,en in die
buitenstaanderbinnengebrachtalswou '
menseli
jkerelatie'eengestaltevanhet
m en een scheidsrechter binnenbren- Absolute ofhetU ltieme wilervaren,
gen.Integendeel,enditwasjuisthet opereren psychoanalyse en religie OP
boeiende:erwerd ingegaanop devraag hetzel
fdeierrein.Beidestri
jdenvoortwaarom depsychoanalysezo'nbi
jzon- durend tegen huninstituties,omdatze
dere aantrekkingskracht uitoefent op al
lebeisteedsopnieuw hetsubjectmet

wie hetkerkeli
jk milieu van binnenuit zi
jn verlangenterdiscussie stellen.
Om dieperopdevraagintegaanzouje
natuurli
jk nader moeten beki
jken wat
erpreciesonder'menselijkerelatie'en

goed heeft gekend, en waarom psychoanalytische verenigingen steeds
opnieuw in contestaties en passionele
dissidenties vervallen,en dit m et een
emotionelekrachtdieeen religiewaar-

'hetabsolute'of'hetultieme'verstaan

moetworden.Maarditzijn natuurli
jk
digis.Deparallellendieopdezewi
jze vragen waarvangeen zinnig menskan
getrokkenwerdentussenhetkerkelijke verwachten datzezomaaropeen conen hetpsychoanalytischeinstituut(en

gres opgelostworden.

watditlutstebetreftmaqmendeop-

P.Vanderm eersch

schudding die in het Parlse culturele

llabernzas
Nogalti
jdvindtdemaatschappijkritiek sommige opzichten eerder een conhaarbelangri
jkste inspiratiebron in de servatievekracht,terwi
jlin dehogere
marxistische theorie. Toch worstelt

middenklassen vaak de meestprogres-

juistdezetheoriemeteenaantalinterne sieve geluiden te horen zijn.Minstens
problem en,die haargeldigheidskarakterernstig in gevaarbrengen.Zo heeft
de geschiedenis zich op een aantal
punten heelanders ontwikkeld dan ze
volgens '
het orthodoxe model had
moeten doen.De ineenstorting van de

zo compromitterend is de constatering

datjuist d> r waar de marxistische
theoHeinpraktijk wordtgebrachtallerminsteenvri
jesamenleving isontstaan.

Wellicht nog belangri
jker dan deze
kapitalistische produktieWi
jze lijkt histoische incongruenties is de
verderwegdan in Marx'ti
jd zelfhet tweeslachtigheid die binnen hetm arxgeval was. De arbeidersklasse heeft isme bestaatten aanzien van de status
zich niet tot een revolutionaire voor- van haareigen theorie.W aar Marx de
hoede ontwikkeld, maar vormt in vooruitgang in degeschiedenisimmers
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uitsluitend gekoppeld wildezienaan de
ontwikkeling van de produktieve
krachten, en al het overige naar een
iaelevante bovenbouw verwees, kan
ook de marxistische theoHe zelf (als
theorie) alleen maar als bovenbouw-verschi
jnsel begrepen worden,
waarmee haar praktische relevantie
automatisch totnulis gereduceerd.

C .& A
X >

De grootste
Electrozaak

Van meerdere kanten (Lenin,Althusser)isgeprobeerd deze internespanningen binnen de marxistische theorie
op te lossen, maar tot nu toe is de
theorie van Jùrgen H abermas du rin
hetmeest succesvolgebleken.Habermas'kritiekvangtaanmetdeconstatering dathetbegrip arbeid (ofproduk-

w-

van

Antwerpen-zuid

tiekracht) een te smalle basis vormt
voor een interpretatie Van de maat-

schappeli
jke werkeli
jkheid.Marx kon
metzi
jn materialistischeinterpretatie
nogwelduidelijkmakenwaarom debestaande maatschappeli
jke systemen

TV -

VIDEO HI-FI

moesten vastlopen,maar wasniet in
staat de leerprocessen, die een wer-

kelijkevoorujtgang pasmogeli
jk maken,op adequatewi
jzein zi
jntheorie
optenemen.Hetgaatdaarbi
jimmers
niet om processen van arbeid, van
m ateriële produktie,maar om 'boven-

bouw'-verschi
jnselen die,zo wi1het
olhodoxe marxism e,voorde ontwik-

Specialistauto-radio's

(metplaatsing)
Huishoudelijk
Com fod

kelingvan degeschiedenisuiteindeli
jk
irrelevantzijn.
Om ditprobleem op telossen voertHaberm aseen tweedefundamentele categorie in, naast die van de arbeid :de
interactie.Datbetekentdatde samenleving nietlangeruitsluitend onderhet
lichtvan demateriëleproduktieproces-

Alle elektrische
benodigdheden voor
doe-het-zelvers

sen,maarook (en vooral)alsnetwerk
van communicatiefhandelen wordtbegrepen. De marxistische theorie verliest daarmee weliswaar iets van haar

'natuurwetenschappelijk'wetmatigkarakter,maardaarstaattegenoverdatze
nu wel als elnanci
patorische en nor-

Bresstraat26-28
2000 Antwerpen
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lnatieve wetenschap kan worden gefundeerd.
In de analyse van hetcom municatieve
handelen zelf worden ons, aldus Habermas,de normen aangereiktvolgens
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de orde.RonduitvoortreFeli
jk is de
(meteendertigtaltekstfragmentenverhelderde)uiteenzetting van deinterne
spanningen binnen de traditionele

marxistische theode. Een dergeli
jke
welke een waarli
jk vri
je samenleving helderheidishelu sniettevindeninde
zou moeten worden ingericht.Datdeze uitvoerige inleiding die René Görtzen
normen ook praktische betekenisheb- schreefbi
jde vierartikelen van Haben,en nietlangernaareen sterielebo- bermas die onlangs onder de titel
venbouw behoeven te worden verwe- Varxi
smeenhlosoheindeserieBoom
zen,volgtdirectuitzi
jnherwaardering Klassiek in vertaling verschenenz.
vandecommunicatieveprocessen in de Slordig taalgebruik en een weinig disamenleving en van de kennis die dactische aanpak m aken de tekstvoor
daarin tot stand komt en wordtopge- eenoningewi
jdeinhetneomarxistisch

slagen.Dezeinteractieprocessenzijnin
zi
jnvisievoordehistorischevooruitgangvandemaatschappijeven belangrijk a1s de materiële produktieproces-

bargoensalsnelmoeili
jk verteerbaar.
Ookdevertalingli
jdtsomsaangermanismen en ondoorzichtigheid, al valt
dnnrin gaandewegwe1enigeverbeteing

sen. Alleen wanneer beide in ogen- te bespeuren en zi
jn vooraldelu tste
schouw worden genomen,kan de his- twee artikelen op ditpuntvan behoortorische vooruitgang van de maat- li
jkgehalte.
GerGroot
schappeli
jkevormenwerkeli
jkworden
begrepen.
De verregaande implicaties van deze
theoretische wending voorde interpre-

l MichielKorthalsen Harry Kunneman,

tatie en kritiek van maatschappeli
jke Arbeideninteractie,Coutinho,Muiderberg,
verschi
jnselen,en het verhelderende 1979,236 pp.,t1.25.
lichtdat daardoor wordtgeworpen op
de aan het begin genoemde aporieën
komen in het inleidende boek van
Korthalsen Kunnemanluitgebreid aan

2JurgenHabermas,Marxismeen#/tu/he,vertalingWillem Dercksen,RenéGört-

zenen JosTielens;inleidingRenéGörtzen,
Boom,Meppel/Amsterdam,1981,240 pp.,
BF.552.

Saterstukken
Nu de Noordnederlandse toneelgroep tentioneel-van hetcentralethema,de
Sater haar dramaturgische werkstuk- betrokkenheid metdenarratievekern,
ken ookin leesvorm terbescjikking de samenhang van verhaalstreng en
heeft gesteldl, bieden zich de concretereali
teitsverwijzing los.Was
woordspelingen automatisch aan. hetsaterstuk ooitin deantieketheaterEnige verwijzing naar een eventuele conventie een boosardig-burlesk stuk
satireisvolstrektuitgesloten.W aareen waarin op brutale wi
jze zonder veel
satire een intellectualistisch boven-de- nuancering de binnenkantvan een ver-

feiten-uit-zwevend afstandeli
jk be- lakte werkeli
jkheid getoond werd om
wustzi
jn vereist,komtSater op geen ze grim mig stuk telachen,dan triomfeogenblik - en dat program matisch-in- ren bi
jdeze Saterstukkendeernst,het
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dogmatischeheilsoptimisme,debeli
jdenis van de correcte houding en verhoudingin en tegenoverde maatschap-

pelijke krachten.Deze Saterstukken
willen ergeen geheim van maken dat

ze,bi
jmiddelvantheaterendoorals
theater te bestaan en te functioneren,
inzichten begrip voor hethistoriseer-

NOORDSTARFONDS
M.z.W .

bare leven van de ti
jdgenootwillen
wekken en een utopisch-concretiseerbaremodeldemonstratiehouden van de

wi
jzewaarop zich mensen gedrageù en

Steuntvooddurend
hetVlaam se KuRuurleven

richten op attitudesen beslissingen die
de toekomstpotentieelanders maken.
Sater speeltbuitenlinks.

Saterisdesti
jdsvanstartgegaanalseen
straattheaterr oep;eenm aalin de be-

schuttetheaterwerkplaats,zochthi
jde
'werkende jongeren' (de term klinkt
ondertussen cynisch)en de scholingskandidatenbinnen hetvakverbondop.

Geleideli
jkheeftzicha1sdoelgroephet
deelvan de bevolking ontwikkeld dat

uitzichzelfnauweli
jksdewegnaarhet
theater inslaat. Sater heeft getracht
deze onontgonnenlagen i
nhoudeli
jken
vormeli
jk te bereiken;ofschoon in de
beoordeling van de gepubliceerdetek-

U kunt
hleraan meehelpen
dooru
te Iaten verzekeren

bI
jde
Vlaam se

verzekerlngemaatschapplj

sten ook andere criteria aangewezen

blijven,doen we er toch principieel
goed aan,de herkomst en de bestemming van deze teksten af te wegen

tegenover hun uiteindeli
jke bestaansvorm zoals in deze publikatie
neergelegd.

Tweeteksten hebben Nederlandse sociale geschiedenis als algemeen ru m .
Opkom st en neergang van een H ol-

De N oordstar
en Boerhaave

landsfamiliebedrl
v (1976)schetsthet
wat pokdalige verhaal van de Van

Doornesenhun DAF-fabriek;tegelijk
g> t de dramatische toespitsing toch
sterker naar de historische ontwik-

GrootBrl/annlëlaan 121,
9000 Gent

keling v:n kleinbedrijftot mammoetmanagementenerzijdsenvanonderda-

Tel.(e91)257515

nig werknem ertotzell ewustarbeider

anderzi
jds.Dejuf vande CzaarPeterstraat (1977) is een evocatie van de

Forum
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historischemeningsstri
jdoverdevraag nietviahetpotentieelobjectievereinstrument van het documentarism e.
Historische emoties,opiniedaden,sowas,maar tegeli
jk wordtde uitwis- cialefeiten en mentaleattitudesdie in
seling van voor en tegen bepaald door dekronieken van hetsocialismeopgestandpunten en houdingen die sterker tekendstaan,wordenhiergeï
njecteerd
de stellingen van vandu g weerspiege- in dramatische sguren die enkel een
len.De twee overige stukken richten sctieveM ntoonbaarheidbezitten.Eris

ofomstreeks 1918 metTroelstra in Nederland de revolutie een haalbare zaak

zichophedendMgsemaatschappeli
jke bi
jgevolg alti
jd een wazig,nooitvolaandachtspunten.Het verhoor (10 8) komen identiek historisch raam funcontleent M n de Bondsrepubliek het tioneel M nwezig, maar de wi
jze
gorethemavande (potentiële)Berufs- waarop historische houdingen in de

verboteenorkestreerteengeli
jkaardig precieze dram atische situatie en hangeschil in een Nederlandse context. deli
ngopgenomenstaan,iseenvri
jbeIsotopen op zaterdag (10 9)heeftkernener/e als brandpunt;.
de discussie
vindtplaatsineengroepjerechtstreeks
bijdeproduktiebetrokkenendietoch

wegingsveldvandecollectieveschri
jfgroep geworden. De al eeldingsin-

tentie is,bi
jalle personele concreet-

heid,daarmeetoch verregaandabstract
we1te typologisch telkens een andere geworden;ideal
e projecties,zowelin
variant in het meningsgamma ver- hetpositievea1sin hetdwarsliggerige,
tegenwoordigen.Allestukkenzijnfun- wandelenaandesturendehand van de
damenteel op- en uitgeschreven, be- groep rond, worden manipulatorisch
dachten gebouwd doorhetCollectief SamengepersttOteen resultaatdatdan
vandeToneelgroep Sater,telkensafge- onverwachtzi
jnfictievekarakterzou
rond in hetindividuele handwerk van m oeten opgeven en historische intçrGuusBaas(de eerste twee),Peterde pretatieworden.Ikvind datstructureel
Baan resp.Roelofden Ambtm an;het hacheli
jkenvaakwordterhaasje-over
anonieme collectiviteitsprincipewordt gewipt tussen sctie en attesteerbaarheid ; fundamenteel staan ze elkaar
hierdoctrinair gehandhaafd.
Hoe gaje deze teksten,die in deal- naar het leven en mag dat in de uitlereerste plu ts hun vorm hebben ge- speelintensiteit weinig storen, in het
kregen volgens het criterium van de concept van een 'socialistische' draopvoerbaarheid door deze troep, m atiek acht ik diterg aanvechtbaar.
beoordelen? Ik dachtdatintentionali- M .a.w . door het dubbelgelede conteiteenaspectvan kritiek kon zijn,in structieveld krijgt dergelijke tekst
samenhang metde eFectiviteitvan het nauwel
ijks enige overredingskracht
resultaat, te beoordelen volgens de over de fundamentele opties van de
graad van persuasiviteit die de tekst story waardeplotom ontworpenwerd.

tenslotteheeftgekregen.Bi
jdeeerste Persuasiviteitkri
jgtmeteengeenkans.
tweestukken staathetverleden voorop Bovendien,ofschooni
nleiderJ.Hei
jer
alsuitgangspunt;de intentie iskenne- van mening is datde herkenbare sub-

li
jkdatverledenopnieuw teontdekken, jectiviteitvan de personage grootis,
hetkritisch op te werken en te evalue- bli
jfikvanmeningdatzestukvoorstuk
ren naar de sociale realiteit van het werdenontworpenni
etom datsubjecogenblik van produktie en receptie. tieve pri
vé-elementin een objectieve
M eteen zitten wetochindeproblemen. bevol
kings-en ti
jdsbeeldgroeptelaten
H istoriciteitwordtimmersuitgetekend samenvloeien,maar om prototypische
via hetmedium van desctionalisering, gedragsvormen te projecteren. Deze
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mensenli
jdennagenoegnooitaanzich- tijdstippeninwordtechterdramatisch
zelf;alle pi
jn komtuitdetijd voort. ingevuldmetwateigenli
jkkorteschetN iemand loopt wonden op die niet

sen in vertrouwd-naturalistische trant

meteen en noodznkeli
jk socinnl-mut- bli
jven;hevige, zij het kolstondige
schappeli
jkefenomenenzi
jn.Ikplaats botsingen meteen niet te overhoren
daargeen pleidooitotindividualisering thematischekern worden realistischtot
tegenover, maar ik mis het mede-ge- een voorlopige afsluitinggebracht.Een
hanteerdebewustzijn datook hetindi- standpuntisdan rond;hetpanoram a
vidu instrumenteelisin deevolutie van kan worden aangevuld meteen volgend
de geschiedenis.Hethistorisch-mate- standpunt. Dat gebeurt toch te autorialistische geloofspuntverminkthier, matisch,te sterk op procédé bedacht,
meen ik,de mogeli
jke vervolledi/ng nietorganisch ontwikkeld uitdeidenvanhetmutschappelijk bestaan.Po- titeit van de betrokken individuen en
litiek wordt dus in verregaande mate opini
es.Datbli
jfterg conventionele
gesuggereerd zondereigen psychologi- dram aturgie,waarin de taalalsdramascheverwerkingvandepersonages;zi
j tisch instrumentzohomogeenisdatze
staan vooreen opstellingsnuancealvan al
scommunicatieveverbijzonderingsvöör de aanvang van elk cov ictm o- functie uitgeschakeld wordt. H ier
m ent en dat edelcliché,dat uiteraard wordtdanopergbedrevenwi
jzedochistorisch zeer oprecht en zelfs con- tri
ne gearticuleerd,medeli
jden ofvercreetvermag te zijn,wordtstoervol- ontwaardiging geprovoceerd, maar,

gehoudentothetgelijkofongeli
jkuitde vreesik,geenbegrip,laatstaan(nieuw)
dramatischeconstructielogisch vol
jt. bewustzijn.Dekritischedistantiëringà
lk smeek niet om case-study-achtlge la Brecht bl
i
jft hierafwezig. Meteen
verbeelding,maar ik ben bang dat,en afwezi
gbli
jftenigecausalesamenhang,
niet enkeldramatisch,het prototype- de mogel
ijkheid het gebeuren achter
hetgebeurendevandaantehalen.Enig
tot de reëel-menselijke coniictstof parabelkarakter ontstu t nergens. De
waaruit zich elke dramatiek dient te alluresvande socialethrillercam ousem odelkaraktergeen toegang verschaft
voeden.

rendanhetoudeprobleem vandeblijkDeze op historisch bewustzi
jn mik- baaronoverbrugbare tegenstelling tuskende en grotendeels toch binnen de senhetAut
klârungsaspectenerzi
jdsen
petite histoire bli
jvende projecties de selectieve sctioneringstechnieken
bieden ook stof voor dramaturgische anderzi
jds.Hetresultu tblijft,bi
jalle
overwegingen.Ik kan het niet helpen mogeli
jkheid totopwinding en op taldatBrechtde beste tijd van zijn Ieven ri
jkeplaatsenookfrissedramatisering,
heeft besteed aan het aftasten van de

dramaturgisch restauratief, al mag de

mogeli
jkheden abstract-maatschap- ti
jdgenootdeinhoudprogressiefachten
peli
jke processen inzichtelijk te ma- volgensdemijtochietsteengeopvatken ; elke pretentie op historisch be- ting dat wie proletarisch-am rmatieve
wustzi
jnviadramaentheaterdientzich volzinnen produceertautomatisch ook
dusmetBrechtin te laten.In deeerste vooraanlooptin hetcollectiefvan het
tweestukkeniserenigepisch spectrum correctebewustzi
jn.Debekentenistot
te onderscheiden doordat de ti
jds- hetsocialismediehetdraagvlakvormt,
structuur lang nietgebonden en onon- is dan minder het resultaat van een
derbroken verloopt en omdatook ex- kenproces dan de uiting van een
tra-persoonli
jke tekstmomenten wor- idealistisch gemotiveerde m orele beden gebruikt. De strook tussen twee slissing. De mengeling van naturalis-

mogen.
Isotopen, het atoomdiscussiestuk,
loopt zich zelfs te pletter tegen het
pièce bien faite-gehalte om datde zorgvuldige dosering van de genuanceerde
opstelling van elk van de deelnemers
niet verder reikt dan tot een salon-

2000 Antwerpen,

*

conversatie waar elk standpunt zijn
beurthoortte kri
jgen.Hierwordtimmers een grootse historische materie
getrivialiseerd toteen spectrum van individualiseringen dietypologisch artis-

cieelbli
jvenenin contra-idyllesti
jlopgevat. W el demonstreert dergeli
jke

Kcepoortbrug 4,

dram atische tekstde morele suprematie van de utopie over de desondanks
dominante realiteit. H et wereldprobleem wordt gereduceerd tot een
huisbakken rel, kater inbegrepen ;in
een intimistisch centrum worden de
kleine lieden geportretteerd als abstracties van potentiële gedragsfunderingen. Sater hanteerter een pseudostandaardtaalvoor die alle schakeringen van bargoenstotsociety-iitsen bevat,maarzonderprincipiëleinspanning

bli
jftom een idiolectofsociolectper
Personage te Ontwerpen. M elodrama

bli
jftdan beslistnietweg,zoalsin de
ongeloofwaardige rol van Femke
Lieshout,evenalsdievan VanDoornes
vrouw Em mainopktp/ny/en neergang.

alle dagen van 11 tot 18u . - 's maandags gesloten

BOEKENHUIS

tel. 031/34 35 12

tische concentratie en epische breedheid leidtdan toteen ambigu produkt:
de concentratie is een alibivoordesciënteargumentering,debreedheid een
alibi voor desciënt concentratiever-

een unieke collectie boeken over architectuur, kunst, poezie, literatuur in een uniek kader
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Hetnadeel(wellichtbinnen de Sater-

intentie een voordeel) van dergelijke
strategie isdateraan de toeschouwers
niet veelreiectie over wordtgelaten.
H un functie wordt teruggebracht tot
hetsnappen enOvernemen van waarde
personages tOe gedwongen Worden ;
Watze motorisch in zichzelfbeleven en
waarom ze zich uitdrukken zoalszedat
doen,ontgaatde toeschouwers alspo-

tentiële sociaal-maatschappelijke er-
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varing.De logica van hetgebeurende
ontslu tdetoeschouwersvan een penetrantespeuractienaardeimplicaties
ook voorhenzelf.Binnen hetactivism e
van een grootdeelvan hetNederlandse

zi
jnofzejadanneewordenopgenomen

teksten karakteristieke en geldige

histoHserend oordelend kan ik nietandersdan vaststellendat,zo algeenregelrechte teruggang, dram aturgisch
toch veeleereen pasop deplu tswordt
gemaakt.
C.Tindemans

in dat m ausoleum . De actualistische
energie die ze heeftveroorzu kten die
ze ook alsresultaatverlangt,vierthier

zelftriomf.Alsconsumptieftijdgenoot
theatervanrecenteti
jdenvormendeze kan ik daarenkeltevreden overzi
jn;
voorbeelden;wiezi
jn ervaring metanderegroepenen anderetekstschri
jvers
tegen deze Saterteksten houdt, komt
onweerstaanbaar tot een gunstige

beoordeling.Tegelijk leveren dergelijketekstenbinnenhetperspectiefvan

l Toneelgroep Sater1976-1979,HetW ede historiogrv e van het Nederlandse
eldvenster,Bussum, 1981,212 pp., BF.
drama veeleer een achterhoedege- r
305.

vecht.HetzalSater(terecht)eenzorg

Boekbespreking
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Boekbespreking

Godsdienst

dugse mens gemeengoed geworden. De
drangnM rzelfstandigheid,de eisvan kriti-

sche redeli
jkheid en de beklemtoningvan

eigen rechten gelden veelz zs vanzelfsprekend.Ondnnks de wnnMevolle inbmng
Teije Brattinga, Theologie van het so- vanzulkeprinciepeniserhedensprakevan
cialisme, Het Witte Boekhuis,Bolsward, een crisisvan hetsubject.In voorli%end
1980,356 pp.,;.49.50.
werkje (volgensdeinleiding nietvoorbe-

roepsslosofenentheologenbedoeld),wi
jst
Eentiteldiemisleidtdoorzijnvaagheid.In U.Dhondtop de eenzijdigheden van het
feitegaathethierom eenwelomlijndobject eigentijdsedenken,diedemodernemensin
in de recente geschiedenis van de dog- een zekere benauwdheid of valse bematiek.Zoalsdeondertitelpreciseert:'een scheidenheid dri
jven.Dnnrtegenover stelt

studieoverdetheorievanhetReli/eusso- hi
j de verheFende en hoopvolle, vercialisme,zoalsdieisontwikkeld doorPaul rui
mendeboodschap vanhetchristelijkgeTillich'.Desterkstezijdevanhetboekiszi
jn loof.Demensismeerdan hi
jgewoonli
jk
historische analyse:de wisselwerking tus- denkt:omdathi
jdeelheeftaaneenlevendat
senhetdenkenendemaatschappeli
jkepo- (hi
j)uiteigen krachtnietkan bewerkstelsitievandetheoloogkomtduideli
jkMnhet ligen,en datalzi
jn verwachtingen overlicht. KarlBarth,Bonhoe/er,de Frank- schrijdt'(p.76).ln ditperspectiefworden
furterSchule,...zi
jleefdenalleninhetzelfde zes thema's overwogen:geschiedenis,arDuitslandvanPaulTillich.Tochschri
jftelk beid,tussenmenseli
jkheid,verruimderede,
zi
jntypischetheo-ensocio-loée,vanuitde wetenschapentechniek,atheïsme.Pasklare
maatschappelijkeloyauteitwaartoehi
jzich oplossingen vooractuele problemen ofmoalsdenkerverbondenweet.Hetisde(so- dieuzeproblematisering van traditonelegecialistische)loyauteitvan Tillich,diehierin loofswaarheden zoeke men hier vergeefs.
confrontatie met zijn tijdgenoten ontwikeurkenneli
jkom degrondkeld wordt.In diezin wordtinderdu d een Hetjaatdeaut

welgekomenaanvullinggebodenbi
jdetallozeTillich-besprekingen vandelutstejaren.Deauteurli
jkt1i
jechtermindergenietbaarw>rhi
jinderdud een 'theolo/e
van hetsocialisme'poogtte schri
jven.In

houdlngen van het christeli
jk geloof,als
ontvankeli
jkheid,inwendigheid,dankbaar-

heid,vergevingsgezindheid,dienstvu rdig-

heid, deemoed. Hi
j legt een fundament
waarop naar concrete situatiestoe verder
moet worden gebouwd. Een deugddoend

plaatsvan zelfeen 'evaluatie en oriëntatie' boekjevoordeaandachtigelezer.Dehus(hoofdstukV)tebieden,hadhi
jdeactuali- tige klantzalechterwegensde kernachtige
satie van Tillichs visie beteraan de lezer sti
jlvandeauteuraanderijkdom vanzi
jn

overgelaten.Goedegeschiedschri
jving be- beschouwingen voorbijlezen.Totsloteen
hoeftgeenverderegebruiksaanwijzing.
opmerking.Terecht onderscheidt Dhondt
JefVan Gerwen rechtvaardigheidsethiekenliefdesethiek(p.
Urbain Dhondt,Hedendaags denken en

43-44,56-57).Misleidend zou ditworden
voor wie rechtvaardigheid met gerechtig-

christelijk gelooh De Nederlandsche heid verwart.WantisnietdeGodvanliefde
Boekhandel,Antwerpen,1981,79pp.,BF. immersde'Heerdergerechtigheid'?(Jer.
125.
23,6)
Heelwattendensen van de modernesloso-

iezi
jninhetzellewustzi
jnvandeheden-

J.Koenot
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Filosose

omvang verbu sthetons dan ook slechts
zeerschematischeofsummiere,somshele-

mmdgeen,besprekingenvanzi
jngeschrif-

ten te vinden.Er wordtdurentegen heel
veelplutsingeruimd voorwatindeonderlsiah Berlin,Russische denkers, veHnnld titel'the cause'wordtgenoemd,hetontdoor Elise Mojns, Arbeiderspers,Am- staan van depsycho-analytischebeweging.
sterdam ,1* 1,436pp.,BF.775.
Hetboek is vlot geschreven en uitvoerig
gedocumenteerd,mu rhetmistintellectuele
Russian Thinkersisdeeerstevaneenviertal diepgang,reliëfin de schildering van de 5bundels wu rin een Mntalvan detalri
jke guur.Van de recentere biograseën verkies
verspreide opstellen vanIsaiah Berlin zi
jn ik toch nog steedsdie van Max Schur.
verzameld.Drie delen verschenen er alin
EHcde Kuyper

Engeland (gebonden editiebi
jde Hogm h
Wess,paperbackbijPenguinen OUP),en
het eerste deelis nu ook in NederlM dse
vertaling gereedgekomen. Berlin geeft
dM rin een indringend beeld van het Russische intellectuele klimaat in de negentiende eeuw, en van de grootste sguren

Giuseppe Fiori,Antonio Gramsci, verta-

ling:JoteTx ts,Wereldvenster,Bussum,
1981,318pp.% 30pp.foto's,B.F.620.

Fioriheeft,naarhijzelfinzi
jn voorwoord
dnnnlit: Tolstoj, Toergenjev, Bakoenin, meedeelt,vooraleen 'persoonlijke'biograBelinskien vooralAlexanderHerzen.Het sevanGramsciwillenschri
jven.Daarinis
zi
jn zeererudiete,zi
jhetsomswatwijd- hi
jheelredeli
jkgeslugd,mnnrhetnadeelis
lopige essays,wnnrin de hoogstliberale en wel dat de theoretische kant van deze,
zeerbeschnnfde Berlin ertoch steedsweer vooralsindsdelatejrenzestiginvloedri
jke
inslugtdelezernieuws/erigtemakenen marxistische denker du rdoor weinig syshem te doen besluiten de behandelde tematisch naarvoren komt.Dezelacune is
auteursnu ook maareenszelftegaanlezen. echteropvoortreFeli
jkewijzeondervangen
Endatismisschienwe1hetbelanljkstewat doorhetzeerverhelderendenawoordvande
ineendergeli
jkgenrebereikbaaris.
vertaalsterJokeTru ts,waarindebetekenis
GerGroot van hetdenken van Gramscivoordemarx-

istischetheorievorming van vandu g(o.a.
zijn profetischepleidooivoorwatlaterin

R.W .ClarkyFrel
zd.TheManandtheCause, ltalië het 'historisch compromis' is gaan
j.Cape& Weidenfeld & Nicolson,London, heten,envooralzi
jnherwaarderingvande
1980,664 pp.,f 9,95.
'bovenbouw'als zelfstandige krachtin de
geschiedenis-eenpositiedieo.a.doorHaClark,reedsauteurvan o.m.een biogrv e bermasisopgenomen)duideli
jk enzonder
gewi
jdaanEinsteinenaanBertrandRussell, obscure clan-taaluiteen wordtgezet.Alles
heeftmetdeze nieuwe Freud-biop v e een bi
jelkaardustocheenuitstekendeinleiding.
zeerli
jvig werkstuk afgeleverd.Geziende
GerGroot

Personalia

PaulBegheyn s.
j.,geboren l944.Stu- Adres: De Lairessestraat
deerdefilosofieen theologie te Nijme- 1007 A msterdam .

gen,Am sterdam en Berkeley-californië.Publiceerde in binnen-en buiten- Dr.#t?l/?-Frèk??j't?/.j'vlalherbe,geboren
landse ti
jdschriften talloze artikelen, 1950. Doctor in de filosofie (U CL),
m.n. betreffende (kerklgeschiedenis doctorandus in de theologie (lnstitut
en spiritualiteit,en verderSta tpp en ga Catholique de Paris).Professorin de
typcr?.Een /cc-/htpc/k
'olnjecrvlr/apcate filosofie en de ethiek (faculteitgeneestoetsen (1980)enPetrusCanisius.Een kunde) en in de herm eneutica en de
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In M em oriam Jo F.Du Bois S.J.
Op22oktoberjl.isJoF.DuBois,dehoofdredacteurvanStreven,aaneen
hartaanvalbezweken.Hijwasbijna56.Zi
jndoodisvoorhettijdschriftredactie,medewerkers en lezers- een zwaarverlies.

Voorhi
j bijonskwam,was hijleraaraan hetO.-L.-vrouwcollege in
Antwerpen.Jarenlangheefthijdaarvelejongemensensmaakbijgebracht
voorkunst,literatuur,geschiedenisenvoorzijngeloofdatzogevoeligwas
voorveranderendewaardenin werelden christendom .Daarnaastontwik-

kelde hij zi
jn activiteitin de wereld van de kunst.ln Antwerpen en
du rbuitenwerdhi
jvoorvelejongekunstenaarseen vrienden eenhulp;
vanomciëleinstantieswerdhi
jdetactvolleraadgever;hi
jhadeenbi
jzonderegaveom leken in te wijden in denieuwsteontwikkelingen van de
plastische kunst.

Toen hi
j,nauweli
jks vierjaargeleden,de leiding overStreven kreeg,
wistenwi
jdatwijvandiebredebelangstellingzoudenprosteren.Maarer
wasveelmeer.Ookvoorhem washeteennieuwestart.lneenroldiehi
j
nietgeambieerd had en waartegen hi
j nietopgewassen dachtte zi
jn,
voeldehi
jzichalgauw inzi
jnelement.Metgepastevoortvarendheidzocht
en onderhield hijcontactmetoudeen velenieuwemedewerkers.Public
relationswarenvoorhem menselijkerelaties.Hijgafdesamenwerkingin
de redactie een nieuwe impuls. De redactie kreeg van hem taken en

verantwoordelijkheden gedelegeerd;suggesties en voorstellen van de
redactiewerdendoorhem gretigtenuitvoergebracht.Hijzorgdevooreen
goed samenspel.Veeldroegendaartoebi
jzi
jn nog alti
jd leergierige belangstellingvooralleswateenti
jdschriftalsStrevenwilbestri
jken,enzijn
beminneli
jkepersoonli
jkheid,dieookblijkenlietdathijgraagvananderen
leerdeen in zijnnieuwewerk-enleefmilieudewaarderingvonddiehem
gelukkig maakte.
H eteerste num mer van Streven verscheen in december 1931.Precies

vi
jftigjaargeleden.Hetontstond in hetzelfde Antwerpse college van
waaruitJo Du BoisnaarStreven kwam en waarwijhem nu uitgeleide
hebbengedaan.Metzijn/aMetnorianl,indecemberl98I.zouhetkunnen
lijkendatvi
jftigjaargeschiedeniswordtafgesloten.Veelmoeitezullenwi
j
hebbenom deleemtediehi
jnalaat,aantevullen.MaardenieuweIevenskrachtdie hijhetti
jdschriftgaf,staatborg voornieuwevoorzieningen.
Datzi
jn wi
jook hem verschuldigd.
Redactie
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D e com e-back van de neutronenbom

Editoriaal

Op 7april1978beslootpresidentCarterdeproduktievandeneutronenbom

vooronbepaaldetijduittestellen.Achterafisgeblekendatdeproduktievan
de 'onderdelen' onverminderd is doorgegaan en dat alleen van de as-

semblage (ofdem ontageop geschutskoppen)werd afgezien.ReagansrecenteverklaringdatdeVSA nutoch totde'produktie'van deneutronenbom
zouden overgaan,kan dan ook alleen betekenen datm en nu eveneensw erk
gaatmakenvan assemblageen montage.En daarvanhadministerW einber-

gernogop8maart1981verklaard:'Wijzullendeonderdelenalleensamenvoegen en het wapen produceren na volledige consultatie van onze bondgenoten'.Dieconsultatievond nietplaats:deEuropesebondgenotenwerden
voor een voldongen feitgeplaatst.

Hun officiëlereactieskwamenallehierop neer:Reagansbeslissingbetreft
een louter interne aangelegenheid van de VS...ten minste zolang die

wapensnietnaarhetEuropese(strijdltoneel,hettheatre,wordenovergebracht.Maardeneutronenbom isjuistenbi
juitstek een 'korteafstand'w apen van de zogeheten TN F-wapens,de Theatre N uclearForces,bestemd om op het slagveld zelf te worden ingezet. De neutronenbom
bestempelen als een louter interne Amerikaanse aangelegenheid getuigt

duidelijk aanwijsbaarvan verblinding ofhuichelari
j.De ontwerpersen
promotoren van de neutronenbom hebben er nooiteen geheim van ge-

maaktdatze uitdrukkeli
jk en uitsluitend geconcipieerd werd voorhet
Europese 'theater'.Alsze nietin Europa wordtingezet,alsde Europese
regeringen beslissen ze nooitop hun grondgebied toe te laten,wordtde
produktie ervan meteen overbodig.De neutronenbom is een Europese
aangelegenheid.

DeSovjet-unievanhaarkantnoemtdeneutronenbom het'ultiemewapen
van hetkapitalisme':hetdoodtmensenen spaartmateriëleri
jkdom.Dat
protestisverdachten bedriegli
jk,in zoverre heteen onderscheid suggereert tussen aanvaardbare 'socialistische' en onduldbare 'kapitalistische'kernwapens.Die valse keuze m oetmetdegrootsteklem worden
afgewezen.Op welke gronden zou een voorlopig watminder vernuftig
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kernwapendatmensenéndingenmassaalvernietigtminderlukbaarzi
jn
daneenmeer'veYjnde'neutronenbom ?Zelfseenzoovertuigdvoorstander van European Nuclear Disarmament als de Brit E.P.Thompson

erkentdatdeSovjet-unie,ondankshaarverbalesteunaandeWesteuropesevredesbewegingen,defactodeWestersemilitairenindekaartheeft
gespeeld doordeintroductie en installatievan haarSs-zo-kernrakettenl.

DeSovjet-uniegaftrouwensprompttekennendatzi
jeveneensinstaatis
deneutronenbom teproduceren enditinderdaad zà1doen mochten deVS
nietop hunbesluitterugkomen.lnhetbestegeval- indeveronderstelling

datwi
jvan een Europese 'theater'-oorlog verschoond bli
jven - zijn er
dusbinnen een paarjaren ook neutronenbommen van 'socialistische'
makelij.
Dan is- tegen ongehoord hogekosten - deberuchtepatstelling van het
afschrikkingsevenwichtweerbereikt.Totdie conclusie kwam deAmerikaanse deskundige F.M .Kaplan reedsin m ei19782:'De effectieve produktie van deneutronenbom zalin hetbestegevalvoordezoveelstekeer

deproduktievaneenonbruikbaarwapenzi
jngeweest,datenorm veelkost
en tijdeli
jk grotererisico's(van een nucleaircontlict)metzich brengt,
totdatde nu reedsbestaande 'balance ofterror'nagenoeg ongewijzigd
hersteldis,nadatdeUSSR deVSA za1hebbenbijgebeend'.Hetisoverde
zin ofonzin van die- slechtsin hetbeste gevaloverbodige - onderneming datde fundamentele discussie dientte gaan.
lnallerecente verklaringen van depolitiekeinstantiesdiedeproduktieen
installatie in Europa van de neutronenbom bepleiten,zoektmen tever-

geefs naarenige zakelijke weerlegging van de behoorlijk gefundeerde
tegenargumenten,zoalsdiealjarengeledendoorhetAr-yControlproject
van M assachusettsnaarvoren werden gebracht3.
De argumenten pro kan men in vierpunten onderbrengen:
1. De neutronenbom is het enige rationele verweer tegen een massale
invalin W est-Europa van duizenden tanksuithetOostblok.

2.Deneutronenbom doodtzoselectiefdevi
jandeli
jketankbemanningen,
datzijleven en gezondheid van deburgersgrotendeelsspaart,geringe
materiële schade aanricht en geen noemenswaardige radioactieve be-

1 Cfr.H.Jans,F.M .Kaplan overdeneutronenbom,inStreven,november
1978,pp.124-130.
2 Cfr.De kruisraketten komen niet.Ff'houden zetegen,een interview van
MaartenvanDullemenmetE.P.Thompson,inDeNieuwe,17september1981,pp.
14-17.
3 Cfr.H .Jans,ibid.
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smetting van hetleefmilieu veroorzu kt.

3.Deneutronenbom iszo duidelijk alseennagenoegexclusiefverdedigingswapen ontworpen,datook de potentiëlevijand hetdefensieve karakter ervan welmoeterkennen.

4.Deneutronenbom is'klein'enselectiefgenoegom dooralleparti
jenals
een 'conventioneel'wapen geaccepteerd te worden;de vi
jand zal(of
mag?)erbi
jgevolgnietopreagerenmetandereenpoterewapensuithet
bestaande nucleaire arsenaal.M .a.w .de neutronenbom is datlang ge-

zochte,werkelijkbruikbarekernwapen.
De bezwaren tegen deze vierargumentatiepunten worden doorde ver-

antwoordeli
jkeinstantiesnauwelijksbediscussieerd,laatstaanweerlegd.
Zezi
jn ook moeilijk te weerleggen.
Ad primum ..de bewering dat de neutronenbom het enige rationele en
em ciënte verweer istegen een echte ofvermeende overmachtvan een
tankaanval,verdoezelt het feit dat andere afdoende verweermiddelen

allang voorhanden zijn.Op hetpuntvan de niet-nucleairedefensie beschikkendeVSA endeNATO overzeerpreciesgeleideanti-tank-projectielen en overvanop afstand bediende,onbemande anti-tank-voertuigen.

Dieverweermiddelenzijn minstenseven emciënt,minderdodeli
jk voor
de burgerbevolking,veroorzaken nietdegeringste radioactieve besmetting van burgers en omgeving en voorkom en veel doeltreFender de

escalatie naar een kernoorlog.Ze zi
jn bovendien minderkostelijk:de
totale kostprijsvan één neutronenbomgranaat(geschutinbegrepen)bedraagt900.000 dollar;voor de prijs van twee salvo's kan men vi
jftig
gesosstikeerde niet-nucleaireanti-tank-wapensm aken of5.500klassieke
anti-tank-granaten.Erbestààtdus,zelfs vanuitloutermilitairen strategisch oogpunt,een valabelen niet-nucleairalternatief.
Ad secundum :uitgaande van nauwkeurig uitgewerkte én gepubliceerde
studiesoverdekwantitatieveenkwalitatieveuitwerkingenvandeneutro-

nenbom ,concludeerde het M assachusetts-instituut:wilm en ditwapen
em ciëntgebruiken tegenduizenden in verspreideordeoprukkendetanks,
dan moetheteen soortspervuurvormen van honderden,zelfsduizenden

bommenineendichtbevolkt,grotendeelsverstedelijktgebied.Zo'nspervuurza1veelmateriële verwoestingen aanrichten (55 tot60% van de
vri
jkomendeenergieisnogsteedsdruk-enwarmteënergiedieineenstraal

van zowateen halvekilometervrijwelallegebouwenverwoest),hetza1
aan een enorm aantalburgershetleven kosten(binneneenstraalvan850
m isdeneutronenstraling absoluutdodelijk vooriedereen,ongeachtde
beschuttingvanmetaalofsteen)enhetzalnogeengroteraantalburgers
eenjaren-ofgeneratieslange nasleep van allerhandeziektesen kwalen
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bezorgen.De verwachting tenslotte datde resterende 5% radioactieve

neerslagopkorteti
jdzoverzwaktzalzi
jndathetleefmilieuernietmeerop
gevaarlijkewijzedoorbesmetis,achthetinstituuteenonbewezenenveel
teoptimistischeveronderstelling;dieverwachtingkomttrouwensvolgens
deontwerpersvan debom zelfalin hetgedrang alsdeneutronenbommen
lagerdandegeplande 500 m hoogteontploFen.Onzegrotepoliticizeggen

'diepverontrust'tezi
jnwanneerinBonn,Londen,Rome,Pari
js,Brussel,
Amsterdam een mil
joenmensen- vooralmaarnietuitsluitendjongeren
demonstreren tegen hetfeitdatde mogelijkheid om van Europa het
eerstetheatervaneenwerkelijke,zi
jhetdanzogenaamd 'beperkte'kern-

oorlog in de geschiedenis te maken, ook maar in overweging wordt

genomen.Diemogelijkheidisgeenwaandenkbeelddatinde(warlhoofden
vandiedemonstrantenisontstaan.Hetisdealsindsjarenonomwonden
uitgesproken verwachting in talvan Amerikaanse strategische rapporten ;
derecenteverklaringen van Reagan en Haig bevestigden ditalleen maar.
H etzelfdedenkbeeld werd trouwensalveelvroegeronverbloemd gepropageerdindeFransestrategischestudiesdiedemoderniseringen miniaturiseringvan de 'forcedefrappe'moesten rechtvaardigen:detheorievan
de 'dissuasion graduée'gaatervan uitdatde Fransen desgevallend een
M iddeneuropese,'beperkte'nucleaire oorlog kunnen helpen beslechten,

doorhem uitsluitend 'buiten onzelandsgrenzen'(sic!)uittevechten4.
A# tertium :men kan onmogeli
jk staande houden datdeneutronenbom
eennagenoeguitsluitenddefensiefwapenis.Indienzi
jookmaartendele
de beloften van haar ontwerpers waarmaakt en weinig verwoestingen

aanrichtaangebouwen enandereruimteli
jkeinfrastructuren,dan kanzij
met even veel recht als het welhaastideale oFensieve wapen worden

beschouwd,datde'vi
janden'doodtmaarhungrondgebiedongeschonden
aan de aanvaller uitlevert.

Adquartum :debeweringdatdeSovjet-uniebereidza1(ofmoet)zijnom
de 'kleine'en 'selectieve'neutronenbom alseen conventioneelwapen te

accepteren,mist elk fundament.Waarom zouden de Sovjets die bedriegli
jkeverhullingvandewerkelijkheidvoorhunrekeningnemeneneen
massaalgebruik van ditkernwapen slechtsbeantwoorden metconventio4 Cfr.Henry M.Buntinx,De Franse kernmachtmaakteen Westeuropese

1./
?ï.
&?.in Strcb'en,juli1X5,pp.8*-% .En heelrecentJean François-poncet,
oud-ministervan Buitenlandse Zaken,in Le Monde,28 oktober 1981:'Geen
enkeleDuitser,ookH.Schmidtniet:kanaanvaardendathetgrondgebiedvande
Bondsrepubliek en de bevolking dle er leeftdoor de VS - maar eveneens,

vergeten u'#hetniet,tenbehoevevan deFranse '
forcededissuasion'- beschouwdwordtaIseenvooruitgeschoven stellingofeenpion,waarvanderolzou
zi
jneeneventueelcont
lictteIokaliserenentebeperken'.
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nelewapens?ErzijntrouwensaleenaantalAmerikaansestrategendiedat
betwi
jfelen en dehoop uitspreken datde Sovjet-unie,uitwelbegrepen
eigenbelang,in datgevaldekernoorlogtotEuropazou beperken;datzou
danvoordeVSA een aanvaardbaarrisico kunnenworden.M aardatishet
nietvoor Europa.Hetrisico van een nucleaire escalatie,ten koste van
Europa,m oetdoorde Europeanen verworpen worden alseen volkomen

irrationeleenimmorelestrategieom hunvri
jheid enonalankelijkheidte
redden.

Erzijndusgoede redenen genoegom elk verzettegen deinstallatie(en
produktie)van de neutronenbom te rechtvaardigen en te steunen.Wel
vakerwordtditverzetverweten dathetdoorzijn 'onverantwoord paci-

ssme'onzevri
jheid ophetspelzet.Menverwi
jstdan naarhetpacissme
van dejaren dertig datEuropa weerloosoverleverde aan een Hitler.
Historischevergelijkingen kunnen nuttigzijn.Zeworden echtermisleidendwanneerzedingenverzwijgendieondertusseneenvolkomennieuwe
enhardewerkeli
jkheidzijngeworden.Hetverzettegendeneutronenbom
en tegen de kernbewapeningsspiraal in het algemeen is een specisek
verzettegen een welbepaald 'middel'om coniicten te beslechten,een

middeldatvanwege zi
jn catastrofale gevolgen voormensen mensheid
nooitkanwordengeaccepteerdalseen 'bruikbaar'middelom om heteven
watte redd !n.

Ook de be:ering datwi
j dank zijhetafschrikkingsevenwichtvan de
kernbewapel5ngalmeerdandertigjaargeenoorloghebbengekend,moet
terdege word.,
zgenuanceerd en gerelativeerd.Alleen directe confrontaties tussen de twee superm achten w erden verm eden,m aarvoorde rest

zi
jn ermeerdangenoeggruwelijkeoorlogen geweest.Devredein WestEuropa hangtvooreen grootdeelsamen methetverdwijnen van het
eerti
jdsalsonverzoenlijkervarenantagonismetussenFrankrijkenDuitsland,en ditis aan een mentaliteitsverandering te danken,nietaan een
afschrikkingsevenwichtdattussen dietweelanden zou bestaan.In diezin
dienen de vredesbemoeiingen,ook metOost-Europa,onverminderd gezochten voortgezette worden.
Om kortte gaan:omdatde ontwerpersen promotoren van deneutronenbom hun produktbeschouwenen propagerenalsheteersteechtbruikbare

kernwapen,moetop ditpuntdekernbewapeningsspiraalonverwijld gestoptworden,desnoodsdooreeneenzi
jdigeW esteuropesebeslissing.En
aangezien er zelfs vanuit strikt militairoogpunteen valabelalternatief

bestaatom deechteofvermeendeagressievebedoelingenvandeSovjetUnie te ontmoedigen,steunthet'neen'aan de neutronenbom nietop een
'naiëf' maarop een volkomen verantwoord 'pacissme'.
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Paus en Pool
Peter Hebblethwaite

Eenoordeeloverdeeerstedriejaren van hetpontiscaatvan PausJohannes Paulus m oet hoe dan ook rekening houden met watm en 'de Poolse
factor'isgaan noemen.Op tweejaarstudiei
n Romena (1946-1948)heeft

hijdeeerste58jaren van zijn Ieven in Polen doorgebracht.Toen hijaIs
bisschop en kardinaalnaar hetbuitenland begon te reizen,waren hetal-

tijd Poolsegemeenschappenin ballingschap diehijheteerstopzocht.Ondankshetfeitdathijeen verbazend aantaltalen beheersten ermetkennelijk plezieraltijd weer nieuweaanpakt,ishijhelemaalgeen 'cosmopoliet'. Hi
j isen blijfteen Pool,honnisoitquimaly pense.Maar datis
natuurlijk dekwestieniet.De vraagisalleen hoediePoolseachtergrond
zijn pontiscaatkleurten bepaalt.
Wijstellen 'Pools'nogalgemakkeli
jk geli
jk met'conservatief'(in kerPol
en
lopen ook nietmetoogklepkeli
jkezaken)en datisdatdan.Maar
pen,zehebbenalleeneenanderekijkopdewereld,eenanderperspectief,
waarvan wijallen welietskunnen leren.Zehebben,zoalswe nu alwel
weten,een sterk nationaalbewustzijn.ln Kîvestie van identiteit,een
roman van Kazimierz Brandys,zegteen van de personages dat Polen
zich gedragen 'alsof het individu daar geen eigen psychologie heeft,

alsoferalleen maareennationalepsychologiebestaat'.Datisnatuurlijk
onzin. Er is geen sprake van, Karol Wojtyla te reduceren tot een
exemplaarvan de Poolse soort.Maarwie hem wilbegrijpen,moetwel
in Polen beginnen.

Hijzelfkan daarbijhelpen.In zi
jn audiënties,op zi
jnbuitenlandsereizen
praathi
joverzi
jn verleden,roepthijherinneringen op.Diekunnen een
lichtwerpenopzi
jnmaniervandenken.Enkelevandieervaringsgegevens
wilikhierbeschrijven:materiaalvooreen eventueleintellectueleautobiograsediehijmisschien welnooitzalschri
jven.
Oorlog en Auschwitz

OpzijnreisinBraziliëschreefhi
jhetontstaanvanzi
jnpriesterroepingtoe
aan zi
jn oorlogservaring:deinvalin Polenin 1939en denazi-bezetting.
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j
Datveranderde zijn leven.Hijschreefpoëzie,wilde acteurworden;hi
werd priester,intellectueel,en zou van di
e weg nietmeerafwijken.De
gruweldiehijmeemaakte,brachthem totdeovertuigingdatalleengcclfcIijkeheelmiddelendaartegenopgewassen waren.Alshijnu,metJacques
Maritain(entotwanhoopofergernisvandebevrijdingstheologen)steeds
weervan 'hetprim aatvan de geest'spreekt,gaatdattem g totdie fun-

damenteleervaring.Daarkomtbi
jdathijvlakbijAuschwitzgeleefdheeft.
Auschwitz ligt slechts 35 km van Wadowice,waar hij geboren is en
opgegroeid, slechts 72 km van Kraköw, waar hij bisschop was.
Auschwitz,dathi
j steevasten terechtbijzijn Poolse naam Oswiezim
noemt,obsedeerthem.Hi
jheeftheteens'hetGolgothavandemoderne
wereld'genoemd.Endatverklu rtenigszinsdeapocalyptischetrekinzi
jn
denktrant.Auschwitzishetsymboolvan hetKwaad,op een gigantische,

bijnakosmischeschaal.BeschavingisslechtseendunlM :evernis,het
wordtgemakkelijk lgeschraapt.Auschwitz was- een Slavisch lievelingsthema- eenvoortzettingvanhetlijden vanChristus.Alleenalsdat
lijden aanvaard wordt,kanhetgetranssgureerd worden,alleendan kan
meneen glimp opvangen van watVeaijzenisis.Datwasgeenabstracte
theorie,hetwasvoorWojtylaeenzichtbareentastbarerealiteitgeworden
in hetlotvan de47jarigePoolsefranciskaan Maximiliaan Kolbe,diein
Auschwitzzi
jnlevengafvoordatvaneengehuwdman.Alshetbeelddat
mensen zich van leven en wereld vormen,doorgaans vastligtrond hun

vijfentwintigstejM r,dan wasdatvoorKarolWojtyla Auschwitz.Leven
iseenallesomvattendestri
jdoplevenendoodtussenGoedenKwaad.En
datiseen ervaringdieandereproblemen welwatrelativeert.W i
jwillen
sommige dingen in de kerk wat 'liberaliseren'.M aar discussie over ge-

boortenregeling,priesterwi
jdingvanvrouwenenz.kandezemanmoeili
jk
ausérieuxnemen:hetisruis,irrelevantegeluidenin decoulissen,terwi
jl
voorop de scènezich een wereldwi
jd,kosmisch dramaafspeelt.
Priesterbeeld

Auschwitzdroegookbi
jtotzijnpriesterbeeld.Kolbe'gafzi
jnlevenvoor
zijnkudde'.DezondagenvoorhijzelfhetslachtoFerwerdvaneenaanslag
enbi
jnazelfzi
jnlevengaf,mediteerdehi
joverdeparabelvandeGoede
Herder.Daarnaastzijnernatuurli
jkveleanderefactorendiezi
jnpriesterbeeld vorm hebben gegeven.Eengoedideevan dePoolseachtergrond wat
ditbetreft,istevinden in een adikelvan Adam Boniecki,een priesteruit

W qityla's eigen bisdom Krakéw,die nu in Rome redacteur is van de
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Poolseeditievan deOsservatoreRomano.Driepunten daaHnkunneneen
liéhtwerpen op Johannes Paulus'opvatting overde priester.

1)Ten eerste,priestersin Polenmaken geen ruziemethunbisschop en
bisschoppen nietonder elkaar.'In de Poolse kerk is geen plaats voor
contestatie,dat kan niet'.Die idylle is niette danken aan hetfeit dat

priestersin Polen deugdzamerzijn dan elders.Zeishetgevolg van de
stri
jdpositiewaarindekerkzichbevindt,eensituatievanNzijnofnietzi
jnN.
Elkeschijnvandissidentievaltdirectonderdeautocensuurvandedissidentöfwordtdoordebisschop onderdrukt.Hetzou interessantzi
jn te
'

weten of de solidariteitsbeweging d> r nu iets aan veranderd heeft,of
kapelu nszich nu ook aaneensluiten om hun eigen situatiete bespreken.

Ikgelooferniksvan.Deoproepentotrechtvaardigheidendemocratiezi
jn
gerichttotStaatenPartij;datzeookvantoepassingzouden kunnenzi
jn
op hetinternelevenvandekerk wordternietbijgezegd.Nergensinde
overvloedige uitspraken en geschriften van deze paus is ook m aareen
woord van1ofofaanmoedigingtevindenvoordiocesaneofpriesterraden;
vermeld werdenzealleen in de conclusievandeN ederlandse Synode,en

ergbemoedigend wasdatniet:ze mogen nooitop vakbondengelijken.
2)DiebeklemtoningvandeuniformiteitkanJohannesPaulus'a*eeren
onbegrip verklaren wanneerhi
jtedoenkri
jgtmetwathi
ja1s'dissidente'
priestersoftheologenbeschouwt(enafortioridissidentezustersofleken).
Triestigki
jkthijeenanderekantop,ofhijgri
jptin.Hetargument,dateen
volstrekteensgezinde hiërarchie een ongeloofwaardige mythe is,datzo
ietsalleen bereiktkan worden alsallem eningsverschillen worden onder-

drukt,l> them koud.TegendeDuitsebisschoppeninFuldazeihi
j:alsje

denktdatjegeloofwaardigerwordtalsjejemeningsverschillenopenbaar
m aakt,datis onzin.Eenheid vooralles.

Poolsepriesterszijndusvolgzaam en gehoorzaam.Kunnen zijdatniet
meeropbrengen,dan vertrekkenzijmetdenoorderzon.Bonieckivertelt
dateenpriester,eenvanzijnvrienden,hetmetzijngewetennietmeerin
overeenstemming kon brengen,de strikte leervanH um anae Vitae op te

leggen aan zi
jn mensen dienieteenseen behoorli
jkewoninghadden en
du rom hetambtverliet.Hoeveelpriesters in het W esten hebben hetzelfde gedu n?

3) EenderdeopmerkingvanBonieckigeefikbeterinzijneigenwoorden
weer:'Voorandere collega'swashetcelibaathetbeslissendeprobleem .
Een priesterdie hetambtverlu t,wordtdourde publieke opinie metde

nek aangezien...Niemand komterdan ook openli
jk vooruitalshijhet
ambtverlu t.Hetwordtverborgen gehouden,alswasheteen schande'.
Datispreciesde maniervan denken dieachterde nieuwe 'N ormen voor
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lakisering(27oktober1980)ligt.Eenpriesterdievraagtom gelaïciseerdte
worden, bekent schuld en valt in ongenade. De procedure is nu zo

moeilijkmogeli
jkgemaakt.Envooral,erkangeensprakevanzi
jndatdeze
ongewenste elementen nog enige functie in de kerk vervullen.In de brief
die deze N ormen begeleidde,schreef KardinaalSeper:'de brede ver-

spreiding van ditfenomeen (laïcisering)heeftde kerk een pi
jnlijke slag
toegebracht'.Maarwaarop steuntdatoordeel?Van 'een pijnlijke slag'
kan maarspreken wie uitgaatvan de boven vermelde gedachtengang.
JohannesPaulus'modelpriesterisduseen man,celibatair,geëngageerd

voorhetleven,hijlooptgekleedinhetklerikalezwart,hijisvolgzaam,een
man van gebed,desnoodsheroïsch,heilig en a-politiek.Zi
jn briefvan
W itteDonderdag 1979beschreefdatheelgidetailleerd.Sommigeapologeten stonden erzo pafvan,datzehetfantastische verhaaluitvonden dat
hetconclu feen documentvan ditsoortontworpen had en opgelegd aan

eenpausdieerzelfnietzoveelvoorvoelde.Maarstijleninhoudbewezen
dathethelemaalzi
jn eigen werk was.Envooral,toen debriefvan verschillendekanten- zijhetinnogalbedektetermen- werdbekritiseerd,
bleefhijhem verdedigen:'Hierendaar',zeihijtegendePoolsepriesters
in Czestochowa, 'heeft m en gesuggereerd dat de paus het Poolse
priesterm odelaan dehele wereld probeertop te dringen'.Die anonieme
criticiwaren slechts'alleenstaande stem men','zezochten ietswaterniet
w as'. M aardirectdaarop vol
gdetoch :'lk ben uitPolen vertrokken in de
diepe overtuiging datalleen m etdeze visie op hetpriesterschap de kerk
nog toekomstheeft'.

Priester en politiek

DeideedatPoolsepriestersa-politiek zi
jn,lijktmisschien fantastisch of
absurd.Alvastdetop van dehiërarchie zittotoverdeoren indepolitiek.
ln Polen was de Primaatvroegerinter-rex,de regentdie regeerde bij
afwezigheid van de koning.M aarKardinaalW yszynskihoefde zich niet
eensop die oudetraditieteberoepen om voortdurend politiekeuitspraken

tedoen.Raadgevingen,aansporingen,veroordelingenstroomdenuitzi
jn
krachtige pen.Zi
jn opvolger,Aartsbisschop JozefSlemp,isalmeteen
dezelfdewegopgegaan.KarolWojtylazelfschrokerevenminvoorterug.
lshetdan geen paradox dathijernu zo op aandringtdatpriesterszich
buitendepolitiek moetenhouden,terwijlbisschoppen datkenneli
jk niet
hoeventedoen?Hetantwoordisgedeeltelijkeenkwestievansemantiek.
VoordatSolidariteitallesopzijnkopzette,betekende'politiek'in Polen
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depolitiekvan deCommunistischeParti
j,deenigepolitiekeactiviteitdie
doorde regering wastoegestaan.'Zich buiten de politiek houden'bete-

kende duszich buiten de doordePartijgesteundeactiviteiten houden.
Buiten de heeleigen Poolse situatieisditprincipe weinig bmikbaar,je
kunthetnietzo maartoepassen op laten we zeggen Brazilië,Nicaraguaof

deVS.Hetwerdduseenoproepom buitendeplr/#politiektebli
jven.En,
'
meteen veranderdeook derechtvaardiging.Nu werdgezegd :een priester

mag zich nietactiefmeteen politiekepartijinlaten;alseen teken van
eenheid,maghijgeenpartijkiezeninkwestiesdieverdeeldheidonderzijn
mensenkunnenveroorzaken.RobertDrinans.
j.maggeenDemocratisch
Congreslid zi
jn,datzoukatholiekeRepublikeinentegendeborststoten.
Maarvoorwie zich buiten de politiek en zelfsbuiten de partijpolitiek
houdt,blijven er nog altijd talvan mogelijkheden open voor andere,
misschien zelfsbelangri
jkervormen vanpolitiek engagement.Datheeft
JohannesPauluszelfalgoedlatenzien.Hetduideli
jkstti
jdenszi
jnbezoek
aan Polen injuni1979.Daaroefendehi
j,om een politicologenjargon te
gebruiken,vierm etelkaarsamenhangende 'mandaten'uit,allevierdoor
en doorpolitiek.

Om tebeginnendiendehijzich aan alsdepleitbezorgervan een tegencultuur,eenalternatievemaatschappi
j,gesteundopdeeeuwenoudedooreenstrengeling van Kerk en Staatin de Poolse geschiedenis.Gierek,die
toen nog nietin ongenadewasgevallen,hield een routine toespraak over

deverworvenhedenvan25jaarsocialisme.ln zi
jnantwoordgingJohannesPaulusdaarostentatiefaanvoorbi
jensprakoverdemeerdan looojaar
oudePoolsetraditie.Metzijnheeleigenmalicieuzehumorfeliciteerdehi
j
Gierekmetdewederopbouw vanhetKoninkli
jk Paleisin Warschau,'het
symboolvan de Poolse souvereiniteit'.

Ten tweede trad hi
j op als een soort 'volkstribuun'.Een bisschop of
kardinaalgroeitin autoriteit (nietalleen in Polen)wanneerhi
j onder
woorden brengtwatm ensen denken m aarnietluidop durven zeggen.Op

hetZegepleininW arschau(zjuni1979)werddetoespraakvandepaustien
minutenlangonderbrokentoenhi
jzei:'Christuskannietbuitendemensengeschiedenis worden gehouden,nergens ter wereld.Christusuitde
mensengeschiedenis sluiten iseen daad tegen dem ens'.Dem assa begon

inkoorteroepen:'WijwillenGod!W i
jwillenGod!'.Ophetcentraleplein
in de hoofdstad van een communistisch land,waar mensen hetatheïsme
wordtingepomptvan depeutertuin totdeuniversiteit!Toch had depaus

nietsbuitengewoonsgezegd.Hijhadgewoonluidopgezegdwatdemeeste
Polen geloven.En niemandhadhem ietsgedaan.H etwasop datogenblik,

geloofik,datSolidariteitmogelijkenwaarschi
jnlijkwerd.Depaushadde
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Polen laten zien datde blufvan hetregime een haltkon worden toegeroepen,dat de orde pefect gehandhnnfd kon worden zonder machtsontplooiing,datdeklooftussen retoHek en realiteitkon worden gedempt.

In diezin werkte hetpauselijk bezoekaan Polen inderdu d 'destabiliserend'.Hetwas ook zo bedoeld.

Datwilnietzeggendathijzichalseendemagooggedroeg,diedemensen
alleen maarnaardemond praat.Hijwaseen 'volkstribuun'metverantwoordeli
jkheidsbesef.Hi
jzetteniemand aantotrebellie.Hi
jsteldezich
'gematigd'op.Maarin ruildu rvoorhoopthi
jvoordekerk een betere
positie te verwerven in deonderhandelingen metde Staat.Hi
jisook een
realistmeteen scherpezin voorwatmogelijk is.Daarvan getuigdebijvoorbeeldzijntoespraaktotdePoolsebisschoppeninCzestochowa:'We
wetendatdezedialoognietgemakkeli
jkkanzi
jn,hetiseendialoogtussen
twee diametraaltegenoverelkaarstaande wereldopvattingen.Maarhij
moetwelwerkzaam worden gemaakt;welzi
jn van individuen en naties
hangtervan af'(5juni 1979).De contextmaaktduidelijk datde kerk
van die dialoog niets verwachtte leren.Hetgaat eerderom onderhandelingen vanuiteen sterke positie m etde bedoeling bepaalde rechten te
verwerven.ln ruildaarvoor zalde kerk niets ondernemen om hetre-

gimete ondermijnen.
Maardatiseen nogalbescheiden concessieen helemaalgeen blijk van
grootenthousiasmevoor'deopbouw vanhetsocialisme'.Hoekanhetook
anders?'Detweewereldopvattingen staan diametraaltegenoverelkaar'.
Hetwordtduseen langdurigeen onverzetteli
jkeuitputtingsoorlog,tenzij
de band tussen 'socialisme'en de ideologie die eraan ten grondslag ligt

wordtverzwaktofverbroken.Op een lager,meerdagdageli
jksniveau
kunnen pragmatischeoverwegingen ('hetwelzijn van individuen en naties')totsamenwerkingleiden.Depolitiekeroldiedepaushierspeelt,is
die van de harde,geduldige,behoedzam e onderhandelaardie de tegenstander hetveloverde oren haalt.

Tenslotte,deprofeetofvisionair.Bi
jhetgrafvanSt.-Adelbert,deTsjech
die in de 10e eeuw op uitnodiging van Koning Bodeslaw de Dappere de
Baltischevolkeren kwam bekeren,bad Johannes Paulusvooralle Slaven

overdehelewereld.Hi
jvroegzichaf,ofGodhem,deeerstePoolsepaus,
nietuitverkoren had om een specialeSlavischeboodschap aandewereld te
brengen:'StuurtdeH .Geesternietop aan,datdeze Poolse paus,deze

Slavische paus hieren nu de geestelijke eenheid van het christelijke
Europa proclameert?'(Gniezno,3juni1979).ln de concrete omstandigheden wasditeen verbazingwekkendeaanspraak.Hijscheentezeggen:alle Slavische volkeren zonder uitzondering bevinden zich in de
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Sovjet-invloedssfeer,maardatis slechtseen ti
jdeli
jke misstap van de
geschiedenis.Geloofthi
jdanookdataand,ie'geesteli
jkeeenheidvanhet
christelijke Europa' ook een reële politieke eenheid kan en moet
beantwoorden?lk denk van wel,zi
jhetdatdie dan welvolgensGods
wondere wegen totstand zalmoeten komen.

Ditisookweereenvoorbeeldvandutprimaatvandegeestwaarhijzoveel
belangaanhecht.Alsjeeerstmaarjuistdénkt,volgtveranderingvanzelf.
Bewustkeerthijdemarxistischetheorievanhetdialectischmaterialisme
om,diezegtdatintellectueleveranderingenopmateriëlevolgen.Alshij
spreektvan 'degeesteli
jkeeenheidvanEuropa'isdateenoproepom niet
teveeltedenken aandegrenzen op dekaart,m aaraande'grenzen van de

geest'.Hetlaatsteartikeldathijschreefvoorhijpauswerd,gingdurover.
Staaten natie

Zijn ouders,vertelt hij in dat artikel,hadden een paspoort van een
vreemdeStaat(deOostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie),maarbehoorden totdePoolseNatie.Ditonderscheid tussen Staaten Natie komt

bijhem voortdurend terug.Tegenoverstaten staathij sceptisch,over
natiesspreekthijmetliefde.
ln de 19e eeuw,toen Polen tussen Rusland,W uisen en Oostenri
jk was
verdeeld,was ergeen sprake meervan een Poolse staat,maarde natie

overleefde en handheafdehaaridentiteitdank zijkerk,cultuuren taal.
VaakindegeschiedenisstondinPolendestaatgelijkmettirannieofwas
hijtenminste van bovenaf opgelegd.De natie washetvolk.Metzi
jn
voorliefdevoordenatieberoeptJohannesPauluszich op hetvolk overde

hoofdenvandestaatsleidersheen.Hierliggendewortelsvanzijn 'populisme'.De massale bi
jeenkomsten waar hijverschijnt,gaan op volksstemmingen geli
jken.
ln zi
jn toespraak voorde Unesco in Parijs(2juni1980)riep hijdehele
wereld op,de natie te bescherm en en liefte hebben 'als de appeluwer

ogen'.Datvoorsommigenvanzijntoehoorders'natie'verdachtdichtin
debuurtvan 'nationalisme'komt,besefthijookwel.Juistdaarom beriep
hi
jzichonmiddellijkopzijnPoolseervaringom zijntheorievandenatiete
rechtvaardigen :'Denatieisdegemeenschap dieop een geschiedeniskan

bogendiedegeschiedenisvanindividuengezinoversti
jgt...Bijalleswat
ikhierzeg,gevenmijnwoordeneenpersoonlijkeervaringweer,een heel
persoonlijk getuigenis.lk ben de zoon van een natie die de grootste
ervaringen van de geschiedenis heeftbeleefd,die door haarburen verscheidene malen terdood isveroordeeld,maardietoch zichzelfisgeble-
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ven.Zi
jheefthaaridentiteitbewaarden ondanksverdelingen en talloze
bezettingen heeftzi
jhaarnationalesouvereiniteitgehandhaafd,nietmet
middelen van fysiek geweld,m aar alleen door zich op haar cultuur te

beroepen'(cursiefin deorigineleFransetekst).
Om deromancierBrandysnogeensteciteren:Polenisinderdu deenland

dat'tweehonderdjaarlangverplichtisgeweesteenzelfverdedigingsreiex
te ontwikkelen,een land datzijn ovvrleving alleen tedanken heeftaan
gebeden,ondergrondseuniversiteiten en verboden boeken,een land dat,

terwi
jldeW estersemaatschappijenhuneenheidvoltooiden,maarééndoel
voorogen had :overleven'.Die Poolse ervaring is in Johannes Paulus'
wereldvisie in zekere zin exemplarisch.En die visie heeftpolitieke consequenties.W iezo sterkdeklemtoon opdenatielegt,heeftgoedegronden
om iedere 'inmenging in debinnenlandseaangelegenheden'van een ander
land teveroordelen.ln Polen veroordeeldeJohannesPaulushetmilitaire,

economische,politiekeimperialismeeniedereennam aandathi
jde'goede
buur'uithetOosten ophetooghad.M aardezelfdeveroordelingherhaalde

hijin Afrika.Daarwasheteen aansporing gerichttotdegrote mogendheden om hun handen van hetcontinentafte houden.Hetzelfde them a

gebruiktehijinverbandmetLibanon,een beleefdemanierom deSyriërs
te verstaan tegeven datze maarbeterterug naarhuisgingen.Hetiseen

visiediehem ook sympathiekstemttegenoverdePalestijnen;ook datis
een 'volk'zonder 'staat'.

MaarvanPoleneenexemplarischenatiemakenbrengtookmoeili
jkheden
mee.De heeleigen vermenging van cultuuren katholicism ebestaatner-

gensanders.JekanFrankri
jknogaltijd'la5lleaînéedel'Eglise'noemen,
zoalshi
jdeedinzi
jntoespraakopLeBourget,maardatisopzijnminsteen
anachronisme.OokinBraziliëlegdehijeen verbandtussen 'degeboorte
van de natie'en deeerste misdie daarin 1500gecelebreerd werd op het

feestvan hetH .Kruis(waarop delndianen hem erop attentmaakten dat

zi
jdaarallangvoordePortugezenwaren).OpdeFilippi
jnencelebreerde
hijdeeucharistieinCebuCity,waarMagelhaenin 1521eenkruisgeplant
had.MaarDuitslandgafalmeerproblemen.Cultuurentraditiezijndaar
grotendeelsluthers.Datprobleem lostehijopdooreenbeeld van Duitsland op te hangen waarin alleen plaats was voor Duitslands katholieke
verleden:Bonifatius,AlbertusdeGrote,enkelemiddeleeuwsemysticien

dan- metpontiscalezevenmijlslaarzendoordegeschiedenis- naarde
19e eeuw metbisschop W ilhelm von Ketteler,arbeidersvriend en inspi-

ratorvanLeoXlIl,om zobijdekatholiekentebelandendieinhetverzet
tegen hetnazism e hun leven lieten.

Wanneerhijin de zomernaarGroot-Brittannië gaat,krijgthijhetnog

P.H ebblethwaite//kf/l en Pool
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moeili
jkerom natie en staatsamen tehouden.Groot-Brittanniëteltimmersvier'naties':Engeland,Schotland,W alesenNoord-lerland.Alshi
j
ook daar 'de souvereiniteit van de natie' beklemtoont,riskeert hi
j
geïnterpreteerd teworden a1seenpleitbezorgervoorhetW elseofSchotse

separatisme,mogeli
jk zelfsvoordeIRA.DaarkomtbijdathetEngelse
nationaalbewustzi
jn grotendeels doordeReformatiegevormd is.Vermoedeli
jk doethijweerhetzelfdea1sinDuitsland:een 'beeld'van Engeland uitvinden waarin alleen plaats isvoorAugustinus van Canterbury,

Koning Edwardde Belijder,ThomasBecket,ThomasMore('gestorven
voorhetpausdom'),JohnHenryNewman endeonlangsoverledenKardinaalHeenan ('een modelpriestervoordeze tijd').
Poolen Europeaan

Inalleswatdezepausdenktendoet,speeltmeedathi
jeen Poolis.Datis
gewoon een cultureelfeit,waarwe geen haastige etiketten op hoeven te

plakken.ZijnPoolseachtergrondmaakthethem moeilijksommigedingen
in hun juiste perspectiefte zien (maarwatishetjuiste perspectief?),
andereziethi
jjuistveelscherper.Eenboek,geschrevendoorL.S.Buell
en verschenen in 1940(datiknergenskanvinden)droegalstitel:Polen,
sleuteltotEuropa.Datiseen ideediehijistoegedaan,geloofik.Op de
grens tussen Oosten W est,katholiek en orthodox,Slavisch van ras en

Lati
jnsvantraditie,kan Polen eenbemiddelingsrolspelen.
In ditverband ishetheelsigniscantdathijdeheiligen Cyrillusen Methodiustotpatronen van Europa uitriep,naastSt.-Benedictus,wiedeze
eerreeds in 1964 te beurtwasgevallen.VanuitConstantinopeltrokken
deze twee broers erop uit om de Slavische volkeren in de Balkan te

bekeren;ze geraakten zelfstotaan de zuidelijkegrensvan Polen.'Zi
j
warendewareapostelen vandeSlavischevolkeren.M ethunvertalingvan

de liturgie in het oud-slavisch droegen zi
j niet alleen veelbij tot de
evangelisatie,maarook totde cultuur van de Slavische volkeren;zi
j
legden er de grondslag van'.Door hen uit te roepen tot patronen van

EuropaonderstreepteJohannesPaulusnogeenszijnideevan'hetgrotere
Europa',waarophi
jreedsinGnieznohadgezinspeeld.ZoalsvoorCharles
deGaulle('l'EuropedesNations')strektook voorhem Europazich uit
van deAtlantischeOceaan totde Oeral.VoordeEuropesegem eenschap

voelthijnietzoveelsympathie,gedeelteli
jkomdatdezedemeestgevaarlijk geseculariseerde katholieken groepeert(in Nederland,West-DuitslandenFrankri
jk),gedeelteli
jkomdatzijzichhetadjectief'Europees',dat
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tothethelecontinentbehoort,heefttoegeëigend.Cyrillus en M ethodius
worden zo een compensatie voor de onrechtvaardigheden van de geschiedenis,die hetOosten,inzonderheid Polen,te kortheeftgedaan,het

Westen teveeleergegeven.JohannesPaulusgelooftdathetzijnprovidentiële zending is,datgestoorde evenwichtte herstellen.
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D e ervaringscatechese
pastoraal-theologisch gew aardeerd
W im L.Boelens

Catechese betekentonderricht.Binnen christelijke contextgaathetom
geloofsonderrichten alszodanigheeR hetbegrip oudepapieren.Hetisniet

zogemakkelijk om deinhoudvan decatecheseofhetgeloofsonderrichtte
bepalen.Lucasbeoogtmetzijn Evangelieboek een verslag over hetgeen
Jezus 'deed en Ieerde'(Hand 1,1).Catechese gaat niet alla n over geIoofswaarheden of geloofsleer,maar ook over het geloofsleven of de ge-

Ioofspraktijk.Dooreenverslagoverde'gebeurtenissen'rondJezushoopt
hijdebetrouwbaarheid van hetopgedanegeloofsonderricht(hoon katêchètes)tefunderen.M iddeninhetboekHandelingenwordthelemaalduide-

Iijk,dathetbijcatecheseom hetvollelevengaat.DewelsprekendeApollo
blijktnamelijk'onderrichttezijnindeW egdesHeren'(18,25).DeuitdrukkingDeWegduidtopdehelechristelijkelœfwijzeaIsNavolgingvanJezus,
welkeafsteekttegen deJoodseen heidenseIeefwijze.

Tijdgebonden catechese
Catechese als geloofsonderrichtheeftin de loop der geschiedenis verschillende vormen aangenomen.De catechese is a1s onderrichteen taal-

gebeuren.Detaaliscultuurbepaald en geefteen bepaaldedenkwi
jze en
wereldervaringweer.Erzi
jnzoveeltalen en spreekwijzena1serculturen
zi
jn.Om verstaan tekunnen worden zalmen bi
jhetspreken en onderrichtenmetdetaalcultuurvanhetbetreFendelandofleeftijdsgroeprekening moetenhouden.Datgeldtook voordecatechese a1staalgebeurenen
overdrachtswetenschap. Daar de catechese als geloofsonderricht niet
slechts waarheden en theorie betreft,maarop de eerste plu tshetvolle

leven,za1hetgeloofsonderrichtookdoordeeigenti
jdsemaatschappeli
jke
uitdagingen en vraagstellingen bepaald worden.

Zoisdeervaringscatechese,diebijzonderdoorhetHogerKatechetisch
lnstituutvan Ni
jmegen uitgewerktwordt,een methode van geloofsonderrichtwaarbi
jdeervaringeningezin,kerk,maatschappi
j,ontspanning
enberoep nadrukkelijkinhetleerprocesopgenomen worden (Werkboek
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Katechese,31).lndientotditsoortcatechesehetverwi
jtvaneeneenzi
jdige, nameli
jk horizontalistische en secularistische interesse gericht
wordt,moeten webedenken,dathetnujuistom een allesomvattend en
levensnabijintegratiemodelgaat.lndeervaringscatechesewillenweniet
uit-sluitend en apartoverGod en kerk spreken.M en wilintegendeelvan
hetbeginafenzeerfundamenteelrekeninghouden metdeconcreteen dus

maatschappeli
jkebestaanswijzevandehuidigemensen.Zo'n catechese
laatzich theologischverantwoorden alsmen metVaticanum 11denadruk
legt op een heilsgeschiedenis,die zich in het kader van en in nauwe
wisselwerking metde algemeen maatschappeli
jkegeschiedenisafspeelt.
Ditheefttotgevolg,datmen in de ervaringscatechese kiest 'voor een
theologieen onderwi
jskunde,waarin de bevindingen van andere wetenschappen worden opgenomenen waarin metnamewordtgereoecteerd op

defeitelijkeontwikkelingen,welkezichophetterreinvan school,kerk,
gezinenmaatschappijvoordoen'çWerkboekKatechese,9-10).Hetwordt
eencatechese,waarbi
jmenwereldenlichamelijkheidnietstelttegenover
God en geesteli
jkheid,maarwaarbi
jmen de (metmoeite te bewerken)
harmonie en samenhang tussen alle waarden wilbereiecteren en nastreven.

Deze catechetischeinstelling kan totgevolg hebben,datdegodsdienstig-

heid en een kritisch beschouwde kerkelijkheid op hun belang voorhet
concreteen maatschappelijkebestaangewaardeerdworden.Daarbi
jwordendehuidigemensenmethunhardevragenoverhettotalewelzijnineen
bedreigende maatschappij serieus genomen.Zulke mensen willen met
heelhun hebben en houden tersprake kom en en hun levensinrichting in

eigen verantwoordelijkheidbepalen.Zi
jwillen collegiaalbenaderd worden in de vragen van hun praktisch bestaan,waarom trentze hun eigen

ervaringen en daarop gestoelde inzichten hebben.Eenjuistopgevatte
ervaringscatechese is derhalve zeer wezenlijk een cateciese van de
dialoog.Hetleertookdialogerenbijhetzoeken in sociaalverbandnaar
oplossingenbijlevensvragen.Hetisdemethodevanzoekendenriskerend
geloven.Zijsluitaanbi
jeen 'theologievanonderen',diedezintuigeli
jke
waarnemingendedaarmeeverbondeninductievewerkwi
jze- kenmerk
vandemodernenatuurwetenschappenenmaatschappijwetenschappenoptijdeigenwijzeserieusneemt.Hierbijwordtafscheidgenomenvande
scholastieke theologie in hoogscholastieke en neoscholastieke vormen,

waarbijmen losvan dewereld conclusiestrok uiteen aantalalgemene
princiepen.Vaticanum 11 methetideaalvan zi
jn bijdeti
jdbrengen van
geloofen kerk weesvelevöörgevormdediscussiepapieren af,omdatzi
j
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van essentialistische allure waren (Dr. B. Delfgaauw, Thomas van
Aquino,204-207).
Aangevochten catechese

Deervaringscatechesewerdeen publiekstri
jdpunt,toenbisschop Dr.J.
Gi
jsen van Roermond in november 1977perbrochure een felleaanval
richtte op het Werkboek Katechese,dateen m aand tevoren verschenen

was.Debisschop heeftzorgover'hetbi
jna onvoorstelbaregebrek aan
kennisvandegeloofsinhoudonderdejongeren'(3).VoorhetWerkboek
geldt de betiteling:'Een sterk gepropageerde opvatting :louter vanuit

menselijkeervaring'tlo).De bisschop maakttegenstellingen,terwijlhet
Werkboek een synthese tussen hetgodsdienstige en maatschappeli
jke
nastreeft.Vanrespectvoordeminstensgoedebedoelingenvandeschri
jversblijktniets.Een voorbeeld vaneen partiëleen suggestief-negatieve
aanhaling zi
j gegeven.ln de brochure van de bisschop,Katechese is
opvoeden tot geloven in God, in de Kerk van Jezus Christus, staat
beschuldigend: 'Zo wordt de Kerk niet meer gezien als een zichtbare

gemeenschap meteen hiërarchischestructuuren een duideli
jkeleer,die
op Christus'woorden en bedoelingen terug te voeren is,maarlouterals

kreen ontmoetingsruimte Van mensen VOOrhun persoonlijk heilen het
welzijnvananderenp'(ll).DeaangehaaldepassagevanhetWerkboekmist
principieelhetketterse 'louter',waarmeedebisschop zi
jn veroordeling
fundeert.Devolledigetekstluidt:'Indekerkmoetjemetheeljeexistentie
jezelfkunnenzi
jnenjeverantwoordelijkheidvooranderenkunnenzienen
terhand nemen.Zonderdezeervaringzaldejongerezichnietzogemakkelijk geroepenvoeleninhetspoorvanJezusvanNazarettetreden,het
evangelietezien alsrichtsnoervoorhetpersoonli
jk leven endeontwikkeling van desamenleving'(Werkboek,46).

Deeenzi
jdige en scheeftrekkende belichting van Mgr.Gi
jsen werd een
beleidskwestie voorhetN ederlands episcopaat,toen het Vaticaanse Se-

cretariaatvoorde Geloofsleertweejaarlatervan debisschoppen nadere
richtlijnen voor hetnationale godsdienstonderrichteiste.Gijsen heeft
inmiddelszi
jndiocesanefinanciëlebijdragevoorhetHogerKatechetisch
lnstituutingetrokken endeoverigebisschoppen schijnen terwillevande
lieve vredemetVaticaanseinstantiesgeen onbevangen m entale en tinan-

ciëlesteunaanhetInstituuttedurvengeven.Hetisookopvallend,datzij
de Nieuwe Katechismus- eveneenseen produktvan hetHogerKatechetisch lnstituut- nietvoorde zielzorg aanbevelen.
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Develevertalingen vandeNieuweKatechismusen delofvanuitinternatio-

nale vakkringen bewezen welke bijzondere waarden binnen de Nederlandsecatecheseop hetspelstaan.M etoordelen overderechtgelovigheid
van de auteursvan hetW erkboek zou men wederom voorzichtig moeten

zijn,omdatdetoenmaligedirecteurvanhetHogerKatechetischlnstituut,
Dr.C.J.Neeven C.S.SP.,inmiddelstotprovinciaalvan de Patersvan de

H.Geestisbenoemd.Tegendezeachtergrondenwillen wijeen theologische verantwoording van de ervaringscatechese ondernem en.

Goddelijkeopenbaring binnen menselijkeervaring
Deervaring ishetvolienselijke contactmetde omringendewerkelijkheid.Daarbijspelenzowelhetverstandalshetgevoeleenleidenderol.ln
echtmenselijkezinisheteenkritischcontact,dateendieperereiectiemet
gevolgen vooraanvaarding oflwijzingmetzich brengt.Deervaringis
uiterstpersoonlijken subjectief,maarkanjuistopgrond vandekritisch
bereiecteerdeervaringtotdebesteobjectieveinzichten enbeslissingen
leiden.Bijdeervaringscatechesealskadervoorgodsdienstonderrichten
levensbeschouwing gaathetom 'fundamentele'ervaringen,die in Ge-

leidell
jk(een werkboekvoordistrictscatecheten,1981)worden omschrevena1s'ervaringen,waarmeeeenbelangrijkdeelvanjelevenvaltofstaat.
Ervaringendieeen menskunnen maken ofbreken.Ervaringenbijvoorbeeld rond oorlog en vrede,rond dood en leven,van heelheid en gebro-

kenheid,rechtenonrecht,onderdrukkingenvrijheid,openheid engeslotenheid,vertrouwen en wantrouwen,geloof en ongeloor (44).Bijde
ervaringscatechesegeeftmen zichdan ook veelmoeite,om bijdecatecheseprojectendespecéekefundamenteleervaringenvanhetjongereen
ouderekind,vanjongvolwassenenenvolwassenenophetspoortekomen.
W aarhetbelangvandepersoonlijkeervaringcentraalgesteldwordt,wi1
men dekritische persoonli
jkheid totzi
jn rechten verplichtinglaten komen.Devermaatschappelijkingvanprofu nwetenschappelijkeinzichten

steltdehuidigemenseninstaatom meerwereldli
jkeenmaatschappelijke
verschijnselenindemachttekrijgen.Vaticanum 11waardeertdezekunde
en machtpositief:'Zijn intellectuelepenetratiekrachtblijftimmersniet
beperkttotdeverschi
jnselen,maarisin staatdebegrijpelijkheid vande
realiteitmetechte zekerheid tebereiken,ook alwordtzetengevolgevan

dezondetendeleverduisterd'(Kerkinhedendaagsewereld,Nr.15).Het
serieusnemen vandezepersoonlijkeervaringiseenvoorwaardevoorde
beleving van vrijheid.'Maaralleen in vri
jheidkan demenszich tothet
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goede wenden.Deze vri
jheid achten onze ti
jdgenoten zeerhoog en zij
streven ernaarvolvuur;en terecht'(ib.,Nr.17).
Debeklemtoningvandepersoonli
jkeervaringhoeftniettotsubjectivisme
engezagsverliesteleiden,zoalskerkleiderssomsvrezen.Depersoonli
jke
doorleving en ervaring van doorde maatschappijbepaalde ervaringen
heefteen sociaalkarakter.Hetintensieverenbetergeorganiseerdverkeer
tussen groepen en volken brengt een ervaring van nieuwe universele

wnnrden met zich.'Uitde onderlinge alankeli
jkheid,die metde dag
groterwordten zich overde helewereld uitstrekt,volgtdathetalgem een

welzijn- d.w.z.hettotaalvandiesocialevoorwaardenwaardoorzowel
groepen als enkelingen hun eigen volm aaktheid vollediger en vlugger
kunnen bereiken - heden steedsm eeralgemeen wordtendusrechten en

plichteninsluit,dieopdehelemensheidbetrekkinghebben'(ib.,Nr.26).
lndeconfrontatiemetdetechnischeenmaakbaremaatschappijontstaat
een wereldervaring diezuiverend op een eigenti
jdse geloofservaring in

kanwerken.Erkaneenspiritualiteitvanmaatschappelijkeinzetontstaan,
waarbi
j men zijn verantwoordeli
jkheid nietop God afschuift,maarin
samenwerking metHem beleeft:'Zo geschiedthet,datdem enszich vele

goederen,die hijvroegervoornamelijk van bovenaardse krachten verwachtte,thansdooreigeninspanningkanbezorgen'(ib.,Nr.33).Opdeze
wijzekomtdeaandachtvoordemensnietin mindering op deaandacht
voor God.

Deervaringscatechesetrachtdetegenstelling tussen goddelijkeopenbaring en menseli
jke ervaring teoverstijgen.De grondgedachteisdatde
gestoorde scheppingsorde niet haaks staat op de verlossingsorde in

Christus.Verlossingsactiviteiten in Christus pogen de oorspronkeli
jke
bedoelingen van de schepping doorgang te doen vinden.Dithoudtin dat
Gods bedoelingen m et mens en wereld niet slechts vanuit de Heilige

Schriften de daarmee verbonden kerktraditie op te diepen zijn.Ook
vanuitwereld en maatschappi
jzijn 'voetsporen Gods'te onderkennen.
Van de andere kantzijn de bi
jbdse gescho en een menseli
jke en dus
beperktekristallisatievanoudejoods-christeli
jkegeloofservaringen.Edward Schz ebeeckx heeftdezeveelvormigeG stallisatie van oudegeloofs-

ervaringen zeerfundamenteelbelichtinzijnboekGerechtigheid en liefde
(23-73).Onderscheidencultuurkringenen du rmeeverbonden vraagstellingen hebben een creatieveen selectieveinterpretatie van hetEvangelie

totresultaat.Degoddelijke openbaring komtbinnenmenselijkeervaHngen totstandenkri
jgtderhalveeen subjectirvekleur.A1sGodverstaanbaartersprakewilkomen,moetHi
jeen voormensen verstaanbare en
invoelbaretaalsprekenenlatenspreken.W iehetverwijtuitspreekt,dat
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demenshierbi
jcentraalalsuitgangspuntgesteldwordt,dienttebedenken,
datGodsafdaling totmenseli
jk waarnemingsbereik genadig voorafgaat
aan onze opsti
j/ngtotHem.
Debijbelsegeschriftenzijnnietalseenafgerondeenindezezinobjectiefvasteboodschaptotonsgekomen.A1sweernstmakenmetdebeli
jdenis,
dat de Heilige Schrift het Levende W oord Gods bevat - zonder er

identiek meetezi
jn- moetenwemetvoortdurendeverrassingen bijde
lezing rekening houden.Hetoude woord van de Schriftdoeteen nieuw
appèlop de lezer,die een antwoord zoektop vragen,die vanuitmaat-

schappelijkeervaringen opkomen.Om dezereden magmenervaringscatecheseniettegenoverbi
jbelcatechesestellen.Ookbijbelcatechesekanen
moetmijnsinziensalservaringscatecheseaangebodenwordeù.Danbli
jft
welstaandatdeaccenten verschillendgeplaatstkunnen worden.Zowelde

instelling van de catecheeta1svan hetconcrete publiek zullen daarbi
j
maatgevend zi
jn.ln iedergevalstaatvast,dateen juistverstane ervaringscatechese de eigentijdse geloofservaringen ook toetstaan gegevensvandeH eiligeSchrift.Vanuiteenconcreteleefsituatiegaatmen met

eigentijdse vragen naar de Schrift als bron van levend water.Bi
j de
ervaringscatechese waaktmen voorde dreigende indruk datde Bi
jbel
pasklareoplossingen voorallelevensproblemenzoubieden,waaraan men
zich ongeacht de felheid van de nieuwe vragen zomaar voetstoots zou
moeten onderwerpen.Hetgevaarisdanlevensgroot,datmen God alseen

concurrent van de mens ervaad,waarbi
j Gods eer op kosten van 's
mensen geluk en welzijn afgedwongen moetworden.
De ervaringscatechese wilbij voortduring de aardse werkeli
jkheid als
Godsgeschenk beschouwen en accepteren.Zi
j gaat ervan uitdatde
huidigeuniverselewaardebelevingeninovereenstemmingtebrengenzi
jn
metgodsdienstigeidealen.Bijdewaarderingvanhetkritischeervarenis
hetgeloofleidend,dathetmenseli
jk verstandverlostisom ermetvertrouwengebruikvantemaken.A1skerkleidersherhaaldelijkindeclinch
liggen metm oderne wetenschappen en nieuwe vorm en van seksueel1even,zou deze angstige bevangenheid op de rekening van onvoldoende
verlost geloofsverstand gezet kunnen worden. Evenzo vormt de ervaringscatechese een bedreiging voorkerkleiders die een kruismystiek

voorstaan,waarbi
jdeopoFeringvandiepmenseli
jkeverlangenstotdeugd
en de verzorging van persoonsontwikkeling tot de ondeugd van hedo-

nisme verklaard worden.Zo'n negativistische kruismystiek schijntdoor
som mige kerkleidersgeëistte worden om een kritische en creatieve gehoorzaamheid te onderdrukken ten bate van een autoritaire be-

stuursmacht,die boven zakelijkebeoordeling verheven is.Ditsoortge-
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loofsbenadering valt niet te ri
jmen met een Menswordingstheologie,
waarmeeeenaanvaardingvanheelhetmenseli
jkebedoeldwordt.Vaticanum 11 verwijst het pastoraat naar de vertrouwvolle en vedrouwenwekkende dialoog:'de Kerk is erten stelligste van overtuigd,dathaar
boodschap overeenstem t met de meest verborgen verlangens van het

menseli
jkhart.Haarboodschapbrengt,inplaatsvane reuktedoenaan
demens,licht,levenenvrijheidtengunstevanzijnvooruitgang'(ib.,Nr.
21).lnovereenstemminghiermeebeschouwtdeervaringscatechesezich
alseen bevri
jdingscatechese,die inspiratie op kan doen bi
jde Bevri
jdingstheologie van ondermeerLati
jns-Amerika.Zodoende publiceerde
hetHogerKatechetisch lnstituutin 1979 een DossierBevriidingskatec/lc:c- eenbundelstudies,werkdocumentenenpraktijkbeschri
jvingen.
Hetiseensamenhangendverschijnsel,datdegenendiedeervaringscatechesealstewerelds,tekerkkritischen temaatschappijkritisch afwijzen,
ook deBevri
jdingstheologieendemissionaireondersteuning vanvolkse
bevrijdingsbewegingen aieuren.
Hetistenslotteonjuist,om eentegenstellingtussenervaringscatecheseen
kerkelijkecatecheseteconstrueren.Sommigenvattenkerkelijkecatechese
op alseen vorm van onderricht,waarbijgehoorzaam en nauwkeurig de
ofsciële kerkeli
jke leer overgedragen moetworden.De zekerheid en
volledigheid van die leer worden door de bisschoppelijke kerkleiding
gegarandeerd.Dan heeftde catechese nietde taak ofde ruimteom deze

kerkelijke leerterdiscussiete stellen en om de positieve en negatieve
aspecten ervan tebelichten.Hierziteen oudekerkvisieachter,waarbi
j
een scherp onderscheid tussen H orende en Docerende K erk gem aakt
werd.Sinds Vaticanum 11is in grotedelen van de kerkgemeenschap het

inzichtgegroeid,datallegelovigenbli
jvend leerlingenvandeHeerzijn,
dat allen het nodig hebben om naar de genadegaven van anderen te
luisteren en dat de kerk als zodanig zelfs te luisteren heeft n> r de

Tekenen desTi
jdsin demaatschappelijketendensen en stromingen.De
kerkheeftinafgeslotenheidvandewerelddewijsheidnietinpacht.Waarde
kerk zich van de wereld,de maatschappeli
jke stromingen en nieuwe
waardenbelevingenaAeert,za1diteeninhoudelijkeverschralingvanhet
geloofsleven en van hetmenselijk welzi
jn totgevolg hebben.Datgeldt
voorde kerk in haargeheelén voorde theologie van die kerk.Hetgeldt
echterookvoorhetgeloofslevenvan depersonen,waardeervaringscatechese zich toe richt.
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M ondige partners

Alskatholieken zorghebben over'hetbi
jna onvoorstelbaregebrek aan
kennisvan de geloofsinhoud onder dejongeren',tonen zi
j een enge en
uitsluitend binnenkerkelijkeopvattingvangeloven.Zo gezien isdiekatholiekeleernietzuiveren vollediggenoeg.M etderecenteopmerkingvan
een missionaristotM gr.Simonis:'H etgaaternietom ofdem ensen God

zoeken,maarofzede God van de Bi
jbelzoeken,ofzedeGod van de
profeten vinden en deGod van hetkoninkrijk,waaroverJezusspreekt.
Die God vraagtnietom willekeurige vroomheid ofgebed,maardie God

vraagtdatmensen elkaaren zichzelfbevrijden van alleswathen drukt,
slavernij,uitbuiting,verspilling,oneerlijkheid'.Vanuitde Bijbelen de
kerkleerzi
jngeeneenduidigeoplossingenvoordeactueleverwerkelijking
van hetEvangelie meerte geven.Hetvraagtveelwereldervaring en een
nauw contactm etdemensen om een verstaanbaretaaltesprekenen om erachterte komen,waarde mensen mee zitten.Daardoetm en in dialoog
nieuwe ervaringen op,die samenhangen met een veranderende maat-

schappi
j en veranderende cultuurpatronen.Nieuwe wereldervaringen
conditioneren nieuwe geloofservaringen. Die wereldervaringen stellen

nietslechtsvoorwaardenaandetaalvoorhetauthentiek eigentijdsgeloven.Zijstellen ookvoorwaardenvooreen eigenti
jdsegeloofspraxisbinnendeheersendemaatschappi
j.Ervaltveelw'erkteverzettenbijhetop
elkaar afstellen van wereldervaring en geloofservaring. De catecheten
hebbenhierdezelfdeopdrachtalsdetheologen.M etSchillebieckx :'Deze

breuk tussen geloofen ervaring ismijnsinziens één derfundamentele
oorzaken van de krisis onderkerkelijke christenen'(Gerechtigheid en
liefde,23).In zi
jnvoetsporenwildeervaringscatechesedemensen thuis
laten raken in dehuidige maatschappi
jdoordatzijde mensen methun
maatschappeli
jkbepaaldevragenonbevangenenzonderantwoord-vooraf
ter sprake en tothun rechtlaatkomen.Datwordteen onderrichten en

lerenbi
jeigenervaringen,bijeenkritischoordeeloverdeontwikkelingen
in debi
jbelse geschriften en de kerkgeschiedenis.De doorVaticanum 11
voorgesteldedialoogtussen kerken wereldkrijgtindeervaringscatechese
gestalte,alsmen hetspanningsveld van maatschappelijke uitdagingen en
bijbelsehandreikingengM tbetreden.
Dialoog m etaanvaarding
W ie het luisteren naar ervaringen en het leren via kritisch doorlichte
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ervaringen centraal stelt, wil er niet meer van uitgaan dat gevestigde
instituten, machtsverhoudingen en ethische patronen vanzelfsprekend

geli
jkhebben.Gezagwordtnietvanzelfsprekendtoegekendopgrondvan
aanstelling,maarop grond van ervaren en herkendezinnigheid van spre-

kenenhandelen.Ondergelovigepersoonli
jkhedenmagniethetbevelmet
onbegrepen verplichtingen centraalstaan,maarmoeten wegen van over-

tuigen,vanverantwoordingaieggenen van vri
jmoedigonderzoekenbewandeld worden.Wiebi
jeenmethodealsdeervaringscatechesedebasismensen van de kerk apn hetwoord en oordeellu t,neemtde evangelische suggesties omtrent verspreide Geestesgaven en met geloofslicht

bevrijdverstandserieus:'BlustdeGeestnietuit,kleineertdeprofetische
gavenniet,keurtalles,behoudthetgoede'(1eBriefaandechristenenvan
Tessalonica 5,19-21).Hetiseen verstaanbaaren hartverwarmend uitgangspuntin een maatschappij waar mondige en zen ewuste mensen
verantwoordeli
jkheidvoorhunlevensinrichtingwillennemen.Hetpastin

scholen,waar men totmondigheid en persoonsvorming wilbijdragen.
Mondige vHjmoedigheid pastin een kerk,waarde leiders'nietdebaas
spelen overhen,die aan hun zorgen zi
jn toevertrouwd'(1Petr.5,3)en
waarniemand zich in deplaatsvan Christusleraarofmeester(Mt.23,
8-11)mag laten noemen.

Hetisjammer,maarhoeftnietteverbazen,alsdedialogisch opgezette
ervaringscatechese weerstand ondervindtvan gezagsdragers,die zich op

een uit-sluitende autoriteitberoepen.Zi
jpraktiseren bestuursmethoden
en omgangsvorm en die haaks staan op die van de ervaringscatechese.

Goedebedoelingenwordenintwi
jfelgetrokkenofmisvormd,bestuurlijke
informatiewordtgeweigerd,tactieken vanoverrompeling bijbenoemingen toegepast,een Open discussiegemanipuleerd dooronevenredig veel

eigenpartijgangersin commissiestebenoemen.Hetbezwaarvan zulke
kerkleidersgeldtnietslechtsdeervaringscatechese,maarheelhetgeloven

binnen een broederli
jke en zusterli
jke kerk,waaronderling overleg en
gedeelde verantwoordeli
jkheid nietslechts vooreen attractieve vorm,
maar ook voor hetontdekken van de kwalitatieve inhoud van de evan-

gelie-verwerkeli
jkingnodiggeachtworden.HetO eggenvanverantwoording geldt als een evangelische oernotitie voor ieder,kerkleiders niet

uitgezonderd.'W eestaltijd bereidtotverantwoordingaanalwieurekenschap vraagtvandehoop diein u leeft'(1Petr.3,15).
Een paternalistisch en autoritairleidersgedrag blokkeertnietslechtshet
onderlingvertrouwen.Hetzondigtnietslechtstegen denaastenliefde,die

concreteomgangsvormen van broederlijkheid en zusterlijkheid vereist.
Een autoritair en eigengereid leidersgedrag blokkeert ook de weg tot
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inhoudeli
jk-rijke waarheidsvinding.Hetgaatdaarbi
jnietom hetvinden
van 'algemenewaarheden',maarom hetbereikenvan demogeli
jkheden
enperspectievenvaniederemensofmensengroeppersoonlijk.Pasbi
jhet
serieusnemen vanconcretemenseli
jkeervaringenkrijgtmenzichtopde
historischeendussituatiegebondenaardvandemensen.W i
jzijnmensen
onderwegbinnen eenpelgrimerend Godsvolk,wiensuiteindelijk vaderland ofGodsrijk pasna veelkronkelwegen en voorlopige beslissingen
bereiktzalworden.Deervaringscatecheseisniettegen een hiërarchie of
rangordein leiderschapen beslissingsrecht,maarwèltegen een autoritair

uitgeoefendehiërarchie.Daarmeebereiktmen namelijkniethetheilvan
bi
jzonderepersonen en culturelesituaties.God gaathetimmersom concrete mensen in ontwikkeling.
W iezich onderm eerbinnen deervaringscatecheseop dialogisch-pastorale

wi
jzebijdepartneraansluit,maaktzicheven kwetsbaara1sdezoekende
leerling.Hijwordtzi
jnlotgenoot.Dezedialogischeopstellingeninstelling
kan slechtsopgebrachtwordendooreenpersoonli
jkheid,diebijdeafweging van motieven en argum enten geen gezagsverlies vreest.W ie zich

vaak op zi
jn véörgegeven autoriteitberoept,geeftaan datzijn leidersgedraginhoudmistendaarom wankelis.Hijheeftgeenaansprekenden
nog m indervanzelfsprekend gezag.Ditlaatste moetverworven ofliever
geschonken worden vanuitde gemeenschap,waaraan men ten dienste
staat.

Leiderschapengezagzi
jnkwetsbaar,alszi
jopzinnigeenheilzamedienst
uitzijn.Ineensnelveranderendemaatschappi
jgaathetdanom creatieve
en riskantedienst.Ookbijtheologen gaathetdanom bedreigden moeizaam wervend gezag. M et Schillebeeckx: 'Een van de fundamentele

taken van detheologieisjuisttepogen,om nieuweervaringen methun
kritiek op vroegereervaringenonderwoordentebrengen,tebereiekteren
en alsvraagteformuleren aan degodsdienstigetraditie,dekerk en aan de

maatschappelijk-kulturele vanzelfsprekendheden,waarin de kerk zich
bevindt.Ditdoendewordtdetheoloogkwetsbaar,omdathi
jdaarinopeen
bi
jzonderewi
jzezoekendis,experimenteelenhypothetischinzijnbeweringen.W atimmersinnieuweervaringen voorhetchristeli
jk geloofbelangrijkofrelevantis,staatvantevorengeenszinsduidelijkvast'(Gerechtigheid,36).
De maatschappeli
jke kwetsbaarheid van de huidige mensen,die voor
steedsnieuwevragen worden gesteld,vereistterweerbaarheideen voortdurende vorming. In de du rtoe dienende relatietrainingen en vormingsdagen staat het leren van elkaars ervaringen centraal. De vor-

mingsleider dient een sfeer te helpen scheppen,waarbi
j ieder zoveel
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mogeli
jkenzospontaanmogeli
jkvanzijndieperegevoelenseninzichten
openbaart.Op grond daarvan kan men bijonderlinge beoordeling tot
nieuweinzichtenkomen.ZodoetmenoppersoonlijkvlakwatVaticanum
11voordekerkgemeenschapin haargeheelaanbeveelt:'DeKerkheeftte

alletijdedeopdrachtom detekenendesti
jdstedoorzoekeneninhetlicht
vanhetEvangelieteinterpreteren.Opdezewi
jzekan zi
jdan opeen aan
elkegeneratieaangepastewi
jzeeenantwoordgeven opdevoortdurende
vragen van de mensen overdezin van hethuidigen toekomstig leven en

overde onderlingeverhoudingdaartussen'(ib.,Nr.4).

Vertrouwelijk metmensen aIsmetGod
Binnen deervaringscatecheseheeftmen demogelijkheid om zi
jn Godsgeloofbi
jde wereld,bi
jdetijd en du rdoorbijhetconcretemenselijke
bestaan te brengen.God kan slechtsalseen God van heilen zegen voor

onservaren worden,wanneerHijnieta1sonderdrukkermaara1s ontplooiervan onze (ingeschapen)mogeli
jkheden beleefd wordt.Daarbi
j
hebben we een geesteshouding ofspiritualiteitnodig die de wereld niet
slechtsalseen instrument,maarook a1seen Plaatsen een doelVan Onze
spiritualiteitziet.ln de wereld en metbehulp van de wereld mogen we
Godsbedoelingen metonsrealiseren.De wereld isdan eerdereen uitda-

gende mogeli
jkheid dan een bedreigend tranendalofduivelsmacht.Het
werken aandewerelden onsmetdewereldverbondenbestaanisdan een

werken metGoda1sonzevriend,bondgenootenbi
jonontkomeli
jkleed
ook lotgenoot. Het is deze geesteshouding van vertrouw volle kam eraadschap,die binnen de ervaringscatechese uitgeoefend kan worden en
daar soms,meer soms mi
nder,uitdrukkelijk naaronze vertrouweli
jke

Godsverhoudingverwijst.Zo'n catechesevervreemdtdemensnietvan
zichzelf,van zi
jn lichamelijkheid en wereld,maarbrengthem totzijn
diepste en ruim ste ontplooiing,totwaarGod onpeilbaarintiem en totaal

bijhem is1.
1 Voor de groeiin de ervaringscatechese geldt een samenhangend pakket

handreikingenvanhetHogerKatechetischInstituutvanNi
jmegen:Grondll
jnen
vt?t?reenvernieubs'deJc/lt
pty/kc/ec/lcltz,Ni
jmegen,1964,121pp.;DeNïcl/u't
aKatechismus- Geloofsverkondiging voorv:?/1
<JJJea,Hilversum/Antwerpen,1*6,
602pp.;Katecheseopdebasisschool- eenhandreikingvoordepraktijk(samengesteld door de studiecommissie kinderkatechese),Ni
jmegen, 1976,86 pp.;
Werkboek voorkatechese - plaatsbepaling,verantwoording en uitvoering van

eenschoolkatechesevoorendoortwaaf-totachttienjarigen,Nijmegen,1977,214
pp.;Dossierbevrl
jdingskatechese - eenbundelstudies,werkdokumenten en
prtkk/ljkhclc/lrt/p/agca,Nijmegen/Amersfoort,1980,235pp.;Geleidelijk- een
werkboek voor distriktskatecheten over begeleiding in de situatie van integratie

kleuter-lagere5'c/l:4t?/.Ni
jmegen,1981,122pp.
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Kunstsociologie en esthetiek bij H erre
Bourdieu
Charo Crego en Ger Groot

Waarom hangtiemand œn schilderij aan de muur,ofeen am che? En
waarom juistditschilderij,ditamche,ennieteenander?Hetantwoordzal
meestalzijn datdebetrelendepersx n verklaartdatschilderijmooite
vinden,dathij zich ertoe aangetrokken voelt,méér dan toteen ander
schilderij.Maarwatbetekentdatantwoord?W elkemechanismen gaan er
schuilachtereen dergelijke,ogenschijnlijk zoprimaire,esthetischevoorkeur?

Degene die hetschilderi
jheeftopgehangen zal,déörgevraagd naarhet
waarom van zijnkeuze,in veelgevallenwi
jzennaardeintrinsiekekwaliteiten ervan.Hijzalwijzen op debi
jzondere harmonie van kleuren en
lijnen,ophetsubtieleofjuistscherpcontrasterendeclair-obscur,ofopde
uitgewogen verhouding tussen hetonderwerp van de al eelding en de

artistieke verwerking ervan.Hi
jblijftdurmeebinnen delijnen van de
klassieke,ennogalti
jd meestgangbarekunstopvatting:deideologievan
de autonomie van hetkunstwerk,datwordtgezien alseen geheeleigen
universum .
Hetkunstwerk wordtindeze 'im manente'benadering beschouwd alseen

geslotengeheelzonderdirecteexternerelaties,terwi
jlookdebeschouwer
loswordtgezien van alleswathem omringt.Dezeesthetischebenadering
is dus aan twee kanten abstract,losgemaaktvan haar omgeving,haar

maatschappeli
jkeenhistorischesituering.Hetenigedatteltzijndezuiver
esthetische kennnerken van het werk en de perceptie daarvan door de
beschouwer,een zeerinnige maar volstrektgesloten relatie die uiterst

moeilijktearticulerenvaltendu rom maaraltevaakaanleidinggeefttot
hetgezegde datover smaken nietgetwistkan worden.
Ditautonomismeofformalisme isnietalleen nog steedseen vandem eest
gangbare,maarook in degeschiedenisvan de estheticaeen van demeest

constantebenaderingswijzen van hetartistiekefenomeen.Hetisookde
meest'edele'benadering.W antwie zal,gevraagd naarhetwaarom van

zijnvoorkeurvooreenbepaaldkunstwerk,graagtoegevendathijdu rin
bevrijding vindt van een prangend oedipuscomplex, zoals een
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freudiaanse analyse zou kunnen uitwijzen?Ofdathi
jzich metzijn esthetische voorkeuren op symbolische wi
jze verschanstin een ten dode
opgeschreven burgerlijke ideologie,zoals uiteen marxistische kunstbeschouwing zou kunnen bli
jken?ln de 'zuivere'esthetiek ismen beveiligd tegen ditsoortongemakkelijke en compromitterende analyses.
Niemandwordtgraagontmaskerd,endatisnujuistwatdefreudiaanseen
marxistische benaderingen trachten te doen.
M aar hoe onaangenaam ook,weinigen zullen nog betwisten dat deze

beschouwingswi
jzen dekunsttheorieweldegeli
jkhebbenverrijkt,ookal
blijftdeverhoudingtussendezeminofmeer'positieve'disciplinesende
'zuivere'estheticanogaltijdomstreden.Devraagnaardieverhoudingzal
aan heteindevan ditartikelnaderaan deorde komen.M aareerstzullen
weuitgebreid ingaan op hetrecente werk van de Franse socioloog H erre
Bourdieu,niet alleen omdat deze daarin een zeer originele vorm van
'ontmaskerende'kunstsociologie naar voren heeft gebracht,maar ook

omdathijinhetverlengdedaarvanheeftgeprobeerdoppreciesdezevraag
een antwoord te geven.

Artistieke competentie

OokBourdieu zietmensenschilderi
jen ophangen,foto'sinlijsten,musea
bezoeken;hijziethoezebepaaldeslmsgaanzienenanderevoorbi
jlopen,
bepaaldegram mofoonplaten kopen en andere laten staan.Aldiekeuzen

zijn een kwestie van 'smaak',maar die smaak iser nietzomaar.De
esthetische voorkeurisgeen primairgegeven,ook aldientzezich welals
zodanig aan,maarberustop een ingewikkeld complex van sociale determinanten.Datcomplex,dataan hetsmaakoordeelten grondslagligten er

devoorwaardevan vormt,wi1Bourdieu in zijn kunstsociologisch werk
aan de oppervlakte brengen: waarom houdtdeze speciseke groep of
klasse erdeze specï eke smaak en voorkeuren op na?

VertrekpuntisvoorBourdieudefeiteli
jkeesthetischeconsumptie,zoals
die in haarzeerverschillendevormen positiefkan worden waargenomen.
Hijbedri
jft,althansineersteinstantie,geen speculatievesociologie,maar
baseertzich op uitgebreid onderzoeks-en enquêtemateriaal,datop ver-

nuftigewi
jzewordtverwerkteninkaartgebracht.Datresulteerdeeerder
alin publikatiesoverdeverschillendewijzenwaarop op sociaalensymbolisch niveau gebruik wordt gemaakt van de fotografel en over de
l HerreBourdieu,Unartzntp/t
aa.EssaisurIesusagessociauxdeIap/lty/ty-

graphie,Editionsdu Minuit,Parils,1965.
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verspreiding van de kunsten de institutionalisering van de consumptie
du rvan in m useaz.
Het positief statistisch onderzoek vormt de ene poot van Bourdieus

kunstsociologie.Maaraldatmateriaal,hoeuitgewerktook,bli
jftblindals
hetniet wordtgeïntegreerd in een omvattende theorie.Die theorie,de
tweede poot,werd alvoorbereid in hetartikelEléments d'une f/g/t?rfc
sociologique#cIaperceptionartistiqueuit19683.Beideelem enten komen
tenslotte samen in deimposante studieLa distinction,critiquesocialedu
*
Jllgem ent,die we Bourdieus kunstsociologische hoofdwerk zouden mojonzeuiteenzettingverderkunnen baseren4.
gen noemen en waarop wi
de
eer
s
t
e
t
heor
et
i
sc
hekernbegrippen diedoorBourdieu worden
Een van
ingevoerd isdatvan de -artistiekecompetentie' W anneeriemand gecon-

fronteerd wordtmeteen kunstwerk,wordthijnietalleen,en zelfsniet
primair,aangesproken op zi
jn gevoelens(zoalsdeaanhangersvan een
'directe'belevingvandekunstonswelzoudenwillendoengeloven),maar
staathi
jeerstenvooralvooreenintellectuelepuzzel:hijmoethetwerk
zien thuis te brengen.Elkeevaluatie,zelfselk genieten van een artistiek

objectveronderstelteenzekerekennisomtrent,ofinzichtin,hetbetreffendewerkcn inhetgeheleveld van watwehet'cultureleedgoed'zouden

kunnen noemen.Hetwerk moetworden gedateerd (isdithedendaagsof
Gouden Eeuw ?),gesitueerdnaarstroming (impressionisme?kubisme?)
enmaker,misschienzelfsnaarperiodebinnenhetlevenvan deartiest(een
Picassouitdeblauweperiode).Paswanneerhetwerkisgesitueerdkanhet

opadequatev'i
jzewordenbegrepenengenoten;eenRembrandtmoetnu
eenmaalop een heelanderewi
jzeworden 'ontcijferd'dan eendoek van
KarelAppel.Hoe groterdeartistieke competentie,deste àeterzalde
beschouwererin slagenhetwerk te situeren en in zijn eigenheid te verstaan.

Deartistieke competentie bestaatvolgensBourdieu uiteen activiteitvan
herkenning en diFerentiatie:ditkunstwerk maaktdeeluitvan deze om-

vattendecategorieendusnietvanalleandere('ditschilderi
jisimpressio2 Herre Bourdieuen A.Darbel,L'amourdeI'art.LesI
A?I/JtJeC
'etIeurpublio',

EditionsduMinuit,Pari
js,1*6.
3 Herre Bourdieu,Elémentsd'unethéorie sociologiquedelaperception artistique,inLesartsdansIa.
st
?t)
.
ï:Jfp,Unesco,Pari
js,1968.
4 Herre Bourdieu,La distinl'tion.C-r///è///t
r%tltr
'
iale #/
,
/jugement,Editionsdu
Minuit,Pari
js,1979.Wi
jhebbenonsinditkorteoverzichtbegerkttot Bourdieus
publikatiesdievoorzi
jnkl/ay/-sociologievanbelangzi
jn.Zl
jn volledigebibliogrv e is uiteraard veelomvangri
jkeren omvato.a.studiesoverAlgeri
je.de
sociologievan deopvoeding(samen metJ.-C.Passeron)en demethodologievan
desociologie.
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nistischen dusnietkubistischofsurrealistisch'),waarbi
jdecategorieën
steedsve+jnderwordennaarm>tedecompetentietoeneemt('ditimpressionistischeschilderi
jiseen Degas').
De artistieke competentieverschiltvan persoon totpersoon,waardoor
ook de interpretatie en receptie van een kunstwerk steeds weer anders

zijn.Dezeverschillenbetreffenechternietalleendematevanexplicieteof
geïnternaliseerde kennis van hetculturele veld,maargaan uiteindelijk
terugop eenverschilin code,inbenaderingvan hetartistiekefenomeen in

zijnalgemeenheid.Zowordteenartistiekobjectdoorsocialegroepenmet
een minimale competentie vaak benaderd metbehulp van hetdageli
jks
leven;men zoekt in een kunstwerk allereerst de bevrediging van een

praktischeofmorelebehoefte,en vööralleseistmen bijde beeldende
kunstdeidentiscatiemogelijkheid vaneenrealistischerepresentatie.Geconfronteerdmeteen abstractschilderijofeenfoto metlouterlichteFecten reageerden vertegenwoordigers van deze groep in de enquête die

Bourdieu op ditpuntverrichttedan ook scherp afwijzend:'lk zied> r
nietsin;niksvoormij'.Eenfoto van devereeltehanden van een oude
boerin vond daarentegen veel meer waardering,niet alleen omdat er

sprakewasvaneenduidelijkerealistischerepresentatie,maarookmorele
gronden speelden hierbij een rol:'Hetarme mens - die heeft hard
gewerktin haarleven'.
Naarmatedeartistiekecompetentietoeneemtwordendegeschiedenisvan
dekunsten deesthetischefunctiezelfsteedsmeertotdom inerendecodex
genomen.De eerste foto wordtmeerenmeergewaardeerd Op grond van

zuiver artistieke criteria ('mooi in esthetisch opzicht, door de con-

trastwerking'),terwi
jlde tweede foto minderop morele en eerderOp
historische gronden wordtbeoordeeld,waarbijze een duidelijkepluts
krijgttoegewezen naasten tegenoveranderekunstwerken:'Handen als
op devroege schilderi
jen van van Gogh,de aardappeleters's.
Criterium voor de beoordeling van de kunstwordtbi
jtoenemende artistieke competentie dus steeds meerhetsysteem van dekunstzelf.En
welzozeer datBourdieu dudtte zeggen dathetgenoegen dataan een

kunstwerk wordtbeleefd uiteindelijk volledig wordtontleend aan deze
activiteitvan herkenning en ontclvering van hetwerk zelf,binnen het
geheelvan hetculturele veld.Hetkunstwerk heeftalleen nog maarbetekenis doordathetfunctioneertbinnen dit omvattende veld,waarin het

wordt ingevoerd,maar tegeli
jk gediFerentieerd tegenover alle andere
5 La distinction,pp.46-48.
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objecten diezich daarin bevinden.Hetesthetisch genoegen komtop dit
niveau,aldusBourdieu,nietlangervoortuithetkunstwerk zelf,m aaruit

het spelvan (hlerkenning en diFerentiatie dat daarmee door de beschouwerwordtgespeeld.En datisin nietgeringematehetgenoegen dat
beleefd wordt aan de eigen kennis, en misschien nog we1meer aan het

besefingevoerd te zijn in de exclusieve wereld van de kennersen de
avant-garde;exclusiefomdatzeslechtsvoorweinigentoegankelijkis,en
juistdatmaakthaarzobegerenswaardig.
Distinctie

Uitdeze ietwatrelativerendeopmerkingen blijktaldatde theorie van
Bourdieunietbuitendesocialewerkelijkheidstaat.Sterkernog:degesignaleerde verschillen in artistieke competentie zi
jn preciessociale verschillen.Dematewaarin iemand in staatiseen kunstwerk te 'situeren'en
te benaderen op dewijzedie doordeom ciële esthetica wordt voorgeschreven,hangt nauw sam en met zi
jn plu tsin de maatschappi
j,zijn
sociale omgeving.

Hetverkrijgenvaneenartistiekecompetentieisimmersindeeersteplaats
een kwestie van scholing,van instructie.Enerzi
jdsvindtdie instructie
plu tslangsdeom ciëlekanalenvanschool,opleidingenz.Maarjuistop
hetgebiedvandeartistiekekennis(dieindeonderwijsactiviteitenmeestal
slechtseen marginaleplu tsinneemt)blijftderolvan de schoolgrotendeelsbeperkttothetbijbrengen van eenweinigveGjnde,zeerrudimentaire 'algemene ontwikkeling'.Juistop ditpunt speelt de meer diluse

instructiedieplaatsvindtbinnenhetsocialemilieu(familie,vriendenenz.)
een doorslaggevende rol.

Ishetniveau binnen deom ciëleonderwijsinstantiesin hetalgemeen al
alankelijkvandesocialeklassewaartoeiemandbehoort(beterescholen,
envooralhogereopleidingen,voorwiebeterisgesitueerd),ophetgebied
van de artistieke instructie isdeze sociale differentiatie nog veelsterker.
Korten watboutgezegd:kennisvan de cultuuris klassegebonden.
De artistiekecompetentieisdu rm eenietalleen een teken van de capaciteitvan hetindividu om zich tekunnen bewegen binnen dewereld van de

cultuur,maarwordtzodoende tegelijkertijd toteen actief,zo men wi1
agressief,lyvlhoo/vandistinctievanhetindividuzelf.W iezichthuisvoelt

temiddenvandecultuur,wiezichdekunstaldusopsymbolischewijzekan
toeëigenen,onderscheidtzichdnnrmeevanwiedatnietkan:hijis'gedistingeerd'.
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H etiseen vorm van sociaalonderscheid die zich vervolgensalshetware
in de 'natuur'fundeert.Dem eerderheid van de individuen meteen hoge

alistieke competentie hebben deze immers alleen of voornameli
jk te
danken aan de ongemerkte 'diFuse'scholing die plu tsvindtbinnen het

socialemilieu.Zijzi
jn'alsvanzelf'metdecultuurvertrouwd;deculturele
wereld is voor hen toteen tweede natuurgeworden,die niet langerte

scheiden isvan hun wezen en dieheelhunlevensstijldoortrekt.
Meteendergeli
jke'naturalisering'gaateentoeëigeningvanhetculturele
veld gepaard, die uiteraard een toeëigening van een bepaalde sociale

klasseis.Decultuurisgeesteli
jk (en ook vaak materieel)eigendom van
een bepaaldeklasse,die alshetware metdecultuurversmelten zelfstot
bepalende instantie wordt ten M nzien van wattot de of ciële cultuur
wordtgerekend en watniet.Dezenaturalisering enversmeltingleiden tot
een eigenaardig soort'etnocentrisme'van bepaalde sociale groepen,die

heelde sameëeving bdnvloeden methun wijze van zien,methun.interpretatie van de objecten van de cultuur,alsofdat de enige mogelijke
benaderingswi
jzezou zi
jn.De 'om ciële'esthetiek wordtgepresenteerd
als universeel en noodzakeli
jk.In het sociologische onderzoek dat
Bourdieuopbasisvandittheoretischmodelheeftverricht,heefthijwillen
achterhalen watde sociale wodels zi
jn van dit'etnocentrisme',welke
mechanismen erschuilgaan achterde verschillende 'smaken'diebi
jde
onderscheiden socialegroepen zi
jn aan tetreFen,en hoe deze sam enhangen methetonderscheid in artistieke competentie.Hoe kan de bestaande coaelatie tussen de sferen van de culturele consumptie en die
van de sociale groepen en klassen in kaartw orden gebrachten sociologisch verklu rd?

Sociale kritiek van hetsmaakoordeel

Bourdieu heeftte maken mettwee objectgebieden,diebeidenog enige
structureringbehoeven,alvorenszeopgrondvandeuitkomstenvanzijn
onderzoek metelkaarin verband kunnen worden gebracht.Aan de ene
kantbetreftdathetgebied van de 'smaak',hetesthetisch oordeelsverm ogen,aan de andere kantdatvan de sociale stratiscatie zelf.
W anneer Bourdieu spreektoverde 'smu k',heeftdatzekernietalleen

betrekking op specxek artistieke objecten,ook alwas dat wel zi
jn
vertrekpunt.InzlD istinction ishetbegrip 'smaak'echteruitgebreid naar

hetgehelegebied van devormgeving van hetmaatschappelijken individueelleven.Nietalleen M n de culturele competentie,m > r ook aan de
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wijze van woninginrichting,de manierom zich te kleden,te ontspannen,ja zelfsaan hetgebezigdetaalgebruik ofaan deeetgewoonten kan
de smaak van iemand worden afgelezen.Op aldie gebieden isersprake
van een bepaalde 'esthetische' voorkeur,die volgens Bourdieu hele-

maalte integreren is in één grootomvattend systeem,dathij de Ievensstijlnoemt.Delevensstijlvormteen samenhangendgeheelvan onderscheiden voorkeuren waarin,binnen de specx eke logica van elk van

de verschillende culturele subsystemen (kunst,mode,meubilir,kookkunst,taal,enz.)steedsdezelfdeexpressieveintentienaarvorenkomt.
Deze omvattende smaaktvormt,op de wijze van een soortesthetisch
onderbewuste,de regulerende instantie van elke speciseke keuze.Sim-

pel,misschien wataltesimpelgezegd:eenlevensstijldiedesmaak van
oestersprefereertboven die van een hamburgerza1ook meervan David
H ockney houden dan van Anton H eck,en omgekeerd.

Delevenssti
jl,geactualiseerd in hetsmaakoordeel,heeftdusalsfunctie
een dx erentiatieaan tebrengen in de relatie diehetindividu ofdegroep

onderhoudtmetdecultureleobjecten diehi
jtegenoverzich vindt,maar
eveneensmetandere,minderspecisek artistiekeobjecten enprakti
jken.
Ook tussen objecten van hetdageli
jksleven en gedragswi
jzen dieniets
'cultureels'schijnentehebbenwordteendistinctieaangebrachtop grond
vaneen 'esthetische'functiediezijeveneensvervullen,ookalisdatniet
hundominantefunctie.Ook aan een gebm iksvoorwerp,datallereersteen

praktischefunctieheeft,valteen 'esthetische'kantteontdekken(alwas

hetmaareen negatieve).Hetzelfdegeldtvoorgedragswi
jzen,praktische
handelingen enz.;men denke aan demogeli
jkheid van een 'esthetisch'
verantwoorde vakantie (Toaemolinosvs.Sienna,bi
jvoorbeeld).
De smaak dientechternietalleen om een ordening aan te brengen in het

gebied van deobjecten,maareveneensom hetsocialeveld,waarin het
individu ofdegroep zich bevindt,te structureren en tediferentiëren.De

smaak iséén van debelangri
jksteinstantieswaarmeeindividuen,m> r
ook groepen ofklassen (wi
jzullen in ditsociologischeperspectiefvoornameli
jk nog overklassen spreken)zichzelfdesniërentegenoverdeandere groepen in de samenleving.Degroep identisceertzichzelfmiddels

haar levenssti
jl,zowel(positieg voor h>r eigen leden,a1s (negatieg
tegenoverderestvandemaatschappi
j.Hetiseenmaatschappelijkeidentiscatievorm die,zo zegt Bourdieu,gehoorzaamt aan hetprincipe van

Berkeley:esseestpercipi,'zijn iswaargenomen worden'.Deculturele
smaak en delevensstijlgeldenalsmerktekensvan sociaalonderscheid;
m iddelshaarverhoudingtothetcultuurgoed in demeestruimezin van het
woord,ofbeternog:totde culturele dimensie die in elk voorwerp en in
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elkepraktijk aanwezigis,situeerteenklassezich op symbolischewi
jze
binnen hetgeheelvan de sam enleving.

W athetandere objectgebied,de sociale stratiscatie,betreft,ontwerpt
Bourdieu een theoretisch modeldat bestaat uit een driedim ensionaal
coördinatensysteem ,op de assen waarvan een drietalvariabelen worden
uitgezet.Deeerstevariabeleheeftbetrekking op heteconomisch kapitaal
wu rover een bepaalde groep kan beschikken :de grootte van bezit en
inkomen.De tweede betrefthetJcà//faglkapitaal:de m ate waarin men
binnen de om ciële instanties is opgeleid,de behe de diploma's enz. De
derdevariabeletenslottewordtgevormddoorhttsociaalkapitaal,datvan
de drie hetminstnauw omschreven is.Hetbetrefthiervooralhetm ilieu

waarin men verkeert(familie,vrienden,relaties),gediFerentieerd naar
status,machtenz.
Bourdieu legterde nadruk op datde klassen die op grond van ditsamenlevingsmodel onderscheiden kunnen worden theoretische constm cties

zi
jn en nietdirectaan deervaringzijn ontleend - een methodologische
noodzaak,wi1mennietreedsbijvoorbaatvervallenin altevoordehand
liggendeschijnevidenties.Hetmodeldientterstructurering van de behaaldeonderzoeksresultaten,endientderhalvevrijtezi
jnvanpraktische
inhouden die de ordening van hetonderzoeksmateriaalonwillekeurig in
een bepaalde richting zouden kunnen sturen.

Pasnadittheoretischvoorwerk kan heteigenlijke 'veld'-onderzoek van
BourdieueenMnvangnemen.Debeschrijvingvandestatistischegegeveps
die daaruittevoorschijn komen neemteen grootdeelvan hettoch al
omvangri
jkeboekinbeslag.Bourdieuzetdeesthetischevoorkeuren(inde
breedstmogeli
jkezin)vanzijnproefpersonenuitophetdriedimensionale
samenlevingsm odeldathierboven isbeschreven.Hetresultaatdaarvanis

eentamelijkeenduidigecorrelatie,waarinzichdriefundamentelesmaaktypen laten onderscheiden,een aantaldat,ondanksde schijn van het
tegendeel,slechts gedeeltelijk parallellooptmet de wijze waarop de
samenlevinggewoonli
jk wordtingedeeld.Tegelijk wordtdu rmeeduidelijkhoedesmaakendesocialeomstandighedenvandedrieverschillende
klassensam enhangen endeeerstedoordelu tstewordtgeconditioneerd.

Noodzaak,onderscheid en goede wil
H eteerste smaaktype datdoorBourdieu onderscheiden wordt,isdatvan
de volkscultuur,diewordtaangetroFen onderbevolkingsgroepen a1songeschooldearbeidersen vooraldeprovinciale 'petitscommerçants'en de
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plattelandsbevolking.Groepen dusdie op alle drie de 'kapitaal'-criteria
laag scoren :ze beschikken over weinig geld,weinig scholing en weinig
sociale status.De schrale condities waaronder deze klasse moetleven
resulteren op esthetisch gebied in een aleven schraalsmaaktypedatdoor

Bourdieu dekeuze voorhetnoodzakelijke wordtgenoemd.
De volkscultuur kenmerkt zich vooraldoor een zoeken naar hetprak-

tische,hetfunctionele;zi
j wordtgedreven doordenoodzaak van een
economisch bestedingspatroonwaarbijmetzoweinigmogelijksnanciële
middelen zo veelmogelijk moet worden bereikt ofverworven.Voor
waarden dieditfunctionalistischeschematebuitengaan,isbijhaargeen
plaats.Haarsmaak isdievan deredelijkeoplossing,diezoveelmogelijk
onmiddellijkebevrediginggeeft,enelkevorm vangratuïteitof'versiering'
isvoorhaaruitdenboze.Elkehandeling,elkobjectdientdirectpraktisch
nuttehebben.Datgeldtalvoordevoorwerpenvanhetdagelijksleven,en
afortiorivooreen toch al'luxueus'gebied a1sdekunst.Een ideologieals
die van l'artpour I'artis dan ook welhetlaatste datin haarhoofd zou
opkomen.
Devolksesthetiek isbovenaleen anti-kantiaanseesthetiek,dietegenover
debelangeloosheid enhetsubliemedepraktischefunctie stelt.Alsm enin
dekunstalietszoekt,dan isdatdebevredigingvan directsensualistische
behoeften :hetbehagen en hetaangename.Vandu reen voorkeurvoor
hetspectaculaire:men houdtmeervanAa derschönen blauenDonau dan
van Das wohltemperierte Klavier.

Anderzi
jdswordtdeartistiekeverdiensteookafgemetenaan criteriadie
directaan de arbeidsmoraalzijn ontleend:een schilderij moet 'knap
gemaakt'zijn en vooralmoeterveelti
jd en moeitein zijngeïnvesteerd.
Eenabstractschilderijstootnietalleenoponbegripomdathetgeendirecte
herkenning opleverten vaak hetoog nietstreelt,maarook omdathetop
ethische gronden onaanvaardbaaris:'Een schande;zoiets m aken,dat
kan ik ook !'.

Een volstrektanderehouding treFen we aan bi
jde middenklasse:geschoolde arbeiders,kleine ondernemers,hetambtenaren-middenkader,
technici,enz..Hetisdeklassediezich hetminstzekervan zichzelfvoelten

zelfslijdtaaneenzekereschizofrenie:zijzouwillenzijnwatze(nog)niet
is,en die verscheurdheid vorm tprecieshaarkenmerk.De middenklasse

(een watmisleidende term,maar we laten hem hier maar staan)ziet

zichzelfopwegnaardestatusvande'gedistingeerde'klasse.Zi
jki
jktmet
verlangendeogennaarbovenenbrengttegelijkeenfurieuzescheidingaan
tussen zichzelf en de klasse onder haar. H aar ideologie wordt door
Bourdieu dan ook trefend omschreven alsde cultuurvan degoede wil.
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Dezeklasseleeftalshetwarevoordetoekomst;zi
jishetvleesgeworden
voorbeeld van de scheiding tussen 'zijn'en 'behoren',en deze aan de
ethiek ontleendetermenhebbenvoorhaarinderdaad een ethischebetekenis.Hetheleleven isingerichtnaarhetverlangen ooittoetetreden totde
hogere klasse.Alhaarkaraktertrekken :deeconomie van de spaarzaam heid,dearbeidsgeest,degehoorzaamheid aan deinstitutiesen dewi1zich
te identisceren metde culturele sm aak van de dominantegroepen - het

zi
jn allemaalmiddelen waarmee zi
jtrachttebereiken watzeooitmoet
worden.
Op cultureelgebied resulteertdatin een verregaande slu fsheid ten op-

zichtevandecultuurvande'hogere'klasse(eenalevenmisleidendeterm ,
die verderop zalworden toegelicht),maarhetis een volgzaamheid op

afstand.De middenklasse komtaltijd telaat,wanthetduurtenige tijd
voordatdemodesvan de'legitieme'cultuurtothaarzi
jndoorgedrongen
en in haarenthousiasteplichtmatigheid schaartze zich dan ook voortdurend achter banieren die door de hogere klasse alweer ruim schoots

verlatenzijn.Hetisdeklassedie'W oodstock'pasontdektalsinmiddels
de punk furore maakt.

Datlaatste wi
jstbovendien op een anderkennaerk,datevenzeer een
gevolgisvanhetloutere(zijhetgeïnternaliseerde)plichtkaraktervan de
smaakvandemiddenklasse.ln haarverlangen naarsocialestijging verwerptzijresoluutalleswattotdepopulairecultuurbehoortenkanpastot
erkenning van produkten van dezecultuurovergaanwanneerdieeenm aal

goed en we1doordedominanteklasse zi
jn erkend en gewettigd.Voorbeeldenzijn,behalveindepopmuziek,ook tevinden in bepaaldepopulaireslmgenres(TheMarxBrothers),tv-programma'senhetverschi
jnsel
van hetstripverhaal.
De tragiek van de middenklasse is dat ze haar ideaalnooit helem aal

bereikt.Zeblijftnietalleenindetijdgescheidenvandeavant-garde,maar
ook in haar verhouding daartoe.H et is vooral in de m eer m arginale
kunsten dat zich het gebrek aan sociaalkapitaalvan de m iddenklasse

wreekt.Zeker,zi
jkentdecultuur,maarzekentdievoornameli
jkuitwendigeninhaarofficiëlevormen.Maarjuistdemindererkendekunstvormen
(Bourdieu noemthiero.a.dejazz,maarin onze streken zou men ook
kunnen denken aan de 5lm)worden voornamelijk bemiddeld doorhet
socialemilieu,terwi
jlzeindeofsciëleonderwijsinstellingengrotendeels
wordengenegeerd.Hetgevolgisdatdemiddenklasse,diezoal ankelijkis
van deharde,plichtmatige scholing,juistop dezegebieden voortdurend
misgrijpt,en zich in haargoedgelovigheidjegensde 'hoge'cultuuraanhoudend beet laat nemen. De legitimiteit en begeerlijkheid van de
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'hoge'cultuur worden er voor haar overigens alleen m aar door bevestigd.
Dedominantecultuur,tenslotte,is deeigendom van een klassedie wordt

gevormddoorgroepenals:hogerezakenlieden,beoefenarenvandevri
je
beroepen,academici.Dezecultuurisletterlijk haareigendom,zowelin
economisch als ideologisch opzicht,ook alkunnen de accenten watdit
betreftbinnen de verschillende subklassen we1uiteenlopen.Als geheel
beschiktdeze klasse zoweloverheteconomisch,als hetsocinnl,alshet

scholingskapitaaldat een daadwerkelijke toeëigening van de cultuurgoederen mogelijk maakt.Daarbijzaldeeconomischeeigendom eerder
gevonden worden in snancieelsterkekringen (hettopkadervan hetbedri
jfsleven,bijvoorbeeld),endesymbolischeeigendom eerderbi
jgroepen
meteen zeerhoge scholingsgraad maarmindereconomisch kapitaal:de
academici.
H et is een klasse die zich,gezien haar economisch verm ogen en haar

ethische permissiviteit(die een gevolg isvan zowelhaareconomische
onalankelijkheid alshaarscholingsgraad)deluxekan veroorloven van

eenbelangelozeesthetica.Bijhaarisgeensprakevandeklemmendeeisen
vandelevensnoodzaak,waarondervooraldelagereklassen gebuktgaan,

endaardoorheeftzijookopesthetischgebieddevri
jheidtebrekenmetde
praktischeinstellingdiedevolkscultuurkenmerkt.Dezeesthetiek van de
distinctie richtzich op de meer 'uitgestelde'en 'vervluchtigde'vormen
van genot:decontemplatievan devorm zonderfunctie,hetbeeldzonder
betekenis- deetherische ruimtevan de beschouwing zonderpraktische
interesse.

Overigens vormtdeze klasse geen eenheid;ze bestaatuitverschillende

fracties,alnaargelangdeverschillendesamenstellingvànheteconomisch
en hetscholingskapitaal.De onderlinge diFerentiesin smaken die du rmeehand inhand gaan,lopen uiteen van watm enhetascetisch aristocratismevandeintellectuelenzoukunnennoemen(eensmaakdiezichvooral

op de meestserieuzeen zware objecten richt,en bi
jvoorbeeld Goethes
Faustin de originele taalzallezen)totdesmaak van de luxe van de
kapitaalkrachtigervri
je beroepen,die zich eerderrichtop de duurdere
prakti
jken meteen minderscholirmaarmeerostentatiefprestige (een
bezoek aan deBayreutherFestspiele ofde Scala van M ilu n).
Deinnerlijkezekerheiddiedezeklassebezittenaanzienvanhaarplu tsen
rolbinnen deculturelewereld geefthaareen zekerevri
jheidtotexperim enteren.H et is hier datde culturele m odes worden uitgevonden,gepousseerd en voor de hele samenleving voorgeschreven. Deze klasse
aanvaardthaardominante positie a1svanzelfsprekend.H aarsmaak gaat
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doorvoordeom ciële,waarnaarvooraldemiddenklassezichreikhalzend
richt.Hetishier,waarde individuen doorgeen enkele dringende noodzaak ofpraktischbelangworden gehinderd,datdeesthetischefunctieeen

waarli
jkeautonomiekri
jgttoebedeeld.Dezuivereesthetiekis(althansop
cultureelgebied)zelftothoogste waardegeworden en (minstensogenschijnlijk)vrij.
Ogenschi
jnlijk,wantookhiervechtendeverschillende subklassenom de
culturele suprem atie.De 'distinctie'van de culturele consumptie is wel
verzekerd, maar nu is de macht van het voorschrift tot inzet van de

concurrentiestrijd geworden.Ffc,welke subklasse,welkegroepzalbepalenwatuiteindeli
jkde'goedesmaak'is?Hetisdestrijdtussendejet-set
en de academ ici,tussen hetsoliedeabonnementspubliek en desponsors
van het avant-garde toneel,met als inzet het culturele prestige van de

eigengroep;ook voordezeklassegeldt:'zijn isgezien worden'.
Zuivere esthetica
)

De kunstsociologie van Bourdieu richtzich uitsluitend op hetgebied van

decultureleconsumptie.Daarmeeheefthijzichgeheellosgemaaktvande
marxistisch geïnspireerde kunstsociologie,die zich vooralmetde sfeer
van de produktie bezighoudt. De marxistische sociologie neemt het
kunstwerk totuitgangspunten koppeltditterug naardehistorisch-economische mechanism en die hetontstaan ervan verklaren.Overde receptie

blijftdezebenadering grotendeelsin hetvage.

Anderzijdsonderscheidthetonderzoek van Bourdieu zich ook van de
recentereceptie-estheticavandezgn.K onstanzerSchule.Dezeesthetica
houdt zich immers wel bezig m et de verwerking van een kunstwerk

(voornamelijkliterairewerken)doordeontvangersdaarvan,maardaarbi
j
blijftzeangstvalligbinnendegrenzenvandezuivere,'autonomistische'
esthetica,zoalswe die in hetbegin van ditartikelhebben aangeduid.De
receptiem echanismen die doordeKonstanzerSchuleworden onderzocht

zi
jn mechanismen diebinnen hetesthetischveldzelfwerkzaam zijn(verwerking in recensies,parodieën,pastiches,samenvattingen,epigonen-

dom enz.);sociale,laatstaan sociologischeaspectenkomendaarnietof
nauwelijksaan tepas.
Bourdieu doetdaarentegen precieshetomgekeerde:hi
jonderzoekthoe
decultureleverwerking(consumptie)opsnciaalgebiedfunctioneertals
een wapen in de maatschappelijke stri
jd van individuen en groepen hetzi
jom deeigengroepafteschermentegenbuitenstaandersendeleden
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vandegroepzelfeenidentiscatiemerkteverschaffen,hetzijom binnente
dringenineenandere,sociaalhogergeplaatsteklasse.Hijkomtdaarbijtot
interessanteconclusiesen somshoogstam usanteobservaties,maardeze

blikrichtingputhetverschi
jnsel'kunst'uiteraard nietuit.De sociologische benadering is een Jee/benadering,en uiteraard volkom en legitiem

zolang men zich van hetpartiële karaktervan hetbeschri
jvingsmodel
bewustblijft.
Ti
jdensheteigenli
jkeonderzoeklijktdatbi
jBourdieuook welhetgevalte
zi
jn.Aldietijdblijfthijuitdrukkelijksocioloog,zonderzichtewagenaan
een discussie metde 'zuivere'slosossche esthetiek.H et ispas in het
post-scriptum dathijeendergelijkediscussieaangaat,vooralm etKant.

En ook hierdoethi
j,a1s socioloog,nog een aantaljuiste observaties,
waarvan welde meestbelangri
jkeisdatde esthetiek van Kantprecies
beantwoordt aan de instelling van de eerder omschreven 'smaak der
distinctie'.Hetbelangelozebeschouwen ;deweigering van hetgrove,het
sensualistisch-sensationele;de etherische,volstrektformele benadering

vanhetkunstwerkdiedaar,endatvooralbi
jhet'ascetischaristocratisme'
van deintellectuelen,regelenvoorschriftzi
jn,zijninderdaad preciesde
kernpunten van de kantiaanse esthetiek.Nietten onrechte omschri
jft
Bourdieu deze instelling dan ook a1seen 'typisch professoraleesthetiek',
die zich enkel en alleen fundeert op de belevingswereld van de homo
aestheticus6.
Datbetekentechternognietdatnu deuniversaliteitsaanspraak van deze

esthetica,ofvanwelkeslososscheestheticadanook,weerlegdzouzi
jn.
Bourdieusteltaanheteindvanzijnboeknadrukkelijkdathijzi
jntheorieën
wi1confronteren m etde 'zuiverekunstkritiek'om een eindetem aken aan
de bestaande verdubbeling van twee denkwerelden en twee zorgvuldig
gescheiden#ïlc/arl7.M aarhetispreciesdezeverdubbelingdiehetwezen

van elke slosossche benadering uitmaakt,en op grond waarvan zij,op
welk gebied dan ook,haaraanspraak op algemeengeldigheid (en datis
haarlvezca)kan legitimeren.
Hetispreciesdezeverdubbelingdiedeslosose,en dusook dekunstslosofie,behoedtvoorde vicieuze cirkels van hetsociologisme ofhetpsy-

chologisme.Evenmin a1seen omvattendeinventarisatievan defeitelijk
geleefde gedragswi
jzen kan leiden tot,een slosossche ethiek, kan
Bourdieus inventarisatie van de in de samenleving aan te treFen smaak-

6 O.c.,pp.576-577.
7 O.c.,pp.566.

Charo Crego & GerGroot/Dt
,smaakJcrdistinctie

typen leiden toteen tilososscheesthetiek.W atnietwi1zeggen datzi
jn
inzichten enonderzoeksresultaten vooreendergelijkeesthetieknietvan
nutofbelang zouden kunnen zijn.Maarook hierblijftdeorde van het
voorschriftlogisch gescheidenvandeordevan hetfeit,en iserinderdaad,
en terel'ht,sprake van 'deux universde pensée etde discourssoigneusementséparés'.
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Deregering-Reaganbestempeltdezg.Cubaanseen Russischeagressiealsde
voornaamste oorzaak van de htlidigecrisisin M idden-Amerika.Haaruit-

gangspunten zijn:ten eerste,datdemilitairen vooralsnog de meestbetrouw bare bondgenoten in deregio vorm en en datpolitiekeoplossingen op

grond van bredecoalitiesteriskantzijn;ten tweede,datmen op sociale
spanningen hetbestreageertdoordebestaanderegimesmeereconomische

hulptegeven;tenderde,datIinkseregimes,partijenengroeperingend* r
Cubawordengedomineerd,onverzoenlijkvijandigzijnendusgeïsoleerdof
geëlimineerd moeten worden;tenslotte,datandere Ianden van buiten de
regio,waaronder ook metdeVerenigdeStaten bevrienderegeringen,ontmoedigd moeten worden om stappen tedoen dienietmethaareigen politiek
stroken.Heeldezebenaderingin termenvan een hernieuwdeKoudeOorlog
betekentechter een miskenning van de ware aard van de problematiek in
M idden-Am erika.M eteen strategie,op dieuitgangspunten gefundeerd,zaI

Reagannaarallewaarschijnlijkheid hettegengesteldebereikenvanwathij
beoogt;de crisisin M idden-Amerika zaIzowelin omvang alsin intensiteit

toenemenendààrdoorjuistzullendekansenstijgenvan CubaendeSovjetUnie om hun invloed in deregio uittebreiden.O m dieinvloed m etsucces
binnendeperkentekunnenhouden moetderegering-Reaganzichnietliëren

metdebijnageheelvanhunbevolkingvervreemdemilitaireregimes,maar
moetzijde noodzakelijkehervormingen helpen bewerkstelligen,de Iegitiem eregim esvoldoendegarantiesvoorhun veiligheid bieden,m etdeIinkse

regimesdiplomatiekeen economischebetrekkingen blijven onderhouden;
moetzijtenslottemetandereniet-communistischeIanden,inhetbijzonder
metMexicoenVenezuelasamenwerkenbijhetzoeken naarin bredekring
aanvaardbare en duurzame oplossingen.

Com plexe situatie
De situatie in M idden-Amerika iscomplexerdan de regering-Reagan in
haar anti-com munism e veronderstelt.Op de keperbeschouwd staan er
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voor de Verenigde Staten in M idden-Amerika noch economisch noch

militairzogrotebelangenophetspel:zezi
jnernatuurli
jkwelmeegebaat
datereen eindekomtaan dechronische politiekeinstabiliteitin deregio.
Hetkernprobleem inzake M idden-Amerika isde vraag,ofde Verenigde
Staten een onderscheid kunnen m aken tussen regimesdiezich tegenover
hen gereserveerd opstellen en regimesdie in alle opzichten hun antago-

nisten zijn.Door ongenuanceerd afwi
jzend te reageren versterken de
VerenigdeStatenenkelhetCubaanseenRussischekamp,terwijleenmeer
normale verstandhouding de linkse regimes ertoe brengen kan hun diplomatieke en economische belangen zwaarder te laten wegen dan de

betrekkeli
jk geringe steun die zi
j van Cuba ofde Sovjet-unie kunnen
krijgen.JuistdiebelangengevendeAmerikanensterketroeveninhanden
om invloed op deloop van degebeurtenissen tebehouden.DeVerenigde
Staten kunnen echterin M idden-Am erika de politiek nietmeervolledig
naarhun hand zettenofdeoudeordebestendigen.Pogingenom dattochte

doen brengen grote kosten metzich en krijgen weinig steun van hun
vriendenophetW estelijkHalfgrondenhunbondgenoteninW est-Europa,
die,vanuithun verschillende politieke tradities,hetonderling welniet

eenszi
jnoverdemeestwenseli
jkeofmeesthaalbareinstitutionelevormen
die in Midden-Amerika totstand moeten komen,maar die ereveneens

voorbeduchtzi
jndathetCubaansemodelalteveelnavolginginderegio
zou vinden.
Hoewel de Sandinistische regering in Nicaragua gereserveerd staat

tegenoverdeVerenigdeStaten,vormtzi
jgeenernstigebedreigingvande
A m erikaanse belangen.V ertrouwend op de krachtvan hetpluralistischdemocratische systeem m oet de regering-Reagan dan ook de dialoog

aangaan metNicaragua,waarvandeleiderstotdusverduidelijkinteresse
hebben getoond voordehandhaving van hun economische betrekkingen

methetW estenenbeduchtzijnvooreentegrotealankelijkheidvanhet
Sovjet-blok.DechronischeinstabiliteitinEISalvadorenhetgevaarvan
een internationalisering van de burgeroorlog ten gevolge van de FransM exicaanse verklaring van september 1981 beschouwen de Verenigde

Statenthansalsdegrootstebedreigingvanhunbelangen.Tochzoudenzi
j
ergoed aan doen ook in ditgevalsam en te werken metalle landen van

buiten de regio,die van hun bezorgdheid blijk hebben gegeven en misschieninstaatzi
jndeparti
jeninElSalvadortoteenakkoordtebewegen.
In Guatem ala bestaat er methethuidige regime weinig kans op enige

stabiliteitopdelangetermijn:hierhebbendeVel-enigdeStatenaanzienlijk
aaninvloedverlorenenisdanookterughoudendheidgeboden.Bijelkaar
genom en geven dit soort stellingnamen nog de meeste zekerheid dat
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H onduras en Costa Rica niet eveneens in de maalstroom van geweld
worden meegesleurd.Een vreédzam e oplossing in El Salvador zou de
angelhalen uitde verhouding tussen de Verenigde Staten en Nicaragua,

terwi
jlhetopenenvandedialoogmetNicaraguaeenpolitiekeoplossingin
ElSalvador zalbevorderen.De hiervoorgestelde benadering is echter

alleen aantrekkelijk,wanneerde Verenigde Staten een nieuwe inhoud
willen geven aan hetvoorhen aanvaardbare politieke gedrag in M iddenAmerika.Centraal-Amerika is inderdaad een 'testcase'- echter niet
voordeSovjet-uniedieaan de regio slechtsm arginale betekenishecht,
maarvoorhetvermogen van de Verenigde Staten om metverstand en

overleg te reageren op veranderingen in een gebied dataltijd nog tot
hun geograssche invloedssfeerbehoort.
HetCubaanseprestige,datin de nazomervan 1979nog een hoogtepunt
bereiktetoen hetlandfungeerdealsvoorzittervandecod erentievan niet
gebondenlanden,kreega1sgevolgvandeRussischeinvasievandecember
1979 in Afghanistan een gevoeligeklap.M edehierdoormoesthetbewind
van Castro in het Caraïbisch gebied enkele tegenslagen incasseren:de

belangrijkstedaarvan wasdeverkiezingsnederlaagvan MichaelManley
op 30oktober1980 oplamai'
ca.Debetrekkingen tussen Jamakaen Cuba
werden onderdenieuweregering vanJamaïca onderleiding van Edward

Seaga aanmerkelijk koeler,watonder meertotuiting kwam toen de
Cubaanse ambassadeurin Kingston doorde nieuweJamaku nse regering
werd uitgewezen.Geheelandersisdesituatie op de M iddenam erikaanse
landengte:in Nicaragua en ElSalvadorwordtde ontwikkeling bepaald
doorrevolutionairew oelingen.G uatem alaw ordtgeconfronteerd m etgewapendeopstanden en contra-terreur;detoekom stvan hetpasonal an-

kelijk gewordenBelize isuiterstonzekeraangezien hetbuurland Guatemalaaljarenlang aanspraak op ditgebied maakt;deovergang van een
militairnaareen burgerli
jk bewind in Honduras,waarmeeonlangseen
beginisgemaakt,lijktweinigkansvanslagentehebbengeziendeontwikkelingen indebuurlanden;hetdemocratischeCosta Ricawordtgeplu gd

dooreconomischemoeilijkheden;hetbewindinPanama tenslotteraakt
steedsmeerverontrustdoorhetvoorbehoud waaronderhetAmerikaanse
Congres het nieuwe verdrag met betrekking tot het Panamakanaal
goedkeurde en doorde toenemende oppositie daartegen in Panama zelf.

Daarkomtnogbi
jdatdeonderlingebetrekkingentussendeMiddenamerikaanse staatjes,sindsde mislukking van een poging tot economische
integratievandezeregioaanheteindevandejaren zestig,nietaltebest
Zi
J-n geweest.

L.L.S.Baçtakitslontwikkelingen in M idden-Am erika

239

Panam a en de Verenigde Staten
Zowelin de Verenigde Staten alsin Panama duurtde kritiek op de door
beide landen in 1977 gesloten verdragen inzake hetPanamakanaalonverminderd voort.De conservatieven in de Verenigde Staten zien hetweggeven van hetkanaala1sdezoveelsteverzwakking van hetAmerikaanse
leiderschap in de wereld sindsVietnam ;vele Panamezen echter vinden

dathunlandalvöörhetjaar2000devolledigezeggenschapoverhetkanaal
moetkrijgen endatdeverdragenonvoldoendegarantiesbieden voorde
Panamese soevereiniteiten territoriale integriteit.Als die kritiek blijft
bestaan,kan de uitvoering van de verdragen door beide landen in het

gedingkomen.Welkekwestieskunnenbijdeuitvoeringvandeverdragen
tot problemen leiden en hoe kan men verhinderen dat de verbeterde
betrekkingen tussen beide landen door die problemen opnieuw teniet
worden gedaan?

1)De vooroordelen en het wederzi
jds wantrouwen tussen de Amerikaanse bewonersvan deKanaalzoneen dePanamesebevolkingzijn op
zichzelfaleenbelangri
jkebronvan spanningen.Metgerichtemaatregelen
terverbetering van deverstandhouding moeten de regeringen van beide
landen verhinderen datdeze spanningen escaleren.

2)DePanameseGuardiaNacionalisvooralsnogonvoldoendebemanden
toegerustom volledig voor de verdediging van hetkanaalte kunnen in

staan.DeAmerikanen moetenbevorderen,datPanamazi
jn defensieop
peil brengt- en dit dan het liefst met multilaterale hulp om nieuwe

beschuldigingen van Amerikaans kolonialisme te vermijden.Misschien
kan eenspecialetroepenmachtvoordeverdedigingvan hetkanaalworden
gevormd.Panama zalechterna de eeuwwisseling de eerste verantwoor-

delijke zi
jn voorde verdediging van hetkanaalen hetkomtdan ook
Panamatoetebepalen,welkestri
jdmachtgeschiktzalzi
jnom dezetaakte
vervullen.

3)Enkele malen alheefthetAmerikaanse Congresdehulpgelden voor
Panama geschrapt, omdathet land krachtens de verdragen reeds voldoende compensatie zou hebben gehad.Om echterde Panam ese economie te stabiliseren en ook na 2000 een em ciëntbeheervan hetkanaalte
verzekeren m oetPanama hulp van de VerenigdeStaten bli
jven kri
jgen.
Alsdeze hulp achterwegebli
jft,kan Panama in de verleiding kom en om

geldennodigvoorhetbeheervanhetkanaalovertehevelennaarprojecten
ten behoevevan zi
jn economischeontwikkeling.
4)Panamazaleenzolaagmogelijketolwillen heFenom descheepvaart
doorhetkanaalte stimuleren enzom eerinkom sten uitdeexploitatievan

240

Streven/december

hçtkanaaltekrijgen;deVerenigdeStatendaarentegenzullenwaarschijnlijkopteren vooreenhogereto1om zoveelmogelijkgeldvoorhetbeheer
vanhetkanaalendeterugbetalingvandedoorhengedaneinvesteringente
verdienen.M etde Panamesebelangen moetin dePanamakanaalcommis-

sieterdegerekeningworden gehouden,almoetPanamategelijk worden
aangemoedigd zi
jn economieverderte diversitiëren.
5)NaarmatedePanamezen meercontroleoverhungrondgebiedeneconomiezullen opeisen za1de druk op de Panameseregering toenemen om

overdetermi
jn vandeverdragenopnieuw teonderhandelen.Objectiefis
ergeen reden om determijn van overdrachtvan hetkanaalniettevervroegen,maar hiervoor zalde Amerikaanse president in het Congres

waarschijnlijk nauwelijkssteun vinden.Defrustratiesdieditin Panama
kan oproepen,kunnendaareen bi
jzondergevaarlijke situatiedoen ontstaan.De Verenigde Staten hoeven nietautomatisch aan elke Panam ese
eistegemoette komen,maarenige soepelheid van hun kanthoudtvoor
hen een unieke kansop toekomstige sam enwerking open.

6) DeAmerikaanseledenvandePanamakanaalcommissiemoetenstemmen volgens de opdracht van de Am erikaanse minister van defensie,
d.w.z.'en bloc'.M en m ag verwachten,datde Panamese leden van de
com missie ook in overeenstem ming methun regering zullen handelen.
Gegeven de vele uiteenlopende belangen en het historisch gegroeide
wantrouwen, dreigt aldus een permanente patstelling te ontstaan.De
Panamakanaalcomm issie moet echter het kanaal beheren als een

neutrale en voor schepen van alle landen vrijtoegankeli
jke waterweg
en hetverdient dan ook aanbeveling haar zo onalankeli
jk mogeli
jk
haarwerk te laten doen.

7)DeontbossingtengevolgevandetraditionelecultuurvandePanamese
boeren langshetkanaalbrengthetreëlegevaarmetzich dathetwaterpeil
in hetkanaalte laag wordtvoorde scheepvaart.De Panam ese regering
m oetdaarom herbebossing en alternatieve landbouwmethoden stimule-

ren,terwijlhetookverstandigisom devestigingvanindustrieënrondhet
kanaalte beperken.Tegenover het grote belang van de economische
ontwikkeling van het land is dit voor de Panamese regering geen erg
aantrekkeli
jkekeuze,maarinternationale hulp kan depijn verzachten.

8)ln de verdragen van 1977 is vastgesteld,datonderzoek za1worden

gedaannaardemogeli
jkheidom eennieuw kanaalopzeeniveautegraven.
Alsditonderzoekpositiefuitvalt,moetendeVerenigde Statenrekenen op
taaie onderhandelingen metPanama overdeaanlegen hetbeheervan dat

tweede kanaal.Hetza1echter getuigen van politieke ri
jpheid van de
VerenigdeStatenom dannietvi
jandigtereageren,wantPanamablijftde
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meestgeschikte plaatsvoor een doorsteek doorde M iddenamerikaanse
landengte.

9) De Panamezen zi
jn erg gevoelig voor elke vorm van buitenlandse
inmenging.De kans hierop is weer vergroot,doordat de Amerikaanse
Senaatmetde Deconcini-clausulesaan hetneutraliteitsverdrag gehecht,

hun rechthebbengeïnstitutionaliseerdom metallemiddelendie zijnodig
achtendeneutraliteitenvri
jetoegankelijkheidvanhetkanaalteverzekeren.Hierdoorrijzentalvanmoeili
jkevragenoverhetindetoekomstdoor
de Verenigde Staten te voeren beleid,aangezien een optreden van hun
kantlichtkan worden uitgelegd alseen inmenging in Panamese aangelegenheden.DeVerenigdeStatenm oeten trachten metalleniet-militaireen

niet-interventionistische middelen die zi
j tot hun beschikking hebben
eventueleproblemen op te lossen.ln elk gevalmoetde gedachte aan het

installeren van een 'bevriende'regeringin Panamaonmiddellijk de kop
worden ingedrukt.

10) Volgens de Panamese oppositie zijn de verdragen van 1977 niet
rechtsgeldig, om dat in het referendum van 23 oktober 1977 niet kon
wordengestem doverdenadiendoordeAmerikaanseSenaataangenomen
amendementen inzakedevlottedoorvaartvanAmerikaanseoorlogssche-

penincrisistijdenhetrechtvandeVerenigdeStatenom metallemiddelen
de neutraliteitvan hetkanaaltegaranderen.Hoeweldetekstzelfvan de
verdragen nietveranderd is,hebben dieam endementendestrekking ervan

tochineenwezenlijkanderlichtgeplaatst.DePanameseoppositiezaldit
puntnietgauw latenvallen,geziendegroeiendesteundiezijvindtonder
dePanamesebevolkingeninjuridischemiddens.Ofmen hetaldanniet
eens is metde Panamese oppositie,de Verenigde Staten zullen ditpro-

bleem nietuitdewegmogengaan.Ditprobleem ignorerenzalnamelijkde
kritiek op deVerdragenvan 1977in Panamanogversterkenen hetklimaat
voor de oplossing van andere problemen sterk verslechteren.
DeVerenigdeStaten moetenbese/en datdecruxvanhetoplossen van de
problemen ligtin hetfeit,datalle problemen in grote mate hetgevolg

zullenzijnvanuiteenlopendenationalebelangen.Dezebelangen kunnen
hetvindenvanwederzijdsaanvaardbareoplossingenverhinderen,inwelk
gevalhetjaar2000voordeoverdrachtvan hetkanaalnooittevroegkan
komen.W illen rationele en bilaterale betrekkingen na de eeuwwisseling

mogelijkblijven,danmoetendeVerenigdeStatenbereidzi
jntotnietalti
jd
even aanlokkeli
jkeconcessiesen moeten zijemotionele reacties,diete
vaak in hetverleden de bilaterale betrekkingen hebben bepaald,zien te

vermijden.

242

Streven/decem ber

EISalvador
H etmeestdramatischeM iddenam erikaanse cov ictspeeltzich momen-

teelafin ElSalvador.Ditland isin de loop van dejaren geleideli
jk
afgegleden naareen burgeroorlog,waarin twee groeperingen mettegenovergesteldepolitiekeen sociale ideeëntegenoverelkaarstaan:delinkse
revolutionairen die,naarhetvoorbeeld van N icaragua,streven naareen
totaleomverwerpingvandehuidige orde,en degematigdenonderleiding

van presidentNapoleon Duarte die een politiek van geleidelijke democratisering en gematigde sociale hervorming nastreven naar het voor-

beeld van Venezuelain dejaren zestig.
Toen de nieuwe Amerikaanse regering kampte metgrote onervarenheid
indeproblematiekrond Lati
jns-Amerika,vormdendegebeurtenissen in
Polen een welkome aanleiding om een militante houding aan te nemen

tegenover ElSalvador.Hetti
jdens de eerste maanden van 1981ontvouwde beleid werd gekenmerktdooreen welhaastsimpelanti-sovjetisme.En de kwestie ElSalvadorverkreeg absolute prioriteitboven alle
andere wereldproblemen.ln feite borduurde de regering-Reagan voort
op de initiatieven van president Carter,die op bescheiden schaaleconomische en militaire hulp had verleend. M aar aan het optreden van
presidentReagan lag een heelandere m otivatie ten grondslag.De regering-Reagan verklaarde dathetcov ictin ElSalvadoreen krachtmeting

wastussen de VerenigdeStaten en deSovjet-unieen datmen een dam
moest opwerpen tegen het com munisme in M idden-Amerika. W as-

hington ging voorbi
jaan debijzondercomplexe situatie inElSalvador,
wilde alleen maar hetprobleem van de wapenleveranties bij de bron
aanpakken enjoegdaarmeedepubliekeopinietegen zichin hetharnas.
Datirrationeelgedrag voorspelde nietveelgoeds voor M oskou in de

komendejaren en wektewantrouwen bijdebondgenoten.Indepraktijk
evenwelzou een gedeeltelijkeblokkadevan Cubaop ernstigebezwaren
hebben gestuit.Bovendien bleken de wapensvan de guerrilla'slang niet

alti
jd uitMoskou ofHavannaatkomstigtezijn.
W esidentReagan en zi
jn ministervan buitenlandse zaken,Haig,gaven
nog eensbli
jk van excessiefverbaalgedrag,toen zi
jverklu rden ElSalvador te beschouwen als 'de voortuin'van de Verenigde Staten.Die
opvattinggetuigdevan weiniginzicht,omdathetstrategisch belang van El
Salvador niet hoog aangeslagen kan worden.Vervolgens overdreefmi-

nisterHaig schromeli
jk,toen hijgewaagde van concrete plannen van
bepaaldezi
jdeom eenreeksLatijnsamerikaanselandenteveroveren.De
nieuweAmerikaanseregeringleekerallereerstopgebrandtezijnom een
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KoudeOorlogteontketenenophetW estelijkhalfrond.Datbetekendeeen
politieke zwenking van deeerste orde.Sindsde Cuba-crisisin 1962haddendeVerenigdeStaten sterkenadruk gelegd op deeconomischeontwik-

kelingvanLatijns-Amerikaendieregionietgesitueerdinhetkadervande
Oost-W estverhoudingen.De nieuwe koerswekte bevreemding in landen

als Mexico,Venezuelaen Brazilië,terwi
jlde W esteuropese regeringen
zich uiterst gereserveerd opstelden. W at El Salvador zelf betreft: de
VerenigdeStatendienen in tezien,datdepositievanpresidentDuarteniet
alleen al angtvan militaire krachtsverhoudingen,maarvooralvan diens
vermogen om een einde te maken aan deveelvuldige moorden en om de
orde in hetland te herstellen.De regering van E1Salvadormoetvoorts
haar economische en politieke verplichtingen nakomen.De Verenigde
Staten zouden de samenwerking metM exico en Venezuela moeten ver-

sterken,een samenwerking die uiteindeli
jk ElSalvadorten goede zou
komen. Een Amerikaanse militaire interventie in El Salvador ZOu de
betrekkingen metdie landen ernstige schade berokkenen.
lntussen isderegering-Reaganenigszinsteruggekom en op haarhoogdravende retoriek uitde beginperiode en zalze zich op de duur misschien

tochgematigderopstellenjegensLati
jns-Amerika.Desalnietteminbracht
de crisis in ElSalvadorenkele opvallende trekken van de buitenlandse
politiek van presidentReagan aan hetlicht:een neiging om lokale contlicten te bezien in de contextvan de Oost-W estbetrekkingen,een sim-

pliscatie van complexe politieke verschi
jnselen en de overtuiging,dat
terrorismeinherentisaan 'links'.Ditalleskan consequentieshebben voor

dewijzewaaropderegering-Reaganzaloptredenti
jdenswellichtgevaarli
jkercrises in detoekomst.

Politieke oplossing

Voorhun steun aan deregerendejuntain ElSalvadorhebben deregeringenvanCarterenReagandrieargumentenaangevoerd:lt'dejuntaisde
vertegenwoordiging van het zoweldoor uiterst links als uiterst rechts

bedreigdepolitieke midden;2t'dejunta streeftserieusnaarsociale en
economische hervormingen en 3t'eris sprake van een omvangri
jke en
directe Russische en Cubaanse inmenging in de interne aangelegenheden van El Salvador. Een zorgvuldige analyse van de feiten toont
echter aan,datmetdeze argumenten een volstrektverkeerd beeld van

de situatie wordtopgehangen.Sindszijin oktober 1979 aan de macht
kwam isdejunta alsmaarverdernaarrechtsopgeschoven en vindtze
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naaralle waarschijnlijkheid thanseen belangrijk deelvan debevolking
tegenover zich.De landhervorming beantwoordtgeenszins aan de wer-

kelijke behoefte van de bevolking en is slechtsbedoeld om dejunta
enige schi
jn van legitimiteitte geven.Tenslotte zijn ergeen bewijzen
voor een Russische of Cubaanse coördinatie van hetverzet in El Salvador teneinde een communistische overname van heelM idden-Amerikate bewerkstelligen.De Amerikaanse politiek m etbetrekking tothet
cov ictin ElSalvador isderhalve een in alle opzichten verkeerde politiek.ElSalvadoris een klein land metgigantische politieke en sociale
problemen,dat beter verdientdan als een pion te worden gebruiktin
een hernieuwde Koude Oorlog.Hetlegitieme streven van de Salvadoriaanse bevolking naarsociale verandering mag nietworden opgeofferd
aan de dubieuze voordelen van de Amerikaanse vastbeslotenheid om
aan een vermeend Russisch en Cubaans expansionism e het hoofd te

bieden.Bovendien zullen maar weinig landen in Latijns-Amerika en
W est-Europa bereid zi
jn de VerenigdeStaten te steunen in hun pogingen om dejunta van ElSalvador in het zadelte houden.Een grootscheepse inzetvan diplomatieke middelen ten behoeve van een derge-

lijkimpopulairen repressiefregimekan alleen maarvoortkomen uiteen
gebrekkige strategie,die op volledig verkeerde uitgangspunten gefun-

deerd is.De politiek van deVerenigdeStatenjegenszowelElSalvador
alsheelMidden-Amerika zou in de eersteplaatsgericàtmoetenzi
jn op
het zoeken naar duurzame oplossingen voor sociale en economische
problemen ;in de tweede plaats op het tot stand brengen van minder
hegem onistische interam erikaanse verhoudingen;in de derde plaats op
het bevorderen van democratische regeringen en rechtvaardiger eco-

nomische structuren ;in de vierde plaatsop de voorkeur voor politieke
in plaats van militaire oplossingen voor politieke problemen ;en in de

vijfdeen laatsteplaatsop hetverhinderen ofbinnen deperken houden
van Russische en Cubaanse inmenging in de regio.
Om die Russische of Cubaanse inmenging in M idden-Amerika tegen te
gaan moeten deVerenigdeStaten de vreedzame socialeveranderingen in

dezeregio trachtentebevorderen.Zi
jzoudenditin ElSalvadorkunnen
doen doorverstandig gebruik te maken van de economische en militaire

hulp,zonderwelkedejuntaimmersnietkanoverleven.Dejuntaheeftwel
voormaart 1982 verkiezingen aangekondigd m aarde Verenigde Staten
zouden hun invloed m oeten aanwenden om deze verkiezingen te ver-

vroegenenervoortezorgendatzeeerli
jkverlopen.Demogeli
jkedaarmee
verbonden voordelen zi
jn:degematigde elementen in hetoppositionele
DemocratischRevolutionairFront(FDR)zullenwaarschi
jnli
jkbereidzijn
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deeltenemen aanvrijeverkiezingenonderinternationaaltoezicht,zodat
een dialoog kan worden gevoerd meteen nietonbelangri
jk deelvan de
oppositie;vervolgenszullen echtvrijeverkiezingennaeen overwinning
van dechristen-democraten dejuntalegitimeren ofna een overwinning
van deoppositie waarschijëi
jk een vreedzame overdrachtvan de macht
mogelijkmaken;tenslottezou hetkoppelen van deAmerikaanseeconomischeenmilitairehulpaanvri
jeverkiezingen een explicieteaanwi
jzing
inhouden van devoorkeurvandeVerenigdeStaten voorhetherstelvan de
democratie.Deinternationalesteun voordezepolitiekeoplossingvanhet

cov ictinElSalvadorisbi
jzondergrootmaardeVerenigdeStatenkiezen
nogsteedsvoorderepressiedoordejuntaen een militaireoplossing.Op
langetermi
jn echterkanhetbedwingen van debinnenlandseonderdrukkingdoorbevriendebuitenlandse regimesbelangri
jkerzijn voorhetbehoudvandeW estersevdjhedendanhetmetwapengeweldindammenvan
een Russische en Cubaanse invloed,die im mersenkelhetgevolg isvan

juistdiezelfde onderdrukking.
De verkiezing van een dem ocratische regering is een essentiële voorwaardevoordetotstandkomingvan een meerrechtvaardigeeconomische
structuurin ElSalvador.Financiëleen technischehulp van de Verenigde

StatenenandereWesterselandenkandezenoodzakeli
jkeherstm cturering
vandeeconomiebevorderen,vooralwanneerzi
jexplicietwordtgegeven
a1seen stimulansvoorhethoudenvan vrijeverkiezingen eneen herstel
van de dem ocratie.O .i.is het potentieelvoor een politieke oplossing

nogaanwezig maarhetwordtdan weldehoogstetijd datdeVerenigde
Staten hun verantwoordelijkheid beselen en hun energie niet langer
verbruiken in oefeningenvan anti-communistische hysterie.Een actieve

rolvan de Verenigde Staten bi
jhetvinden van een politiekeoplossing
zou tenslotte ook de ongerustheid van M exico wegnemen overdeAm e-

rikaanseinmenging in E1Salvador.Een niet-hegemonistische blijk van
Amerikaans leiderschap scheptnieuwe mogelijkheden om degrootste
knelpunten in de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en M exico im migratie,handel en energie - totbeider tevredenheid op te lossen.
Zodoende zouden de Verenigde Staten veelgoodwillkunnen winnen in

Lati
jns-Amerikaen derestvan deDerdeWereld,terwijldepolitiek van
escalerende interventie en militaire ondersteuning die nu door de regering-Reagan wordtgevolgd,de Verenigde Staten ernstige schade berokkent.
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Angstvoor revolutie

DeVerenigdeStatenzullenhoedanookeenbelangrijkerolbli
jvenspelen
in ElSalvadoren Midden-Amerika.Erisechtereen beslissend verschil
tussen de regering-carter,die op debescherming van de mensenrechten
en hetvinden van een politiekeoplossingdenadruk legde,en deregeringReagan,die - althans voorlopig - een militaire oplossing alshetenig

mogelijkantwoordopderevolutieziet.MetuitzonderingvandzAlliance
/brProgressisangstvoorderevolutiesteedsdeleidraadgeweestvande
AmerikaansepolitiekjegensLatijns-Amerika:inhunaieervanpolitieke
ensocialeveranderingensteundendeVerenigdeStatenonvoorwaardelijk
dictaturen en kleine economische elites.Doormetdezetraditietebreken
en tepogen een niet-com munistischm odelvoorradicaleveranderingen te

ontwikkelen had deregering-cartereen verstandige politiekjegensLati
jns-Amerikagevoerd.Deregering-Reaganechterkanofwi1hetkarakter
van een revolutie nietonderkennen,Zi
j plaatstalle problemen in de
contextvandeOost-Westverhoudingenschi
jntniettebeseffendatrevolutiesookzonderhetbestaanvandeSovjet-unieenCubaplaatsvinden.ln
ElSalvadorisnu,naarhetzich laataanzien,een authentiekerevolutieaan
degang en deregering-Reaganm eentnogsteedsopditcomplexeprobleem
te kunnen antwoorden methetopleggen van een militaire oplossing.De
Verenigde Staten hebben echter niets op te leggen,maar kunnen alleen

hulp bieden bijhetvinden van een oplossing.De situatiein ElSalvador
moetin beginseldoordeSalvadorianen zelfworden opgelost,wi1hetland
niethetAfghanistan van de V erenigde Staten worden.
De Verenigde Staten moeten in El Salvador sociale en economische
veranderingen helpen bewerkstelligen véörhettelaatis.Daartoe hebben

zi
j nu de gelegenheid.Ondanks alle terreur van hetlegeris er in El
Salvadorgeen sprakevan een vedoeilijkedictatuur.
De huidige regering teltonderhaarleden oprechte dem ocraten,die naar
diepgaandeverandering streven.ln termen van sociaal-economischehervormingengesproken,heeftElSalvadornieteenseengematigdem aareen

radicaleregering.Zijheeftdeeconomischeelitevanhaarmachtberoofd
en onder meer de banken en de exportsector genationaliseerd.Tussen

Ungo,de leider van hetDemocratisch RevolutionairFront(FDR),en
president Duarte bestaat eigenlijk weinig verschil en beide mannen
zouden,alszijelkaarkonden ontmoeten,hetsneleenskunnen worden.
Beiden zijn in harten nieren democru tenvangoedewil,m>roefenen
helaasweinig controle uitoverhun legers.
De politieke geschiedenisvan de regering in ElSalvadorgedurende het
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afgelopen jaaris ereen geweestvan stri
jd doorde burgerleden van de
regeringom meergreepop demilitairen tekrijgen.Demilitairen nemen
uiteindelijk allebeslissingen en zijn sterktegen snelleveranderingen gekant.Onderde regering-carterwerd depositievan deburgerleden enigs-

zinsversterkt,maarde koers van de regering-Reagan ondermijnthun
positie en dri
jftde regering opnieuw naarrechts.Erzijn militairen op
sleutelpostendieafstand willen doenvan hunmacht,m aardevoortgezette
wapenhulp en de loskoppeling daarvan doorde regering-Reagan van de
behartiging van de mensenrechten maaktdekansklein datdie militairen

datook werkeli
jkzullen doen.
DeMiddenamerikanen moetenhunproblemenzelfoplossen,daarbijgesteunddooreconomischehulpvandeVerenigdeStaten.Zolang echterde

regering-Reagan haarhuidigekoersbli
jftvolgen kan men nauwelijksoptimistisch zijnoverdetoekomst.HelMswijstnietserop,datderegeringReagan op kortetermi
jn haarstandpunten zalwi
jzigen.
Guatem ala
Nu de verkiezingen van maart 1982 in Guatemala naderen,nemen de
guerrilla-activiteiten toe.De guerrilla'svandelinkervleugel- tienjaar
geleden geheelverdwenen - waren in staatterug te keren om drie redenen:hetradicalismevandeR.K .kerk,hetvermogenvandeguerrilla'som

delndianentemobiliseren,en deonvermijdelijkeweerslagvangebeurtenissen eldersin M idden-Amerika.Van de vierlinkse guerrillagroeperingen in Guatemalahebbendeguerrilla'svan dearmenen deorganisatievan
gewapende burgers de grootste aanhang onder de lndianen.Alhoewel
Amerikaanse functionarissen hopen op een politieke oplossing rond de

verkiezingenvanmaall1982,kanmenmoeilijkaannemendatdesituatiein
Guatemala in de komende maanden zodanig zou kunnen veranderen dat

verkiezingen ook maar enigszins geloofwaardig zullen zi
jn.De meest
linkse groeperingen zagen na hetbedrog van 1974 ervan afom verkiezingen alseen politiek wapen te beschouwen.De moorden op vakbonds-en
boerenleiders hebben populaire organisatiesgedwongen ondergrondste

gaan.Nuhetpolitiekecentrum feiteli
jkverdwenenis,zullendeverkiezingen zeerwaarschijnlijk uitlopen Op weereen greep naarde machtvan
rechts.Men rekentnaastLucas,Maria SandovalAlarcön,hoofd van de

rechtsenationalebevri
jdingsbeweging(MLN)enArana- om zijnkrachtige onderdrukking van de linksen bijgenaamd 'de jakhals'- totde
kanshebbers.
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De werkelijke test voor het Midden-Amerika-beleid van de regeringReagan zalGuatemala zi
jn en nietElSalvador.ln tegenstelling metEl
Salvador,waardebetrokkenheidvanderegerendejuntaophetgebiedvan
democratie en sociale hervorming bli
jkt,is de militaire dictatuur in
Guatemala onvermurwbaar in haarverzettegen hervorm ing.M ag W as-

hingtonnogzogevoeligzijnvoorGuatemala'santi-communisme,hetkan
zich nietpermitteren de wrede onderdrukking te negeren.Voor de Verenigde Staten is communistische inmenging van buitenaf geen excuus
voorinmenging in Guatemala.ln tegenstelling metrecente beweringen
van hetAmerikaanse ministerie van buitenlandse zaken,werden de re-

belleninGuatemalanietgecreëerddoorCubaanseagenten,nochdagenzi
j
de Verenigde Staten uit.De enige manier waarop de regering-Reagan

herhalingvanfoutenuithetverledenkanvermi
jdenistelatenziendatzi
j
zich verzettegenhetdoorhetregim egesteundeterrorisme.DeVerenigde

StatenzullenslechtsstabiliteitoplangetermijninGuatemalabereiken,als
zijvandethansregerendegroeperingin Guatemalaconcessiesvanbetekeniskunnen afdwingen.De regering in W ashington zou haar plannen

betreffendemilitairebijstand moetenlatenvaren.Doorvooronbepaalde
ti
jddemilitairetoevoeraftesni
jden,kanhetlegererwellichttoeworden
gebrachtzi
jnreactionairebeleid teherzien.Communistischeinmenging
zou diplomatiek en nietmilitairbestreden moeten worden.De regerende

groeperingenwetenbestdatzijzichtotniemandanderskunnenwenden,
mochtenzi
jeenconservatieveAmerikaanseregeringvanzichvervreemden.Voordekeuzegesteldtusseneenconfrontatiemetvi
jandiggezinde
VerenigdeStaten enhetinvoerenvan hervormingen,zouden deleidersin
Guatemala - weliswaarmettegenzin - hetlaatste kunneh accepteren.

DehuidigeimpasseiseenbewijsvanhetfalenvanhetAmerikaansebeleid
inhetverledeneneentekenvandebi
jziendheidvandeVerenigdeStaten
in M idden-Amerika.De Verenigde Staten zouden een consequentbeleid
moeten bepalen in plu tsvan- vaaktel> t- tereageren op noodtoestan-

den.InGuatemalaisveranderingonvermijdeli
jk.Dekwestieisechterniet
hoe die verandering te voorkomen,maarwelhoe ze te begeleiden.H et
probleem isdathetvoordeVerenigdeStaten weleenstelaatzou kunnen

zijn om daarin een constructieverolte spelen.
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Seam us H eaney
Een apologie voor het dichten
Hugo Roelaers

DediscussiesoverIiteratuurenengagementzijndeIaatstejarenwatgeluwd.
Uithetpubliekedebatzijnzeverhuisdnaargespecialiseerdeseminaries.De
explosieve term 'engagement' moest hierbij de plaats ruimen voor de
neutralevraagnaarde'wisselwerkingtussen literatuuren deoverigemaat-

schappelijke verschijnselen'.Opvallend isdat ook in hetheetst van de
controverse de poëziewatbuiten schotisgebleven,wantde kritiek richtte
zich vooralop de roman en hettheater.

Eeninteressantvoorbeeldvandemogelijkebijdragevandepoëzietothet
debat is in de Engelse literaire wereld het ietwat marginaal gebleven

tijdschriftStand,en sprekend isook de titeldiedehoofdredacteurJon
Silkin gafaan een anthologie van geëngageerde poëzie:Poetry t?f the
ct??nr??ï//c# individual.De manierwaarop de middenterm doorde buiten-

termeninlabielevenwichtwordtgehouden,Iijkttesuggererendatpoëzie
slechtsindirectgeëngageerdkanzijnendannogwelviahetindividu.Het
bli
jftdaarbi
jergvaagwaaropditengagement,deze betrokkenheid eigenlijk slaat.
Een zekere objectiviteitgebiedtonsdeterm engagementmetevenveel
rechtaan te wenden voor een betrokkenheid op de politieke en sociale

actualiteita1svooreen begaan zi
jn metdieervaringsgebieden diejuist
doordie actualiteitworden verdrongen.
lnhetgevalvan deN oordiersedichterSeam usHeaney wordtditdilemma
heelscherp gesteld.De politieke en socialetoestand dwingthem toteen

directestellingname.Vanuitditoogpuntkanzijnverhuisnaarhetrustieke
W icklow in de lerseRepubliek alleen maarop een vluchtlijken.Welke
apologiehi
jvoorzijnpoëziedan nogkan aanvoeren,zouden weaande
hand van enkelegedichten willen verduidelijken.
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Seamus Heaney (t'1939)
'lk ben geboren op een boerderijin County Derry in 1939.Mijn
opleiding kreegik in StColumb'sCollege,Derry en Queen'sUniversity,Belfast.lkbegonteschrijventoenikbegonlestegeven.lk
verondersteldatik op eendood puntzaten datik indegedichten de
balans begon op te maken'l.

ln ditbeknoptcurriculum lijktelk woord afgewogen om onderliggendetegenstellingenin dehand te houden:een landeli
jkeplek in
hetgeïndustrialiseerdeUlster,'Derry'eennaam a1seentijdbom,de
katholieke sfeer van een provinciale school en de academ ische

edknisvanhetVerenigdKoninkrijk.lnditdeelvandewereldlegtde
etymologievan plaatsnamen en eigennamen oeroudewortelsbloot:

'Onzeboerderi
jheetteMossbawn.Moss(veen),eenSchotswoord,
waarschi
jnli
jkdoordePlantersnaarUlstergebracht...enbawn,de
naam die de Engelse kolonisten aan hun versterkte boerderi
jen
gaven.maarzoalswi
jhetuitsprakenbetekenthetin Gaelic''wit''.
Indelettergrepenvan mi
jnhuiszieikeenmetafoorvoordegespletencultuurvan Ulster'z.Detaalzelfverraadteendubbeleoorsprong

dieHeaneyook herkentindevormingvanzijnliteraire smaak.Er
zi
jndemythen,legendenenvolksverhalendiehunneerslagvonden
in lerse volksliederen en ri
jmpjes en spontaan worden eigen gemaakten daarnaastde literaire taal,de beschaafde uiting van de
klassieke canon van de Engelse poëzie,'een soort opgedrongen
voeding'3.

Detitelvan Heaney'seerste bundelDeath of a Naturalist(1966)
verraadteen keerpunt:weg van hetnaturalism e.ln Doorinto the

Dark(1969)voerthi
jdelokalegebruikenoptoteen exemplarische
ritus.Wintering Out(1972)biedtde lezereen mythologisch landschapontdaan vanzijnparticulieregebondenheidaanti
jd,plaatsen
individu.DeachtergrondvooçNorth(1975)wordtgevormddoorde
sectaire tegenstellingen in Ulster,deactualiteitdaarvan wordtech-

tergetemperdinhetlichtvanlerlandsverleden.Zijnjongstebundel
Fieldwork(1979)verwoordtdespanningtussenhetdageli
jksgeweld
lG.Summertield(ed.),Worlds.Sevenmodernpoets,Penguin,1979,p.92.
2 S.Heaney,Preoccupations,Faber.Londen,1980,p.35.
3 ldem,p.26.
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dathetleven in zi
jn ban houdten Heaney'splaatsalsdichter.
lndeeerstebundelszi
jnsporenteherkennenvanIersedichtersdie
Heaneya1szi
jnleermeestersbeschouwt:PatrickKavanaghenJohn
Montague.Detaalvanzijnlaterebundelsheeftdevevjningondergaanvanzijngrotevoorbeelden:G.M.HopkinsenRobertLowell.
H eaney's eigen poëtische stem tussen de Ulster Poets werd van

meetafaan erkend en metprijzen gehonoreerd.Samen metTed
Hughesen Philip Larkin behoorthijnu zelftotde semi-om ciële
canon van de hedendaagse Britse Poëzie.

lnhetbeginvandejarenzeventiggafHeaneyzijnjobalslecturerin
English at Queen's op en verhuisde naar Glanmore in County
W icklow (Eire),'vastbesloten depoëtischepraxismeercentraalte
stellenin mi
jnleven'4.ZijnverblijfBerkeley(Californië)a1sPoetin
Residence ishiervan een bevestiging.Sindsdien heeftnietalleende

poëziezijnaandachtopgeëist,hijgeraakteookmeerenmeerbekend
doorzi
jnlezingen,boekbesprekingenen kritieken.Eenuitgebreide
keuzedaarvan vindtmengebundeldinPreoccupations(1980).Zi
jn
werk wordtuitgegeven door Faberand Faber,Londen.
4 ldem,p.l3.

D elven in het verleden

Engamenten betrokkenheid lijken voorde dichterHeaney in de eerste
plaatstebestaan in een zich bekennen totzi
jn nfkomst,en meerin het
bi
jzonderin hetamrmeren van de continuïteittussen zi
jn dichterlijke
toeleg en dearbeid die hetleven vanvroegeregeneratiesvorm gaf.In dit
opzichtstaathetgedichtDigging alseen SOOX Programmaverklaring aan

hetbeginvan zi
jn eerstebundel.
Digging
Between my sngerand my thumb
The squatpen rests;Snug as a gun.
Underm y window,a clean rasping sound
W hen the spade sinksinto gravelly ground :
M y father,digging.llook down
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Tillhis straining rump among the tlowerbeds
Bends low,comes up twenty years away
Stooping in rhythm through potato drills
W here he was digging.
The coarse boot nestled on the lug,the shaft
Againstthe inside knee was levered firm ly.
H e rooted outtalltops,buried the brightedge deep
To scatternew potatoesthatwe picked
Loving theircoolhardness in ourhands.

By God,the old man could handle a spade.
Justlike hisold man.
M y grandfathercutmore turfin a day
Than any otherm an on Toner's bog.
Once l carried him milk in a bottle
Corked sloppily with paper.H e straightened up
To drink it,then fellto rightaway

Nickinjand slicingneatly,heavingsods
Over h1s shoulder,going down and down
For the good turf.Digging.

The cold smellofpotato mould,the squelch and slap
Ofsoggy peat,the curtcuts ofan edge
Through living roots awaken in my head.
Butl've no spade to follow men like them .
Between my snger and my thumb
The squatpen rests.
1'11dig with it.

Spitten

Tussen mijn vingeren mi
jn duim
Rustde plompe pen ;knus als een geweer.

Ondermi
jn raam ,een helderschurend geluid
Als de spade in de kiezelige grond zinkt:

Mi
jnvader,aanhetspitten.lkkijkneer
Totzi
jn gespannen romp tussen de bloembedden
Diep neerbuigt,rechtkomttwintigjaargeleden
Zich ritmisch buigend overaardappelbedden

Waarhi
jaanhetspittenwas.
M etde ruwe laars genesteld op de bladrand,zatde schacht

Tegen de binnenkantvan zijn kniein een vastegreep.
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Hi
jontworteldedoorgeschotentoppen,groefhetglanzendebladdiep in
Om jongeaardappelenoptescharren,diewi
jraapten.
Wi
jhielden van hun koudegladheid in onze handen.
Verdomd,de ouwe man wistmeteen spade om te gaan.

Juistzoalszi
jnouweman.
Mi
jngrootvaderstak meerturfin één dag
Dan welke m an ook in Tonersveen.
Eens bracht ik hem m elk in een fles

Slordiggekurktmetpapier.Hi
jkwam overeind
En dronk,dan ging hijweeraan deslag
Netjesdeschellenafstekend,zoden heffend
Overzi
jn schouder,dieperen diepergravend
Naarde goede turf.Spittend.

De koude geurvan aardappelschimmel,hetplenzend geplof
Van zompige turf,de bitse kerven van een snede

DoorIevende wortelsontwaken in mi
jn hoofd.
Maar ik heb geen spade om mensen van hun slag te volgen.

Tussen mi
jn vingeren mi
jn duim
Rustde plompe pen.
Ik zalerm ee spitten.

Destructuurvanhetgedichtmetzi
jn afwisselingvanlangereen kortere
strofen volgt de verschuivingen in de drie generaties.Digging is het
sleutelwoord datdegeneratiesmetelkaarverbindt.Dedetailopnam einde

openingsverzendoetwatkarikaturaalçsquat)enzelfsgrotesk(snug)aan.
Delezerwordtmeteen op zi
jn hoede gesteld tegen een alte idyllische
Iezingvan hetverleden.Ofscboonhetgedichtzichinvoegtinhetpastorale
genre,geeft de dichter toch'nergens toe aan een dromerige fantasie.
lntegendeel,in plaatsvanhem te doeninsluimeren,schudtdeherinnering
hem wakker.Deharmonievan arbeiden leven,zotreffendaangebrachtin
de beschrijving van hetlichaam dat de vorm aanneemt van hetyverk,

maaktdedichterbewustvan zijn schrijven alshandarbeid en tevensals
een levensopgave.H etdelven in hetverleden legtnietalleen een stuk

persoonli
jkefamiliegeschiedenisbloot,maarookdelevenspatronenvan
een nietgeïndustrialiseerde volksgemeenschap.

HetzelfdedoethetgedichtTheForge.Opheteerstegezichtli
jkthetde
verwoordingvaneennostalgischejeugdherinnering.Desonnetvorm,het
afgemetentaalgebruik en despaarzamebeelden staan erechterborg voor
datde verbeelding nietop holslaat.
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TheForge
AlIIknow is a doorinto the dark.
Outside,old axlesand iron hoops rusting ;
lnside,the ham mered anvil's short-pitched ring,
The unpredictable fantailofsparks
Orhiss when a new shoe toughens in water.
The anvilmustbe som ewhere in the centre,
Horned as a unicorn,at one end square,
Setthere imm ovable:an altar
W here he expends himself in shape and music.
Sometim es,leather-aproned,hairs in his nose,

HeIeansoutonthejamb,recallsaclatter
Ofhoofs where traffic istlashing in rows;
Then grunts and goes in,with a slam and nick
To beatrealiron out.to work the bellows.

De Smidse

Alwatmebi
jbli
jftis een deur naarhetdonker.
Buiten,ouwe assen en roestendei
jzeren hoepels:
Binnen,van het behamerde aanbeeld de hooggespannen toon,
De onvoorspelbare pauwestaartvan vonken

Ofeen sissen wanneereen nieuw hoetijzerhardtin water.
H etaanbeeld moetergensin het midden staan,
Gehoornd a1s een eenhoorn,aan één kantvierkant,

Daaronbeweeglijk geplant:een altaar
Waarhi
jzichuitlevertinvorm enklank.
Soms,in zi
jn leren voorschoot,haarindeneus,
Leunthijnaarbuiten tegen de deurstijl,herinnertzich een gekletter
Van hoeven waarnu verkeerin rijen voorbi
jiitst;
Dan gromthijen gaatnaarbinnen,met'n slag en 'n ruk
Om echti
jzerte beslaan,deblaasbalgente trekken.

Deverheerli
jkingvanhetlandelijkeambachtwordtinditgedichtookop
hetpoëtisch-technische vlak geëvenaard.De afwisseling van visuele en
auditieve impressiesrond hetstructureelcentraleversnegen :'invorm en
klank',getuigt immers van vakmanschap.Hetgedicht wordtbeheerst

doorhetcentrale beeld van hetaanbeeld,semantisch verri
jktdoorde
vergelijkingmetdeeenhoorn(connotatievan 'ietsuitzonderlijksen mysterieus')enverdermeteenaltaar(ritusvanhetoFer).Smedengetuigtvan
een uniek vakmanschapwaarindezin van hetleven zelfwordtuitgebeeld.

ln de slotverzen zinspeeltde dichterop de levensechte (real)waarden
(I1't?rk)diehetverleden onsaanreikt.Hetvisuelebeeld vanderustende
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sm id biedtgeen plaatsvoorgemoraliseer,maarmaaktdelezerwelbewust

vandekunstmatige wereld waarin hijvertoeft.
lneen commentaaropdebundelwaaruitditgedichtgenomenis,schri
jft
Heaney:'Toenikmi
jntweedebundelDoorintotheDark noemde,wilde
ikdaarmee verwi
jzen naardeopvatting datpoëzieeen soorttoegangis
naarhetbegraven leven vandegevoelensofeen uitgangervoor.W oorden

zelfzijn deuren:Janusis in zekere zin hun god,terugkijkend op een
vertakking van wortels en associaties en vooruitziend naareen verheldering van zin en betekenis'l.

Onverlosten verlostverleden

Uitdevoorgaandegedichtenbli
jktinderdu ddathethedenvoorHeaney
geen eindpuntis,maareen keerpunt.Hetverleden grijptreedsvooruit
naardetoekom st.Toch ishetverleden llietzondermeerlevengevend,het
bevatook een brok onverlostleven datg.
ten toekom stmeerbiedt.Het

gedichtLimbo bijvoorbeeld voertde lezal'terug naar een moreelen
godsdienstig gesanctioneerd wereldbeeld, klatvoor de mens volkomen
uitzichtloos is.
Limbo

Limblls

Fishermen atBallyshannon
Netted an infantlastnight
Along with the salm on.
An illegitimate spawning,

Vissers in Ballyshannon
Vingen een zuigeling vorige nacht
Sam en metde zalm .
Een onwettig gebroed,

A smallone thrown back
To the waters.Butl'm sure
As she stood in the shallows
Ducking him tenderly

Ondermaats,teruggeworpen
ln het water.Maar ik weetzekerdat
Toen ze in de poelen stond

Tillthe frozen knobs ofher wrists
W ere dead asthe gravel,
He was a minnow with hooks
Tearing heropen.

Totde bevrozen knobbels van 'r polsen
Doods waren als keien,

She waded in under
The sign of her cross.

Zi
jwaaddein onder

En hem zachtjesonderdompelde

Hi
jeen stekelbaarswasmethaken
Die haaropenkerfden.
Hetteken van hetkruis.

Seamus Heaney,Preoz'onupatitlns,London.1980,p.52.
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H e was hauled in with the ûsh.
N ow limbo willbe

Hi
jwerd opgehaald samen metdevis.
Nu zalde limbuszi
jn

A cold glitter ofsouls
Through some far briny zone.
Even Christ's palm s,unhealed,
Sm artand cannotfish there.

Een koude schittering van zielen
Door een ver zilt watervlak.
Zelfs Christus'palmen,ongeheeld,

Schri
jnen enkunnenernietvissen.

Dekortregeligeenritmischekwatri
jnenverlenenditgedichtdesfeervan
een ballade.Heaney schi
jntvooralin zi
jn bundelWintering Outeen
voorkeurtehebben voordezebondigestrofevorm metzi
jnafwisselend
ritmevantweeendrieklemtonen,waarbijassonantiesenalliteratiesregel
na regel accentueren. Hijzelf karakteriseert een stijl waarin de detailstructuurvan hetweefselhethaaltop hetpatroon,als'vrouwelijk'.
Eenanderkenmerk vandezestijl,datwijookterugvindeninditgedicht,
is zi
jn evocatieve eerder dan expressieve krachtz. Uitzonderlijk geslaagd in ditgedichtisdeverwevenheid van hetdagelijkseen hetgodsdienstige leven,in de hand gewerktdoor de geladen symboliek van het
vissen.
Cana Revisited biedt de lezer een beeld van verlost leven. Niet het
verleden op zichzelfbevatdie verlossing,maarhetheden in dem ate dat

wi
jdaarin hetverleden opnieuw gestalte geven.
Cana Revisited
No round-shouldered pitchers here,no stewards
To supervise consum ption or supplies
And waterlocked behind the taps im plies
No expectation of miraculous words.
Butin the bone-hooped womb,rising like yeast,
Virtue intactis waiting to be shown,

The consecration wondrous(being theirown)
A swhen the water reddened atthe feast.

Terugkeer naar Kana
Geen rond-geschouderde kruiken hier,geen dienaars
Om toezichtte houden op verbruik en toevoer
2 Preoccupations,p.88.
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En waterachterkranen gesloten roept
Geen verwachting op naar miraculeuze woorden.

Maarin degespannen hoepel-schoot,ri
jzend alsgst,
W achtongeschonden deugd om zich te tonen,

Deconsecratie wonderli
jk (zijzi
jn hetzel9
Zoalstoen waterrood werd op hetfeest.

Denegatiesindeeerstestrofemakenduideli
jkdatdevormenengebruiken
van hetheden zo goeda1sseen aansluiting meerbieden m ethetsymboolgeladen verleden.En toch ishetonsmensen gegeven in dezewereld zelf
een symboolte worden van scheppend levenen zo decontinuïteitmethet
verleden te herstellen.

O ntdekking van eigen identiteit

Deaangehaaldevoorbeeldentonenonseenpoëziedieaansluitingzoektbij
hetverleden.Deam biguïteitvan ditverleden steltde nu levende dichter

vooreen ongehoordeverantwoordelijkheid.Hijweetzich geroepen om
hetverleden opnieuw vruchtbaarte m aken voorhetheden.In heelwat

gedichtenreoecteertHeaneyopzi
jnopdrachtom alsdichtereenlevende
schakeltezi
jntussenverledenentoekomst.Uithetvolkgenomenentoch
nietvan het volk,gevorm d door de zeden en gewoonten van ditvolk,

ontdekthijin depoëzieeen vri
jbriefdie hethem mogeli
jk maaktonbelemmerd zijn weg te gaan.HetgedichtFreedman uitdebundelNorth
roeptdezeontdekking op alseen momentvan bevrijding.
Freedman

lndeed,î'
/Jv'
t?ry Q'omesaclrcs
-/to ï/5
-justi
flo'
ation in //'
lt?early Rtp/z7t/a Empire.
/bra man.
#t'
?r??a '/
p:/t'
k!$'
t'
??-#'raç'emightbe brought1$,///'
lfa thepl/c of t'
/v/#ct'
/tion,edul'ated t/nt/trainedint'
?craft()rt7
?profession,andtul-nedintot/useful
?'
zpt
a/n/pt
.
zr()fî'
t?t)
'/t
.
z/y.

-

R.H .Barrow :The Rom ans

Subjugated yearly underarches,
M anum itted by parchm entsand degrees,
M y murex was the purple dye oflents
On calendars allfastand abstinence.
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'

%lem ento h()ln()ql//t'
i
lpulk'is t?î
'.'
l would kneelto be im pressed by ashes,
A silk friction,a lightstipple ofdust
l was under thatthum b too Iike allm y caste.

One of the earth-starred denizens,indelibly,
I soughtthe m ark in vain on the groomed optimi:
Their estimating,census-taking eyes
Fastened on m y mouldy brow like lam preys.
The poetry arrived in that city-

Iwouldabjurea1lcantand self-pityAnd poetry wiped my brow and sped m e.
Now they willsay 1bite the hand thatfed me.

DeVrijgelatene
Slavernijkf
ym/inderdaad hetdichtsthtjhaarrechtvaardiging in hetvroege Romeinse S#k.
'wantiemand van een 'achterll
jk'raskon daardoorbinnengevoerd
l
f/t?rdta?linhetrl
ylderbeschaving,opgeleidengetraindineenvak()
fberoep,enzt?
omgevormd l'
t//r#ea toteen bruikbaarIid van demaatschappij.
R.H .Barrow :The Romans

Onderworpenjaarlijksonderbogen,
Vri
jgelatendoorperkamentenengraden,
Mi
jn kleurstofwashetpurpervandevasten
Kalendersvolkwatertem peren onthouding.
'M emento homo quia pulvis es.'
lk knielde om metasse te worden gemerkt,

Een zijden beroering,een lichtstipjestofIk zatook onderdieduim zoalsallen van mi
jn soort.
Een van de zwam achtige ingezetenen,onuitroeibaar,
Zochtik datwaarmerk tevergeefs op de keurige vooraanstaanden :
Hun m onsterende,keurende ogen

KleefdenM nmijn schimmeligvoorhoofdalsnegenogen.
Toen kwam de poëzie naar die stad-

lk ging allegeteem en zelfmedeli
jden afzwerenEndepoëziewistemi
jnvoorhoofdafengafmijspoed.
Nuzullenzezeggendatikdehandbijtdiemi
jheeftgevoed.
Hetcitaatbovenaan biedtde lezerde basism etafoorvan hetgedicht:de

tegenstellingmeester-slnaf,waarbi
jdeslnnfinHegeliaansezinalleenmaar
leeftvanuitdebegeertetewordenalszijnspiegelbeeld.Deonvrijesituatie
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lokaliseertzich voorde dichter in zi
jn schooljaren.De gelatiniseerde
woordvorm en in de eerste strofe bewerken haast ongemerkt de ver-

schuiving van een Romeinse(leesBritse)naareen Roomse(leeslerse)
context.Hetisuiteindelijk depoëziediedeslaafvrijkoopt,zijschenkt

hem een nieuw zellewustzi
jneneen nieuw elan.Dezenieuwegeboorte
druktzich uitin hetpoëtisch idioom van de laatste strofe,waarde eenlet-

tergrepigeen huiselijkewoorden schrilafstekentegendegemaniëreerde
sti
jlvan devorigestrofen.
ln een sonnetuitzi
jn laatste bundelField Ftprk biedtHeaney onseen
terugblikopdewegdiedepoëzievoorhem openlegde.Heaney isintussen

verhuisdnaarGlanmorein delerseRepubliek om naarzijneigenzeggen
zich uitsluitend tekunnen wijden aan depoëzie.Dezeexclusievekeuze
verantwoordthi
jinditgedicht,datalszijnpoëtischmanifestkangelden.
Glanmore Sonnets
Sensings,mountingsform the hiding places,
W ords entering almostthe sense of touch
Ferreting themselvesoutoftheir dark hutch'These things are not secrets butm ysteries,'
Oisin Kelly told me years ago
ln Belfast,hankering afterstone
Thatconnived with the chisel,as if the grain
Remembered whatthe mallettapped to know.
Then l landed in the hedge-schoolofGlanmore
And from the backs ofditcheshoped to raise
A voice caught back ofr slug-horn and slow chanter
Thatmightcontinue,hold,dispel,appease:
Vowels ploughed into other,opened ground,
Each verse returning like the plough turned round.

Glanm ore Sonnetten
Gevoelens,stuwingen uitde schuilplu tsen,
W oorden haastin hetbereik van de tastzin
W rongen zich uithun donkere krocht-

'Deze dingen zi
jn geen geheimen maarmysteries',
Zeime Oisin Kelly lang geleden
ln Belfast,op zoek naar steen

Diemetzi
jnbeitelzou samenspannen,alsofdeaders
Zich herinnerden watde hamer a kloppend wilde vernemen.
Toen belandde ik OP de haagschoolin Glanmore
En vanuitdiepe grachten hoopte ik
Een stem te verheffen gegrepen uittragehoorn en l
omepijp
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Diezoukunnenverdergeven,bewaren,uiteendri
jvenenbedaren:
Klinkers in elkaargeploegd,opengelegde grond,
Elk vers kerend,zoals een ploeg wordtgewend.

H etvakmanschap van Oisin Kelly,een beeldhouwer,biedtHeaney een

sleuteltothetverstaan van zijnpoëtischearbeid:'Bi
jhetdichten iseen
dichterbetrokken in eentweevoudigproces:m aken en ontdekken....Een

dichterbegintmettoelegophetvak,metaspiratiesdiehoofdzakelijkmet
hetmakenvandoenhebben'3.EldersnoemtHeaneyditeen'mannelijke
stijl',waarbijdepoëtischepraktijkbestaatineen 'bewustbedwingenen
controlerenvanhetmateriaal,eenwerkvanvormgeving'4.Maartegeli
jkertijd isde poëzie ook een ontdekken;hiervoorisgeen vakkennistoereikend,het is een soortkunde 'zoals de waterwichelaar en de ongeschooldemuzikant,mensen wierpolsenen vingerskrachtenontvangenen

debetekeniservan ontci
jferen's.
Bi
jhetkeerpuntvan hetsonnetontwaaktdedichteruitzi
jn reoectieen
toetsthijzijnpoëtischeprakti
jk hieren nu.Zijntaakiszichin dienstte
stellen van detaal,een eigen stem tevinden diedetegenstellingen erkent
en de spanningen uithoudt.Dichten iszich invoegen in een arbeidsproces
dat de m ens niet langer vervreemdtvan zi
jn natuurli
jke aanleg.Het
vormelozemateriaalwaaruitdepoëzieontgonnen wordtisalsdegronddie

wo
rdtbeploegd (de dubbelebetekenisvan hetlatijnseversus,waaraan
'
vers'isontleend,werktdeanalogiein dehandl6.

Toch wordtdeze functie van depoëzie nietalseen zekerheid geponeerd,

maaralseenhoopverwoord.Poëziemistbli
jkbaardetrefzekerheidvande
vakkennis,maarbezitweldevindingri
jkheiddiegepaardgaatmetkundigheidennatuurlijkeaanleg.Invroegereti
jdenverbeelddendevolkseliedjeszanger (The LastM um mer)en de waterwichelaar (The Diviner)deze
volksverbondenheid en het contact m et de onaangeboorde levenskrachten:'H un elegantie en gratie te leren op de tussenverdieping,halverwege de keldersvan hetzelfen de pleinen van de wereld errond,is

geweesten zalmijn streven zi
jn zolangik verdergametschri
jven'7.

3 Jeremy Robson (ed.),M odern Poetsin Focus,2,London,1973,p.101.
4 Preoccupations,p.88.
5 Modern Poetsin Fol.us,p.102.
6 Preoco'upations,p.65.
7 Modern #:4e/.
:in Focus.p.102.
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In naam van zijn volk
HetisalsofH eaney eerstzekerheid wilde hebben van dedraagkrachtvan

zijneigenstem,voordathijzeopdewoeligepleinenvanzi
jngeboorteland
lietweerklinken.Alvorensinnaam vanzijnvolktespreken,wenstehijde
wortelstebeproevendiehem metditvolkverbinden.Zijneerstepolitiek
geladengedichten zijndan ookhistorisch geïnspireerd.Requiem forthe
Croppiesbijvoorbeeldroeptdeherinneringopaandemislukteboerenopstandvan 1798.Despreekstem iseenboventijdeli
jk 'wij',datverledenen
heden,hetlotvan hetvolk en datvan de dichtermetelkaarverbindt.
Requiem forthe Croppies
The pockets of ourgreatcoats fullofbarleyNo kitchenson the run,no striking campW e moved quick and sudden in our own country.
The priestlay behind ditches with the tramp.
A people,hardly marching- on the hikeW e found new tactics happening each day :
W e'd cutthrough reins and riderwith the pike
And stam pede cattle into infantry,
Then retreatthrough hedges where cavalry mustbe thrown.
Until,on VinegarH ill,the fatalconclave.
Terraced thousands died,shaking scythesat cannon.
The hillside blushed,soaked in ourbroken wave.
They buried uswithoutshroud orcoffin
And in Augustthe barley grew up outofthe grave.

Requiem voor de rebellen
De zakken van onze m antels volgefstGeen veldkeukens,geen Iegerkamp-

Wi
jbewogen onssnelen snedig in onseigen land.
De pastoorlag achterde grachten metde vagebond.

Een volk,nauweli
jksop mars- maaroptrekVonden we een nieuwe tactiek voorelke dag:
W e regen paard en ruiteraan de hooivork

Enjoegen hetvee op alsinfanterie,
Dan volgde de terugtochtdoor hagen waarde cavalerie over viel.

Totdat,bijVinegarHill,hetfataleconclaaf.
Samengedreven stierven duizenden,zeisen naarde kanonnen
geheven.
De heuvelkleurde,zoog onze gebroken golf op.

Zi
jbegroeven onszonderdoodskleed ofkist
En in augustus schootgerstop uithetgraf.
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De dakvormige structuur van het sonnetonderli
jnthet ritme van de
'gebroken golfslag':de aanzwellende opstand gevolgd door de brutale

onderdrukking.Devi
jandkrijgtgeenindividueletrekken,maardetegenstellingen marsversustrek,ruitersversushooivork,cavalerieversusvee,
kanonnen versus zeisen, roepen de fatale confrontatie op van twee

krachten,diedegebondenheidaanplu tsenti
jdoverstijgt.Hetbeeldvan
de gerst- hetviaticum van de rebellen - verleentaan dit sam entreFen

(conclaag eensacraleenboventijdelijkedimensie.'Hetgedichtbeginten
eindigtmeteen beeld van deverrijzenis,geïnspireerd doorhetfeitdat
enkeleti
jdnadatderebellenineenmassagrafwarenbegraven,uitditgraf
jongegerstopschootdieontkiemdeuitdegerstkorrelsdiederebellen als
proviand in hun zakken m eedroegen'B.Hetgedichtwerd geschreven in

1966,hetvijftigsteherdenkingsjaarvandeEasterRising.NaarHeaney's
eigenzeggenverwi
jsthetimplicietnaarhetfeitdatinhetvri
jheidsjaar1798
hetzaadgezaaid werd voordePaasopstand van 1916.Profetischwordtdit

gedichtalsmenbeseftdatenkelemaandennahetverschijnenervaninde
bundelD/tprintotheDarkin 1969,dezelfdebloedigeconfrontatieopnieuw
een aanvang nam .

M ythisch bewustzijn
Requiem XyrtheCroppiesiseen keerpuntinHeaney'spoëtischbewustzi
jn:'Vandatogenblikafdeederzicheenverschuivingvoorindeopgave
die de poëzie aan mi
j stelde,in plaats van louter verbale beelden te
smeden, werd poëzie een zoeken naar beelden en symbolen die

beantwoorden aan ons menselijk lot'9.De nieuwe poëtische expressie
waarbi
jdetaaldeervaringfysiek tastbaarenpsychischvoelbaarmaakt,
herkentmen in hetgedichtAc/of Union uitde bundelNorth.De titel
verwijstnaardeinlijvingin 1800vanIerlandbijhetVerenigdKoninkrijk.
ln twee sonnetten die elkaarsspiegelbeeld vormen,worden verleden en
heden op elkaargeënt.Hethelegedichtwordtgedragendooreen,reedsin

detitelgesuggereerde metafoor:hetbedriegli
jke spelvan seksueleverleidingen veroveringen degroeivandeopgedrongen vruchtindemoederschoot.

8 Preoccupations,p.56.
9 Preoccupations,p.56.
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I

Actof Union

To-night,a srstmovement,a pulse,
Asifthe rain in bogland gathered head
To slip and oood :a bog-burst,
A gash breaking open the ferny bed.
Yourback isa5rm line ofeastern coast
And arms and legs are thrown
Beyond your gradualhills.Icaress
The heaving province where our pasthas grown.
lam the tallkingdom over your shoulder

Thatyou wold neithercajolenorignore.
Conquestisa lie.I grow older
Conceding your half-independentshore
W ithin whose borders now my legacy
Culminates inexorably.

A nd lam stillimperially
M ale,leaving you with the pain,
The rending processin the colony,
Thebatteringram ,theboom burstfrom within.
The act sprouted an obstinate sfth column
W hose stance isp owing unilateral.
His heartbeneath yourheartis a wardrum
Mustering force.His parasitical
And ignorantlittle sstsalready
Beat atyour borders and l know they're cocked
Atm e acrossthe water.No treaty
Iforesee willsalve completely your tracked
And stretchmarked body,the big pain
Thatleaves you raw,like opened ground,again.

D eV ereniging

Vannacht,een lichte rilling,een polsslag,
Alsofde regen in hetveen samenstroom de
Tot slib en vloed :een barstin hetveen,

Een snedediehetvarenbedopenri
jt.
Jerugiseen strakkelijnvanoostkust
En armen en benen gestrengeld
Overuw glooiende heuvelen.lk streel
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De deinende provincie waar onsverleden gegroeid is.

Ikben hetgrotekoninkri
jkoverjeschouder
Datjijnietwensttevleiennochtemiskennen.
Verovering is een leugen.Ouder wordend

Erken ikjouw half-ontvoogde kust
Binnen wiergrenzen mijn erfenisnu
Overbiddeli
jk aanwast.
11

En ik ben nog steedsvorsteli
jk
Manneli
jk,jouachterlatend metdepi
jn,
Hetverscheurend gebeuren in de kolonie,
Hetbeukende ram ,de bonkende barstvan binnenin.

Ded> d brachteen koppigevijfde kolonnevoort
Wieraanwezigheideenzi
jdigaanwast.
Zi
jnhartonderhetjouweiseenoorlogstrom
Diekrachtenmonstert.Zi
jn parasiete
En onwetendevuistjeskloppen reeds
Aanjouw grenzen.lk weetdatze
Tegen mi
jstaan geheven van overhetwater.Vangeen verdrag verwac
Dathetjouw afgejakkerd en gestriemd
Lichaam geheelzalhelen,de hevige pi
jn
Diejou rauw achterlaat,a1sOpengereten grond,Weer eens.
Opvallend in ditgedichtisH eaney's technisch meesterschap in hetsamensmeden van uiteenlopendebeelden(geogro sche,politieke,licham e-

lijke)rondeen centraalgebeuren.Deeenheid isgewaarborgddoordatde
fataleverhouding gezienwordtvanuithetdominerende standpuntvan de
iv guur.Naastde diversiteitvan beelden,is ereen uiteenlopende scala

van gevoelens en gemoedsstemmingen (opgewondenheid,tederheid,
saamhorigheid,bedreiging,onzekerheid,angst,onrust,wrevelenatkeer)
dietijdelijk bezworen wordendooreen bekentenisvan schuld (r.11)en
wroeging (r.25-28).Doorafstand te nemen van dedagelijkse actualiteit
slu gtHeaney erindeconfrontatiewaartoetweenatiesdèorhun geograti-

sche ligging en hun geschiedenisvoorbestemd zijn,een pre-historische
dim ensie te geven.De em otionele betrokkenheid op hetsectaire geweld
wordtzodoendevervangen doorwatM irceaEliadeeen mythischbewust-

zijnnoemt:een gevoelsmatigbeleefdelevenshoudingdiezichuitdruktin
een globaalgedrag tegenoverzi
jn lotsbestemming.De sectairegewelddaden kunnen dan geduid wordenalseen ritueleen dusrepetitievedrama-

tiseringvan ditmythischbewustzijn.
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H eelwat zogenaamde geëngageerde poëzie is vaak niets meer dan een
poging om derituelehandelingen en woorden in een nieuwevorm aan de

lezeraantebieden.Daarom slaagtzijermeestalnietin op hetspoorte
komen van de primaireervaringsgegevensdie in dezeritusworden uitgebeeld.Nochtans kan een veranderingsproces in deze rituele expressie
maarop gang worden gebracht,wanneerde mens weerin voeling komt

metdemotievenenoerbeeldendiezi
jndageli
jksdoenenlatenbepalen.Of
deherkenning van ditprimitievebewustzi
jn zalvolstaan om de hedendaagse werkelijkheid anderste gaan beleven,is een vraag waarop de
poëziehetantwoord schuldigmoetbli
jven.TochontslaatdezeonzekerheideendichteralsHeaneynietvanzi
jneigenlijketaak:hetmiskendeen
verborgenbewustzijninwoordenbeeld aanwezigtebrengen:'Ikvoelde
denoodzaak een krachtenveld teontwikkelenwaarbi
j...hetzoumogeli
jk
worden hetperspectief van de menseli
jke redelijkheid te integreren en
tevensaandereligieuzeintensiteitvanhetgeweldzi
jnbeklagenswaardige
authenticiteiten complexiteitteverlenen'lo.Samen metTheTollundM an

uitWintering OutstaatAt'/tf unitlnmodelvooreengeëngageerdepoëzie
die delezerwegvoertuiteen kortzichtigeen sectaire vooringenomenheid

enhem confronteertmetparadigma'sdiebepalendzi
jnvoorhetmenseli
jk
doen en laten in om heteven welke historische situatie.

'Whatismy apologyh)rpoetry?'vraagtHeaney zich afin een Van Zj
J*n
gedichtenll.Hetantwoord hierop geefthijzelfinzijn essayFeeling into
Words:'Devraagisalti
jdweer:''Welkverhaalheeftschoonheidopdeze
razerni
j''
?,enmi
jnantwoordis:''aangepasteemblemenvanonheil''aante
bieden'lz.M .a.w.doora1sdichteraan zi
jnlezersemblemen,archetypen
voortehouden diedeverborgen envaaknumineuzekrachten zichtbaaren
tastbaaraanwezig brengen.Daarvooris Heaney diep gaan delven in de
keldersvan hetonbewuste en in de catacomben van hetverleden, w aar
plaatsnamen,gewoonten, volksgebruiken en tenslotte de taal zelf de
wacht houden. De poëzie die door de verbeelding daaruit ontgonnen
wordt,draagtde sporen van archeologische vondsten :vaak geschonden,
maar soms ook heelgaaf- zoals voorwerpen opgehaald uitlerse tur-

tlagen - en altijd omgeven dooreen mysterieuze aantrekkingskracht.

I0 Prtltl(.'t.llpatitlns,pp.56-57.
llZie Fit'ld Ftl?-l.Glanmore x
ît?natz/.
:IX.
12 lï
h-etlt't-llpatitln-%,p.57.
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D e H anze herleeft
P.Krug

In 1980herdachtdeOverijsselsehoofdstadZwollehetfeitdatdebiuchop
van Utrechthaar 750 jaargeleden stadsrechten schonk.Bijde herdenkingsfœ sten kreeg debetekenisvan deHanzevoorZwolleeen extra accent.
Op dezogenaamdeHanze-'dagvaart'werden nietalleen herinneringen opgeroepen aan deze EEG avant-la-lettre,maarbovendien werd besloten de
Hanzegedachte nieuw Ieven in te blazen d* rde Hanzevergaderingen in de
toekomstte continueren.Hierdoor kregen de Hanzefeesten in Zwolle een
ma r dan regionale betekenis.

Ontwikkeling van de Hanze
H etwoord 'Hanze'(DuitsHanseofHansa)werdoorspronkeli
jkgebruikt
voor verenigingen van kooplieden ter verdediging van gemeenschappelijkebelangen in hetbuitenland.Zo kende men deVlaamse Hanze van
Londen,welke kooplieden omvatte die handeldreven op Engeland en
Schotland,o.m .uitBrugge,Dam m e,A ardenburg,en Ieper.DeH anzeder
XVlIl Steden was een groepering van handelaren uit Vlaanderen en

Noord-Frankrijk,die zich richtten op de exportvan produkten van de
lakennijverheidop demarkten van Champagne.DezebeideHanzengeraakten echterreedstegen heteinde van de 13e eeuw in verval.Een veel
langeregeschiedeniswasdeDuitse Hanze beschoren.Hierin waren aan-

vankelijk handelaren uitNoord-Duitsland verenigd.Uithetsamengaan
van Hanzen uit Lùbeck, Bremen,Hamburg en andere Duitse steden
ontstond langzamerhand deze 'Dudesche'ofDuitse Hanze.Stadsbestu-

ren kregen hierin steeds meer invloed zodaterop den duureigenli
jk
Sprake WaS Van een Stedenhanze.
ln 1241had Lùbeck een verbond gesloten metHamburg terbescherming
van de handeltussen Noord-en Oostzee.In 1256,dat weIbeschouwd

wordtals hetgeboortejaarvan de Duitse Hanze,vond erin Wismar
overleg plaatstussen de steden Lùbeck,Hamburg,Rostock,Liinebtll.
g.
Stralsund en W ismar.Andere steden zoals Danzig,Elbing,Kulm ,Ko-
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ningsbergen,Thorn,Riga,Dorpat,Reval(thansTallin,inEstland)sloten
zichbijdeHanzeaan,waardoorin hetoostelijkdeelvanhetOostzeegebied de Duitse economische en culturele invloed zich steeds meerdeed

gelden.ln de 13eeeuw had Lùbeck in Wisbyop Gotland eenbelangrijk
steunpuntvoorde handelgevestigd.ln 1398 kwam hetStecknitzkanaal
van deTravetotde Elbetotstand waardoorhettransporttewatervande

NoordzeenaardeOostzeeaanzienli
jk werdvergemakkeli
jkt.
HanzekantorenontstondeninBrugge(aanvankelijkvooralvoordelakenhandel),in Londen (de Staalhog,in hetNoorse Bergen en zelfsin het
RussischeNowgorod(deSt.Peterhog.Lubecktradvanafhetbeginop als
deongekroondekoningin van deHanzesteden.Om dedriej> ren soms
jaarli
jksvondeenzogenaamdeHanze-'dagvaart'plaats,eenvergadering
van Hanzesteden.VaneenstatuutvandeHanzekonnauwelijksgesproken worden.Gemeenschappeli
jkebelangenvormden eenhechtereband
dan statuten en reglementen. De H anzeliga heeft dan ook ruim vier

eeuwenstandkunnenhoudenookalvieldebloeiti
jdongetwi
jfeldinde14e
eetlW .

Brugge en de H anze

ln degeschiedenis van de Hanze heeftBrugge een belangrijke rolgespeeld.De stad waszelfgeen lid van deHanze,maarhad alsstapelplaats

voorhetgehelegebiedvandeNederlandeneenuiterstbelangrijkefunctie.
Dewaterwegenwarenindemiddeleeuwendegemakkelijksteenveiligste
handelsverbindingen en hieraan dankten havensteden als Brugge hun
bloei. Bovendien was Brugge gunstig gelegen aan het Zwin, op het

kruispunt van de belangrijke handelswegen van Noord- naar ZuidEuropa,vanVlaanderennaarEngelandenvan VlaanderennaarhetRi
jngebiedendeOostzee.Delakenweverijenlaterdetapi
jtweveri
jin Vlaanderen bloeiden.Zelfsin hetRussische Nowgorod wasergrote vraag naar
Vlaam slaken.ln de beroemde W awelburchtin Krakau treftmen thans

nog Vlaamse tapijten aan.De handelwerd bevorderd doordeontwikkeling van de wisselhandelen hetinternationale geldverkeer sinds 1300.

Italiaanseboekhoudmethoden brachten een aanzienlijke verbetering in
hethandelsverkeer.Dejaarmarkten,o.m.in Brugge,werden hetmiddelpuntvan een zich snelontwikkelendehandel.Handelaren uitVenetië,

deDuitse Ri
jnsteden,PolenenScandinaviëverhandelden hierdemeest
uiteenlopende produkten. Duitsers, Scandinaviërs en Nederlanders

maaktenin Bruggekennismetvecjndeltaliaanseprodukten alszijdeen
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metspeceri
jen alspeper,kaneelen gember,die doorArabische kooplieden naarhetM iddellandseZeegebied waren aangevoerd.Hoegrootde
betekenisvan Bruggewas,bleek weluithetfeitdatde stad aan hetZwin

doorDantein zi
jn Goddeli
jkeComediewordtgenoemd (in de 15dezang
van hetInferno).Bruggekreeg een nieuweglansdoordebeslissing van
hertog Filips de Goede om hier kortvoor 1430 het Prinsenhof te laten
bouwen,waar schitterende feesten werden gegeven.ln 1430 werd eveneens de Orde van het Gulden Vliesgesticht.Brugge werd hetcentrum
van Vlaam sekunstenoefendemetiguren alsJan van Eyckinvloed uitop
de gehele W est- en Noordeuropese schilderkunst.Schilders als Petrus
Christus uit Baarle,de Duitser Hans M emlinc en de Hollander Gerard

David (uitOudewater)trokkennaarBrugge.Dekoopliedenvergaderden
in hetfraaie gotische Hanzehuis,gebouwd in dejaren 1478 tot 1481.
H elaasgeraakteditlaterin vervalen werd aan heteindevande 18e eeuw

grotendeelsafgebroken.Enkeleschamelerestanten zijn nogaanwezig.
OndanksdegrotevoordelendieBruggevoordehanzeaten bood,ontstondenertochverschillendemalenernstigecov icten,vooraloverschending
vanH anze-privileges,gepleegd doorBrugseautoriteiten ofdoorambtenaren van de graaf van Vlaanderen. Dit leidde ertoe,dat de Hanze het

kantoorenige malen naarde Noordeli
jke Nederlanden verplu tste.Na
enkelejaren keerde men echtersteedsweerterug naarde stad M n het
Zwin.Bruggebleefeen aantrekkeli
jke vestigingsplaats.ln de 15eeeuw
verminderdedebetekenisvandeze Vlaamsehavenplaats.Toch toondede

stadnogzijnoudegloriebi
j'debli
jdeincomste'vanKareldeStouteenzi
jn
jongegemalin Margarethavan York.Ookdehanzeaten,dezgn.'Oosterlingen',reden naastdeandere 'natiën'in destoetmee.Achtereenvolgens
zag men in deze cavalcade de Venetiaanse kooplieden 'met cramoisin
iuweelgekleed en dedienaarsm etrood laken',dan die van Florencem et
't'sestig gelyke voetknegten metblauwe kleederen,alle hunne peerden
waerenbehangenm etwitsatyn,'twelkemetblauw ouweelgeboord was',
dan de Spaanse kooplieden,gekleed in ''tvioletdamast,een iderhadde
agterzigeenepagiete voet',vervolgensde 'Negotianten van Genua met
violettelakenkleederen'endan de'Oosterlingen','ook inviolettekleederen,doende insgelyks t'sestig brandende tortsen voorhun dragen
Oorzaak vanhetvervalvan Bruggewasnietin deeersteplaatsdeverzandingvanhetZwin maarveeleerdeachteruitgang van deVlaam selakenindustrie a1sgevolg van de Engelse en Hollandse concurrentie.Ook werd
het gebruik van grotere schepen voor Brugge en Damme noodlottig.

Voortsverslechterdedeeconomischeconjunctuur.Antwerpenwerdeen
steeds gevaarlijker concurrent.Niet verwonderli
jk is dan ook datde
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hanzeaten besloten hun kantoor in 1553 naar de Scheldestad over te
plu tsen.Hierverreesin 1569éenindrukwekkendH anzehuis,het'Domus
Hansae Teutonicae SacriRomaniImperii',gebouwd door Cornelis de

Vriendt.Helaaswerddit'OostersHuis'najaren vanvervalin 1893door
brand verwoest.

Noordnederlandse H anzesteden
De steden langs de Zuiderzee en de Gelderse llsselhebben in de ge-

schiedenisvan de Hanzeeen belangrijkerolgespeeld.
Door de llsselen de Overijsselse Vechtwaren deze steden met het
Westfaalseachterland(eenbelangri
jkeproducentvanlinnen!)enookmet
de verschillende Rijnsteden,waaronder Keulen,verbonden.Over de
Zuiderzee voeren schepen naarEngeland,Scandinavië en de Oostzee.
In hetIlsselgebied speelden in de 14eeeuw viersteden,metnameDeven-

ter,Zutphen,Harderwijken Elburga1sleden van deHanzeeenbelangrijkerol.In detweedehelftvan de 14eeeuw had Kampen deze steden
echter overvleugeld.De opkom st van Kam pen was te danken aan de
deelnam eaande'ommelandsvaart',dezeevaartom Kaap Skagenen door
de Sontnaarde Oostzee.ln 1495verhiefkeizerM aximiliaan Kampen tot

keizerlijke vrije Rijksstad.Reedsin hetmidden van de 14e eeuw was
Kampen nà Bruggedebelangrijkste Europesehaven.Doorverzanding
van dellsselm ond in de 15eeeuw waseen economischeteruggangonver-

mijdelijk.Bovendien werd in de 16e en 17e eeuw de positie van deze
llsselstad verzwaktdoorde concurrentie van de Hollandse steden.
N aK am pen w asD eventeraanvankeli
jkdebelangrijkstehandelsstadaan
de llssel.ln de 15eeeuw gi
ngdehandelhierachteruitmaardank zi
jzi
jn

jaarmarkten vijf maalperjaar kon Deventer zi
jn positie handhaven.
Zwolle,geenIlsselstad(deverbindingkwam eerstin 1819totstandmetde
aanleg van de W illemsvaart),maargelegen aan hetZwarte W ater,had
dankzi
jdeOverijsselseVechteenverbindingmetWestfalen.VanZwolle
isbekend,datdeze stad in 1407opgenomen werdindeH anze,maarhieris

ongetwi
jfeld sprakevaneenheropname.Nijmegenslootzichin 1402aan,
Kampen eerst in 1441,maar ook hier kan gesproken worden van een
heropname.Stavoren was reeds aan het begin van de l5e eeuw Hanzestad,Arnhem en Roermond werden evenalsKampen in 1441opgeno-

men.Zijwaren de laatste grotere Nederlandse steden die tothetHanzeverbond toetraden.Latervolgden nog kleinere steden a1s Doesburg,
Venlo en Bolsward.
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Sinds de 15e eeuw werden dertien Noordnederlandse steden als volberechtigde Hanzesteden erkend:allereerst Zwolle en de llsselsteden

Kampen,Deventer,Zutphen,die samen metHarderwijk,Stavoren en
Elburgbekend warenalsdeZuiderzeesteden,voortsGroningen,Ni
jmegen,Arnhem .Roermond,Venlo en Bolsward.

Overhetkaraktervan de Hanze-handelnog hetvolgende.De visseri
j
(haring en kabel
jauw)vormdeeen belangrijke bron van inkomsten van
verschillendesteden.DelandenronddeOostzeeleverdengranen(tarwe,

rogge,gerst),bont,honing,bi
jenwas(voorkaarsen),barnsteen en hout.
Belangrijkwarenook dederivaten van hout:pek,teerenas(hetlaatste
werdgebruiktalssxeermiddelvoorhetvervenvantextiel).Danzig was
hetexportcentrum van houten granen,Riga van vlasen hennep.Zweden

expodeerde koperen i
jzer,bierwasvooralA omstig van de Noordduitse
steden,inhetbijzonderHamburg.Westfalen waseenbelangri
jkeproducentvan linnen.Frankrijk exporteerde wijn en zout,Portugalolijven,
vijgenenkurk.Totinde 14eeeuw bezaten degroteVlaamsesteden een
bloeiendelakennijverheid.lnBruggehield35% vandeledenvandegilden
zich bezig mettextielbewerking !Vanafongeveer 1350 worden de eerste
tekenen van vervalvan de Vlaamse lakenindustrie merkbaarals gevolg
van H ollandse en Engelse concurrentie.

Hetbelangrijkstescheepstypedatdoordehanzeatengebruiktwerd,was
debefaamdekogge.Dezeheeftinbelangri
jkematebijgedragentotdebloei
van deHanze.Hetwaseen breeden kortschip,ongeveer30meterlangen
7 meterbreed meteen diepgang van 3m eter.Hetlaadvermogen bedroeg
ongeveer 200 ton.D it schip,dat in het oude wapen van A m sterdam
voorkomt,konzichtotin de15eeeuw handhaven.Nadien kwamenandere

scheepstypeningebruik.Aanvankeli
jkhaddekoggeslechtséénmastmet
een vierkantzeil.Deenigenog bestaande kogge werd in 1962bijbaggerwerken in Bremerhaven opgegraven.

Strijd om devrijezee
Juistindebloeiti
jdvandeHanzewerdhaarvoortbestaanernstigbedreigd
doorhetoptreden van deDeensekoning WaldemarIV Atterdag (13401375),dieeen eindewildemaken aan degeprivilegieerdepositie van de
stedenbond.ln 1361wisthijhetHanzesteunpuntGotland te veroveren.
Lùbeck begreep datditDeense optreden een dodelijk gevaarvoorde
Hanze vormde en beslootalle krachten te bundelen.
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N ietalleen Hanzeleden maarook H ollandse en Zeeuwse steden alsM iddelburg,Arnemuiden,Den Briel,Dordrechten Amsterdam ,die voordien

als concurrenten van de Hanze optraden,besloten de strijd tegen de
Deense vorstaan te binden.Hiertoe kwam de Keulse Confederatie tot

stand(1367).Keulenwasalscentrum vandittijdelijkverbondgekozenom
hetoverlegmetdeNederlandsesteden(ledenenniet-ledenvandeHanze)
tevergemakkelijken.Koning Waldemarwerd verslagen en moestbi
jde
Vrede van Stralsund (1370)nietalleen hetHanzemonopolie erkennen
maarook voorvi
jftienjaardecontrole overde Sontaan de verenigde
steden afstaan.De Hanze washiermeenietalleen een economischem aar
ook een maritiem een politiekemachtvan deeerste ordegeworden.Toch

zochtdeHanzedestri
jdniet.Veelzeggendzi
jninditverbanddewoorden
van de lse-eeuwse burgemeester van Lùbeck Hinrich Castorp :'Lasset
unsTagfahrten !GarleichtistdasFàhnlein aufgezogen,abernurschwerin
Ehren herabgeholet'.
Een ernstig probleem voordeHanzevorm dedetoenemendeconcurrentie
van de Hollandse en Zeeuwse zeevaarders.Een poging van de Noordduitse H anzesteden om de Hollandse handelte blokkeren leidde totde

Wendische oorlog (1438-1441).Hollandseen Zeeuwse steden van Amsterdam totVeere stelden een vlootsamen,waarvan deleiding in handen

werdgelegd vanvlootvoogd Hendrik van Borselen (zijnbeeldtooitéén
vandenissenvanhetstadhuisinVeere).Mededankzi
jdekrachtigesteun
van hertogFilipsvan Bourgondië,graafvan Vlaanderen,diezi
jn macht
ook overHolland en Zeeland had uitgebreid,wisten de Nederlandersde
W endische steden (de Noordduitse steden genoemd naar de Slavische

Wenden)beslissend teverslaan.Overigenshadden dellssel-enZuiderzeesteden, die lid waren van de Hanze, zich in het coniict neutraal
opgesteld.De Hanze moest haar concurrenten de handelin hetgehele
Oostzeegebied toestaan.Het'mare liberum'-principe,datlaterdoorHugo
de Grootzou worden geform uleerd,had gezegevierd.

InfeiteheeftdeHanzeslechtseen kortebloeiperiodegekend,namelijk
van ongeveer 1350tot1400.Daarna trad langzaam hetvervalin.N ieuwe
ontwikkelingen inde wereldhandel,m edealsgevolg van degroteontdekkingen en de ontsluiting van dewereldzeeën,deopkom stvan concurren-

ten alsHolland en Zeeland,de catastrofale Dertigarige Oorlog (16181648),deverzwaktepositievandestedentegenoverdevorsten,hetwaren
alle factoren die totde langzame ondergang van heteens zo machtige
stedenverbond leidden.Delu tste Hanzevergaderingvond plu tsin 1669.
De afgevaardigden van Lubeck,Hamburg,Bremen,Danzig,Rostock,
Hildesheim ,Braunschweig en Keulen kwamen overeen debelangen van
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dehandelsgenotentelatenbehartigendoorLubeck,Brem enenH amburg,
de drie Noordduitse steden die zich totop heden 'Freie Hansestàdte'
noem en.

Culturele aspecten
De culturele aspecten van de Hanze moeten niet worden onderschat.

Allereerstdenk ik hierbijaan de architectuur.Degebouwen indeHanzetijd werden overwegend in baksteen uitgevoerd.Deze baksteen-architectuur vindthaaroorsprong in de Nederlanden.Uiteraard nam het
raadhuis in de Hanzesteden een centrale plaats in.De poortersvan de
Hanze waren totzelfstandigheid en m achtgekomen en ditwerd op tref-

fendewijzetotuitdrukkinggebrachtinindrukwekkendestadhuizen,hallen en belforten.Hetfraaie stadhuis van Lùbeck,gebouwd in de l3e tot
15e eeuw ,is voorvele steden een inspirerend voorbeeld geweest.

Danzijnerdeimposantegildehuizenzoalshethuis'Schiffergesellschaft'
(1535)eveneensin Liibeck.Debekende Holstentor(1469-1477)daaris
ongetwijfeld gebouwd in navolgingvan hetGentse Rabot.Nederlandse
bouwmeesters introduceerden in Noord-Duitsland de renaissance-sti
jl
maar de Dertigarige Oorlog verhinderde de ontwikkeling van deze
bouwtrant.ln Danzig werden hetTuighuisen hetRaadhuis,enkele stads-

poorten en verschillende woningen in Nederlandse stijl,metNederlandse baksteen gebouwd.H et 'Schiitting'aan de marktin Bremen,in

1537-1539 gebouwd als gildehuis van de kooplieden (thans Kamer van
Koophandel)werduitgevoerdnaardeplannenvandeAntwerpenaarJan
vanBuscheneer(1543).HetstadhuisvanBremen,eengotischbouwwerk
uithetbegin vande 15eeeuw,werd in dejaren 1609tot1612verbouwd

volgensde stijlvan deNederlandserenaissance.
Maaruiteraardzi
jn erookinvloedenin omgekeerderichting.Bijhethuis
aan de Zaadmarktin de Hanzestad Zutphen (1549),een uitnemend voor-

beeldvan burgerlijkebaksteengotiek,isduidelijksprakevaneen Noordduitse trant,getuige de top van de gevelmetde traditionele gotische,
zadeldakvormig gedekte trappen metronde ofoverhoekse pinakels.Het
Huis metde Hoofden in Zwolle,eveneensmetpinakels,is van hetLùbeckse type.Hanze-invloeden vindtmen ook terug in de gevelvan het
stadhuisinDoesburg.Aan deHanzevaartophetNoorseBergenherinnert
de gewelfschildering in de kapelvan de Bergenvaarders in de St.Le-

buïnuskerkin Deventer,vermoedeli
jk uitde 16eeeuw.LinksisSt.01,,
patroon van Noorwegen en van de schippers,afgebeeld.Hetwapen is
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gedeeld in datvan Deventeren van hetHanzekantoorin Bergen,welks

wapeneenvistoont.Erisduidelijksprakevanwederzijdsebeïnvloeding.
OverigensmerktdeFransehistoricusPhilippeDollingerin zijnvoortreffelijkeboekoverdeHanzeop,datdekunstvanNoord-Duitslandzosterk
beïnvloed isdoordiederNederlanden,datzijinde17eeeuw nogslechts
eenprovinciehiervanvormt.Vlaamseinvloedenzijnduidelijkteonderkennen bijschildersindeNoordduitseHanzesteden.HansMemlincwas
inLùbeck evenbekend alsin Brugge.IndeDom vanLùbeck bevindtzich
een altaarstuk metde kruisiging door M emlinc.

Debaksteengotiekdrukteookzi
jn stempelopdekerkeli
jkearchitectuur.
Ik vermeld in ditverband slechtsde M ariakerk en de Nikolaikerk en de
dom in Schwerin,de M ariakerken in Lubeck en Rostock.

Opmerkeli
jk isdepopulariteitvan denegen paladijnen,een verzameling
vangedeeltelijkhistorische,gedeeltelijklegendarischesguren,dieonder
meerde raadhuizen van Osnabo ck,Keulen en Lùneburg sieren.Voor

Roland,depaladi
jnvanKareldeGrote,zi
jninstedenalsBremen,Halle,
Halberstadt,Stendal,Brandenburg,Riga en Danzig standbeelden opge-

richt.DezeRolandmetzi
jnopgehevenzwaardsymboliseertderechtenen
privileges van de steden.Dank zi
jde betrekkingen van de Hanze met
Engeland kreeg in Noord-Duitsland ook delegendarischekoning Arthur

grote populariteitalssymboolvan inspirerenderidderlijkeidealen.Aan
hem herinneren een 'Artushof' in het thans Poolse Danzig en Elbing

(E1b1ag).

Van een taalbarrière wasin het Hanzegebied nauweli
jks sprake.Van
BruggetotRigakonden N ederduitse dialectenfungeren alslinguafranca.

Degemeenschappelijketaalbevorderdeuiteraardookdeliteraireuitwisseling.Brugge speeldehierin doorhetkopiëren en vertalen van Franseen

Vlaamsewerkeneenbelangrijkerol.Dankzi
jBruggewerdenverhalena1s
Floris ende Blanchefoer in de gehele Hanzeregio bekend.Hetzelfde
geldt voor Reinaert de Ft?J, welk boek in 1498 in Lùbeck door een

monnik werd vertaald (hoelevend ditdiereneposnog steedsisbleek uit
de Reinaertfeesten,die afgelopen zomerinHulstwerdengehouden).De
Duitse Till Eulenspiegel verscheen in 1500 in de Hanzestad

Braunschweig.Zowelditlu tsteboek alsdeReinaertbevatten bi
jtende
sociale kritiek en richtten zich niet alleen tegen de willekeur van de

absolutevorsten maarook tegen hetmachtige stedelijke patriciaat.
Actualiteitvan de H anze
Voor de ontwikkeling van vele middeleeuwse steden is de Hanze van

P.Krug/peHanzeherleejt
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beslissendebetekenisgeweest.Terechtschreefdereedseerdergenoem de
FransehistoricusDollinger:'Eeuwenlang hebbendehanzeaten devolken
van hetOosten en W esten van de onmisbare voedingsmiddelen en van de

voorhunontwikkelingnoodzakeli
jkeproduktenvoorzien enookhebben
zijrondom deOostzeehetdenkenendekunstvanhetWestenverbreid,in
hetbijzonderdie derNederlanden...'.
De Zwolse Hanze-dagvaartwerd nietgeboren uiteen romantische nostalgie maarveeleeruithetverlangen deH anzegedachte tedoen herleven

tenbatevan eentoekomstigesamenwerking.Tedenken valthierbijaan
uitwisseling van ideeën op hetgebied van cultuur,toerismeen economie.

DeoudeHanzestedenzi
jnookallebetrokkenbi
jproblemenvanrestauratieen renovatievanoudestadskernen en bijvraagstukken van een leefbaar milieu.In 1982 za1opnieuw een Hanze-dagvaartworden georganiseerd,ditmaalin Lùbeck,eensde ongekroonde koningin van deH anze.

De Hanze isnietalleen geschiedenis,zijisnog steedseen inspirerend
symboolvan internationale samenwerking.
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gevelreiniging

-

schoorsteenvegen

-

ketelkuis

-

alle schx nm aak

restauratie van gebouwen en m onumenten

dagelijksonderhoudburelen

kelderdichting

eersteopkuis

waterwering

grote kuis

steenverharding

-

-

gevelcosmetica

-

opkuisna brand

-

ontstolen

sperrenvanopstijgend vocht

zandstralen

epoxywerken

-

betonherstelling
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De taalstudie en haar

mengevat,terwi
jlde artikelen uitde

m aatschappelijke

tieve grammatica in een duidelijk ar-

relevantie

hoek van de transformationeel-generagumentatieschema gevatkunnen worden, nl. wat is de hoofdbewering en

watzi
jn de ondersteunende argumen-

In Taalkundig /7t,A':.
/1t?l/1t'Jlheeft Dr. ten zowelpro als contra?
M .Klein een verzam eling taalkundige De opname van het artikel 'De meartikelen m .b.t.hetNederlandssam en- thode-paardekooper',waarin M .C.van

gebrachtvoornameli
jk voorstudenten denToornbehalvezijnwaarderingook

die zich voorbereiden op hetexamen fundamentele kritiek uit op PaardeNederlands M O-A . In België kan dit koopersBeknopte ABN-syntaxis (sde

boek vangrootnutzi
jn voorallestu- druk in 1977),isvan de afwi
jzing van
denten van hetuniversitairen niet-uni- het structuralismeeen verderbewi
js.
jtPaardekooper
versitairhogeronderwijs die Neder- Van den Toorn verwi
Iandsalshoofdvak hebben.Alswedeze (en datverwi
jtkan uitgebreid worden
verzamelbundelvan Klein (1980)ver- totstructuralistischeartikelen in hetal-

geli
jken met b.v.die van J.Hooy- gemeen)dathi
jalleeneenmethode4eteijling. Taalkunde in t'
Jr/l
'
l'c/ca. u1t bruiktzonderdatdaarbi
jeenexpliclet
1* 8,dan valt op hoe som mige struc- geformuleerde theorie aansluit. De

turalistische beschri
jvingen van mor- vaakzeerjuistebeweringenenzinvolle
fologische en syntactische fenom enen onderscheidingen die in dergeli
jke arals een soortevergreens standhouden. tikelen voorkomen leiden zelden of
Zijblijvenduideli
jkeenmustvoorallen nooittot generalisaties en conclusies.
die m etde N ederlandse taalstudie iets Deze methode van taal
beschri
jving,
van doen hebben.Het betreft de uit- zegtVan den Toorn,heeftgeen dwineenzettinq van H.Schultink overde gend karakter.Paardekooperssyntaxis
produktivlteit als m odblogisch feno- iseen gram matica m eteen input,maar
meen (1961),desyntactische beschri
j- zonder output,wanterresulteertgeen

vingvandemogelijkecombinatiesvan reeks regels uit.Hi
j isdaardoor niet

Substantief+ substantiefin modern al- leerbaar,in de zin van mem oriseerbaar
gemeen Nederlands van E.M . Uh- (p.9l).
lenbeck (1966)en de beroemd gewor- Een derdeopvallend puntin de verza-

den beschri
jving van de dubbelzinnige melbundelvan Klein isdeafwezigheid
woordgroep 'Een schatvan een kind' van een afdeling semantiek.Na de afdelingen woordleer en syntaxis (in
Even opvallend is anderzi
jds Kleins structuralistische, traditionele en
impliciete m aar niet m is te verstane transformationeel-generatieve
zin)
kritiek op de structuralistische taalbe- kri
jgtmenineen derdedeeleen aantal
schrijving in de leesaanwijzingen,die overzichtsartikelen aangeboden over
deartikelenvoorafgaan.Daarmerkthi
j hetonderzoek op deinterdisciplinaire
op dat een structuralistisch artikelal- gebieden van sociolinguïstiek en psyleen maaropsom mend kan worden sa- cholinguïstiek.Deartikelen van A.Ha-

doorP.C.Paardekooper(1956).
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Streven/december

gen over sociolingui'
stiek en moeder- t.o.v. het dialect.
'. Deze gewi
jzigde

taalonderwi
js.M.Ebertowskioverhet houdinyt.o.v.hetdialectishetgevolg
ontstaan en de eFecten van taalattitu- vanhetlnzicht,verkregendoordegeli
jk
des,A.P.ten Cateovertaalvanen over wetenschappel
ijk sociolingui'
stisch on-

vrouwen, B.Th.Tervoort over geba- derzoek, dat een dialectgeen strucrentaal, T. van der Geest over kin- tureelonvolwaardige taalis,m aarwel
dertaalzullenongetwi
jfeldookdeniet- functioneel beperkt. D .w.z. dat het
lingui
'sten interesseren. W ant de taal dialect in een aantal com municatiesi(-structuur)wordtdaarnietalseen fe- tuaties in de ruimere taalgemeenschap
nomeen OP zich bestudeerd maarin de niet geaccepteerd wordt als een gemate datze een rolspeeltin hetproces schiktmedium .
van socialisering:opvoeding,bescha- Die functionele beperktheid is ook
ving en politiserlng dat elk mens en een karakteristiek van het Nederiedere groep van m ensen op een ofan- landsdatdoorgastarbeiderswordtgedere wijze meemaakt. ln twee over- bruikt.M en spreektinditverband van
zichtsartikelen, voor het eerst gepu- een nieuw proces van 'pidginisering'.
bliceerd in hetti
jdschriftLevende Ta- (Een 'pidgin-taal'iseen mengtaalvan
Ien(1976),bespreektA.Hagendetwee autochtone elementen en elementen
belangri
jke terreinen die de sociolin- van detaalvandekolonist,ontstaan uit
guïstiek verkent,nI.datvan de taalva- de handelscontacten in de voormalige
riëteiten en taalvariantenz.
kolonies en gekenmerkt door een beperkte woordenschat en een een-

Taalvariëteiten

voudige grammaticale structuur.) ln

hetboek van Klein zi
jn geen artikelen
opgenomen die verslag uitbrengen van

H etiseendoordelingui'
stenonderhand
geaccepteerdfeitdateenzelfdespreker
structureel verschillende, m aar volwaardige talen gebruikt naargelang de

hetonderzoekdatindelaatstejaren in
ons taalgebied daarover verrichtwerd
en dat,gezien de grote stroom van imm igranten metheeldeproblematiekdie

situatie waarin hi
j zich bevindt.Voor datmeebrengt,toch welergbelangrijk
Nederlandkanmenb.v.verwijzennaar is.Daarom vermeld ik de publikatie
desituatiein Friesland waareenzelfde

Nederlandstegenbuitenlandersvande

persoon nu eensgebruik maaktvan de
Nederlandse standaardtaal: dan weer
van gestandaardiseerd Fnes of een
Friesdialect.VoorBelgië kan men het
voorbeeld van de Amerikaanse sociolinguïst Fishman citeren van een
Brusselse regeringsfunctionaris: 'H e

W erkgroep Taal Buitenlandse W erkgegaan wordt hoe m ensen denken dat
iemand een buitenlander aanspreekt,
en hetartikelvan M .Baeyensm etde-

mish athome'(p.227).

('en dan naam en adresvan school'),

nemers,Amsterdam ,1978,waarin na-

zelfde titel, waarin hi
j aangeeft hoe

mensen concreet spreken tegen
generally speaks Standard French in bui
tenlanders.Daarbij produceren ze
his ofsce,Standard Dutch athis club een koeternederlands m et voornam eand a distinctly local variant of Fle- lijk vier soorten fouten:weglatingen

Integenstelling totvroegertoenleraars verplu tsingen('J.enE.misschien ook
op hethartwerd gedruktdatzijalle Nederland komen?'). verkeerde

sporenvandeinferieuredialectenbijde woordvorm ('enhijwonenbi
jA ?'),geleerlingen moesten uitroeien om ze zo

bruik van andere dan degepaste woor-

een vlekkeloos ABN bi
j te brengen,
wordt sinds de jaren 70 gepleit voor
wederzijdse tolerantie: dialectsprekende leerlingen moeten bereid zijn

den ('ze is ziek voor suiker' i.p.v.
suikerziekl4.

de standaardtaal te accepteren, en
leerkrachten moeten tolerant staan

De zgn.assimilatie aan de taalvan de

buitenlandergebeurtongetwi
jfeld met

goedebedoelingen:menspreektzoom

hethem gemakkelijkertemaken.Maar
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nietverderreiktdan die van hetkleine
kind,dat we trouwens zelf in een gewone omgangstaaltoespreken.

*
N

o

Taalvarianten

2000 Antwerpen,

*

Een tweede belangri
jk gebied waarop

sociolingu'
fstisch onderzoek verricht
wordt,isdatvan de relatie tussen linguïstischefeiten(b.v.deuitspraakvan
bepaaldeklanken ofhetgebruik van u,

u

gi
jofje,enz.)en sociale feiten (zoals

o
o
o

b.v.de hoge oflage statusvan de spre-

Kcepoortbrug 4,

ker).Samenvattend kunnen wedithet
onderzoek naartaalvarianten noemen.
Deopvattingen van deEngelsman Basil
Bernstein en de Am erikaan W illiam

c

Labov staan hier tegenoverelkaar.
Bernstein gaat ervan uit dat de verschillende onderwi
jsresultaten van
kinderen OP schoolhet rechtstreekse

>
u
r
u

Q
Q

gevolgzijn van demaatschappeli
jkongelijke milieus waaruit ze atkomstig
zijn.Volgenszi
jn milieuhypothesebe-

Q

schikken kinderen uiteen laag sociaal
milieu maarovereen beperkte spreekcode.kinderen uitde m iddenklasse en
de hogere klasse daarentegen hebben
de beschikking over een uitgebreide
spreekcode, die in de schoolsituatie

adequaterblijkt.
Uitzi
jncontextgelichtdoorandereonderzoekers heeft de milieuhypothese
geleid tot de deficiëntie-ofdescit-opvatting :kinderen uit een laag sociaal
milieu spreken niet-standaardtaal en
kunnen dus niet logisch denken. Dat
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vormteen barrièredie hun stijging op
de maatschappelijke laddervertraagt,
zo nietgeheelonmogelijkmaakt.Deze
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opvatting lag ook aan de basis van de
compensatieprogramma's die in het
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wezen wordt dat zi
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Op de opvattingen en stellingen van
Bernstein isheelwatkritiek gekomen.
Die kritiek betreft - heel sum mier
aangegeven
de inconsistentie van

Streven/decem ber

der nadere analyse als een algemeen
goed vooropstellen en zodoende het

burgerli
jk subject,d.i.de vertegenwoordiger van de middle class:ver-

zi
jnopvattingen,hetgebrekaantoetsing heFen totde norm van alle soclalisevan de theorie aan de praktijk, ring.

het hanteren van arbitraire taalkun- De kritiek Op het com pensatieondige criteria en van oordelen over derwi
js,schrijftVan Belle,heeftaantaalgebruik die meer kwantitatief dan leiding gegeven tot de idee van een

kwalitatiefzijn.

emancipatorisch onderwi
js. Volgens

W illiam Labov nu heeftdoor Zl
@
J*n We- hem isdatevenmin a1seen 'klasse-on-

js'inhetWestenhaalbaarenzintenschappelijk strikten stringent0Pge- derwi
zetem pirisch onderzoek van detaalen vol.Veel
eerpleithijvoorde ontwikde cultuur van de Newyorkse getto- keling van methodes en projecten
jeugd (The f-t?#zft. ()j%Non-standard waardoor het onderwi
js geen reEW>z#A'/?,I970)aangetoonddathetNon- produktie van de bestaande structuren

standard Negro English zowelop het zou inhouden, maar de leerlingen gebied van uitdrukkingsvermogen, geïntegreerd in die structuren - ook
ri
jkdom aan woorden,grammaticali- tegen diestructuren weerbaarzoum ateit,alslogica in geen enkelogzicht ken.
inferieurisaan hetStandard Engllsh.ln Di
tbehartenswaardigvoorstelzou zijn
tegenstelling tot de desciëntie-opvat- emciëntiekunnenbewi
jzen,zoli
jkthet
ting van Bernstein ziet de differentie- mi
j,op nog andere maatschappeli
jke
opvatting van Labov de niet-stan- domeinen dan alleen maar hetonder-

daardtalen aIs geli
jkwaardige va- wi
js.Hetisechterzeerdevraag ofde
riëteiten van de standaardtalen.
maatschappi
j waarin het burgerli
jk
A.Hagen geeft in zi
jn tweede artikel subject als norm van socialisering
aan dateraan de deficiëntie -differen- gel
dt,dergeli
jke kritische onderwi
jstiediscussie meer dan louter taalkun- mensen za1 kunnen verteren en zelfs
dige en onderwi
jskundige aspecten honoreren. In tegenstelling met de
vastzittenendatpolitieke.ideologische eerste twee afdelingen m isschien,been inter-etnische attitudes eveneens wi
jzen de artikelen uithetderdedeel

een belangri
jke ro1 spelen, waar hi
j van Kleins verzamelbundel dat taalechternietverderop ingaat(p.251). kundiy onderzoek niet noodzakeli
jk

W iedaarwelop ingaatisW .Van Belle,
diein een heldergesteld artikelTaalen

een vnjblijvendebezigheid vaneenbeperktegroep deskundigen en gdnteres-

MJJ?.
î
't.
/?J/p##5BernsteinénLabov,zij seerden hoefttezijn,maardathetwel
hetin minderemate,verwi
jtdatzi
jhet degelijk maatschappelijk zeerrelevant
speciGeketaalgebruikenonderwi
jsvan kanbli
jken.
de middenklasse zondermeer en zon-

Joris Gerits

1Dr.M.Klein,Taalkundig/
pt
p.
j'
f./lfll
gu'l,MartinusNi
jhoF,DenHaag,l980,3l2

PP.,BF 750.
2 Zie ook:JefVanden Broeck,Sociolingui
w
stiek.eenmaatschappelijkrelevanteIinqui'
stiek?,inStreven,mei1980,pp.727-735.
3 Dat ls de overtuiging van o.m. J.Grimoen,auteur van Zeggen-schap.
Grondslagen en een I/ï/ls,erkïag van een didactiek van hetNederlands in het

voortgezettpalfz
rwtjl',Groningen,l975.

4 Cf.M .Baeyens,Nederlandstegenbuitenlanders, inHeibel,maartl98l,pp.
71-85.

5 Cf.W.VanBelle,Taalenmaatschappii,inHeibel,juni1980,pp.50-62.
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Christenen en de
econom ische orde
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Judgment, Londen en Philadelphia,

1976enTobs,
'
ardsaMethodforDealing

with Fct?atyvlïc Problem s as Ethical
Problems, in Concilium , december,
1980.
Theologen schri
jven veelal theologi- H et thans voorliggende boek, Chrissche verhandelingen,ethicischri
jven tiansand theGreatEconomicDebate,
doorgaansethische beschouwingen en waarin W ogaman vanuithet gezichts-

economen schrijven gewoonlijk eco- puntvandechristelijkesocialeethiek
nomischeuiteenzettingen.Bi
jnaieder- zich intensiefen metgrote kennisvan
eenvindteendergeli
jkearbeidsverde- zakenbezighoudtmetdetegenwoordig
ling tegenwoordig haast vanzelfspre- weer in vele landen gevoerde brede

kend.Bijna iedereen istegenwoordig maatschappelijkediscussieoverdeinimmers specialisten vrijwelniemand richting van de economische orde,
kan zijn eigen vakgebied nog geheel werd geschreven precies tweehonderd
overzien,laat staan dat men ook nog j> rnadatdeSchotsemoraalfi
losoofen
redeli
jk op de hoogte is van andere, econoom Adam Smith zijn bekende

aangrenzende of verwante vakgebieden.
Daarom is het nietalleen verheugend,
maar ook verm eldenswaard wanneer
men zo nu en dan nog eens met een
auteurin aanraking komtdie bewust
weigert zich te beperken tot een bepaald vakgebied, of een onderdeel
hiervan en die probeert bovengenoemde disciplines zodanig te be-

boek had gepubliceerdonderdetitelAn
Inquiry ïa/tpthe Nature and Causes :?
.J
'

kere integratie totstand te brengen van
totaal uiteengegroeide vakgebieden
zoals theologie; ethiek en economie.
W elnu, een voorbeeld van een ge-

ethische. W ogaman merkt in dit ver-

the WeaIth of Nl/ffpnç.Hierin stelde
Smith,zoalsbekend,datdemensenbij
hetbehartigen van hunprivé-belangen
onbedoeldenalshetwaredooreenon-

zichtbarehandgeleid,tegeli
jkerti
jdook
hetalgem een belang behartigen.En sedertdien is hetondereconomen helaas

minofmeergebruikeli
jkgewordenhet
heersendathi
jerinslaagtweereenze- economische te scheiden van het
band dan ook terechtop dathetti
jd
wordt om deze scheiding op te heffen
door de economische structuren en

slaagdepogingvaneen dergeli
jkeinte- denkbeelden vandezetijd nauwkeurig
gratie is mijns inziens het boek van op hun ethisch gehalte teonderzoeken.
John Philip W ogaman,Christians and
the Great Fct?atpvlfc D ebate, SCM
W ess,Londen, 1977, 182 pP.
Dr.W ogam an,die sedert1966 alspro-

Alvorens echter hiertoe over te gaan,
geeftW ogaman inde hoofdstukkeneen
tot en met drie van bovengenoemd
boek,waarvan in onderstaand artikel

fessorin de christeli
jke socialeethiek slechtsenkelehoofdlijnenkortkunnen
en sedert 1972 alsdecaan verbonden is
aan W esley Theological Seminary te
W ashington, DC, is predikant in de
United M ethodistChurch van de Verenigde Staten en geprom oveerd in de
sociale ethiek aan de universiteit van
Boston.
Een grootaantalpublikatiesstaatreeds

worden sam engevat en besproken,

eerst een beknopt overzichtvan zi
jn
m ethode van onderzoek.
W ogaman steltallereerstdatdemensen

steedsgedwongen zi
jnbeslissingen te

nem en en oordelen te vellen in een wereld die wordtgekenmerktdoor onzekerheid en gebrek aan volledige en beop zijn naam, zoals bij voorbeeld: trouwbareinformatie.DemensenkunGuaranteed AnnualIncome - The M o- nenvol
gensWogamanineendergeli
jke
ral lssues, New York en N ashville, situatie alleen op een ethisch verant1968;lhePopulation Crisisand M oral woorde wi
jze beslissingen nemen en
Responsibility,redactie,W ashington, oordelen vellen alszi
jkunnen uitgaan
1973;A Christian Method of M oral van de presumptie of werkhypothese
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datbepaaldebeslissingengoedofslecht maliteruitvandepresum ptietegeneen
zi
jn endatbepaaldeoordelenjuistof primaire taak van de overheid op dit
onjuistzi
jn,tenzi
jerduideli
jkaantoon- gebied,zodat in deze landen de probare en overtuigende redenen zi
jn om duktieendedistributievangoederenen
hettegendeelaan te nemen. En wan- diensten doorde overheid alleen worneermenmoreelintwi
jfelverkeertof dengeaccepteerdwanneerovertuigend
bepaalde beslissingen goed of slecht kan worden aangetoond dat het par-

zijn,respectieveli
jk ofbepaalde oor- ticuliere bedrijfsleven dit niet ofniet
delenjuistofonjuistzijn,dangrobeert goed kan doen.Daarentegen gaatm en
men vastte stellen welke besllssingen bi
jvoorbeeld in de meeste landen van
en oordelen terecht de gunst van de Oost-EuropaenZuidoostAziëbijbeslissingen overenbeoordelingen van de
twi
jfelverdienen.
Zo gaatmen bijvoorbeeld bi
jbeslis- taak van deoverheid in heteconomisingen over en beoordelingen van de
werkgelegenheid normaliteruitvan de
presumptie ten gunste van de handhaving van volledige werkgelegenheid, zodat in geval van ernstige
werkloosheid de hiervoor direct ver-

sche leven norm aliter uit van de presum ptietengunstevandeprimairetaak
van de overheid op ditgebied,zodatin
deze landen de produktieen dedistributievan goederen en dienstendoorde

particuliere bedrijven alleen worden
accepteerd wanneerovertuigend kan
antwoordelijkepolitici,werkgeversen ge
wor
den aangetoond datde overheid dit
werknemers moeten aantonen datzi
j

inderdaad alles doen wat in hun ver- nietof nietgoed kan doen.
mogen ligt om de werkloosheid terug Het bovenstaande kort samenvattend
te dringen ofgeheelop te heFen.Ook kan dus worden gezegd datin de ecogaatmenbi
jvoorbeeld bi
jbeslissingen nomie voortdurend beslissingen
ingen van de ar- moeten worden genomen en oordelen
Over en beoordel
beidsverhoudingen uit van de pre- moeten worden geveld op grond vande
sumptie tegen hetgebruik van hetsta- presumptie dat bepaalde econom ische
kingsmiddel,zodat in gevalvan een beslissingenin ethisch opzichtgoed of
jn en datbepaaldeeconomiwerkstaking de betrokken stakers slecht zi
m oetenaantonen datditmiddelinder- scheoordel
eninethischopzichtjuistof
stzi
jn,terwi
jldebewi
jslastwordt
daad we1 moest worden aangewend, onjui

omdat er redeli
jkerwi
js geen andere geplaatst bij degenen die menen het

tegendeelte moeten beweren.
het arbeidsconoict tot een aan- W ogam an stelt vervolgens datbovengenoemde en vele andere presum pties
vaardbare oplossing te brengen.
Voorts gaatmen bij voorbeeld in de die in de econom ie dienstdoen a1suitmeeste landen van N oord-Amerika en gangspunt bi
j het nem en van beslisW est-Europa bijbeslissingen overen singenen hetvellenvan oordelenveelal
beoordelingen van de mededin- grotendeel
sathankelijkzijn van:ofgegingsverhoudingen normaliter uit van conditioneerd wordendoor,devlsiedie
de presumptie ten gunste van de men bewust of onbewust heeft op de
handhaving van een eFectieve con- mens en de samenleving.Ditbetekent
currentie,zodatin gevalvan monopo- datdevisiediem en heeftop demensen
lievorming de betrokken bedrijven de samenleving of,in de terminologie
moeten M ntonen datzulks vanuit het van W ogam an,de ideologie waarvan
oogpuntvan hetalgem een belang in- men uitgaat bij het waarnemen,interpreteren, classiticeren, deûniëren
derdaadnoodzakelijkofbeteris.
Evenzo gaatmen bijvoorbeeld in de en beoordelen van economische toemeeste landen van N oord-Amerika en standen,gebeurtenissen,handel
ingen

mogeli
jkheden meer resteerden om

jwelalti
jd impliciet
W est-Europa bijbeslissingen over en en beslisslngen,vri
beoordelingen van de taak van deover- of expliciet fungeert als referentiekaheid in het economische leven nor- der.
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Nu wi
jstmen tegenwoordig in deeconomie dergeli
jke als referentiekader
fungerendeideologieënechterdikwi
jls
af,hetzijopdatmen denktdateen bepaalde visie op de m ens en de samen-

leving zuiverwetenschappeli
jk is,zodatmen terechtmeentte kunnen spre-

ken van bi
j voorbeeld het 'wetenschappeli
jk' kapitalisme of het 'wetenschappelijk'socialisme,hetzijomdatmen meentinstaattezi
jnzonder
bepaalde waarden en normen als uitgangspuntte kiezen,dus zuiver pragm atisch.in deeconom ie beslissingen te
kunnen nem en en oordelen te kunnen
vellen.
W ogaman gaat in hoofdstuk twee van

zi
jnboekdiep opaldezebezwaren in.
Hi
jtoontin ditverband duideli
jk aan
dat hetonderm eerdoor L.von M ises
en F.A.von Hayek verdedigde'weten-

schappeli
jk'kapitalisme en hetdoor
vele orthodox-m arxistische economen

verdedigde 'wetenschappeli
jk' socialisme niet uitsluitend kunnen worden verdedigd op zuiver wetenschappeli
jke gronden. De pretenties
van het zogenaam de 'wetenschappe-

li
jk'kapitalisme en socialisme moeten

daarom volgensW ogaman nietworden
beoordeeld in zuiver wetenschappeli
jketermen!maarin morele termen.
De economlsche pragm atici worden
gewezen op de talloze waarden en nor-

men die zi
jin feite aanvaarden,wanneer er in de economie beslissingen
m oeten worden genomen en oordelen
m oeten worden geveld.Economische

problemen duidenimmersaltijdopeen
spanningtussen waardenen werkelijk-

asbestcem ent m aterialen
gevelstenen
holle en gewone stenen
ferton vloeren
m arbrabeltegels
usidallen
silex dallen
flintstone structuurtegels
m arm erm ozaïek trappen
gevelelementen
in kunststeen
beton m aterialen
gipskarton platen
ornim at platen
novex platen
isolatie m aterialen
venus open haarden
hela open haarden

heid ofnorm en en feiten.
W elnu, de oplossing van deze pro-

blemen isaltijd al ankeli
jk van demanierwaarop bedoelde problemen worden gedesnieerd en ditis weeral an-

keli
jkvandewaardenennormenwaarvan m en uitgaat.
Ditbetekentuiteraard datm en zich niet
metechte econom ischeproblemen kan

bezighouden,zonderhierbi
jtegeli
jkerti
jd ookdeeenofandereideologieimplicietofexplicieta1sreferentiekaderte
gebruiken. Zo'n referentiekader geeft

n.V.
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immersrichtingaandebeslissingendie Ten slotte houdtbedoeld geloof volmoeten worden genomen en de oorde- gens W ogam an de erkenning in van de
1en die moeten worden geveld,aldient realiteit en de universaliteit van de

jn immersveelal
menhierbi
jwelsteedstebedenkendat zonde.De mensen zi
elke ideologie die als referentiekader opzichzel
fgericht,alszi
jnietechtop
wordtgebruikt weerberustop waar- Godzi
jnjericht!Maarhoebelangrijk
den,norm en en overtuigingen.
W ogam an m eent nu dat de waarden,
normen en overtuigingen waardoorde
m ensen zich in feite laten Ieiden ten

de realitelten de universaliteitvan de

zondein hetmenselijke ieven en samenlevenookmogenzijn,indekracht
van Godsgenade,aldusW ogaman,kan

jd worden overwonnen.
diepstesteedsreligieusen/ofwi
jsgerig dezonde alti
vanaard zi
jn:d.w.z.datzi
jalti
jdnauw

verbonden ziln met'smensen visie op, Op grond van dezezeerbeknoptweerinterpretatie van en geloof in de uit- gegeven theologische uiteenzettingen

eindelijke werkeli
jkheid. W elnu, een formuleertWogamannueen vijftalkridergeli
jke totaliteitsvisie berust in tische vragen,die christenen volgens
lu tsteinstantiealti
jd op heteenofan- hem aan elke economische ideologie
der geloof,omdat bedoelde visie uit- dienen te stellen :

eindeli
jknietmeerzuiverrationeelkan
worden gefundeerd,hetgeen uiteraard

l. Vindtdeideologiedathetm ateriële

nietbetekentdatzi
jdaarom noodzakelijkerwi
jsin stri
jd ismetde rede.

welzi
jneenuiterstbelangri
jkebasis
vormt voor de menselijke zelfontplooiinj?

overtuiqingindatdeuiteindelijkewerkeli
jkheld goedis,omdatzi
j,dank zi
j

eenheidvanhetmenselijk geslacht

Bedoeld geloof houdt volgens W ogaman voor christenen onder meer de 2. Neem tdeldeologiedefundamentele

hetleven en sterven van hun HeerJe-

zusChristus,overtuigd zijn datGod,
die de oorsprong is van al het bestaande, goed is en met grenzeloze
liefdevooriederm enszorgt.Enditim-

pliceertdatdemensengeroepen zijn

ernstig en meetde ideologie succes
in heteconomische Ieven vooralaf
aan de mate waari
n het de onderlil1IIe band in het leven van de gemeenschap versterkt?
3. Erkent de ideologie de betekenis
van elke individuele mens en ver-

ook elkaar lief te hebben door samen
plichtde ideologie zich tot de beeen hechte gem eenschap te vormen en
scherming van depersoonlijkevrijelkaaralsbroedersen zusterstebehanheidendemogeli
jkheidom zichperdelen.
soonli
jk en creatiefte kunnen ontwikkelen ?
Voorts houdt bedoeld geloof volgens
W ogaman in datchristenen degescha- 4. Beschouwt de ideologie de men-

pen werkeli
jkheid proberen te zien in

selijkegelijkheidvanfundamenteler

hetlichtvan Godsbedoelingen metde
schepping,hetgeen impliceert dat de

belang dan al
lerlei feiteli
jk bestaande mensel
i
jke ongelijkheden

materiëlewerkelijkheid nietmag wor-

enisdittevensrichtinggevendbijde

dienen de spirituelewerkelijkheid van
hunliefdejegensGodenhunaandacht,
zorgenverantwoordelijkheidvoorhun

vandemenselijkezondewe1ernstig

formuleringvan dedoelstellingen en
m aatregelen van het economische
beleid ?
despirituelewerkelijkheid waartoezi
j
is geschapen. Kortom : de m ensen 5. Neemtde ideologiede universaliteit
den verabsoluteerd, m aar steeds
dienstbaar moet worden gemaakt aan

m edemensen en de sub-hum ane natuur
steeds uit te drukken, d.w .z. hoor-,
tast-en zichtbaarte maken,in en door

demateriële werkeli
jkheid.

en houdtde ideologie op een realis-

tischewi
jzerekening metdegevolgenvandemenseli
jkezelfzuchtop

devoorgesteldemaatregelenvanhet
economische beleid ?
W ogaman bespreektvervolgensaan de

F'
()rllnl
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hand van deze kritische vragen in de
hoofdstukken vier toten metachtvan

zi
jnboekvijfverschillendeideologieën

ofvisiesop demensendesamenleving,
die in de thans weerin vele landen ge-

voerdebredemaatschappelijkediscussie overde econom ische orde een be-

langrijkerolspelen.Deze vi
jfideologieën,geconstrueerd alsideaaltypen,
zi
jn achtereenvolgens het marxlsme,
hetlaissez-faire kapitalism e,het kapitalisme van de sociale markteconom ie
of de zogenaamde gemengde econom ie,hetdemocratisch socialisme en de

NOORDSTARFONDS
M.z.9*.

Steuntvoortdurend
hetVlaam se Kultuurleven

milieubescherming.Bijdekritischebesgrekingvan elk van deze vi
jfideologleën beperkt W ogaman zich niet tot
zuiver immanente of interne kritiek,

maaroefenthi
jmetbehulpvanbovengenoemde vi
jf vragen ook transcendenteofexternekritiekuit,waarbi
jhij
uiteraard niet uitgaat van de gedachte
dat één van deze ideologieën geheel

juistisen datalle andere ideologieën
volkomen onjuistzi
jn.
Om dat een korte, samenvattende bespreking van de hoofdstukken viertot

enmetachtonmogelijk rechtkandoen

aan de zeer uitvoerige,diepgaande en
genuanceerde beschouwingen van W ogaman,dientditartikelte volstaan met
enkele opmerkingen van meer a1-

U kunt
hieraan m eehelpen
door u
te laten verzekeren

bijde
Vlaam se

verzekeringsmaatschappij

gem ene aard,die m en vooralkan vinden in hetnegende en laatste hoofdstuk
van genoemd boek.

lnditIaatstehoofdstukwi
jstWogaman

erop dat elk van de bovengenoemde
ideologieën waardevolleelementen bevat, m aar ook actuele of potentiële
m anco's. En omdat W ogam an m eent
datdeideologieën van hetmarxism een
het laissez-faire kapitalisme ernstige

De N oordstar
en Boerhaave

manco'svertonen,kunnenzi
jvolgens
hem nietzonder ernstige bedenkingen
door christenen worden aanvaard.De

andere ideologieën van respectievelijk

het kapitalisme van de sociale markteconom ie, het democratisch socialism e en de milieubescherming

zouden volgens Wogaman overi
jens
we1 de waardevolle elementen ult de
ideologieën van het marxism e en het
laissez-faire kapitalisme kunnen be-

Groot Bri/anniëlaan 121,
9000 Gent

Tel.(091)2575 15
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houden,zonderdaarbijtewordenbe- mischeprikkelsvoorhetverrichtenvan
lastmethungebreken.Imm ers,zowel de maatschappel
i
jk noodzakeli
jke
in de ideologie van hetkapitalisme van
de sociale markteconomie a1s in de
ideologieën van het democratisch socialisme en de milieubescherming worden de mensenrechten en de politieke
democratie ernstig genomen. Voorts
wil e1k van deze drie ideologieën de
goederen en diensten die worden
voortgebracht,gebruiken voorde mensen in een m enswaardigesamenleving.
En elk van deze drie ideologieën staat
volgensW ogamanpotentieelopenvoor
de meeste, ook door christenen erkende waarden en bevat bovendien
voorzorgen tegen de zondige neigingen
van de mensen.
De belangri
jkste verschillen tussen
Iaatstgenoemde drie ideologieën
houden volgens W ogaman vooralverband met(a)demate waarin deecono-

werkzaam heden m oeten worden geba-

seerd op eigenbelang en (b)de mate
waarin het economisch beleid reke-

ning moethouden methetnatuurli
jke

m ilieu en de eindigheid van de aarde.
W ogaman erkent dat de ideologieën
van het kapitalism e van de sociale
markteconomie,het democratisch socialisme en de milieubescherm ing elk
vele aanhangers heeftonder de chris-

tenen.Zijn ersoonlijkevoorkeurgaat
hetm eesteu1tnaardeideologievanhet

democratischsocialisme,zijhetdathij
ookhierbi
jvelekritischekanttekeningen plaatst.Alsm en precies wi1weten
waarom ,dan moetm en ditvooralvoor
theologen,ethicien economen zeerinteressanteboek zelfmaareensgaan leZen.

L.J.J.van Eekelen
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Boekbespreking

Filosose

G.W.Leibniz,Metafysischeverhandeling, Locke zetzich metname 2*tegen de tœ ningeleid.vertaald en geannoteerddoorMa- malige volgelingen van Descartesen tegen
chiel Karskens, W ereldvenster, Bussum Spinoza.Tegelijkerti
jdvoerdehi
jechterook
discussiemethetEngelseempirisme,vooral
1981,181pp.,B.F.3O .
G.W.Leibniz,Ne<'EssaysonHuman Un- metde filosose van zijn ti
jdgenootJohn
derstanding, vertaald en toegelicht doér Locke,waaruithi
jookeenaantalelementen
PeterRemmanten Jonathan Bennett,Cam- overnam. De Nouveaux Essais sur I'enbridge University Press,Cambridge,1981, tendementhumain vormen een directcomxcvi+ 483 pp.,pb.f 10,50 /geb.f 28.
mentaar op Lockes hoofdwerk An Essay
Concerning Human Understanding. Ze
Leibniziséénvandieûlosofendieiedereen werdengeschrevenom eendirectediscussie
kent,maarvanwievri
jwelniemandooitiets metLockeopgangtebrengen,maard> ris
gelezen heeft. Men kan zich overigensaf- nooit iets van gekomen; Locke schi
jnt
vragenofdatIaatstenuwelzo'nrampis.De weinig ingenomen geweestte zijn metde

metafysische 'dichtheid'van zijn systeem kanttekeningendieLeibnizbi
jzi
jntilosose
li
jkt voor de huidige ti
jd weinig zeg- te plaatsen had.Ze werden tenslotte pas
genskrachtmeerte hebben.Terechtmerkt bi
jna vi
jftigjaarnaLeibniz'dooduitgegeMachielKarskensin zi
jn inleiding totde ven.Ook van ditboek,geschreven in de
Hetafysischeverhandeling opdatdezebi
j vorm vaneendialoogtusseneen'Lockiaan'
deIezerwaarschi
jnli
jkallereerstalsvreetnd en een 'Leibniziaan',geldtdathetvoornazal overkomen;een vreemdheid die uit- meli
jk vanhistorisch belangis.Naasteen
sluitend teoverwinnen zou zijn dooreen verderonderzoek naardedenkbeeldenvan
duideli
jkehistorischesitueringvandeze5- Leibnizza1denuverschenen,voortre/eli
jk
Iosofie.VandatIaatste heeftKarskenszich verzorgdeEngelsevertalingvooraleenbi
jinzi
jninleidingenuitgebreidnotenapparaat drage kunnen leveren aan de verdere navoortreFeli
jk gekweten.Zi
jn commentaar speuring van de receptiegeschiedenis van
maaktzeerduideli
jkwatLeibnizvoorogen Lockesfilosofie op hetvasteland.
GerGroot
stondenwaardoorzijndenkenwerdbewogen.Maardatwilnog nietzeggen datdiens

t
ilosofiezelfdurdoorergveelaantrekkeli
jkerofactuelerwordt.Hetbelang van deze

vertaling bli
jftdan ook voornameli
jk be- Hans-Georg Pott,Die schöne Freiheit,W .
perkttothetgebied van deslososschegeschiedenis.En zeker was de zeventiende

Fink,Miinchen,1980,l60pp.,DM.28.

eeuw indatopzichteenbewogen tijd,voI Deze studie is een discussie van Schillers
controversen die later op de algemene

Uber die âsthetische Erziehung des Men-

noemervan destri
jd tussen empirisme en

schen in EinerReihe von Briefen (1795)

rationalisme werden gebracht. Leibniz
stond dM rin uiteraard meerop hetrationa-

met Fichte over het concept van de es-

thetische prakti
jk.Fichtesabsoluteik,de
listische standpunt,maaruitdeMetafysi- eenheidsbasis van het menselijke erscheverhandeling bli
jktdaterook binnen varingssysteem,wordtbijSchilleromgezet
dat kamp grote verdeeldheid heerste,en

in de totaliteit van de mens,in het col-

288

Streven/december

lectieve ik,de mensheid,waarin het indi- seld voorde verregaande somberheid van

viduelezi
jnenhetzellewustzi
jneen ver- het doemdenken van de jaren tachtig.
binding aangaan.Deze eenheid wordther- Schopenhaueris 'in',en welzozeerdatde
kenbaar,ervaarbaarin de kunst;esthetica uitgeveri
jDiogeneshetenkelejarengeleden

alsvoorwaardevanmenseli
jkbestaan,een zelfs aandurfde diens oorspronkeli
jk bi
j
universele categorie bovendien. Vri
jheid Brockhausverschenen verzameldewerken
m.b.t.esthetisch oordeelisbi
jgevolg een in een zeergoedkope,maarvoortreFeli
jk
aspectbinnen de substantie van de mens.

verzorgde pocket-editie op de markt te

Detitelterm (Fichtesbegrip waarSchiller brengen.
veeleerâsthetischeFreiheitzougebruiken) Helaas is nietalleswatin deze'Schopenslaatbi
jgevolgopdefundamenteel-slosoi- hauer-welle'verschi
jntvan een dergeli
jke

sche discussie-inhoud diezo sterk hetclas- hoge kwaliteit.Ook in hetboekenvak geldt
sicistische denken heeft gedomineerd en dekreet:'waareenmarktis,iseenuitgave',
die hetvormcomplex van de kunsttotob- enzoheefthetechtpnnrHûbscher,dateerder
jectheeft gehad in diens relatie tot de beide edities van Schopenhauers verzaethisch-morele normwettigheid van de meldewerkenverzorgde,zichnubezondigd
mens.ls schoonheid een wezenskenmerk, aan de uitgave van een Schopenhauer-leeseen objectiefproduktofeen denkhande- boek,bestaande uitmin ofmeerhistorisch
ling? Als schoonheid een momentvan een geordende fragmenten, gewoonli
jk van

middel-doel-proceszoubli
jven,dan wordt enigszinspeinzendeaard.Hetresultaatli
jkt
esthetica, en kunst in hetalgemeen,een nog hetmeeste op een bundellang uitgemarginaalfenomeen,een gedachte die het sponnenspreukenindetrantvandeSucces-

classicisme metafschuw vanzich afwi
jst. agenda.wi
jshedenzondercontextenrode
S. reconstrueert minutieus de discussievlakken in moeizame tekstkritische arbeid
waarin vanzelfsprekend de raakvlakken

metSchellingenHegelzi
jnopgenomen.
C.Tindemans

dru d - een bladerboek voor medi
tatieve

momenten.Datzulksnauweli
jksnog iets
metslosotie,en zeker niet met Schopenhauer te maken heeft,behoeft weinig betoog.

Ditalles is deste verwonderli
jker,daar

Hùbscher vroeger al eens een Schopenhauer-bundel had samengesteld.die veel
ArthurScàopenhauer,WerkeinZehn#Jn- beter beantwoordde aan watmen du rvan
den, hrgb. von Arthur und Angelika zou m ogen verwachten.Deze bundelWelt
Hubscher,meteen elfde band UeberAr- 1/rl#Menschvormdehetbasismateriaalvoor
thur Schopenhauer, Diogenes Taschenbii- de Nederlandse vertaling van de Schopencher 140/1t/m 140/10en 153,DiogenesVer- hauer-selectiedieindeserieBoom klassiekis
lag,Zùrich,1977,DM.98.
verschenen.Al te loshangende aforismen
Arthur Schopenhauer, Ein Lesebuch, werden geschrapt, maar verder bleef de
eingeleitetundherausgegebenvonAngelika grote li
jn gehandhaafd,waardooreen saund Arthur Hiibscher, W .A. Brockhaus, menhangend geheel ontstond dat aan het
Wiesbaden,1980,253pp.,DM .30.
systematischekaraktervan Schopenhauers
Arthur Schopenhauer,De lvere/d een hel, filosofe behoorlijk rechtdoet.Ookhieris
vertaling en aantekeningen van Heleen J. een zekereversnippering natuurli
jk niette
Pott, inleiding van Maarten van Nierop, vermijdengeweest,maarvoorzovermogeBoom, Meppel/Amsterdam, 236 pp., BF. li
jkisdegedachtengangvancitaattotcitaat
. get
rouw gevolgd,vooralin de eerste helft
5l2.

vanhetboek.Eendergeli
jkebloemlezingis
Hetli
jktgeentoevaldatdeslosoofdievan uiteraard nog steeds niethelemaalideaal,
het pessimisme zi
jn grondovertuiging maarzolang een integralevertaling van het
maakteweervolopindebelangstellingstaat hoofdwerk niettotde mogeli
jkheden behoort,bezitten we in deze bundelin ieder
derozeverwachtingenvandejarenzestigen gevaleen inleiding die datideaalzeerdicht
begin van dejarenzeventigheeftingewis- benadert.En datiszekernietin de lM tste
op hetmomentdatdehelewestersewereld

Btlekbesprek'ing
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plaats te danken aan de uitstekende verta- de tweede hand,hetgeen veelte v> k geIingvan Heleen PottendevoortreFeli
jke beurt-ophetspoortekomenvanwatdeze
inleiding van Maarten van Nierop.
voornameli
jk aandeAmsterdamseuniverGerGroot siteitenenhogescholenverbondenexegeten
beweegt.

Eénvandeinhetoogsgringendeuitgangs-

puntenis,dathethenalti
ld> om de 'G tzt-

X.,Sur/'t/lntlrltlgtal?lcll/du Tel?1pî',Editions gestaltundJetztgestalt'vandeBi
jbelsegeMediations,Denoël-Gonthier,Paris,l981, schriften (een opvatting overigensdie ook
288pp.
doorverscheidenenietinAmsterdam doce-

rende exegeten wordtgepropageerd!).De

Ditzi
jn de referaten vaneen symposium, Bijbeltekstzoalsdezethansvooronsligtis

waaraan deelnamen een econwlnist (J.P.
Dupuy),eenbioloog(J.deRosnay)eenkinderpsycholoog (R.Zazzo),een kunstenaar
(N.SchöFer),een communicatiedeskundige
(J.cloutier),een theoloog (E.J.Kaelin) en
een ûlosoof (M. Serres). Het is vaak

gezaghebbend en normerend voorons geIoof,nieteenonbekendvöörstadium ervan.
Ook wordterin de Cahiers veelaandacht
geschonken aan het probleem van het
ideolectbi
jbelvertalen.W ie mocht menen

maken dan er achterafoverte Iezen.Het
allergrootstedeelhierwordtingeruimd voor
dediscussiesdiena dereferatengedurende
eendrietaldagenplaatsvonden.Hetzalniet

weging is,vergistzich.Via deCahiers zal
men totde verrassende ontdekking komen
datook inhetFranseen Engelsetaalgebied
de beginselen van hetconcordant/ideolect

datdezeopMartinBuberteruggaandewijze
boeienderditsoortbi
jeenkomsten meete van vertalen een typisch Nederlandse be-

verbazendatheteigenli
jkslechtsdeûlosoof vertaleninprakti
jkzi
jnenwordengebracht

is die,in deze context,hetthema aankan. (men denke aan André Chouraquien EveInci
denteelzi
jnerhierendaarookboeiende rettFox).
gedachtengangen te Iezen,maarhetgeheel Debijdragenvandeverschillendeauteurs,

bli
jftonbevredigend,endatzaIwelliggen dieeengrootgedeeltevandeBi
jbelbestri
jaanhetthemazelf,datzichuiteindeli
jkniet ken.makenkeeropkeerduideli
jkhoeknap

goed leent voorzulke 'punctuele'benade- eIk verhaalvandeSchriftisgecomponeerd.
ringen: wanneer gaat discussie over de Erstaatwerkeli
jkgeenwoordteveelenalles

ti
jdsproblematiekoverineensoortgebazel heeftzi
jn organischeplaatsbinnenhetgenaaraanleidingvandeTi
jd'
?
heel.
Ericde Kuyper

Theologie

Kortom :debeideCahierswordenvanharte

aanbevolen;enerzijdsomwillevanhetgebodenmateriaal,anderzi
jdsom nueenszelf
geconfronteerd teworden metdie -mi
jns
inziensaltevaakverguisde-groepbi
jbelwetenschappers.Het zalbli
jken datvan
provincialisme geen enkele sprake is;

iedereendieBijbelleest-waarookterweDuerloo,K.A.& B.P.M .Hemelsoet,F.J.

reld -wordt hier in de kern van de zaak
aangesproken.

Hoogewoud en R.Zuurmond (red.).Aln<
î'
/t,/t/tr
//llî
'c('
ahiersî't?t?rt.
zxt.
zkztaît
,en#(//7t
4/.
5.
t
,
.

PancBeentjes

//?ct?/t?gïc,deell,l980,128pp.;deel2,198l,
l46pp.,t1.19,90elk,Kok,Kampen.
Jan Grootaers,De t?apt,rls'lt'
/l/c bt'
ending,

ledereendienueindeli
jkeenswilwetenwat
ùs,Beveren/B.Gottmer,Ni
jmegen,
intheologische kring wordtbedoeld metde Emma
l98l,304pp.,BF.6O .
(vaakpejoratiefgebruikte)aanduiding'AmsterdamseSchool',magdegelegenheidniet

De auteur,lid van het Leuvens Centrum

voorbi
jIatengaanomnueenszél
f-ennietuit voorConciliestudieVatio'anuln11,biedthier
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eenzeerpersoonli
jkeensterkgedocumen- aan hetbegin stond. En tenslotte gaatde
teerde analyse van de postconciliaire ontwikkeling aan.Verschuivingen in machtsverhoudingen tussen Curie en periferie en
tussen niet-Westerse en Westerse kerken

aandachtuitnaarde betekenisvaneenbevreemdende uitdrukking die Paulus in 2
Kor.7,3gebruikt:'om samen testerven en
samenteIeven',eenonverholenuitnodiging
leiddentoteen 'wending'waarbi
jderesul- tothetgeloofin een Ieven na de dood.

tatenzelfvan Vaticanum 11geleidelijkaan Ruimeinformatieoverhethuidigebi
jbelonjke en onbevangen prehetvoorwerpvaneenherlezingzi
jngewor- derzoek,een eerli
den.Hi
jbesluitmettewi
jzenopeenaantal sentatievan stellingenen optiesin verband
dieperliggendevragen die aldusin dever- metdebetekenisen de theologische interdrukkingzi
jngekomenen explosiefzullen pretatievansche tteksten,tenslottedemoed

bli
jven. Meer recente ontwikkelingen, Om persoonli
jktedenken enuitte komen
vooralindeniet-W estersekerken,bereiden vooreen beproefde geloofszekerheid (lees
o.i.echtereen nieuwefase voor,uitlopend het nawoord!): dit li
jken mij de voorop meerpluralismeenop eenherinterprete- naamstekwaliteitentezi
jnvanditdegeli
jke

renvandecol
legialiteit.Eendegeli
jkboek werk.AIzi
jn een paar hoofdstukken (ik
datop een behoedzame manierachter de

denk aan de laatste twee) van een hoger

schermendoetki
jken.

technisch gehalte,hetboek in zi
jn geheel
Jan Kerkhofs

verleent inzicht in de hedendaagse pro-

blematiek in verband met verri
jzenis en
eeuwig leven,hetvermag een antwoord te
brengen in situaties van onzekerheid en

twi
jfel.Aanheteinde vantwee hoofdstukt
ç/ta//tzl?t
pî'
t'
r verrl
jzenis t'
a eeubs'
ig /t/1,
't'rl, ken iseen selectie bibliograûetoegevoegd;
Jan Lambrecht,Daarl'
ty/??/t()(.
heens...Op-

Acco,Leuven, 1981,240 pp.,BF.380/:. bovendien is het boek voorzien van een
27,25.
dubbele index van bi
jbelplaatsen en moderne auteurs.
J.-M .Tison
Hetboekbundeltzesopstellenoverdever-

ri
jzenisvanJezusendievandechristenen
en over het Ieven na de dood. Alle zes

hoofdstukken zi
jn bijbelse bi
jdragen:het
Oude Testament,de evangeliën.Paulusen
de Apokalyps komen uitvoerig tersprake.
HeteerstehoofdstukhandeltoverhetIeven
nadedo* volgensdeSchriften onderzoekt
ookkritischditgegeven.Hettweedesteltde

E.Schillebeeckx,St/rl'
ta/#l-alnbt. Ft'
4t?rgangersïz7de rt/lncfza/fzf'anJt/zl/x Christus.

H.Nelissen,Bloemendaal,19802,l76 pp.,
t1.27,90.

vraag hoe hetgeloofin Jezus'verri
jzenis Tussen 1972en 1980schreefprof.E.Schilconcreetontstaan is (een kritische presen- leY eckx vier ongewx n G chtige ndikelen

tatievandestellingvanR.Pesch).Hetderde overhetkerkeli
jkambt:heteerstein 1972

biedteen uitvoerige analyse vanApok.ll, (in de bundelAan lnt
anNt
an gett'
aagd),het
omdatdaargesprokenwordtoverdeverri
j- tweedeen derdein 1979(inhetverslagboek
zenisvantweegetuigenenomdatindiscus- Basist,l1alnbtenTijdsk'hnftvt
yt?rtheologie
siesoveropstandingnaardezetekstverwe- nr.3)en hetInntstein 1980(inConciliuln nr.

zen wordt (een boeiend leesstuk!). Het 3).InKerkell
jkalnbtbundelthi
jdezevier

vierdeopstel(naarmijnsmaakhetaantrekkeli
jkste)stel
teenreconstructievoorvande
gebeurtenissen rond Jezus'verrijzenisen
vandegeestesgesteldheidwaarinzi
jnleer-

bi
jdragen;hi
jheeftzeechterherwerkten

devraaggesteldhoedeleerlingen hun paaservaring hebben uitgedrukten welke voor-

stellingtussen heteersteen tweedechriste-

aangevulden zevooraltoteennieuw geheel
omgebouwd.
Deeerstetwee(ofdrie)hoofdstukkenschet-

Iingentoen verkeerden (naareenstudievan

sendegeschiedenisvanhetkerkelijkambt.
G.Lohsnk).Inhetvijfdehoofdstukwordt Na hetNieuwe Testamentkomtde tegenli
jkmillennium aandebeurt.Schillebeeckx
stellingscategorie-verri
jzenisofverhoging- meentdatindeoudekerk'absolutewijdin-

Stlcl/pt
a&prtal/
-n.v

gen',d.w.z.wi
jdingenzonderconcfèteband
metde plMtseli
jke gemeente,onmogeli
jk
waren,terwi
jlvanafdelate middeleeuwen
en de moderne tijd zulke wi
jdingen al-

29l

vangroteIiteratoren (metThomasMann-ingrediënten)endeinfantielehoera-perszonderenigeintellectueledimensie.Hetisniet

eenstukdatzich doorzi
jnconnictkern of

gemene regel werden. In het feodale en
vooralmoderne priesterbeeld kwam zo de
nadruk te liggen op een sacerdotalistischontologische ambtsopvatting. d.i. de
priester als bedienaar van de eucharistie,
middelaartussen God en de mensen,andere Christusenz.
InhetvierdehoofdstuktrachtSnhillebeeckx

actiebasis onderscheidt maar door de ge-

vanuit het Nieuwe Testamenten de oude
kerkte legitimeren.En na een kortherme-

C.Tindemans

dragsbeschri
jving, de interactie zonder
tekststeun maarvoIsuggestievesubversiteit

en de verlengde radius van maatschaqpeli
jke satire.Toch li
jktdeze ontwerpsti
ll
zichzelfnuteherhalenterwijldeaanleiding
opzichtoch tekrap uitvalt.WiIS.zichaan

ditmaniërismeonttrekken,danzal,bi
jverde alternatieve ambtsprakti
jken van be- dersubtiliseren van deze schri
jfstrategie,
paaldebasisgroepen enkritischegemeenten tocheenandersubjectveldmoetengeopend.
neutisch intermezzo schetsthi
jenkeletoej'
#/
'
f,#zt,/,Elsevier
komstperspectievenvanhetambt.Hi
jdoet Hetvan Aken.Dtzblinde .
ditbi
j wi
jze van viergeformuleerde op- Manteau, Antwerpen/Amsterdam, l98l,
drachten die op een gemeente rusten,die

373pp..BF.495.

volgensdenorm vandechristeli
jkeapos-

toliciteitwilleven en handelen.En opteert Nazi
jnverrassendekorteromanDt?t?Jgetl
j
dan voorambtin teamverband ofalspas- (1979)waarindesocialistischebewegingvan
toraal team, dat de ecclesiale 'ordinatio' een halve eeuw geleden als decordiende,
m oetontvangen.
paktHetvan Akenthansuitmeteen voluIkgeloofdatprof.Schillebeeckx debeteke- mineus boek waarin hi
j de socialistische
nis van de nieuwe ambtspraxis, die uit- parti
jpolitiekeovertuigingeninVlaanderen
sluitend vanuitdegemeentetotstandkomt, anno 1980 demystiGceert (voor zoverdat

jn).'Wieinloorldienstvoor
voordetoekomstvan hetkerkeli
jk ambt nognodigzouzi
overschat.En datde historische doorlich- depolitiekeofsyndikaletopwerktkri
jgtomtingvaneenstukactueleambtsproblematiek zeggensdageli
jkseenlesin demystifikatie'
opeenaantalpunteneenzijdigmoetworden IaatS.hethoofdpersonage,IsiRommens,in
genoemd.WeIkanikhetermeeeenszijndat hetm idden van hetboek zeggen.
eendeelvanhethuidigeeisenpakket,d.w.z. DezelsiRommens,zoonvaneen steenbakeenaantalvandetoelatingscriteriavoorhet ker,stamtuiteenmilitantsocialistischgezin
ambt,in onzekerk enonzewereld vanvan- en heeft zich een reputatie van gedegen
ambtenaaropgebouwdophetministerievan
daag aan herzieningtoe is.
RobrechtMichiels arbeid,waarhi
jvooralmoetoptredenals

bemiddelaarbijsocialeconoicten.Desectoren en ondernemingen waarhet over gaat

zi
jnduideli
jkherkenbaarachterdeweinig
Literatuur

versluierende naamgeving. Van Aken

schri
jftinzijnroman overdeverloedering
vandepolitieketaalenoverdeverloedering
vande mensenzelfaandepolitieketop.In

ThomasBernhard,ober:///t,/lGipjbln ï.
s
'/ dedialogenmetzijnschoonvaderCroes.een
Ruh. Ein #cl//Jt'/ltJr Dit'
htertag um 1980
&t?/?ltr
;J@e,Suhrkamp,Frankfurt.l98l,l44
pp.,DM .ll,80.

socialist van de oude garde,en in de ge-

sprekkenopdewekeli
jkseparti
jt
jesbi
jLode

Manshouwers.de 'generaal' van de vakbond.discussieertlsiRommensoverdeonInhetnu weIbekendeastmatisch-ritmische overbrugbaar geworden afstand tussen de
versproza schrijft S.andermaal een bit- marxistische doctrine en de praxis van de
terbozekomedie,ditkeeroverdestupiditeit VlaamsesocialistischeIeiders.Hi
jklaagtde
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portefeuillehonger van de politici en de seerdeRussischestaatsapparaat,datindeze
mandatenhonger van de vakbondsleiders satire dan ook genadeloos onderuit wordt

aan.Hijbetreurtdeverdwi
jningvanhetso- gehaald.Dieli
jnwordtin hetvervolgboek
lidariteitsbegrip enhekelthetopportunisme
en machtsmisbruik van zowat alle topmandatarissen.Helemaalgeen milde evaluatie dus van de socialistische beweging

De troonpretendent doorgetrokken; op-

nieuw wordendeopgeblazen,maareigenli
jk

zokleinzieligevolkscommissarissen,devan
eigendunk vervulde legeroFicieren, de
waarVanAkenzichalsschri
jvermeever- slaafse staatsjournalisten,dekolchozenleibondenheeft.Maarnietalleendepolitiek is dersen omcierenvanjustitieopdemeest
een blinde spiegel,ook de man-vrouwrela- letterli
jkewi
jzeinhunhemdgezet.Tochis
ties vormen voor hethoofdpersonage een de uitbundig-hilarischesfeervan heteerste
blinde vlek.De idealistIsiRommens is in boekinmiddelswatverkoeld,enklinkterbij
feitenietopgewassentegen dealliantie van allehumorook enige bitterheid door.welmachtensekswaarmeehi
jinzijnpolitieke Iicht veroorzaakt door de toenemende

werkkring haastdageli
jks geconfronteerd moeili
jkhedendie WojnowitsjindeSovjetwordt.Vrouwenzi
jnerruil-enlustobjecten unieondervond en dieuiteindelijkleidden
terbevredigingvandoormarathonzittingen, totzi
jnvertrekuitRuslandin 1980.Ookdit
receptiesenreizen afgepeigerdepolitici.De tweedeTsjonkin-boek werd weerop voorauteurheefterwelvoorgezorgdgeenlouter beeldigewi
jzevertaald,meteenlevendige
ideeën-boekteschri
jven.Doordemoordop frisheid die men in vertalingen uithetRusRommens'secretaresse,diens toenadering
tot Viviane Melis in een relatie die méér
inhoudtdanwatzopasovervrouwenenpoliticigezegd is.enookdoordedromenover

sisch maarzelden tegenkomt.

GerGroot

deherinneringenaanzi
jnjeugdindeRupelstreek kri
jgtderoman naasteen ideologische ook een algemeen-menselijke dimen- Literatuurwetenschap
sie.HetvanAkenslaatsteboekiseenopz'n
minstmerkwaardige sociale roman waarin

deIezerde politieke spiegelvan zi
jn beroerdeti
jd wordtvoorgehouden.
Walter Hinck (Hrsg.),R()f St?c/l/ll/f/l J.Gerits Eingrl
ffïl
7dieZtz//#e5'
c/1ï('
/l/c.Essayszuln
G cr/k, Rowohlt, Reinbek, l98l, 287 pp.,
DM .20.

m adimirWojnowitsj,De frt
yt
ynprc/cnltz
a/,

1.
4(9 î'
crt/crc Iotgeb'
allen rtpa soldaat/l$,
t'
J/?
T.
b.
tlllkin,vertaling:Gerard Cruys,Meulen.i
hoff.Amsterdam,l98l.349 pp.

OmdatR.Hochhuth50isgeworden,maken

ti
jdgenoten balans. De ondertitel maakt
duideli
jkdatnietzi
jneventueelliterairedimensiedeeersteaandachtkri
jgtmaarzi
jn

In l977verscheenbi
jMeulenhoffheteerste aandeelin hetactualiteitsprocesbinnen de
deelvan de 'Tsjonkin-cyclus':De merk- Duitse Bondsrepubliek.lnafwezigheid van
u't7lrégc Iotgevallen van soldaat /1$'
Jrl

deoverledenTh.W .Adornodiehetoneens

Ihjtllk'in.Daarin maakten we kennismet wasmetHochhuthsSttallî'z,rtretetr-o%tnsief,
dezesympathiekeanti-held,diemetzi
jnon- maken notoire dissidenten als H.Béllen
nozelheidenboersgezond verstanddehalve F.J.RaddatztochietstegemakkelijkdetaSovjetunieop steltenweettezetten,wan- felschoon.Watbeternuancerend zi
jhet
neerhi
jalssoldaatti
jdensdeTweedeWe- uiteindeli
jk instemmend met intentie en
reldoorlogopdrachtkri
jgteen neergestort methode defleren S.Sontag,E.Schwarz,
vliegtuigtebewakenendezetaaknaarbeste
kunnentrachttevervullen.Hetisechterniet

zozeerTsjonkindiedeoorzaakvormtvan
alle hoogstkomische verwikkelingen,maar
veeleer het dolgedraaide, overgecentrali-

H. Mayer, M .Durzak, W .Hinck, K.O.
Conrady e.a.om individuele Hochhuthteksten te karakteriseren. Iets meer afstand
want zich baserend op dramatische of
theatraleperspectieven nem enG .Rùhleen

Btlt.
'lk
.bcsplel
%illg

P.Iden.A.Kelletats selectiebibliogrv e is De taalwetenschap met haar raakvlakken
naarpraktisch alle andere wetenschappen
in elk gevalnuttig voorwie verderwil.
C.Tindemans die de mens totvoorwerp hebben,is een

tameli
jkonoverzichtelijkgebiedgeworden.

walterJens (Hrsg.),Literatur /ZA?J Kritik. Hetisdanook eengroteverademingom in

Deutsche Verlags-Anstalt.Stuttgart, 1980, de wirwarvan publikatiesditboekje van
Parretinhandentekri
jgen.Deauteuriszeer
277 pp.,DM .32.
Marcel Reich-Ranicki, Entgegnung. Zur op hetgebied van de taalwetenschap.A1s
jhelderuiteenwelkedomeinen
deutsç'hen Literatur Jt
œr siebziger Jahre, filosoofzethi
Deutsche Verlags-Anstalt,Stuttgart,l9802, worden ingenomen doordetaalfilosose,de
Iinguïstische fi
losoûe endefilosoie van de
436 pp.,DM .38.
t
a
a
l
we
t
e
ns
c
ha
p
. Over de gebiedsindeling
Marcel Reich-Ranicki, Nal'
hprùhlng. bestaat de nod
ige verwarring, maar de
Aufsiitze l
ï/
pcrdeutsche Schrl
ftsteller%'
t)n
jze
gestern, Deutsche Verlags-Anstalt, Stutt- auteurgeeftopeenm.i.zeerterechtewi
aan,in welke van deze drie disciplinesde
gart,19802,356 pp.,DM.38.
taalwetenschapeenconstitutieveroIspeelt.
jktekunnen
De om uiteenlopende redenen gevreesde Om dezedriedisciplinesduideli
Duits-poolsecriticusM.Reich-Ranicki(Die situeren,geeftdeauteuraan welkedetwee
Zz,@/ tot 1973,sedertdien FAZ), totem en paradigmatische visiesop detaalzijn:de
taboetegeli
jkindeliterairestammenwereld, verhoudingvan hetspreken tothetdenken,

heeftzi
jn 60e verjaardag gevierd en zi
jn

enhetfeitdatsprekenintersubjectiefisen

getrommeldzichmethetverschi
jnselMRR

Parret om op boeiende wi
jze bepulde

vriend encollega W .Jensheeftalle bekenden,deintimizowelaIsdeafgestraften,op-

gemeenschapstichtend.Vanuitdezeverhelderingvandeallesfunderendevisieslukthet

theorieën uitde t
ilosotie van detaalwetenschapteverhelderen,zoalsdeverschillende
resul
taatisuiteraardergongeli
jkmaaralti
jd
boeiend zowelom de expliciete moeizame structuralistische en transformationeel-gerelatietotMRR alsvooralom dezel
fonthul- neratievetaaltheorieën.Hetlaatstegedeelte
ling en introspectie.MRR'Seigen bundels, Van dit boekje behandeltde interessante
niet exclusief met Duitse maar vanzelf- vraag welke band erbestaattussen de linsprekend met de intemationze topauteurs gui'stische theorie en haarideologische imicaties.VolgensParretzi
jnlingui'
stische
bezig,blijven gebonden aan het publika- pl
tiemoment.Nieuweboeken worden ouder- theorieënnooitneutraal,endatbetekentdat
jke band bestaattussen
wetsnormatiefgeprezenofweggeduimd op ereen noodzakeli
eerenideologie:delinguïstheeftzoalselke
niet alti
jd even doorzichtige gronden'
, l
oudere publikatiesworden bijhun heruit- wetenschapsmens behoefte aan een ethiek
gave onderzocht naar hun actualiteitsken- en eenpolitiekefilosofie.Metditstandpunt
ofdeIiterairekritiekop zichintelaten.Het

merken.Bellettrieishetbi
jlangenaniet;de neemtParretduidelijkpositieindeverhitte
iscussieomtrentdewaardenvri
jheidvande
houthakkersstijlbaantzicheenwegnaarde d
ideële positie en de overlevingsfunctie van wetenschap.Hierzoudendenodigenuanceringen aangebrachtmoeten worden.
literatuurindezeti
jd.Mi
jlijktdan ook de
Iiterairsociologische functie van MRR we- Tezamen metG.NuchelmansTaaTlosohezenli
jkerdan deintrinsiek-literairkritische. Ft/z?inleiding (Muiderberg,1978)vormtdit
Literaire kritiek in de onmiddelli
jke eva- boekje een uitstekend overzicht van de
luatiesfeergaatzelden hetniveauvanrepu- taalproblematiek. Nuchelmans werkje is
tatieldelconstructie te boven.

meereen inleidingtotdeanalytische taalfi-

Iosofie,terwi
jlhetboekje van Parrethet

C.Tindemans eerste geschriftin hetNederlandse taalge-

biedisdatzkhuitsluitendwi
jdtaandefilosofievandetaalwetenschap.Jammerdathet

Herman Parret, FiI()s(
)jle t
'a taalbb'eten- werk ritseltvande vele drukfouten.
.5
'
c/llp,Van Gorcum,Assen,1979,124pp.,
HermanBleijendMl
f1.19,90.
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Malcolm Httock, Ernst Toller, Twayne,
Boston,Holt-saunders,Eastbourne,1X 9,
216pp.,f 8,95.
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volgen aangekondigd waarmee Wagners

overige Bayreuthpi
jlers op dezelfde wi
jze

vereeuwigd willen worden. Het procédé
ruiktteveelnaardeboekenkastenlM tonder
Naasthetnietzondermeerbevorderli
jke deze vorm.met weglating van de andere
feitdatS.in hoge mate geporteerd isvoor structurele aspecten van de voorstelling,
Tollers levenshouding, onderscheidt zich geen volwassen aandacht opkomen. De
dezestudie,alsintroductiebijeennieuwe spanning isnietmeegereproduceerd.degegeneratie met de exilreputatie niet langer spannen relatie tussen vernieuwende
vertrouwd,doordeuitermateminutieuzeen theaterluien conservatief representatiepunauwkeurigeanalysevanelkvanTollersge- bliek evenmin. Voor heel diepe insiders
schriften,metgrotenadrukopdeinderdu d wellichttoch een document.
te vaak verwaarloosde lyriek.Ondertussen
C.Tindemans

bli
jfthetvoornietinIMt-expressionistische
poëtologische technieken ingewi
jde lezers
moeili
jk om S.'s bewonderenswaardige Maurice Descotes,Histoire de Ia Q'ritique
geestdriftte volgen,die hetformele reliëf dral
natique en France, G. Narr, Tiibinverwaarloost om zi
jn inhoudeli
jke voor- gen/J.-.Place,Paris,1980,405pp.,DM.76.

keur.Natuurlijkverdienthetpolitiek-pacifistische raamwerk van Tollers Ieven alle
nadruk,vooralook binnen de literaire expressie; of het echter volstaat religieuze
verwantschap uit te drukken binnen een
neohumanistische levensvisie om meteen
literair waardevolte worden, waag ik te

In eenerge (somsookergerende)mate van
intuïtionistischedeductie trachtS.een his-

torischkrachtli
jnenschemaoptestellendat
debestaanbaarheidvandetheaterkritiekaIs
institutie (doorgaans toch veeleer alsdramakritiek overlevend d.w.z. de theatrale
autonomie wordtverwaarloosd,de drama-

betwi
jfelen.Ook achtik hetsystematisch
ontwaardenvanBrechtmetvergeli
jkingtot tisch-literaire identiteitwordtgetoetst)hisTollerhistorisch niette verdedigen.
C.Tindemans

torisch sederthaarontstaan heeftgedetermineerd: de graduele uitwerking van een
prescriptievecanondiezicha1sgrotendeels
immobielecodeopwerkte,dieweliswaarin
hetgrillige spelvan de generatiespartiële,

Theater

zelden fundamentelewi
jzigingenonderging
totdenieuwemotoriekvandesociologische
krachtenindedistributievan dithandwerk

(de rol van de pers, de diversiteit in de
HerbertBarth (Hrsg.),BayreutherDrama- pelsintentionali
teit, de verdlin/ng uit het
turgie. Der Ring Jt
/r Nibelungen, Belser, persfocus)hetconventie-gehalteaantastte.
Stuttgart,1980,445 pp.,DM .48.

Vri
jvaakisbi
jalleverengendebeknoptheid

toch nog enige praatzuchtaan te merken,

Uitwatin de programmaboekjesvan de maardeherhalingsdrangbli
jfttoch gericht
Sïag-voorstellingenteBayreuthsedert1951
aan dramaturgische intentieverklaringen
aan hetfeestpubliek werd aangeboden,is
deze bundel samengesteld die de ambitie
heeft door hetchronologisch naast elkaar
plaatsenenhetthematischrangschikkeneen
sluitend concepten een structureelverhaal

op hetsterkerbewustmaken van watS. de
immanentekrachtenbi
jhetbepalen vandc

zel
fstandigheidendeevolutionelemogeli
jk-

heden van dekritiek van drama en theater
acht.Zo is het resul
taat meer dan enkel
vluggevulgarisatieenbrengthetmeermaals
nieuwe inzichten,in elk gevalnieuwe asterbeschikkingtestellen.Tevelebi
jdragen sociatieve bundelingen van het samenspel
staanechterineen Duits-op-hoge-stelten,in van maatschappeli
jke en theatrale tenstaatsiepak,om echteen interpretatorisch- densen;anderzi
jdsisde methodologische
compacte eenheid te kunnen produceren. onderbouw nietdievaneen wetenschappeMeteen worden erook minstens twee ver- lijkethesisenbli
jfterdusveelbeweringsstof

Btleqbt
A%plel'
intv

die zowelgunstig a1s overtrokken uitvalt. G. Seeslen, Kino der Angst, Rowohlt,

Bli
jfthetfeitdatS.geslaagddientgenoemd Reinbek,1980,249pg.
in de poging van gebonden verhu laan te
biedenoverdezereceptioneletakbinnende
communicatieprocessen van hettheaterals
sociaalfenomeen.
C.Tindemans

G.Seeslen & C.W ell,Aesthetik des erotiJc/lt'?lKinos,Rowohlt,Reinbek,1980,286
pP.
G. Seesslen, Vord iln Kin(), Rowohlt,
Reinbek,l98l,333 pp.

W atdeze Grundlagen despopulâren Films

>mill)l

betreftkanjetwee houdingen Mnnemen.
Steljedecriterianogalstrengopdanmoet
geconstateerd worden datde theoretische

onderbouw vanhetgezamenli
jkconcepten
jeafzonderlijk onvolW.R.Lavine,lnt?glalnorousfashion,the vooralvan elk deelt
fabulousytatkrs'oj-('ostulne design,George doendeuitgewerktis.Ookopfeitelijkfilm-

Allen & Unwin,London, 1980. 259 pp., historisch vlak wilerweIeensietsverkeerd
gaan,vnl.te wi
jten aan de beperkte midgei'll.,f l9,95.
delen.De essayistische uitwerking is vaak
In de geschiedenis van de hedendaagse pisch Amerikaansonderwerp moetbehanmodezou Hollywood eenzeeraparthoofd- delen.De Essayistische uitwerking isvaak
stuk moeten beslaan.Enerzi
jds iserhet nogaloppervlakkig,altedescriptiefofgladshow-aspectvandenormalehaute-couture- veralgemenend.Hetpositieve van de onhet gaat tenslotte steeds om 'kostumes', dernemingisdatgepoogdwordtaande'genkledingstukken en gewaden die te maken re-problematiek'(western,musical,enz...)
hebbenmetdeuitbeeldingvan karaktersen een oplossingtebieden:hetisniettoevallig

jd aan Science-t
iction
fictie-anderzi
jdswasdeinvloedvan Hol- dathetdeeltjegewi
lywood op de doorsnee-toeschouwers,hun

KinodesUtopiso'
henheet!Ookalisditmin-

modebewustzi
jn erg groot. Deze Hol- der consequent uitgevoerd en uitgedacht
Iywood-kostumering is nog steeds onvol- danmenzouwensen,hetbewi
jsistochop
doende onderzocht.vooraldan watde ar- z'n minstgeleverd datde auteurszich betisanale en industriële facetten ervan be- wustzi
jn vandeproblematiek,endateen
treft; welke rol de kostuum-ontwerpers andere benadering noodzakeli
jk is.Tenhaddenindestudio's,hoezesam enwerkten

metde andere team-leden;welke hun rol
wasin hettotstand brengen vande speci-

slotteishettochsteedsgoedom zo'nrijke
documentatie (inbeeld,bibliogrv e,enz...)
te vindeninhandzamepockets(ookalisde

fiekestar-image.Ditnieuweboekbli
jftweer accuratesse niet steeds aanwezig: de sajken vaak gedwongen met
onderdeverwachtingen.Geenvandezopas menstellers bli
genoemdethema'skomtgrondigtersprake;

tweedehandsbronnen te werken).

hetblijftteveeleen ki
jk vaneenjournalis-

E.de Kuyper

tieke out-sider(watLavine nu preciesniet

is,vermitshijzelfineersteinstantienauw bi
j
het métier betrokken is). Het ri
jke
beeldmateriaal compenseert gedeelteli
jk M uziek

dezeIacune.Ookvindtmenbiogrv schegegevensoverdeberoemdste ontwerpers.
Eric de Kuyper

Karen Achberger,Literatur aIs Libretto.
G.Seeslen & C.Weil,Western-Kitlo,Ro- Das deutsche Opernbuch seit 1945, C.
wohlt,Reinbek,1979,252pp.
Winter,Heidelberg,1980,288pp.,DM .56.
G.Seeslen& C.Weil,Kino Jt
/JPhantasti.î
't'
/lta>l,Rowohlt.Reinbek,1980,l88 pp.
Literarisering van het operalibretto (d.i.
G.Seeslen,KinoJcA'Utopist'
hen,Rowohlt, structurering naar opera-genologische asReinbek,1980,316pp.
pecten van zelfstandige literaire teksten),
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eentendensdiedehele2* eeuw beheerst, D.Holland,Fidelio (Beethoven),Rowohlt,

g>tS.nabi
jdemeerdan750nieuweomra's Reinbek,1981,219 pp.
sedert 1945 in de Duitstalige landen ge- U.Schreiber,La Bohème,(Puccini),Rocreëerd.In detheoretischeverantwoording wohlt.Reinbek,1981,281pp.,DM.14,80.
weetS.bestwatzulkonderzoekimpliceert

(taalstijl,handelingsstructuur,configuratie, Deze nieuwe reeksen kun je zien als het
woord-klankrelatie,mutatieprincipes,sym- bewi
jsdatdeoperaindezetijdeenbelangjkeplaatsverovertinhetcultureelgebeubiose e.a.) en ze maakteen nuttig onder- ri
scheid tussen de functie van hetIibrettoen ren.Hetprincipe-reedsinFrankri
jkuitgedievandepalituurplusdeorganischeinter- probeerd metdesuccesri
jkereeksl'Avant
actie.In de hoofdtekstdeeltS.de materie
op indeantiek-mythologischemotieven,de
dramatische tekstverwerking, de geadapteerde resp.de omgefunctioneerde literatuur,de radio-en tv-librettiende originele

Scène bestaatertelkensin hetvolledige

librettoaftedrukkenindeoorspronkeli
jke
taal,metdaarnaasteennieuwe vertaling (in
resp.hetEngelsofDuits),voorafgegaanvan
enkele situerendeessays.De ENo-Guides

libretti(geschiedenis,sprookje,abstrahe- bieden erg beknopte opstellen dieeen idee
ring).Dezetypologie isaanvechtbaarwant gevenvanhetwerk.Zelijkenzoeenbeetje

onvolledig en wankel;vooral is de meta- op uitvoerige, goed-opgestelde promodbse van tekstbestaan en opera-iden- grammabrochuurt
jes;hunlagepri
jsmaakte
titeittesterk gereduceerdtottoevoegingen zeerg aantrekkeli
jk.Zezi
jn zowelIosals
schrapping.Datgebeurtuiteraardvrijvaak verzameld beschikbaar.Heteerstedeelvan
maar S.'s te willekeurige vermelding (die degebundeldeversiebevatLaCenerentola

metdewi
jzigingenindebetekenisintenties (Rossini),Aida (Verdi),DeToveë uit(Moteoppervlakkig rekening houdt)dringtniet zart)en Fidelio (Beethoven).

door in wat die genre-ombuiging precies DenieuweDuitsereeksisquaopzetenuitmeebrengtofoplegtenmetwelkeliterair-in- werkingheelwatambitieuzer.Naasthetlistrumenteleinterventietechnieken ditisge- bretto(eveneensindeoorspronkeli
jketnnlen
beurd.
in Duitsevertaling)wordtheelwatruimte
C.Tindemans gelaten vooreen grondig musicologisch en

dramaturgischessay (datbijLaBohèmeis
erg lezenswu rdig);de ontstaansgeschiede-

nisindocumenten;belangrijkekri
tischereN. John (ed.) English Ntp/ityaz?/ Opera
Guides,W4!I,John Calder,London,1981,
92pp.,f l5.
N.John,English Nlfïfaac/Opera Guides,
Traviata, Ole/&y,Rosenkavalier. Tristand
und lsolde,John Calder,London,l981,f 2

tlecties;eenbibliograieendiscogro e.H et

enigewatontbreekt-behalvebi
jFidelio-is
eenoverzichtvandeopvoeringsprakti
jk-en
problematiek:hetaccentligtheelduideli
jk
bi
j het musicologische en literair-tilosoische,endatisvooreen reeksgewi
jd aan

'opera'tocheen mankement? Men volstaat
(perdeel).
A.Csampai,Don GiovannitMozartl.Ro- met'beelden'van opvoeringen...

wohlt,Reinbek,1981,282pp.

Eric de Kuyper
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InseptemberIl.wasmeninPari
jsalmtnheteersteeeuwfeesttoevanTeilharddeChardins
geboorte.GaatTeilharddaarmee voorgoed totde(kerklgeschiedenisbehoren,ofishet
veeleerzodatzi
jnintussenalsmaarbeterbekendelevensloopvaakonvermoededimensies
aan hetIichtbrengt,die nu pashun profetischeenactuelebetekenisonthullen?

PETER HERBY,Religieuze vredesbeweging in de Verenigde Staten

303

Op hetpuntvan religieusgdnspireerde vredesbewe/ngen is sinds vi
jfj>rook'in de
VerenigdeStateneendiepgaandekenteringmerkbaar,zelfsinkerkenengroependietotvoor

korthetbewapeningsbeleid van hun land onvoorwaardeli
jk steundenofhetgewoonniet
bespreekbaarnoch betwistbaarachtten vanuiteengelovig standpunt.

TOON VAN BIJNEN,Nicaragua binnen delegaliteithouden
Overhetaldannietdemocratisch karaktervanNicaragua'shuidigeregimeg> ndemeest

tegenstri
jdigegeruchten.OpgrondvanvolkomenvHjegesprekkenmetregeringsinstanties
enoppositiemilieusgeeftdeauteureengepuanceerdbeeldvandemoeizameopbouw vaneen
rechtsstaat nadatadministratie en rechtsapparaat hetlieten afweten,en na zogenaamde

verkiezingendieschromeli
jkmisbruikhaddengemaaktvandeinferieurepositievandevi
jftig
procentanalfabeten onderde bevolking.

W IM VAN M ULDERS,M ario M erz en de Arte Povera

326

De Arte Povera is ontstaan aIs een reactie op pop arten minimalartdie,ondanks hun

aanvankelijkfriskarakter,stilaanverwordenwarentotproduktenvandeconsumptiecultuur.Aan de hand van Merz'creatiesen commentaren illustreertdeauteuroorsprongen
ontwikkeling van deze nieuwevisie op de verhoudingtussen natuuren cultuur.

JULESVAN ACKERE,Watzijvanhunthemamaakten.m kunstvandevariatie
338

Devariatieoyeenoorspronkeli
jkofontleendthemais,althansindeEuropesewereldvande
muziek,een lndrukwekkend cultuurhistorisch fenomeen.Datook de grootsten onderde

componisten zich uitgedMgd voelden doordeze 'techniek',wi
jsterwellichtop datde
variatie behoorttotde esthetische essentie van demuziek.

ERIC DE KUYPER,De verloren kunst van het vertellen. Enkele Am erikaanse
com merciële 5lm s
352

Methaastkinderli
jk-eenvoudigebeeld-verhalen,gdnspireerdopcomicstripsenTv-commercials,zouHollywoodopnieuw aansluitinggevondenhebbenbi
jdeverhalendeactieilm
diehetlangetijdzogoed deed.Maardecineastenzochtenhetuitsluitend inkwantitatief
opbod ensuper-electen- uiteru rd ontzegd mrtn hetkleine scherm - zonderietsoverte
Iaten aan deverbeeldingen creatievemedewerkingvandetoeschouwer.

LUDO VERBEECK,Werkeli
jkheid en woord in Duitseliteratuur60-70

358

lneeneerstebi
jdrageomschrijftdeauteurdecrisiswaarindeDuitseliteratuurbelandwasin
hetbeginvandejarenzestig.Vooralderomanhadhetmoetenontgeldenalseenverwerpeli
jkewereldvreemdef
cti
Maardevoortaannogalleengeoorloofdeliteratuurvan'uitde
,i
fe.
werkelijkheidgegrepen reportagesendocumenten,hadtoteennieuweimpassegeleid:het
verliesaan 'literaire'taalexpressiebleekgepurd tegaan meteen verliesaan werkelijkheidservaring1
.
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T eilhard de C hardin herdacht, geëerd...
vergeten ?
Henk Jans

Van 16tot18september1981vondin Parijseen colloquium plaatsom de
honderdsteverjaardagteherdenken van TeilharddeCharinsgebx rte(1
mei1881).Op deplechtigeslotzittingindegrotezaalvanhetUnesco-gebouw
nam deFransepresidentM itterrand alsIaatstehetwoordom deverdiensten

van zijn IandgenootuitdeAuvergne te huldigen.Doorhun gevarieerde
nationale,slosossche,religieuzeen ideologische herkomstbeantwoordden

de meer dan honderd deelnemersvan hetcongresongetwijfeld aan het
publiek datTeilhard zijn Ieven Iang gewensten be* gd had,hetpubliek
waarmee volgenshem de kerk dringend in contacten gesprek had moeten
komen.Zopleitteb.v.Karan Singh van Indiavoordedialx gtussen christendom en hindœ ïsm e,AlSadeh van Libanon v* r die tussen islam en

christendom ;de Chinezen hadden hetoverTeilhardsbelangrijkewetenschappelijkeontdekkingeninhunIandendeRussischewetenschapsmensen
beaam den volm ondigTeilhardsmeestfundnmenteleinzichtindebiologische

evolut
e- detœnamevan tegelijk organischecomplexiteiten 'innerlijk)i
heid'ofbewustzijn - en de daaruitvx rtspruitende onvervreemdbare
verantwoordelijkheidvandemensvoorhetverdereverloopendevoltooiing
.

van die evolutie.

M itterrands slottoespraak getuigde van een verrassend gedegen kennis

van Teilhards ideeëngoed.Terechtbenadrukte hijdatTeilhards 'kosm ische visie'uitmondtin de'socialisatie'en 'personalisatie'van demen-

seli
jkesoort,tegeli
jkteverstaana1seenreedsbegonnenwerkelijkheiden
als een oproep totde voortgezette verwerkelijking ervan.Mitterrand
mochtzichdanook enige- nieteensalseenverwi
jtbedoelde- kritiek
veroorloven ten aanzien van Teilhardstegeringeaandachtvoordem aat-

schappelijke,collectieveenpolitiekedimensiesvanditvoordemensheid
zo vitale proces.
H etVaticaan had eveneenseenboodschap aan hetcongresgestuurd,die
in uiterstlovende bewoordingen de heilzame inspiratie en invloed huldigde welke van Teilhards ideeën en geschriften waren uitgegaan voor
tallozechristenenen niet-christenen.Dit'eerherstel'vermeed zorgvuldig
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en vanzelfsprekendt'?)elkeallusie op deargwaan en de tegenkantingen
(spreek-enpubliceerverbod,verbanninguitEuropa)waarmeedehoogste

kerkeli
jkeinstantiesTeilhard totaan zijndood hebbenbejegend.
Waarschi
jnli
jk hadden vele van Teilhards thans geprezen geschriften
nooithetlichtgezienzonderzi
jndramatischegewetensbeslissingvanjuli
1951.Namaandenlangoverlegmetzi
jntrouwevriendenmedebroederR.
Jouve,ennaconsultatievan eenspecialistinhetkerkelijkrecht,besliste
Teilhard zi
jn verzameldegeschriftenbi
jtestamenttevermaken aanMlle
Mortier.Jeanne M ortier,een zelfstandige vrouw ,had in 1938 een kopie
van Le M ilieu Divin gelezen,en rustte nietvoorze de auteurervan had

ontmoet.Dadelijkboodzi
jTeilhardhaardienstenaanenzewerdtotaan
zi
jndooddenauwgezetteentoegewijdebehoedstervandehaartoegezondenteksten.Aandievrouw hebbendekerkeli
jkeinstantieshetvandaagde
dagtedankendatzijmetzoveellofkùnnenverwi
jzennaarhetoeuvrevan
Teilhard de Chardin.
De vraag is nu welofditcongres meerisgeweestofkön zi
jn dan een
reanimatiepoging om de geslonken belangstelling voor Teilhard nieuw

leven in teblazen.Een paarjaargeleden reedszagik mi
jgenooptwat
dieperintegaanop demi
jveelvuldiggesteldevraagnaarderedenenvan
dievrijplotselinggeslonkeninteressel.Dem.i.meestfundamentelereden
isde verschuiving die zich in hetspanningsveld tussen geloofen wetenschap heeftvoorgedaan:van een confrontatie metde biologische evolu-

tieleernaardiemetdemens-enmaatschappijwetenschappen- ofideologieën - van onze ti
jd.Ik voegde ertoen aan toe datde blijvende en
inspirerende betekenisvan Teilhard wellichtméérgezochtdientte wor-

den in hetconcrete getuigenisvan zi
jn leven:in de wijze waarop hij
opkwam vooreen z.i.dringend noodzakelijke maarsterk aangevochten
mentaliteitsverandering,vnl.binnen dekerk,een kerk waartoe hijbehoordeenhartsgrondigverlangdetebli
jvenbehoren.HeeftTeilhardniet
ooitzelfaanM .Blondelgeschreven:'W atonzebespiegelingenbetreft,zij
zullenonvmchtbaarbli
jven,vooronsendeanderemensen,alswijerniet
in slagen ze een concrete gestalte te geven door ons leven ernaar te
richten'?
Om die Teilhard te leren kennen staan twee wegen open. Een eerste

toegangwasreedsdepublikatievanzi
jnovervloedigecorrespondentie:in
zijnbrievensprakTeilhardvolkomenopenhartiguitwaterinhem omging,

lW19 HenkJanqWaarom isTeilharddeChardinnietmeerin?,inStreven, januan'
,

pp.24-33.
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zi
jnangstenentwi
jfels,zijnvertwijfelingsomsenzi
jnopstandigheid,vaak
ookzi
jn ontmoediging.Uitzi
jnbHevenbli
jktdathethem vaakverweten
'naïefen probleemloosoptimisme'in feite een zeerduurbevochten vol-

hardingindehoopisgeweest(voorhemzelfénvoordemensheid)ondanks
àlleswatdaartegen sprak.Een tweede toegang vormen deintussen verschenen biograseën a1s die van M ary en Ellen Lukasz,die tenminste

evenveelaandachtbestedenaanTeilhardspersoonli
jkebelevingena1saan
ontstaan,ontwikkeling en samenhangvan zijn ideeën.
Die brieven en biogrv eën geven ons,om te beginnen,een echtverhel-

derendantwoordopdevraagwaarom Teilhardhetschrijvenechtnietkon
laten.Gefnuiktenbeknotalshijwasindeuitingsmogeli
jkhedenvan'zi
jn
verrukkingdienaarbuiten wou losbarsten'(briefaan PaterGeneraalbi
j
zi
jn vertrek naardeAmerikaanseballingschap,1951),zagTeilhardgeen
andereuitweg,wildehi
jnietzichzelfenzi
jnroepingverloochenen- 'op
straffevaneeninwendigecatastrofeenvanontrouw aanmijndierbaarste
roeping'(ibid.).Hi
jwilde schrijven,veelschri
jven,desnoodsvoorhet
nageslacht.'Alsiknietschreef,bekendehijM neenmedebroeder,dànzou
ik verraad plegen'.

Maarschri
jvenvoorhetnageslachtwashem bli
jkbaarnietgenoeg.Om a1s
mens,als gelovige en 'geroepene'te kunnen leven en overleven in de

beroerdesituatievanobjectievemislukkingensubjectievevereenzaming,
moesthijhetneergeschrevenekunnenmeedelenaan,besprekenenoverwegenmetzijnvelevrienden.Endatishi
jblijvendoenop een- somste
-

argelozeenvrijmoedigemanier,zondereenzweem vanterughoudend-

heid.Naarm ate Teilhardsbriefwisseling en leven beterbekend raakten,

vernam mendanmetstijgendeverbazingofverontmstingdatopmerkelijk
veelvrouwenzijn meestaanhankelijkeen liefstevertrouwelingenwaren
geweest.Eén van de eersten waszi
jn nichtMarguériteTeilhard-chambon,bi
jwiehijwerkeli
jkalleskwijtkonwathi
jophethal had.Sinds1919
waserdearistocratischeintellectueleLéontineZanta,dievanhaarhuisin

Parijs een trefpunt had gemu kt voor wetenschapsmensen en kunstenaars.Erwasookdeongemakkeli
jkeMw.L.Swann,voorheteerstin
China ontmoet,die hardnekkig TeilhardsM ndachten genegenheid voor
zich alleen in beslag wou nemen,zodatTeilhard zich genooptzag voor

h> r- enhemzelf- hetlaterbemchtgewordentraktaatjeteschri
jven
L'évolution dela Chasteté (1934),wu rinhi
jzowelhet(en zi
jn)celibaat
2 MaryLukas& Ellen Lukas,Teilhard,Doubleday and CompanyInc.,Garden City-New York,1977,3* pp.
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verantwoorddealstegeli
jkM ndevrouw (ookinzijnleven)eenoorspronkeli
jkeen onvervangbarerolenbetekenistoebedeeldevoordegezamenlijke,geestelijke opgang en evolutie van de mens;een roldie hi
j niet
gereduceerd wilde zien totde evidente biologische maarevenmin totde
'troostende'of 'helpende'functie die men nog we1bereid wasde vrouw
toe te kennen.Er wasvooralnog M w.Rhoda de Teaa,eveneens een

kennisuitdeChineseperiode,dieTeilhardvoorderestvanzi
jnlevenmet
r> dend> dbi
jstond(o.m.voordeorganisatievanzi
jnexploratiereizen),
endiehem in defysiekeen moreleeenzaamheidvan zi
jnballingschapin
Amerika een laatste thuis en vHendenkring heeft bezorgd. Die bal-

lingschapwerdeenmaalonderbrokendooreenkorteterugkeernaarParijs
in de zom ervan 1954.En d> risdan op een m iddag gebeurd,verteltons

eengetuige,dateenoudeengedeprimeerdeTeilhardbijhetherlezen van
eentoevoegingovericFéminin,diehi
jooitinzijnfaeCoeurdelaMatière
had ingelast,plotselingonbedu rli
jk begontewenen in hetbesefdathi
j
waarschijnli
jk nogtevaakdevrouwenhadgekrenktdiezoveelvoorhem
betekend hadden.Ook ditvermoedeli
jk weinig bekende beeld van de
visionairen denkerTeilhard de Chardin behoortvoorgoed tothetwezen
van de mens,de christen en de priesterdie Teilhard isgeweest.

Ineenbriefaanzi
jnnichtMarguéritevandecember1918haddetoennog
vanenergieenideeënbruisendeTeilhardbi
jvoorbaathetprogrammavan
zi
jnlevenuitgetekend,eenprogrammawaarvanhijondanksallemoeilijkheden nooitisafgeweken :'lkgeloofdatik ietsgezienheb en ikzou willen

datditietsgezienwerd.Jekuntjenietvoorstellenwateenhevigeverlangensiksomsinditopzichtondervindenwelkeenonmacht!W atmijrustig
mukt,ishetabsolute vertrouwen datindien zich in xxmi
jn evangeliey'
werkeli
jkeenlichtpuntbevindt,datopdeeenofanderemanierza1stralen.
Desnoodsza1hetherborenworden,datismijnovertuiging,ineen ander
hart,ennaarik hoopdesteri
jkernurmateikhettrouwerbewu rdhebin
m1
*
J*N.

Datconcretegetuigenisvan TeilhardsmoeilijkeenM ngevochtentrouw
verdientbeter dan opgeborgen te worden in de archieven van de kerk-

geschiedenis.Ofom hetmetzijneigenwoordentezeggen:'Mi
jnslosose
magmin ofmeergeslu gdzijn,ééndingzalblijken vasttestaan:dateen
mensvandetwintigsteeeuw,dienormu ldeideeënenzorgenvanzijnti
jd
deelde,hetevenwichtinzijngeestelijklevenslechtsheeftkunnenvinden
dankz# eenunitairevisieopdewereld enChristus,endathijdu rineen
onbeperkte vrede en verruim ing heeftontdekt'.
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R eligieuze vredesbew eging in de
V erenigde Staten
Peter H erby

Eenkatholiekbi%choppleitinhetpubliekv* reeneenzijdigeontwapening
en voor hetweigeren om O rlogsbelasting te betalen.Twee van de m eest
behoudsgezinde evangelistenleiders in het Iand verx rdelen de bewapeningswedlx p.De M ormonen-kerk,hetsymb* lvan Amerika'smeestcon-

servatievegevoelens,verzetzichtegendeMx-rakettenenwijstoorlogaf.De
katholieke bi%choppenconferentie en andere kerkelijke beleidsorganen
werken m etde vakbonden samen in een ma>ademonstratie waarin verzet
wordtaangetekend tegen deprioriteitvan kanonnen boven voedsel.Lang-

zaam,nogonzeker,beginneneraanwijzingentekomendatdeAmerikaanse
kerkenzichlosbeginnentemakenuithuntraditionelehartelijkeomhelzing
van hetPentagon.

lndelaatstevi
jfjareniszicheenlangzaam overgangsprocesgaanaftekenenbinnen dekerkenin deVerenigde Staten.Hetoudeconnicttussen de
evangelische waarden en het nationale bewapeningsdenken wordt nu
ervaren,besproken en totonderwerpvan gebed gemaaktin kringen waar
totdan toe de vermenging van godsdiensten politiek even vroom werd

vermedenalsdezonde(zi
jhetmisschienmetmeersucces).Doorkerken
gesteunde discussieavonden over de bewapeningswedloop,oecumenische conferenties over vredesbevordering, en door religieuze ge-

meenschappengedragenstudiecentravoorvredesvraagstukken,zijnvan
de grond gekom en in de m eestonverwachte uithoeken van Amerika's

middenstand.Ondanksvoortgaandecontroversezi
jn de meesteAmerikaanse kerkgenootschappen de vragen rond vrede en ontwapening gaan

accepterenalsgeldigereligieuzevragen.De'nieuwewerkelijkheid'vande
militaristische en confronterende buitenlandse politiek van de regeringReagan heeft de zaken scherper gesteld,de integriteit van de kerken
uitgedaagd en de discussies verlevendigd.

Dehuidigekerkeli
jkezorgoverdewapenwedloop,demilitaireuitgaven
en de nationale prioriteiten heeftietste maken m eteen ontwikkeling die

begon in dejaren zestig,toen vanuitdereligieuze hoek verzetop gang
kwam tegen de burgerrechten-politiek en de Vietnam-oorlog. De be-
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zorgdheid is alleen maargrotergeworden toen regeringsfunctionarissen

steedsgemakkelijkergingensprekenvandebereidheidvandeVerenigde
Staten om beperkte kernwapenoorlogen te voeren en om een nucleaire
confrontatie te 'winnen'met 'M nvaardbare verliezen'.Bovendien heeft

deopkomendechristelijketheologievansocialegerechtigheidenvredesbevordering een steviger basis gegeven aan de religieuze kritiek op de
sociale en buitenlandse politiek.W e moeten ook ruim te laten voor de

mogelijkheid dat,heelmisschien,deGeestaan hetwerk is,zelfsin het
Amerika van Reagan.

Evangelicals
Eén van de meest verbazingwekkende ontwikkelingen ligt in de m ate
waarin devredesvraagstukken zich een plu tshebben veroverd in evangelische en sommige fundamentalistische milieus.Tot voor kort concentreerden deAmerikaanse 'evangelicals'en fundamentalisten hun aan-

dachtbi
jna uitsluitend op persoonlijke bekering en heil,en lieten de
maatschappeli
jke verbanden ofhetgeïnstitutionaliseerde onrechtin de
samenlevingvri
jwelofhelemaalbuitenbeschouwing.Indeafgelopentien
jarenwerddemeesteaandachtgetrokkendoorde'televisie-evangelisten'
onderhen;zijhaaldenmil
joenen(mensenendollars)naarhun'elektronischekerken'.letswaarjede'evangelicals'om kuntbewonderenishun
bereidheid om ietstedoen wanneerzeervanovertuigdzijndatGod hen
daartoeoproept.Totvoorkortschenenzeechternauweli
jksbereidom te
geloven datGodtothenook overkernwapenszouspreken.Doorhetwerk

vandeSojournersCommunity,een groep vanongeveervijfendertigpersonen in W ashington D .C.,is een grote verandering opgetreden in de

manierwaarop veelevangelische christenen aankijken tegen zichzelf,
tegen hun geloofen tegen hun rolin de samenleving.
DeCommunity,die ontstond in Chicago,vervan hetmachtscentrum van
denationale politiek,isdiep geworteldin deevangelischetraditiesvan de

Mennonnieten,de Broedergemeente en anderechristelijke stromingen.
Ze verhuisden naar W ashington in antwoord op watze zagen als Gods

aanwijzing dat ze op nationaalniveau van de evangelische waarden
moestengaangetuigen.lndeafgelopentienjaarhebbendeSojournersvia
woord,geschriftenopenlijkeactiesdereligieuzevredesbewegingoveral
in hetland gdnspireerd en bem oedigd.Hetblad van de beweging,So-

journers Magazine,heeftde moeili
jkste problemen rond oorlog en gerechtigheid vanuiteendiep christelijke visiebenaderd,endeM nvankelijk enkele duizenden abonneeszijn uitgegroeid toteen landeli
jk lezers-

PeterH zçbylReligieuze vredesbeweging in de VerenigdeStaten

305

aantalvan meerdan veertigduizend;onderhen bevindenzich kerkeli
jke
leidersen leken uit bijna elk kerkgenootschap.DeSojournershebben
nationaleevangelischeleidersgeïnspireerden georganiseerdom krachtige
verklaringenafteleggenoverdewapenwedloop enzehebbenhetgesprek
overhetnucleaire vraagstuk op ganggebrachtin kringen waardeM orele
M eerderheid doorgaansdetoon aangaf.Ze hebben ook destootgegeven

tot,en coördinerend werk verrichtvoortalrijkeplaatseli
jkebetogingen
onderleidingvangodsdienstigevredeswerkersinhetheleland- bijvoorbeeld nachtwaken bi
j gelegenheid van MemorialDay, een nationale
feestdag waarop men graag vroegere m ilitaire avonturen ophemelt.
Een bekering metbetrekking tot de Amerikaanse atoompolitiek valt te

signaleren bi
jeen aantalbekendeleidersuitdekringenvandeevangelicals.N adatdewereldberoem deevangelistBilly Graham in 1978 in Oost-

Europaeenopwekkingstourneehadgehouden,beseftehi
jsterkerdanooit
tevoren hoe gevaarli
jk dekernwapenrace wasvoorde hele mensheid.
Toen hijnaaooop van de reisgeïnterviewd werd doorSojourner'sverklurdehij:'W anneerdehuidigewaanzinnigewereldwi
jdewapenwedloop
doorgaat,zalhijongetwi
jfeld leiden toteenvernietigendebrand waarbi
j
vergelekenAuschwitznietmeerdan eenonbeduidenderepetitiezalzi
jn'.
Sindsdien blijktuitGrahamsoptreden dathijditprobleem een van de
meestfundamenteleproblemenvooreenchristenvindt.Hi
jgeefttoe:'Er
iseenti
jd geweestwaarinik,denkik,hetRi
jk Godsgeli
jk steldeaan de
Amerikaanselevenssti
jl...MaarnugeloofikdathetRijkGodsenAmerika
nietsamenvallen,endatonsland evenzeeronderGodsoordeelvaltalselk
anderland'.
Nog maarkortgeleden,in deafgelopen winter,gafeenleidendetelevisie-

evangelist,PatRobinson,zijneerderesympathievoordeMorele Meerderheid op en verklaarde datde wapenwedloop een uiting wasvan hebzuchten egoïsme,dat'onzezakenwereld van de koude oorlog houdt',en
datwe 'toch eenseen keereen eindem oeten maken aan dezeegoïstische
waanzin'.Robinson vergeleekde schatting,datde wereld in de komende

tienjaarvierbiljoendollaraandodeli
jkwapentuigzalgaanuitgeven,met
hetfeitdat'miljoenen mensen op dewereld van hongeromkomen'.Hi
j
vond datditgeld beterbesteedkon worden aan vredeswerk,irrigatiewerken,ziekenhuizen en scholen.

O ecum enische sam enwerking
N ieuwetekenen van eenheid en samenwerking binnen de religieuze vre-

desgemeenschapzijnteconstateren.In 1980begonnendeSojourners,de
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Fellowship ofReconciliation,PaxChristiendiverseanderegroepenpropaganda te maken voor de Wereld Vredesmelojte (W orld Peace Pledge),
die individuele personen uitnodigt om de volgende verklaring van de

Wereldru d van Kerken teonderschri
jven:'ln hetlichtvan mi
jn geloof
ben ik bereid televen zonderkem wapensin mijnland'.Deze beloftemomenteelzi
jnermeerdan 115.000exemplarenvandetekstverspreidleidtbinnen de plu tseli
jke kerken totbrede discussiesoverhetkernwapenvraagstuk.ln deafgelopen zomerzijndezezelfdegroepengestart
meteen campagne die meerderejaren gaatduren en zich richtop het
'Nieuwe Afschafsngs-verbond'.Dit Verbond is ontworpen naar een

voorbeeld van debeweging voorafschaffng van de slavernijen iseen
nieuw enmogelijksterkmiddelom hetkernwapenprobleem alseenzaak
van hetgeloof in bespreking te krijgen in hethartvan de religieuze
gemeenschappen overalin hetland.Via ditVerbond verplichten kleine

groepen binnen de plaatseli
jke kerken zich toteen leven van gebed,
opvoeding,verkondiging en publieke stellingname meta1sdoelde kernwapensde wereld uitte helpen.De krachtvan deze beweging ligtin het
groteaantalkleineen geëngageerdegroepen datzou kunnen ontstaan,en

in demogeli
jkheid datviaditVerbond de kernbewapening hétcentrale
moreleprobleem vanonzetijdwordt,eenuitdagingvoordeintegriteitvan
onsgeloofen onskerkeli
jk leven.
H etOntwapenings-W ogramm avan dein hetheleland bekendeRivcryfJc
Church in New York iseen stralend voorbeeld van watéén enkelekerk
kanbereiken alsze deontwapeningtothaareersteprioriteitmaakt.Sinds
1978 heeft de Riverside groep zich onvermoeibaar ervoor ingezet om
zichzelf en de mensen met wie m en contacthad,ervan te overtuigen
hoezeer de huidige bewapeningswedloop geloof en leven bedreigt.Op

haarjaarlijkse oecumenische studiedagen over de wapenwedloop verschenen eerst enkele honderden, m>r de laatste jaren twee- tot
drieduizend religieuzevredeswerkersuitmeerdan dertig staten.Dedoor
Riversideaangeboden informatie,m aterialen ensprekersspeelden eenro1

bij honderden oecumenische ontwapeningsbi
jeenkomsten in bi
jna alle
staten,en mededaardoorkon deontwapeningsdiscussiebinnen dekerken
zo sterk groeien.
In ofsciëlekerkelijke kringen isdewapenwedloop een urgente kwestie
geworden voortheologische discussie,een aanleiding totofsciëleacties.

Bi
jnaalleAmerikaansekerkenhebben,deenesterkerdandeandere,de
wapenwedloop betreurd.Deze stellingnam en vorm en minstensde basis

om de kwestie naarvoren te brengen in deplMtselijke gemeenten.ln
enkele gevallen kwamen veelbelovende actieprogramma'svan degrond.
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ln de kerken met een traditie van vredesdenken, zoals de Broeder-

gemeente,de Doopsgezinden en de Quakers,isM n de basis een vernieuwingsbewegingbegonnen,deNew Callforpeacemaking.Ditproject,
datvoortkwam uiteenbijeenkomstvandezedriekerkeninhetnaju rvan
1978,wi1 de vredestuk van de kerken in een atomair tijdperk herformuleren, acties op elk niveau stimuleren, en uitnodigen tot per-

soonli
jkestellingnamerondzaken alsverzettegen hetbetalen van voor
oorlogsvoering bestem de belasting en tegen de dienstplicht.Een andere
kleine stap bestond hierin dat de United Presbyterian Church op haar

ju rvergadering van 1980 richtlijnen gafvoorhetopzetten van vredesstudie-programma'saanalhaarkerkelijkecollegesenuniversiteiteninde
Verenigde Staten.

slornaonen
Eénvandem eestverrassendeeninteressanteactiesvaneen Am erikaanse

kerk betreftdeMx-raketendeM ormonen (deKerk vanJezusChristus
van de Heiligen van de laatste dagen),van oudshereen bolwerk van
conservatisme.Hetvoorstelbetreffende het M x-raketsysteem hield in,

dattweehonderd verplaatsbare raketten via ondergrondse spoorli
jnen
heenen weerzouden gaanrijden tussen 4.6* lanceerplaatsen verspreid
overduizenden hectaren in de staten Utah en N evada.ln de staatUtah

hebbendeMormonenbi
jnaallepubliekefunctiesinhandenendekerkzelf
heefterenormeinvloed.DeMormonenspelenookeenbelangri
jkerolin
depolitiek van Nevada.De uitdeze staten aœ omstigesenatorenbehoren
totdemeestbehoudendevleugelen m en zegtdatpresidentReagan groot

respectheeftvoordeMormoonsekerkleiders.Inhetafgelopenjurbleek
deM orm onenkerkeen grootobstakeltewordenvoordeuitvoeringvande
M x-plannen,waardebeleidsm akersin W ashington ernstigrekening mee
m oeten houden.In haarKerstboodschapvan lg8obetreurdedezekerk het
'ongelimiteerd aanleggen van oorlogsarsenalen'en verklu rde dat'Gods
woord onsoplegtvan oorlog aftezien en vredeteverkondigen'.Ze riep
iedereen op 'dewereld teredden van een holocaustwaarvan men zich de

dimensiesnauwelijkskanvoorstellen'.ln mei1981drong SpencerKimball,presidentvan deM ormonenkerk,erbijpresidentReagan opaande
M x-raketniette plu tsen in Utah en Nevada en betitelde hetplan als

'regelrechtinstri
jdmetdekernvandekerkeli
jkevredesverkondigingaan
alle volkeren'.Hetverzetvan de Mormonenkerk,gevoegd bijdatvan
honderden groepen stads-en plattelandsbewoners,vormtdeachtergrond
voorde beslissing van de regering-Reagan,in oktober 1981,om hetM X-
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projectop eenbescheidenerschaaluittevoeren:slechtshonderdraketten,teplaatsen op reedsbestaandelanceerplaatsen inArizona,Arkansas
en Kansas.

Katholieken
Binnen de katholieke kerk was bisschop Raymond Hunthausen van
Seattle, W ashington, de eerste Am erikaanse bisschop die christenen

openli
jk opriep tothetweigeren belasting te betalen,alseen daad van
verzettegen dekernoorlog.Injunivanditjaarsprak hijvooreenbijeenkomstvanLutheraneninzijnstaaten vroegchristenen 'geenwierookdatbetekentnu:geenbelastingdollars- meerteofferenaanonsnucleaire

afgodsbeeld' Sindsdien kreeg hi
jbi
jvalvan een grotegroep kerkeli
jke
leidersin zi
jnstaat,uitverschillendekerken.Hunthausen,in wiensbisdom dethuishaven van de nieuwe Trident-onderzeeërligt,veroordeelde
ook deTridenta1s'hetAuschwitzvan deZeearm van Puget'en drong er

bi
jdeAmerikanen op aan lieverderisico'svaneenzl
jdige ontwapening
te lopen dan de veelgrotere risico's van de huidige opmars naar de

kernoorlog.Uit de stellingname van de bisschop spreekt zi
jn overtuiging dat gewone pol
itieke actie het afdri
jven naar een oorlog niet
meerkan voorkomen.Letterli
jk zeihij:'Depolitiekzelfisnietin staat
de duivelse machtin haareigen midden te overwinnen.Zijheefteen
andere dimensie nodig.lk ben ervan overtuigd dat we een uitweg uit

dezeverschrikkeli
jkecrisiskunnen vinden dooronsteverdiepen in geloofen gebed,zodat we leren voor onze veiligheid niette vertrouwen
op raketten,m aarop de liefdevolle zorg van Hem die hetleven schept
en in stand houdt'.

Meteenanderemaarnietminderbelangri
jkedaadreageerdedekatholieke
bisschop Leroy M atthiesen uithetconservatieveAmarillo inTexasop de
doorpresidentReagan in augustusgenomen beslissing deneutronenbom

teproduceren:hi
jriepdewerknemersindePantex-fabriekinzijnbisdom,
waardiebom zou worden vervaardigd,op om teoverwegen d> rontslag

te nemen.Voorzover onsbekend,isditheteerste gevalwaarbi
j een
vooraanstaand kerkelijkleiderzijngelovigenoproeptom opgeloofsgronden te weigeren deelte nemen aan hetproduceren van kernwapens.De
acties van M atthiesen en Hunthausen vinden plu tsin een Ameriku nse

katholiekekerk dieopwegisn> rwateenkerkelijkjournalistnoemt'de
grondigste en meestkritische visie die zij zich ooitgevormd hebben
betreffendeAmerikaansedefensiepolitiek'.Hoedestemmingzichwijzigt,
blijktuithetfeitdatin de afgelopen driej> rhetaantalAmerikaanse
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bisschoppen datlid isvan deinternationalevredesbeweging Pax Christi,

van drienaarvijfenveertig isgestegen.
Religieuze verzetsgem eenschappen

Debetrokkenheiddievelenthanshebbenbi
jhetkernwapenvraagstuk,uit
zich niet alleen metbetrekking totde nationale politiek,maar ook ten

Mnzien van plaatselijke verschijningsvormen van dewapenwedloop:de
kernwapeninstallaties die m en aantreftin honderden steden en dorpen
overalin de Verenigde Staten.Twee religieuze vredesgroepen,de inter-

religieuzeFellowshi
p ofReconciliationenhetmetdeQuakersverbonden
American Friends Service Committee hebben gezamenlijk een studiegroep voorkernwapeninstallatiesopgericht.Deze studiegroep steunt

enbegeleidtde pogingen van plaatselijkegroepen om debetrokkenheid
van plaatselijke gemeenschappen bi
j de produktie van kernwapenste
onthullenen tebestri
jden.Hetgevolgisdatreligieuzegroepenmeezi
jn
gaan doen aan gesprekkenen betogingen op scheepswerven,onderzeeër-

bases,fabriekenvoorkernwapensenproefstations.Hetprojectheeftniet
alleendeethischevragenrondhetproducerenvankernwapensnaarvoren
gebracht,maarheeftook toeganggekregentoten bekendheidgegevenaan
informatie over de gevaren die kernwapeninstallaties met zich brengenvoordegezondheiden desocialeeneconomischeontwikkelingvande
betreffende gemeenschappen.Eén van de resultaten van ditwerk waren
dein lg8ogehoudenCitizens'H earings,dienationaleaandachttrokkenen
waarop inwoners van nucleaire proefgebieden, scheepsbouw-werkers,
gepensioneerde militairen en weduwen van werknemers in de ura-

niummi
jnen vertelden overkanker,invaliditeiten sterfgevallen waarze
persoonli
jkofinhunomgevingmeetemakenhaddengekregenalsgevolg
vandebetrokkenheidbijhetproducerenvankernwapensenkernenergie.
Trouw aan het evangelie betekent voor sommige mensen geweldloze

rechtstreekse actie,actiesdie Godsontwapend koninkrijk hieren nu
presentstellen,die een oordeeluitspreken overhetheden en profeteren

overdetoekomst.DeLifeCommunities,diemenaanzoweldeoosteli
jke
alsdewesteli
jkekustvan de VS aantreft,zi
jndemeestopvallendevande
religieuze verzetsgemeenschappen.Ze zijn samengesteld uitreligieuze
vredesactivistenuitdiversekleineregemeenschappen.Op28juliwerden
acht leden van de Atlantic Ll
fe Community,bekend onder de naam
Plowshares Eight,veroordeeld tot gevangenisstraFen die opliepen tot

tien jaar,omdatze een kernwapenfabriek van GeneralElectric waren
binnengedrongen en m ethamers de neuskegelvan een atoomrakethad-
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den vernieldl.Vöörhun optreden in september 1980 hadden deze acht,
onder wie Danielen Phillip Berrigan,een M ntaldagen in gebed doorge-

brachten nagedachtoverdeoproepvandeprofeetJesajaom zwaarden
om te smeden totploegi
jzers(vandu rhun naam).Ten tijde van hun
actie verklaarden de acht: 'Onze coe rontatie met General Electric
drukt uit dat we ervoor kiezen om liever Gods wet die het leven beschermt te gehoorzamen dan een gezamenli
jke oproep tot doodgaan.
Vandaag zwaarden omsmeden tot ploegi
jzers is een manier om deze

bi
jbelse oproep in hetvleeste zetten.ln onze actie putten we uiteen
diepgeworteld geloofin Christus,die de loop van de geschiedenis ver-

anderd heeftdoorzijn bereidheid om te lijden in plaatsvan te doden.
Nu weonsbi
jdezedaad van verzetaansluiten,zi
jn wevolhoop voor
onze wereld en onze kinderen'.

Bi
jeen anderedoorhetgeloofgeïnspireerdeactie klommen tweeleden
van dePac6c Llfe Community injanuari1980 bi
jde Trident-basisin
Bangor,W ashington,overde omheining van hetStrategic W eaponsPaci-

tic complex en baden om vredebijdebunkersmetatoomwapens.Ze
werden gearresteerd en verbleven meerdere maanden in de gevangenis.
Degroepgaatnog steedsdoormethaaropenbaargetuigenisen haardaden

van burgerli
jkeongehoorzaamheid bi
jdeTrident-basis.
Invloed op nationale politiek

Hoewelvelevan dehierboven vermeldeactieshetwerk zijnvanindividuen ofkleine groepen,vormen dereligieuzeactiegroepen voorvredein
Amerika een onderdeel van een veelbredere campagne om de kernwapenwedlooptotstilstand tebrengenenom tekeren.DeCampagnevoor
hetBevriezen van de Kernwapenwedloop isde meestbelovendeen poli-

tiek belangri
jkste ontwapeningsbeweging die de Verenigde Staten in
tientallenjaren hebben gekend.Zewintsnelaan betekenisen zou in de
komendejaren een belangrijk elementkunnen worden in de nationale
politiek.De Bevriezingscampagne is een vervolg op een in 1979-1980
gehouden minder specifieke beweging vooreen nucleairmoratorium,en
hangtook sam en methetbevriezingsvoorsteldatsenatorM ark Hatseld
uit Oregon indiende als am endement op het Salt-ll verdrag. De Bevriezingscampagne gaat uit van heteenvoudige voorstel,dat zowelde

1 Cfr.PaulBegheyn,DanielBerrigan,eenprofeetstaatterecht,inStreven,

november 1981,pp.99-107.
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Verenigde Staten alsde Sovjet-unie onmiddellijk de bouw en ontwikkelingvan kernwapensstopzetten.Een 'bevriezing'van de huidigevoor-

raadkernwapensiseenduidelijkeencontroleerbarestapnaarhetbeëindigen van de bewapeningswedloop en deze gedachte krijgtsteeds meer
steun,zelfin hethuidige politieke klimaat.

ln hetnajaarvan 1980kreeg hetvoorsteldesteun van alletwintigkiesdistdcten van westeli
jk Massachusetts; bij dezelfde stemming gaven
diezelfde twintig districten hun steun aan presidentskandidaatReagan.
Dertien steden in de staatVermontspraken zich begin 1981uitvoorde
bevriezingsgedachte.Vanafmaart 1981wordterin zeventien staten adhesie gevru gd voor bevriezingspetities.De wetgevende lichamen van
drie staten,evenalsdertien congresleden hebben hun steun gegeven aan
deze cam pagne.Doordatde Bevriezingscampagnein staatna staatbrede

ondersteuning kri
jgt,komtereen verenigdeontwapeningsbeweging op
gang zoalsmen die sinds de jaren vi
jftig en de vroegejaren zestig in
Amerika nietm eerheeftgezien.De Bevriezingscampagne wordtactief

gesteunddoordeNationaleRaadvanKerken,meerderebelangri
jkeprotestantsekerkgenootschappen,demeestenationalevredesbewegingenop
religieuze grondslag,alsm ede doorbekende wetenschapsmensen en tal-

ri
jkeplutseli
jkegroeperingen vanburgers.
Hetzieternaaruitdatinhetkomendeju rsteedsmeermensenzichzullen
gaan realiseren datdeeconomische 'therapie'vande regering-Reagan en
haar voorkeur voor wapens boven voedselzelf een ziekte is,zoals op

ongeveergeli
jkewijzein Groot-Brittanniëgeblekenis.Deverwoestende
effecten die Reagansprioriteitenschema heeftop dearm en,de steden en

hetgemeenschapsleven,zullen weldraduidelijk worden ervaren,zoals
ook za1bli
jken datdeiniatie nietkan wordenteruggedrongen wanneer
mentoegeeftaaneenonverzadigbarewapenhonger.Erzi
jnreedstekenen
van onrusttebespeuren.DegrotemarsnaarW ashingtonop 26 september

j1.,waarbi
j250.000mensenprotesteerden tegendehuidigeeconomische
prioriteiten,isvermoedeli
jkeentekenvanwattewachtenstaat.Demars,
diewerdgesteund dooreen samenwerkingsverband vanbi
jnatweehonderd organisaties- waaronderde grote vakbonden,de katholieke bisschoppenconferentie,deNationalUrbanLeague.deNationaleBeweging

voorde Verbetering van de Situatie van Kleurlingen (NAACP)en een
tientalnationale vredesbewegingen - trok ietsmeerdeelnemersdan de

grootste marsen uitdejarenzestigtegen de Vietnam-oorlog en voorde
burgerrechten.lndekomendemaandenzalduideli
jk wordenofReagans
zogenaamde 'mandu t'ook inhoudtdathi
j de schoolmaalti
jden voor
ondervoede kinderen stopzet,terwijlgeneraalsOPstaatskosten kunnen
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dineren,ofhijtransportsystemen magbouwenvoorrakettenennietvoor
mensen,en ofhijzonderenigebeperkingvoortewendeneenredelozeen
totzelfmoord leidende wapenwedloop mag voortzetten.

De huidige ontwapeningscampagnes in Europa zijn voorAmerikaanse
vredeswerkerseen wezenlijktekenvanhoopenbemoediging.Hetverzet
datindividuelepersonen enenkeleregeringeninEuropaaantekenentegen
een onbeperkte wapenwedloop,m aaktde waarschuwingen van Amerikaanse vredesactivisten geloofwaardig en schepteen klimaatwaarin a1ternatieven in bespreking kunnen komen,ofdeAmerikaanse regering dat
nu wi1ofniet.DeAmerikaansebeweging kan misschienookietsleren van
hetvoorbeeld van de Europese ontwapeningscampagnesdie nauwe contacten hebben gelegd metdeofsciëlekerken,metvakbondenenpolitieke

partijenendiebovendiensamenhangendeengoeddoordachtestrategieën
hebben ontwikkeld.

Teken van hoop

Hetzalvooriederdiehetwereldnieuwsbijhoudtduideli
jk zi
jn datin de
hierboven besproken inspanningennietdeoverheersendetrekken van de

hedendaagseAmerikaansepolitiek naarbuiten komen.Maarze zi
jn we1
uiting van een sterke en nogsteedsgroeiende invloed in de Am erikaanse

kerken.Zezi
jnwerkeli
jkeentekenvanhoopineenlanddatzichbi
jnaniet
meerkanvoorstellendateentoekomstwezenlijkkanverschillenvanhet
heden.Voor een Amerika dateen weg-terug is ingeslagen is het van

wezenlijk belangdatdekerken een weg-voorwaartsaangeven.
Veelvan de hier verm elde acties - van de M orm onen,van bisschop
H unthausen, van de conservatieve evangelisten
zijn verbazing-

wekkendenonverwacht.Enkelejarengeledenwarenzenognietmogeli
jk
geweest.Zezoudenwe1eensdevoorboden kunnenzijn van eenontwakend bewustzi
jn van religieusAmerika,hetbewustzijn datkernwapens
zondigzi
jn.Naarmate hetPentagonabsolutereeisengaatstellen,wordt
steedsduidelijkerdatzeonverenigbaarzijnmetdeeisenvanhetchristeli
jk
geloof.Nu Reagan M n de machtis,kan de schijn nietmeer worden
opgehoudenenzijndekeuzenduidelijk.Voorveelreligieuzemensenkan
hetmomentvandeangsthetmomentvan debekeringworden,endecrisis
een kansdie zich nietopnieuw zalaanbieden.

Gedurendehetintensievepolitiekedebatdatwaarschijnlijkindekomende
paarjaren gevoerd gaat worden,zalde Amerikaanse religieuze gemeenschapvermoedeli
jk eensteedsbelangri
jkererolgaanspelen.A1sde
kerkenzichgaanopstellenaandezijdevanhetmenselijkleven,watzein
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trouw aan zichzelf zonder meer moeten doen,zullen ze opnieuw de
geschiedenis diepgaand bepalen.Juist zoals godsdienstige mensen de

voorhoedewarenvandebewegingvoorafschafngvandeslavemi
jinhet
Amerika van de 19e eeuw,zo beginnen de gelovigen van vandaag het
vraagstuk van dekernbewapening zonder omwegen aan te pakken en te
werken voorafschafsng ervan.Deuitdagingl
ijkt- opnieuw - onover-

komeli
jk,maarhetgeloofstaatgeen compromistoe.
OngetwijfeldzullenEuropeanendieviadegrotemediadeontwikkelingen
in Amerika volgen,nog een ti
jdje nieuws blijven ontvangen over de
beroemden en de machtigen- doorgaansslechtnieuws,ontm oedigend,
een maniervan spreken overwapensen dezogenaamde hardefeiten van

de Oost-West-verhouding waarje koud van wordt.Maarvlak onderde
oppervlakte iserietsopvallends en beloftevolsaan de gang.De Geestis
aan het werk in het hoofd en het hart van velen en bouwt aan een
rechtvaardige vrede.
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N icaragua binnen de Iegaliteit houden
Toon van Bijnen s.v.d.

Metde vaIvan Somoza,op 19juli1979,zatNicaraguain een compleet
vacuùm .De heleregering wasgevlucht,deheleadministratie.Erwasgeen

parlementmeerenallerechtershaddenhetlandverlaten.Hœ creëerjedan
eenrechtsslat,alsjealvoordeontzaggelijkeopgavestaatom eeningestorte
economie nieuw Ieven in te blazen en een verwoest Iand materieelop te
bouwen?

Demachtberusttediedaguitsluitendbi
jhetSandinistischFrontenbijde
groepvan 'Twaalf,diealseenvoorlopigeregeringwasopgerichtti
jdens
deopstand.Dezemachthebberskozenonmiddellijkvooreenpluralistisch
bewind,datechterdeverworvenheden vanderevolutie nietm ochtverraden ;een dem ocratisch besteldusm etzekerebeperkingen.Ditbalanceren
tussen pluralistischedemocratieen revolutie vormthetoriginele van het
nieuweN icaraguaen ditm aakteerdereen pragmatischedan eenideologische indruk.

Op 20julikondigden de machthebbersvan datmomenthetEstatuto
Fundamentalaf,eensoortvoorlopigegrondwet,dienogalti
jdvankracht
blijfttotdedefinitievegrondwetzalworden afgekondigd.Degrondwet
van 1974 werd vervallen verklu rd,eveneenshetparlement,hetHoogste

Gerechtshofen deHoven van Beroep.Tegeli
jkeli
jd werd ereennieuw
Hoog Gerechtshof benoemd. Er werden nieuwe gemeenteraden opgericht.Erzou een Staatsraad worden opgericht.En de veiligheid van het
land werd toevertrouwd aan hetSandinistisch Volkslegeren deSandinistische Politie.De opdrachtvan de nieuwe instellingen was:'de vredete
herstellen,de basis te leggen voor een dem ocratische regering die diep

verankerdmoestzi
jninhetvolk,endiedegrotetaakmoestopnemenom
de natie herop te bouwen op politiek, sociaal en economisch gebied.

Daartoedienteen adequatejuridische ordeteworden opgericht'.
De politieke instellingen

Hethoogstegezagbem stbi
jde'NegenCommandantenvandeRevolutie'.

ToonVan Bi
jnnnlNicaraguabinnen#t,Iegaliteithouden

Zijvormen een collectiefpresidentschap (cfr.hetDirectoire tijdensde
FranseRevolutie).Denegen commandanten vertegenwoordigendedrie
strekkingendieaanwezig zijnin hetFSLN (SandinistischFront)en vormenopzich aleen zekerpluralistisch bestuur.Zijgevenalgemenedirectieven aan de uitvoerende regering.

Dezeuitvoerenderegering- enfeitelijkehoogstemacht- berustbijde
Regeringsjunta van NationaleHeropbouw (kortwegjunta).Dezewordt
benoemddoordeNegenCommandanten.Feiteli
jkwaszijreedsbenoemd
injuni1979,dusvöördevalvanSomoza.De samenstellingwastoenzo
pluralistisch mogeli
jk:Violetta Chamorro,weduwe van de vermoorde
redacteur;Alfonso Robelo,voorzittervan de Vrije Ondernemers(COSEP)envandepolitiekeparti
jDemocratischeBewegingvanNicaragua;
SergioRamirezM ercado,vande 'Twaalr ;M oisesHassanM orales,leider

van hetFSLN ;DanielOrtega,commandantvan hetFSLN.Dezejunta
benoemtdeministers,diealleen voorhaarverantwoordelijkzijn,aangezien ernog geen echte parlem entaire controle bestaat.De ministersvormen geen autonome groep Ondereen eigen voorzitter,maarstaan onder

Voorzitterschap Van dejunta.Dejuntaregeertbi
jdecreet,aangezien er
nog geen echte parlementaire wetgevende m achtbestaat.

Ditbestelkan dictatoriaalli
jken en functioneertinderdu d nietalseen
parlementairedemocratie.Erzi
jn echtertwee instellingen in hetleven
geroepen dieeen tegenwichtvorm entegen deeventuele willekeurvan de
uitvoerende macht:de Staatsraad en hetRechtswezen.

Staatsraad

VolgenshztEstatutoFundamentalmoestereenStaatsraadbi
jeenworden
geroepen.Deze kan men een semi-democratische wetgevende vergade-

ringnoemen.Aangezienverkiezingenbi
juniverseelstemrechttechnisch
niet uitvoerbaar waren, werd de Staatsraad door een soort getrapt
kiesrecht gekozen. Hierin hebben zitting:vertegenwoordigers uit het
politieke,econom ische,sociale,cultureleen religieuzeleven.M en kan ze

hetbeste vergeli
jken metde Volksvergadering van de Volksrepubliek
China.Politiekeparti
jen,vakbonden,volksbewegingen,ondernemersen
de kerk kozen hun vertegenwoordigers;28 organisaties en verenigingen

zijnerinvertegenwoordigd:watdepolitiekeparti
jenbetreft,evenzeerde
Dem ocratische Beweging,de SociaalChristen Democraten en de Con-

servatieve Democratische Partijuitde oppositie alsde Sandinisten,de
OnaeankelijkeLiberalen,deSocialistenendeSocio-christelijkeVolkspartij,die de revolutie steunen;aan vakbondszijde evenzeerde chris-
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telijkeCTN,deUnificatiebond,deFederatievanGezondheidswerkersuit
de oppositie als de Sandinistische bond en de CGT, die de revolutie
steunen.DeCOSEP,deKam ervanKoophandel,deKamervanlndustrie,
de Kamer van Bouwondernemingen en de Unie van Landbouwvoortbrengers,dieallentotdeoppositie behoren,hebben elk één zetel.Verder

zi
jnerbelangrijkeberoepsverenigingenzoalsdeVerenigingenvanonderwijskrachten,vanjournalisten,van hethogeronderwi
js,vandegeesteli
jkheid,die nietallen deSaninisten zijntoegedaan.
Hetm inder democratische karaktervan de Staatsraad is gelegen in de

toewijzing van hetaantalzetels,die nietkàn berusten op een volksraadpleging.Zo werden aan het FSLN 6 zetels toegewezen tegenover

slechtslzetelvooriedereandereparti
j;aandeSandinistischevakbond
3 zetels en 2 aan de CGT tegenover slechts l voor de andere vak-

bonden.Bi
jdeculturele organisatieswerden er9zetelstoegekend aan
de Comitésvan deSandinistischeVerdediging (CDS)tegenoverslechts
1zetelvooralleandereculturelegroeperingen.Deze'willekeur'isjuist
en nietjuist.Hetisevidentdatb.v.de Sandinistischevakbond (CST)
met200.000 leden verreweg de grootste vakbond van hetland is.Ook is
hetevidentdathetFSLN verreweg de meeste aanhang genieten datde

CDs-comitéswerkeli
jk in hetheleland zi
jningeplant,alhoewel9zetels
voorhen watoverdreven li
jkt.Maarhierspeeltzekerhetprincipe van
de moeili
jke balans:democratie,maarmetwaarborgen voorhetrevolutionaire proces.Uitprincipe reserveerthetFSLN zich in alle 'pluralistische' instellingen een 2/3 meerderheid, d.w .z. geen 2/3 voor de

FsLN-partijals zodanig,maar2/3 meerderheid voorhetregeringsprogramma;m.a.w.zijlaatslechts1/3oppositietoe.Ditberuytnietop een
parlementaire legaliteit. Vele ernstige gesprekspartners hebben ons
echter verklaard dat naar hun schatting 90% van het volk achter het
programm a van derevolutie staat.De meestfervente oppositiestemm en
spreken van slechts 40 % steun aan hetFSLN .Indien de waarheid in
het midd.en zou liggen,zou 2/3 FsLN-meerderheid nog geen machts-

misbruik zi
jn.
De bevoegdheid van de Staatsraad is tweeërlei.Zij moetde nieuwe
grondwetendenieuwekieswetvoorbereiden.Tentweedeheeftzi
jactieve
enpassieve wetgevendebevoegdheid.Zijkan wetsvoorstellen doen aan
dejuntaenzijheeftbij2/3meerderheidveto-rechtop dedecreten vande
junta.Staatsraad en junta vormen dus samen een tweehoofdige wetgevendemacht.Beidehebbeneenverondersteldelegitimiteit:dejuntais
bekrachtigd door de revolutie en de Staatsraad is de emanatie van het
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georganiseerde leven in Nicaragua.ln april1980 werd de Staatsraad van

33op 44 leden gebracht.Op 4 meikwam hijvoorheteerstsamenl.
Rechtswezen

lndeStaatsraadalscontroleopjuntaenministersingesteld,danvormthet
rechtswezen doorzi
jn autonomie een tweede garantie vooreen 'democratische'revolutie.
'U spreekt metRoberto Arguello Hurtado,president van het Hoogge-

rechtshof,die ben benoemd zondertevoren te zijn geraadpleegd',zo
begondezeadvokaatvanformaatzi
jngesprekmetons.Hi
jwildedaarmee
aantonen hoe chaotisch en hoeamateuristisch deeerste regeringsstappen

warenvlak na 19ju1i1979.Dejuntabenoemdeinderdaadde7ledenvan
hetHooggerechtshof,zondernauwkeurige omschri
jving van hun taak.
Deze 7,en vooraldr.Arguello Hurtado,hebben zich van meetafaan tot

taakgesteldom derevolutiebinnendelegaliteittehouden.Hetlijktonsde
grootste krachttoer die in Nicaragua werd uitgehaald.Nicaragua dankt

zijn democratisch karaktervooralaan dezeinstelling.Deeerste weken
vandejuntaweeshetHooggerechtshofdejuntavoortdurendopdegrenzendieeen dem ocratischbewind steltaanuitwassenvaneen revolutie.Na
de valvan Somoza trok hetvolk hetrechtaan zich en richtte hieren daar
volkstribunalen op ;gevangenissen werden overvallen en gardisten van
Somoza werden gearresteerd en soms geëxecuteerd zonderproces.Het

Sandinistischlegerkonnietonmiddelli
jkderechtsordehandhaven.Maar
het H ooggerechtshof heeft de revolutie binnen de legaliteit kunnen

houden.W aarhetvolk de rechtersopzi
j schoofen zelfoordeelvelde,
heeftditgerechtshofde aangestelde rechters metkrachtverdedigd ;het

weesookdejuntaophaarplicht.Maarop20juli1979wasergeenenkele
rechtbank diefunctioneerde.Hurtado begon onmiddellijk vrederechters
aantestellenen na9maandenwashetrechtsapparaatinhethelelandweer

opgebouwd.HetHooggerechtshoftradoveralopom deonalankeli
jkheid
vanderechtersteverzekeren.Ditisvan kapitaalbelanggeweest.Hurtado

lietinallesdewetrespecteren,doorwieofwatdanook.Ditwaseenbi
jna
onmogelijkctaak,aangeziendeoudewetgevingvervallen wasverklaard
en een nieuwe nog nietgepromulgeerd.Veelprocessen overlandbezit,
rente,hypoteken moesten nog volgens de oude wetgeving behandeld

1 BoletindePrensa,no 1,juli1980;informatieMinisterieBinnenlandseZaken;onderhoudmetAlvaroArguellos.
j.,lid Staatsrud.
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worden.M > rhetprincipe heeftgezegevierd:denatie stu tonderde wet.

En erbestaateen werkelijke scheiding van rechtelijke en uitvoerende
machtz.
W egensdehevigediscussie,totin Europa,iseen toelichting overde'8.e

vermistepersonen'en debmtaliteiten na 19juliwelop haarplu ts.De
oppositieperssprakvan8.e 'vermisten',terwijlinhetbezwarendedossier
van Esteban Gonzalez sprake was van 8.e gevangenen.M aar ook dit
aantalisdoorEsteban Gonzalezlaterherroepen.Hettotaalaantalgevangenen,zowelvan gemeenrechta1spolitiekegevangenen,plusde verm is-

ten, zou niet hoger lopen dan 4.e (op 2.5* .% inwonersl3. Het
aantalvermistenisbijzondermoeilijkvastte stellen.Zeerveelgardisten
van Somoza enpolitiekeaanhangerszijngevluchtzonderenigemelding
van emigratie.Een zekeraantalvan de 'vermisten'm oeta1sgesneuveld
worden beschouwd.De Permanente Com missie voorde M ensenrechten

(van Esteban Gonzalez)legtnu zelfvolgende ci
jfersvoor:in juni-juli
1X 9:30 vermisten;rond 19 juli:100 vermisten;juli-september:6*
'slachtoFers van de volkswoede';september '7g-september '80:93 vermisten.Sindsdiengeen meldingen meer.Enook dezeruim 7oo'vermisten'
komen onsnogoncontroleerbaarhoogvoor.Eénzaakisechterzeker:het

aantal'volksrechtspraken'isspoedig ingedi
jkt.De regeringgeefttoedat
eronregelmatighedenzijngebeurdmetenkelehonderdenpersonen.Enzi
j
gaf het leger opdracht om hardhandig op te treden tegen de volksrechtspraak ;hetgeen ook isgebeurd4.

Bi
jdecreetvan29november1979werdenerwelspecialerechtbankenvan
eerste aanleg en van beroep opgerichtom misdaden te onderzoeken van

militairen,ambtenaren en bedienden tijdensSomoza.Dezerechtspraak
wasallesbehalve correct.M en werd beschuldigd op hetblotefeittotde

Nationale Gardebehoord te hebben oftotdepalijvan Somoza;soms
zonderernstigebewi
jzen.Deregeringheeftechtervelen van deveroordeelden later am nestie verleend. De 'speciale noodrechtbanken', die
voorzien waren in de W etop de Ordehandhaving en de Openbare Veilig-

heid van 20juli1979,hebben nooitgefunctioneerds.

2 Onderhoudmetdr.RobertoArguello Hurtado,voorzitter,endrieledenvan
Hoo% erechtshof.

3 Verklaringvandr.JoséEstebanGonzalez,terinzagebi
jAmnestyInter-

national,Londen.
4 Onderhoud metdr.Martha Boltadano,advokaatvan Esteban Gonzalez;
informatie Ministerie Binnenlandse Zaken.
5 ConsdentieelrapportlnternationaleJuristencommissie,Genève,aug.1980.
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Hoezeerhetde FsLN -regering terharte ging om een rechtsstaatop te

bouwen,blijktvooraluithaarDecreetvan 21augustus1979:Statuutvan
deRechten en W aarborgen van deBurgersvanN icaragua.Dezerechten

zi
jn woordeli
jk ontleendaandePacten vandeVerenigdeNatiesoverde
politieke en burgerrechten en overdeeconomische,sociale en culturele
rechten, van 1966, en aan de Am eriku nse Conventie van de M en-

senrechten van 1969.Hierbijwerd dedoodsstrafafgeschaft,defoltering
enonmenselijkebehandeling;hethabeas-corpuswordtgewaarborgd,het
asielrecht en het rechtop repatriëring.Een vlek op deze Rechten en
W aarborgen is artikel49 over de 'uitzonderingstoestand'in gevalvan
internationaalconiicten 'om redenen van openbare orde en veiligheid

van de Staat'.Ditartikelisvoor willekeurvatbaar en geeftdejunta
volmachtenwaarvandevoorwaardentevaagzijnomschreven.Totnutoe
isechterheelweiniggebm iktgemu ktvanditadikel.Delu tste maanden

echterwel:tijdelijk verschi
jningsverbod voorhetdagbladLaPrensa en
ophefsngvandeparlementaireonschendbaarheidvanenkeleledenvande
Staatsraad.

?klzi
jn de mensenrechten dan nietvoor 100% verzekerd en alzijn er
betreurenswaardige onregelmatigheden in derechtspraak voorgekomen,

toch blijfthetHooggerechtshofeenzeerbelangri
jkefunctietoegewezen
om denatiebinnen delegaliteittehouden.Regelmatiglegthetklachtneer

overgesignaleerdemisbm iken.Nog op 24juni1981legdeHurtado een
klachtendossiervooraandeStaatsraad.M etklem vraagthijdatdepolitie
steun zou verlenen M n de rechteli
jke machten haar de vri
jheid zou
verzekerenom haartaaktekunnenvervullen.Hi
jmaaktmeldingvaneen
tientalproblemen in verband metarrestaties en metverdwijning van
verdachten.'Erzi
jno.a.gevallenwaarorderstotinvHjheidstellingniette
vinden zi
jn indearchieven vandepolitie'6.En zelfwaren wijergetuige
van hoe hetHooggerechtshofeen rechterin Leon bevdjdde van volksinmenging enderechterweerrechterlietzijn.Ondu ksaldezemoeilijkheden beweertHurtado 'dathetH oo% erechtshofin staatisgeweestom

de revolutie binnen de legaliteitte houden'.Hi
j beschouwthetalsde
eerste taak van hetHooggerechtshofregering en volk op te voeden tot

elementairejurispmdentie.

6 ExposiciôndelaCorteSupremadeJusticiaalConsejodeEstado,M anagua,

24juni1981.
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Groeiende kritiek en oppositie

De vraag isofdezepluralistische instellingen ook in de praktijk democratischfunctioneren.Naruim eenhalfju reensgezindheidkwam deeerste
kritiek los.Op 19april1980trad ViolettaChamorrouitdejunta,naeerst
nog een Europa-rondreistehebbengemaakttengunste van dealfabetisa-

tiecampagne.Zi
jzouom gezondheidsredenenteruggetredenzijn.Kortna
haarverlietookAlfonsoRobelodejunta.Hi
jgafeenduidelijkepolitieke
reden.Beginaprilhaddejuntabi
jmeerderheidbeslotendeStaatsraad,die
aanvankelijkvoor33ledenwasvoorzien,op44ledentebrengen.Toegelaten werden ook enkele verenigingen die pas na 19 juli 1979 waren
opgericht.Deze moesten hetFSLN een 2/3 meerderheid verzekeren.Dit
iséénvandepuntenvankritiek vandeoppositie.H etisechterdevraagof

ditdewerkeli
jkeredenwasvoorRobelo'saftreden.Hi
jheeftzichimmers
spoedig du rna ontpopttotleidervan de oppositie,metde uitgesproken

ambitieom presidentteworden.Veelbetekenend is,dathij'deeconomische druk dM rtoehetbeste wapen acht't7.Beiderheengaan veroorzaakte

geen politieke crisis.Zijwerden onmiddellijk vervangen doorgeestverwanten:RafaelCordobaRivas,lidvanhetHooggerechtshofenjewezen
leidervan de Conservatieven,en Arturo Cruz Porras,presidentvan de

CentraleBank.(ln maart1981werd dejunta van 5op 3leden gebracht.
Arturo Cruz werd ambassadeur in de VSA en de FsLN-leider Hassan

Moraleswerd1id van deregeringsraad).
De kritiek op de sam enstelling van de Staatsraad kadertin een algem ene
kritiek van de oppositie,dat de Sandinisten zich in alle pluralistische
instellingen een meerderheid verzekeren.
Een tweedekritiek gold hetuitstelvan algemeneparlem entsverkiezingen
datdoordem inistervan Binneiandse zaken,com mandantTomasBorge,

inmei1980werdbekendgemaakt.Hijsprakvaneenuitstelvan3tot4jaar.
De verkiezingen zi
jn nu inderdaad voorzien voor 1984.Leden van de
Staatsraad en van hetHooggerechtshofhebben onsdaarvoor volgende

verklaringgegeven.Teneersteiseenbehoorlijkeadministratienogaltijd
onbestaande.De regering werktaan de registratie van de burgerlijke
stand,aan huisnum mersen andere technische vooronderstellingen voor
een ernstige verkiezing.Indien er op dit ogenblik verkiezingen zouden

plu ts hebben,zou datzeker uitvallen ten gunste van een stedelijke
minderheid en dan nogvan hetcentrum van de steden.Ten tweedem oet
7 LeMonde,18juni1* 1.
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de meerderheid van de bevolkingeerstbekwu m worden gemaaktvoor
verkiezingen8.De alfabetisatie-campagne van april-augustus 1980 moet

du rtoe veelbi
jdragen en deze is een succesgeworden.ln Nicaragua
wordt bijna allesvanuithetverleden beredeneerd.De 'verkiezingen'
tijdensSomozahaddenopdevolgendewi
jzepluts.Opdesnca'swasde
administradorverantwoordelijkvoorhetuitbrengenvandestemmen.De
boeren,dievoorhetmerendeelanalfabeten waren (50% van debevol-

king),moesten een kruisje ofvingerldruk zetten op een formulierten
gunstevanSomoza.Zijontvingendanzelfeenpapiertjewaaropbevestigd
stonddatzi
jopSomozagestemdhadden.Ditpapiertjediendenzijaltijdop
zaktehebben.Hoewilmendateenvolk metdergeli
jke'democratische'
traditiein staatisaan eengeheime stemm ingdeelte nemen,redeneren de

regeringsgezindeintellectuelen.Hetli
jdtvoorhen geen twi
jfeldatverkiezingenin hethuidige ontwikkelingsstadium tegunstigzoudenuitvallen
voorde oppositie.
De em stigste crisis brak uit OP 12 novenaber 1980.I:e dag traden 11

politiekepartijen en organisatiesuitdeStaatsraad;nietdesnitief,maar
ti
jdeli
jk,vooronbepaaldeti
jd.Aanleidingwashetverbodvaneen betoging,voor9 novemberop hetgetouw gezetdoorde Democratische Be-

weging,de politieke parti
jwaarvan Robelo presidentis.Op ditverbod
volgden brutaliteiten vanwegejongeren die hetgebouw van de partij
aanvielen.De uittredende partijen en verenigingen waren o.a.de Democratische Beweging,de Christen-democraten,de Conservatieven,de

christelijke vakbond CTN,de CUS en de COSEP (Robelo).De meeste
verenigingen zi
jn echterlaterweerbi
jgedraaid.
Hetkan nietontkend worden datoppositie-parti
jen en oppositie-vakbondenworden lastiggevallen doorvolksorganisatiesen anderebewegingen.H un vergaderingen wordengestoord,som szelfsonderinstigatie van

verantwoordeli
jkenalsministerTomasBorge.Hetgebeurtdat'destraat'
debaasis.Zo wordenautobussenvanhetopenbu rvervoerverhinderduit

te rijden om te protesteren tegen de economische boycotdie doorde
oppositie wordtgevoerdg.H etgebeurtdatprotestbetogingen van de op-

positiediedoordeoverheidzi
jntoegestaan,doorhetvolkwordenverhinderd,doorhetblokkeren van dewegen bi
jvoorbeeld.Daarstaatechter
tegenoverdatdeoppositiezeervri
jisom allerleimanifestatiesteorganiseren.En ookdeoppositielooptlangnietalti
jdinhetdemocratischspoor.
8 Toelichting Roberto Hurtado en Alvaro Arguello.

9 LaPrensa enNuevoDiario,Managua,6juli1981.
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Hetgebeurtdatzi
j- metmedewerkingvandekerkelijkehiërarchie- de
presidenten van Venezuelaen Costa-Ricauitnodigtop religieus-politieke
samenkom sten zondertoelating te hebben gevraagd aan de overheid en
zonderdieoverheidzelfsin kenniste hebben gesteldlo.M en komttothet

besluitdatervanweerszijdeninbreukenwordengepleegdopeenpolitiek
fatsoen datmen democratisch zou kunnen noemen.Op ditgebied speelt

ookdeoppositiepersen-radioeensterkgepolitiseerderoldiedikwi
jlsde
politieke welvoegli
jkheid allesbehalve respecteert.
Eendoorninhetoogvandeoppositieisdeoprichtingenuitbreidingvande
volksorganisaties:de Comités voor de Sandinistische Verdediging,de

SandinistischeJeugd lgjuli,die100.* 0ledentelt,deVrouwenvereniging
van LoisaEspinoza,deVolksmilitiesendeVerenigingvan Landarbeiders
met80.* 0 leden.Onderhen rekentde oppositie ook de Sandinistische
vakbond,die200.000ledentelt.Deoppositie spreektvaneen massificatie
à la Cuba.M etdeze verenigingen is hetvolk inderdu d sterk gemobiliseerd.M aarnaaronzewaarneminggebeurtditzonderenigedwang.Voor

hetFSLN zi
jnzehetmiddelom derevolutieteverdedigenentekanaliseren.De regering gebm iktdeze verenigingen heelzekerook om hetvolk

politiektevormen.Maarmen kan nietzeggendatzijmantelorganisaties
vaneencommunistischepadi
jzi
jn.Welsteunenaldezeverenigingenhet
revolutionaire proces.De regering benutdeze verenigingen ook om het

volk zoveelmogelijk te laten participeren in de besluitvorming en het
beheervandestut.Deverenigingen zi
jn in veelgevallenook deuitvoerendeorganenvanstu tsprogramma's.Zozi
jndeComitésopveelplu tsen
de organisatoren van degezondheidszorg en van de voedselprogram ma's
voorzwangerevrouwen en babies.DeSandinistischeJeugd iszeeractief
geweestindealfabetisatie-campagne.EndeSandinistischevakbondende

Landarbeidersoefenen controleuitophetbedrijfslevenen leggen klacht
neer overeconomische boycot,die inderdaad alspolitiek wapen wordt
ingezet.

Tegenoverdezevolksorganisatiesstaatdandevrijheidvoordeoppositie
om verenigingen op te richten.H etgeen ookgebeurt.ZoalsdeVereniging
van Fam ilievaders,charismatische verenigingen meteen politieke tint.

christeli
jkejeugd.Enniettevergetendeonbegrensdevrijheidvanchristeli
jke sekten die,vanuitNoord-Amerika vooral,in Nicaragua overal
insltreren.ln bepaalde volkswi
jken vormen die sekten aandachtspunt

10 Onderhoud Edgard Paaales,ministerSociale Zaken.

ToonVanBijntnlNicaraguabinnendeIegaliteithouden

323

nummeréénvoorhetplu tseli
jkComitévoordeSandinistischeVerdediging.Zoweldezecomitésa1sdedienstdoendepriesterverklu rdenonsdat

in devolkswi
jk Repalo Schick van Managua met70.000 inwonersniet
mihderdan 42 sekten werkzaam waren.Zi
jzien du rin een werkelijke
bedreigingvanderevolutie.Deregeringl> tdezesekten volkomenvri
j.
En de comitésbeperken zich totwaakzaamheid en tothetwu rschuwen
van de bevolking.

Poging totconcertatie

Om uitdeimpassetegeraken vanenerzi
jdspluralismeenanderzi
jdshet
veiligstellenvanhetnieuwemaatschappi
j-project,lanceerdederegering
in maart 1981een NationaalForum.Ook bijde oppositie wasde wil
aanwezigom denationaleeenheidtebehouden.Enbeideparti
jenhadden
erbelang bijom hettotaleineenstorten van deeconomietevoorkomen.
Op 2junikreeg ditzijn vorm.Alsdoelwerd gesteld:'komen toteen
maxim alecohesievan alle nationalekrachtenom devredetewaarborgen,
en in hetergstegeval,dank zijdeze eenheid,deagressie tem g te dringen,
die tot doelheeftopnieuw een Som ozistische en imperialistische overheersing te vestigen'll.HetFom m is samengesteld uit7 regedngsgezinde

partijenen6oppositiepartijen.Voorderegering:2leden vanhetFSLN,
en telkenséén van deSocialistische parti
j,deCommunistische,de Socio-christeli
jkeVolkspartij,deBewegingvan VolksactieendeOnal ankeli
jkeLiberalepartij.Vanwegedeoppositie:deDemocratischeBewegingmet2leden en deSocio-christelijkepartij,deSocio-democratische
partij,de LiberaalConstitutioneleen dechristeli
jkevakbond CTN met
telkens 1 vertegenwoordiger.Voorzitter is Julian Corrales,vice-rector
van de Nationale UniversiteitUNAM ;3 regee gsgezinden en 3 oppositieleden vormen de permanente vergadering;de andere 3 en 4 worden
geconsulteerd overhun specz ek dom ein.De 3permanente oppositiele-

denzi
jndievandeDemocratischeBeweging,deSocio-christeli
jkepartij
en dechristeli
jkevakbond.
Op l3junihaddeeerstezittingplu ts.Iederegroepzalerzi
jn standpunt
verdedigen en toelichten en zalopenbaar zi
jn mening geven overde
politieketoestand.HetForum zalzich bezighouden metproblemen van

politieke,economische,sociale,juridische aard en metarbeidsvraag-

11 Barricada,Managua,2juni1981.
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stukken.De leden hebben het recht sub-thema's aan te dragen die na

gemeenschappeli
jkakkoordtersprakewordengebracht.Op27juniwerd
erreedseen eerste docum entondertekend waarin deleden zich akkoord

verklu rdenover19punten.lnjuliwerddetweederondeingezetoverde
economischepolitiekenoverdebedreigingvanuithetbuitenland.Ti
jdens
dedebatten bepleitenderegeringsgezinden denationaleeenheid en klu gt

deoppositiehetverraadaandatderegeringpleegtaanhetoorspronkelijk
pluralistischproject.Zowaseenbelangrijkpunt:hetSandinistischeleger,
datvolgensdeoppositienietpluralistisch zou zijn.Demonopoliepositie
van de Sandinisten wordtregelmatig aan de kaak gesteld.

DitNationaalForum ismeerdan eenraadvanwi
jzen.Hetiseenpolitiek
debatwaarbijhethelevolkbetrokkenisviademassamedia.lnhetSandinistischedagbladLa Barricada wordthetregeringsstandpuntuitvoerig
uiteengezet,evenals in de regeringsgezinde Nuevo D iario.La Prensa

brengthetoppositiestandpuntuitvoerig tersprake.(De oplu g van La
Prensa - 70.000- ligtietshogerdan dievan debeide regeringsgezinde

kranten samen).Op diemanierkan men spreken vannationaleraadple-

ging,alzi
jhetop passievewijze.
OfschoonditNationaalForum uniekisin zi
jn bredeopzet,ishetnietde
enigenationaleraadpleging.lndeloop vantweeëneenhalfjaarSandinistisch bewind hebben eralveelnationaleraadplegingen plu tsgehad over

deelaspecten van de samenleving:nationale onderwi
js-raadpleging,gezondheids-raadpleging,arbeidsraadpleging,enz.M en kan ditdemocrati-

sche lapmiddelen noemen.Voorons zi
jn ze eerder hetbewijsvan de
ernstigewilom binnenderevolutie-beperkingenzoveelmogeli
jkrechtte
laten wedervaren aan een pluralistische samenleving.Datditm isschien

toch niethaalbaaris,kan bli
jken uitdeafkondiging van denoodWetvooréénjaar- op9september1981.Dezewerdvoornamelijkingegeven
door de economische crisis,die veroorzaakt wordtdoor economische
misdaden zoals kapitM lvlucht en boycot van de produktie. Ingevolge
deze wetwerd in oktoberdeparlem entaireonschendbaarheid van 4leden
vandeStaatsraadopgeheven :2van deCOSEP en 2vandevakbond CU S,

diedichtbi
jde communisten aanleunt.Eveneensom economischemisdaden(o.a.uitroepenvanstakingen)werdenkortdu rna22communisten
gearresteerd,waaronderde secretaHs-generaalEliAltamirano,die tot3

j> rgevangenschap werdveroordeeldlz.

12 LaCroix,PaHjs,12september1* 1.
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Conclusie

De ontwikkeling sinds 9 september toontaan hoe moeilijk hetis de
revolutiebinnen pluralisme,democratieen legaliteittehouden.Defiloso-

tiedieaanditmoeilijkeevenwichttengrondslagligt,isdievan'delogica
van de meerderheid',zoalsdeze in regeringsdocumenten bijherhaling
wordtuitgedrukt.Deoppositie,diefeitelijkdieisvaneengeprivilegieerde
minderheid,wordtgeduld in zoverzi
jdezefilososerespecteert.Zoalser
eengeleideeconomieismetbegrenzingenvoordeabsolutevrijheid,zois
erook sprake van een geleide dem ocratie;geleid in functievan de belan-

genvandemeerderheid.Paswanneerdemeerderheidwerkelijkmondigis
geworden door alfabetisatie,politieke vorm ing en organisatie,kan er

sprakezi
jn van een echte parlementairedemocratie.
Defeitelijkeuitwerkingvandenoodwetvan 9septemberop hetpolitieke
levenhebbenwijnietmeervannabijkunnenvolgen.Ti
jdensonsbezoek
kwamenwi
jtotdeovertuigingdatdepolitiekeleidershetbewi
jsleveren
vaneen grotepolitiekeri
jpheid ondankseen totaalgebrek aan politieke
ervaring.Zijdoenhunbestom eennatieoptebouwenopbasisvansociale
rechtvaardigheid.Zij pogen daartoe de grondslag te leggen voor een
democratisch bestel.lndien ermaatregelen worden genom en die minder

democratisch zijn,worden die meergdnspireerd dooreen buitenlands
beleid (vanwege de V.S.A.,Venezuela e.a.)dan dooreen binnenlands
dat totalitair zou zi
jn. Het is meer een rigoureuze antim arxistische
ideologie die hetland in haargreep trachtte kri
jgen.Totnu toelaatde
regering zich nietuitdagen om totalitairemaatregelen te nemen tegen de

vijandenvanhetNicaraguaanseexperiment.Hiermeebewi
jzendeleiders
juisthun politieke ri
jpheid.Onze overtuiging werd bevestigd doorhet
onverdacht getuigenis van apostolisch nuntius A . Cordero Lanza di

Montezemolo:'Wijzi
jnzekernogniettoeaaneendictatuur.Wijmoeten
eerlijk toegeven daterechte vrijheid bestaat'.
Zoalszovelemissiesvöörons,kunnenookwijbevestigendatonzemissie
vanPaxChristiInternationaaldemeestvolledigevri
jheidheeftgenotenen
de actieve medewerking van de regering.Zi
jverleendefaciliteiten om
zowelmetregeringsinstantiesalsmetoppositie-milieusinvolkomenvrijheid in contactte komen.
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M ario M erz en de A rte Povera
W im Van M ulders

Indezomervan 1980had in Gentdeindrukwekkendetentx nstellingKunst
inEuropa na '68 plu ts:zewildeeen beeldgeven vanrecentekunststromingen die,in tegenstelling totAmerikaansefenomenen alsminimalart,con-

ceptualartenhyperrealisme,vanzuiverEuropex O rsprongzijn.Daarmee
werdvoordeeerstemaalinBelgiëdeaandachtgevestigdopeenbelangrijke
Italiaansekunststrom ing,died* rdecriticusGermano CelantAr/ePovera

(armekunst)werdgenoem d.M arioM erzis,samen metdeDuitserJoseph

Beuys,misschieneenvandebelO grijkstekunstenaarsvaneengeneratiedie
getrachtheeftkunstennatuurop eennieuwe,activerendemaniermetelkaar
in verbinding te brengen.

Wanneerin 1969hetinvloedrijkeboekArtePovera van GermanoCelant
verschijnt,open land art,conceptuele kunsten artepovera nogmin of
meerdoor elkaar.Stilaan gaat men een onderscheid m aken tussen het
gigantism evan de Amerikaanse land art,hetstreng theoretisch karakter
van deconceptuele kunsten de naarprimaire ervaringen strevende arte
povera.H et begrip 'arte povera'wordtvoolaan haastuitsluitend toegepast op een M ntal Italiaanse kunstenaars als M ario M erz, Zorio,
Fabro,Paolini,Penone,Kounellis,M arisa M erz,Calzolarien Anselmo.
De artepovera ishetgevolgvan een culturele bewustwording die zich in

detweede helftvan dejaren zestigin Europa doorzeten studenten en
minderheidsgroepen M neen doetsluiten.De ideologische machtvan de

consumptiemaatschappi
j,zo duidelijk weerspiegeld in hetoptimistische
en openbare karaktervan depop art,wordtm oreelonu nvaardbaarver-

klurd.Zellestuur,autonomieen permanenterevolutie zi
jn begrippen
wuropeenhelegeneratiehaarhoopstelt.Hetdoeliseenbevri
jdingsprocesop gangtebrengendatzowelcollectiefalsindividueelbegrepenwordt.
Sociale,seksueleen esthetische taboesdienen doorbroken te worden om

de mens te verlossen uit de geestelijke 'armoede' waarin de consumptiemaatschappi
jhem geworpenheeft.Ookdekunstwasreedsonder
deinvloedgeraaktvan standu rdisering(minimalart)enproduktiedwang
(popart).Ondanksdeactueleiconogro evandepopartendeexploratie

W im Van M ulders/M lri/ M erzen deArtePovera

327

van de ruimte in de minim al art bleef men in deze stromingen sterk
gebonden aanklassiekematerialen.InItaliëza1men deartistiekedogm a's
proberentedoorbreken doornietaanvaardeenverwaarloosdematerialen
teintegreren.M en gaatvan de veronderstelling uitdatdeze onbekende,

natuurli
jkematerialenvitalekrachtenzichtbaarzullenmakendievoorde
communicatieeven noodzakeli
jk zijnalsdeklassiekeverbaleenvisuele
taal.Een belangri
jk deelvan denatuurli
jke omgeving werd totnog toe
verwaarloosd en du rom willen de kunstenaarsdeverloren geganetotaliteitherstellen via hetobserveren en reproduceren van elementaire,dage-

lijkse,natuurlijkeprocessen.Mentrachtkunstennatuurdichterbi
jelkaar
te brengen door om het even welke materie als uitdrukkingsm iddelte

gebruikenentemanipuleren.Aldusontstaatereenri
jkdom aanmethoden
en werkwijzen die onvoorspelbaaren haastondeûnieerbaarzi
jn.Toch
staatdeervaringcentraal.Celantschrijft:'Dezeervaringstreefternaarde
verschillende werkwi
jzen te integreren zonderdiscriminatie tegenover
procédésen materialen.Deoorsprongvandetekensvindtmenteruginhet

natuurlijk wezen en in de zintuiglijke activiteit,zodateen lichamelijk
contactkan worden bekom en dat,volgens Lévi-strauss,de cultuurverzoentm etde natuur'l.De aandachtgaatvooralnaareen in groeiverke-

rende en metenergie beladen natuur.Kenmerken de natuurlijke materialen zich doorhun eenvoud en armoedigheid,dan verschijnttercompensatie hiervan een overvloed aan materialen.Door hettromm elvuur

vanmaterialenwordtookdemogelijkheidtotprojectieve= imd,daarde
onorthodoxe,organischem aterialen onbekendegevoelensuitlokken.De

armoedevanhetmateriaallaatzichtenslottevertalenin een rijkdom M n
sensatiesen gewaarwordingendietotdan toealsirrelevantvoordekunst

werden beschouwd.Dooreenpersoonli
jkegeschiedenisin denatuurte
ensceneren(Penoneplu tsteenafgietselvanzijnooropjongeaardappelen,
zodat deze gu ndeweg de VOnn Van Penones OOr aannemen en er een
confrontatie groeittussen verschillende vormen van biologisch en cul-

tureelleven),ontstaaternietalleeneensynthesetussencultuurennatuur,

maar wordter tegeli
jk een waaier van emigmatische,intrigerende en
nieuwe beelden en installatiesgecreëerd.

1 Germano Celant,Kunstin Italië.van hetvereenvoudigdenaarhetbuitensporige,indecatalogusKunstinEuropana '68,Gent,Museum vanHedendaagse
Kunst,1980,p.22.
In de catalogusIdentitéItalienne - L'arten Italie depuis1959 van hetCentre

GeorgesPompidou,Pari
js,1* 1,heeh Celantdeze tekstverderuitgewerkten
bovendien de annalen vande Italiaansekunstgeschreven van '59 tot980.
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Iglo

Mario Merz (t'1925) schilderde in de jaren vi
jftig expressionistische
doeken.Zoalsvoorde meesten van zijn generatie situeerden de problem en van M erzzich rondom Hcasso endetegenstellingabstract-sguratief.InhetbesefdatmennaPicasso,Pollock,W olsenzoveleanderentoch

nietoverdie'berg'heenzougeraken,d.w.z.dateendergeli
jkekunsthaar
eigengrenzen bereikthad,begintMerzvreemde objectenterealiseren.
Hijneemteenregenjasendoorboortdiemeteenlichtgebogenneonbuisof
draaiteen tlesom en steektereveneenseen neonlans in.H etbevreemdendewerdnietuitsluitend doorhetmateriaalen deonderlinge combinatie opgeroepen,m aarsoms werd een tekstin neon toegevoegd,zoalsin

Chefare?(W attedoen?),waardeneonletterszichbovenopeenmetvet
gevulde casserole bevinden.Deze vroege werken kunnen worden ver-

klaard uiteen vri
jheidsdrang ten aanzien van de toenmalige iniatoire
kunstmethaardogma's en voorschriften.

In de loop van dejaren zalMerz echtervooralerkenning genieten als
bouwervaniglo's.Dezeconstm cties,bestaandeuiteen metalen structuur
waaropgebroken glas,plakken klei,muggengaas,bitumen,neonlansenen

tekstenbevestigdworden,zi
jn meestalopenendoorzichtigenrefereren

-

zowelwat schaal en verhouding als watvorm betreftnaar primitieve,
historische bouwsels.De iglo van M erz verbindtbinnen en buiten met
elkaar,duidtde scheiding tussen volen leeg aan en ishet symboolvan
de nomade. De iglo heeft een provisoir,ambulant karakter en is een
antwoord op een veranderende omgeving.M erz heeftzich uitvoerig en
.

intens bezig gehouden met het huis.In een tekstvan 1979 zegt hij:
'Grootworden (groeien),datishethuis.Hethuisbouwen betekentrekening houden m et de groeiverhoudingen die het biologische leven

eigen zi
jn.Watiseen huis? lsheteen schaduw OPde aarde,een onduidelijk deeltje van deruimte?Isheteen plaatsom dingen op te stapelen? Isheteen plu ts om wapens te verbergen? Of isheteenvoudig

een plaatsom deelementaireraad te krijgen zich niette bewegen?'2
Uitdeverschillendegedu nten dieMerzaanzi
jn iglogegevenheeft,kan
menaieiden datverschillendecontextenhierdialogeren.Deiglogeefteen

interpretatie van hetmenselijk territorium waarin socialebehoeften en

2 Alle citaten van Merz stammen uit de catalogus Mario Merz, Museum
Folkwang,Essen - Van Abbemuseum ,Eindhoven,1X 9.
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kosmische duiding samengaan.M erz' iglo is de architectuur van een

metamodoserendecultuurentevenshetsnijpuntvan tegenstellingen en
energievelden,diehun bestaansrechtontlenenaan mythische,kosmische
en socialefactoren.Tenslotteiszelfsdeartistiekeiglo 'bewoonbaar'enals

dusdanig wijsthi
j op participatie.Alhoewelwortelend in historische,
kosmische en antropologische categorieën,neemtde iglo bezit van de

werkelijkeruimte.Hijstructureertzoweldefysiekealsdementaleruimte
op eennietautoritairewijzedoordeopenheid van zi
jn vorm.'Ik heb de
iglo gemaaktom drie elkaar overlappende redenen:hetloslaten van het

plattevlak alsweergavevanhetuitstulpendeofmuurvlak(M erzweigert

feiteli
jkelkevorm vanillusionisme),vervolgensdegedachteom eenruimte
tescheppendieernietvanal ankelijkisofmendingeninhuisaandemuur
hangtofvandemuurafhaaltofoptafellegt(Merzwijstophetgebrekaan
organische,zingevende eenheid van onze huizen metdu rin een decora-

tieve,irrelevantewoekeringvanobjectenzondersamenhang).Verderhet
ideevan een iglo alsopvatting van absolute,in zich zelfvervatte ruimte:
een op de grond steunend halfrond'.Aan ditlaatstevoegtM erz nog toe,
dat dit halfrond nietgeom etrisch is. Het is gemaakt als een metalen
structuur die doorbroken en/of bedektwordtdoor vormloos materiaal
zoalsleem ,aarde,was,bitumenen stukkenglas.DeiglovanM el'
zgeeftde

indruknietaftezijnenalsbeschuttenderuimtegeenzekerheidtebieden.
Doorsom mige iglo'smetteksten inneon uitterusten,zoalsin deiglo van

Giap,waareenzin van destrateeg Giap op demantelvan deiglo prijkt
('A1sde vijand zich concentreert,verliesthijterrein;a1shi
j zich verspreidt,verliesthijkracht'),krijgtde iglo ook nog een ideeën-functie.
M erzgafdezezineen politiekefunctiedooreraantoetevoegen :'M aardat

istoch hetvolk datspreekt,omdathetditvolk isdatzijn handen vuil
maaktinderijstveldenenindehem toegemetenlevensruimte,eenonmeteli
jkeruimte!eenland!menspreektvan'hun'land'.Merzageerthierals
cultuurcriticusdoortewijzenopdetegenstellingtussendeze'onomkeerbare'dynamischegedachteen de reëlesituatie van de arbeidscultuurdie
hijkortomschri
jft:'Aanvankelijkwaserchaos,daarna dearbeid,du rna
de chaos van de arbeid,du rna de uitkleding,de onttakeling van de

arbeidschaos!(...)Cultuurisvoorwiewerkteen zondagsgebeuren'.
Een huis bouwen is voor M erz niet uitsluitend het opzetten van een
begrensde ordening tegenoverde onbegrensde chaos ofeen uitdrukking

van de wiltotoverlevendoorde natuurli
jkeruimte op teheffen,hetis
tevenseen relatiebouwen tussen tijd en ruimte.ln een van zi
jn meest
poëtischeteksten vraagthij:'Draaijijrondom de huizen ofdraaien de
huizenrondomjou?Eenboom vraagtvoorallestijd.Tweeruimtennemen
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evenveeltijd,maarmeerruimte in beslag.Hetbosneemtevenveeltijd
m aarmeer ruimte in beslag.De dennegeuriseen afgeleidevan de ti
jd.
De ruimte iseetbareti
jd.De tijdsduurvan devalvan een denneappel
staat in een bepaalde verhouding tot de tijd die het kost om uit te
groeien totzijn huidige grootte.Hethuisisbegaanbaartussen tijd en
ruimte.(...)Zi
jn dehuizen een som vanruimten ofeen levendeproliferatie? Bestaatde werkelijkheid uitlosgeraakte delen ofis zi
j een geheel?Draaijijrondom dehuizen ofdraaien dehuizen rondom jou?'.
Fibonacci

Uitzi
jnpogingom deruimtetemetenendetijdteintegreren,resulteertde
seriewerkenover'dereeksvan Fibonacci'.M erzzochteen evolutionisme
Double iglo,1968-979.Van Abbemuseum,Eindhoven.
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waarinbestaandetegenstellingen opgelostkondenworden.Hi
jmeentdit
principe te vinden in de reeks van Fibonacci,bi
jnaam van de middeleeuwse Italiaanse mathematicusLeonardo da Hsa,die in zi
jnLiber
Abacivan 1228o.a.hetaantalkonijnenberekentdateenkoni
jnenpu rin
eenjaarvoodbrengt.Hetaantalparenneemttoevolgenseen oplopende
wiskundige reeks.De Fibonaccireeks ontstaat dan door tweem e het
getal 1 te nem en en vervolgens steeds de som te nem en van de twee

onmiddellijkvoorafgu ndegetallen:1,1,2(som van 1en 1),3(som van 1
en2),5(som van2en3),8(som van3en5),13,21,34,55,89,144,233,enz.
Merz vindtdatdeze reeks de tegenstrijdigheden niet cultiveert,m> r
zoveelmogeli
jkabsorbeert:elkci
jferindereeksheefteensoortvaderen
moederwaaruithetgeboren wordtenzoontstaan ci
jfersdiebiologisch,

vegetatiefennatuurli
jkzijn.Merzsteltdatdezereekscorrespondeertmet
Blackiglo,1967,'Luoghisenzastrada'(plaatsenzonderstraten).VanAbbemuseum.Eindhoven.
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deverm enigvuldigingvandeelementenuitdenatuuren deelementen van

hetlichaam.Hijbeschouwtdezeproliferatiealshetontwikkelingsproces
van alle materie.Deze getallenreeksworteltin de werkelijkheid,ze is
biologisch 'denkbaar'enkanbijgevolgtoegepastwordenop eeniglo,een
muur,een kam er,een museum .Iedere abstracte ofconcrete entiteitis

vatbaarvoor ditgeestelijk vermenigvuldigingssysteem.Concreetconstitueertde Fibonacci-reekszich in diagram men,spiralen en schaalver-

houdingen,waarbijneonci
jfersdestadiavandereeksaangeven.Zozi
jner
iglo's waarvan de scharnieren van de buisconstm ctie volgens de reeks
geplu tstwerden.lneenandereiglol> tM erzeenspiraal,m etaanzetinde

top vandeiglo,overdemantelkapnaarbenedendraaien,terwi
jlneonci
jfersde afstanden,berekend volgensFibonacci,markeren.De versnelde

expansie van Fibonacci'sgetallen maakthetmogelijk metnieuwe middelen alle soorten van materie in expansie uitte beelden.Een krokodil
kruiptoverde muuren l> teen spoorvan Fibonacci-getallen achterzich
die zich,door het museum heen,verderontwikkelen.Pakken van een

krant(LeM onde)worden inri
jenoverdebodem geordend en voorzien
van de Fibonacci-reeksin blauwe neon.FibonaccigeeftM erz de moge-

li
jkheidom deruimtetebegrijpen,om samenhangen,om zichzelf,om alles
tebegri
jpen.
Spiraaltafel
Sculptuurwordtbi
jMerz eenorganischeontwikkeling.Om hetdynamische,grensdoorbrekende karakter van sculptuurte accentueren,bouwt

hij o.a.spiraaltafels die,afgedektmetglas,kleurig fruit en groenten
dragen.De tafels zi
jn uitbreidingen van de iglo:ook zij symboliseren
gemeenschapsgevoel,sociale en ritueleeenheid.De spiraaltafelkan ook

mettakkenbossenbedektofdoorboordzijnom aldustewi
jzenopdehoge
gru dvannatuurli
jkheidwaarinhetindividueleenhetsociale,detechniek
en de natuur,hetactieve en hetpassieve coëxisteren.De tafelistevens
een verhoging van de bodem die een bepaalde ruimte inneemten naar
gelang van haar formaat andere werkzaamheden veronderstelt. Doch

tafelszijn overhetalgemeen vierkantofrechthoekig en dusvan vorm
eindigen beperkt.Een spiraaltafeldu rentegeniseentafelm eteen begin,
m aardievervolgenseindeloosrondom zichzelfdraait.Een vierkantetafel

brengtweleenstukvloeropeenhogerniveau(letterli
jkdus),maartegeli
jk
bedektzedeze oppervlakte;detransparante,opengewerkte en metglas,
takkenbossen,de omgedraaide 5es metneonlansen wasgebouwde spiru ltafeldM rentegen voegteen stuk aan de vloertoe,houdtdevloerzelf
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zichtbaaren laathem mede bepalend worden voordetotalewerking van
detafelin de ruimte.Kleur,geuren aantalvan de vruchten op detafels

wi
jzenopdeenormeproduktiekrachtvandenatuur.Deovervloedvande
natuurroeptsterkeemotiesop.Fruitengroentenbli
jvengeenanekdotisch
motief:zezijnerom deverbeeldingopgangtebrengen.Merzplu tsteen
soort van naïeve verbeeldingskrachttegenover of als antwoord op de
imponerende produktiecapaciteitvan de natuur.

Hiermerktmen demoeilijkheid van Merz'onderneming.Hoekan men
een aanvaardbaarsymboolcreërenvan een natuurdiem en in alle opzichten leidinggevend en determ inerend acht,zonderin theatrale eFecten te

vervallen?Merzsteltdatkunstaltijdreageertop degeschiedenisvande
mensdoorzi
jnverbeeldingskracht.Dezeverbeeldingisgeenvlucht,maar
ietsdatzoalsdeproduktiekrachtvandenatuuraanwezigis.Eenopvallend
kenm erk van de verbeelding is haar 'snelheid',d.w.z.hetbeeld bestaat
reedsin hethoofd vooraleerhetgeschilderd wordt.Pasdan kan hetbeeld
schilderkunstworden.M etdie 'snelheid'associeertM erz ook 'paniek',
dieduidtop detransformatievaneengeïsoleerdwezen ineentotaalwezen
en dus de ontwikkeling van de verbeelding aankondigt.

Prehistorische dieren
M eerrecentheeftdie 'snelle'en 'panische'verbeeldinggestaltegekregen

in schilderi
jen van prehistorischedieren.Merzplaatstdeleegte van de
technische m ens tegenoverde volheid van de voorhistorische mens,die

verbondenwasmetdemeestverschrikkelijkedierenuitdewereldvande
fantasie.De menselijkeverbeelding heeftsteeds een fantastische symboliek in dedieren geprojecteerd.Walvis,tijger,leeuw,krokodil,aap,
enz.,zijnnietalleenreligieuzesymbolen,maarookorganischesymbolen
diedetijdendeduisterekantvandemensvertolken.Dooreendieruithet
verledenteschilderen,wordtmengeconfronteerdmetdetijd.Ditgevoel
vandeti
jd neigtnaareenmetafysicavandeti
jd indematedatM erz het
tijdsgevoeldatiederin zichdraagtalsdevoorwaardeerkentvanontwikkeling,groei,geschiedenis,enz.
De belangstelling die M erz vanaf 1978 opnieuw voor schilderkunstontplooit, is merkwaardig. De monum entale, kleurige, sguratieve schil-

derijen zi
jn voorMerz een geloofsdaad inverband methetbestaan van
kunst.'Faire un exercice,c'estcroire;sion nefaitpasl'exercice,on ne
peutpas croire.On doitse comporterexactementcomme un hom me de
Religion.L'art,c'estl'exercice de l'art.On doitabsolumentfaire toutce
qu'on doitfaire sans exclusion aucune.Sion élimine la peinture,par
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'Draaiji
jrondom dehuizen
ofdraaien de huizen ron-

dom jou?',1979.Museum
Hedendaagse Kunst,Gent.

exemple (l'idée de la lumière,la couleur,l'idée d'un paysage, d'une
sgure),on mutileimmédiatementl'art'3.

-

3 IndecatalojusMarioMerz,ARC/Muséed'ArtModernedelaVilledeParis
Kunsthalle,Bale,1981.
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KunstbestaatvolgensM erznietmeeralsnegatieofalseenaversietegenal

watreactionairis,m> rkanslechtsoverlevendoor(nadebeeldenstorm,
zeiCarelBlotkamp)de grote mythen van de mens te integreren.Zo
vertegenwoordigen de neonbuizen de elektriciteitin hetwerk van M erz,

kranten wijzen op informatie,takkenbossen waarschuwenonsvoorhet
landschap,doch op een hogerniveau kunnen takkenbossen concentratie
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betekenen,kunnen pakken kranten expansieafspiegelen en kan deiglo de
gebaldesteunkrachtvandekoepelverbeelden.Hetheeftgeen zin om alles
te willen vernietigen;die beeldenstorm is reeds volbrachtdoor de da-

daïsten.Hetkomternu op aan,'alles'opnieuw teintegreren enop zi
jn
plu tstezetten.Vandu rook degroteinteressevoordeschilderkunst,die

hetmogeli
jk maaktgestaltetegeven zowelaanmythenalsaandeindividuelereceptieervan.M erzzietzichalsdedragervaneentraditiediehi
j
ookverderontwikkelt.Degrotedierenzijnb.v.ineenbrede,impulsieve
enexpressievesti
jlgeschilderdenbevattenzowelreferentiesnaarprimitieve grotschilderkunsta1s naar de geschiedenis van de moderne kunst.

Dezedoekenwordenookweerdoorboordmetneonlansenofverschijnen
meteeninneoncijfersgerealiseerdeFibonacci-reeksdiezichverderinde
ruimte ontplooit. Zelfs m et dit hoog m odern technisch attribuut ac-

centueertMerzzijnbedoelingen.'Ookneon isglasmetenergie.Hoewel
neon ogenschi
jnli
jk machinaalwordtgemaakt,vormtdatvoormijgeen
tegenspraak,omdatzi
jnenergieaiomstigisvandetotaleenergievande
aarde,zowelintilososschea1sin menselijkezin.lkgebruikneonalseen
lamp,om duideli
jk te maken watsomsvolledig duisteris'.
ZijnterugkeernaarhetschilderenheeftMerzverantwoorddoorb.v.inde
catalogusvan zijn Parijse tentoonstelling werken uitdejaren vijftig te
plaatsen naastrecente schilderijen.Aldusbekeken zou hetschilderen
geenbreuk betekenen ineen oeuvredattochvooralsculpturaalwas,maar

zou Merzeenvoudigdedraadweer opnemen.Tochkrijgtmendeindruk
datMerzmetzi
jnschilderkunsteengeheimzinnige,onvertaalbarecontext
beroertdieintegenstellingtotdeigloveelmeereenpersoonlijkprobleem
opw erpt.

Pontheïsm e

lnverschillendetekstenheefthijzichherhaaldeli
jkafgezettegende'economische afgod',tegen de 'lao eid'('Onzelal eid is schrikbarend in het
lichtvan de onstuimigheid van hettotalekosmische leven'),tegen 'de
geringepraktischetoepasbaarheid van onzetentoonstellingen'.M erz stelt

datdesom derobjectennaarzonneactiviteitmoetvoeren,totpsychische
activiteitmoetdwingen,toteenm eteoorachtigeactiviteitmoetleiden !Zo

wordthetobjectofweldeiconogro e(watvoorM erzblijkbaarongeveer
hetzelfde is)wederom oerwoud.Vanuitdeze drang naareen transformerendewerkzaamheidvalthettebegri
jpendatMerzopnieuw tekenten
schildert.Hetschilderen stelthem in staat(kinderen gebm iken eenpotlood,volwassenengebruikendeberekening)eenexpressieve,subjectieve
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dim ensie tegeven aan een iconogro e die 'voorhistorisch'en 'planetair'

genoemdwordt.Trachttehijinhetbegindenatuuralsenigrichtsnoervoor
zijnbouwselseninstallatiesaantewendenzondereenalteexpressieve
vervorming van dit natuurlijk materiaal,dan accentueert hi
j in zi
jn
'dierlijkesymbolendieti
jd en wind doordringen'toch sterk depersoonlijke binding met deze voorouderli
jke thema's.De subjectieve factor
wordt zichtbaar in de schetsm atig aangeduide dieren en anatomische

fragmenten,waarbijdekleurdezwartegebrokencontourenopeenvlokkige,ontstuim ige manier omarmt.M erz beperkt erzich niettoe 'grote

mythen'uittebeelden,maardruktuitzonderli
jkegevoelensuitdieviade
hand van de kunstenaar opgeslorpt en zichtbaar worden in mythische

voorstellingen.Hijheeftzich blijkbaarafgewend van categorische conceptueleslosofieënen creëertmonumentalefiguren,waarinuiteraardnog

de natuuren natuurli
jkeelementen bepalend zijn,maarnu vervlochten
worden meteen storm achtig vitalism e,dathetantwoord isvan hetinner-

li
jkop een overkoepelende natuurli
jke ordening.
De aanwezigheid van M erz op tentoonstellingen als A New Spirit in

Painting indeRoyalAcademyofArtsinLondengeefteeneenzijdigbeeld
van dekunstenaar.AlhoewelM erzgeassocieerd kan worden metallerlei
nieuwe vorm en van neo-expressionistische schilderkunst,toch bestaan

zi
jn schilderijen slechtsa1seen uitbreidingvan een oeuvrewaarvan het
al eelden van alle noembare en onnoembare verhoudingen tussen mens
ennatuurhetonderwerp vorm t.Vanzelfsprekend belandtM erzdanineen

naturalismedatinzijnwi
jsgerigebetekenisaanduidtdaternietskenbaaris
ofbestaatboven de natuur,daterdusnietvan een norm gesproken kan
worden.De enige norm die M erz nog wil hanteren,is een vorm van
pantheïsmewaarindezelfstandigheiddieallesnaarzich toetrektdekunst

is.Deuitspraak:'Wijzi
jnnoch kinderen noch volwassepen,enkunnen
datonmogeli
jkzi
jn.(...)Verstandeli
jkkunnenwi
jgeengelijkgevennoch
aan onzekindedase noch aan deparawetenschappelijke gewichtigheid
vanonzevolwassenfase...',wijstophetabsoluutnomadischkarakterdat
M erz de kunsten zichzelftoedicht.Hetisvanuitditambivalente standpuntdatM erz meteen m inimum aan 'arm 'materiaaleen maximalebele-

vingopwekt.Dochdezeervaringbestaatalleendankzijdekunst,dieeen
indirectuitdrukkingsmiddelisen dushandeltoverdatgene watnietmeer
metwoorden te behandelen valt.
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W atzijvan hun them a m aakten
D e kunst van de variatie
Julesvan Ackere

De nlosoofSchopenhauer die de muziek aIs de hoogste van alle kunsten

aanzag,heeft*itbeweerddatzeonsaanhetbegripvanti
jdenruimtedoet
ontstijgen.Maarishetnietveeleerzodateenmelodie- eenthema,principe
van elke muziek - onsbewustmaaktvan hetvergankelijke door haar
tijd-inkapselendestructuur,en van de ruimtedoorhaardaarvan alankelijkeintensiteit?Nietsiszowonderlijkalshetthemadat,aIseenondervragingvan hetmysterie,onmiddellijk sterR nadathetgeboren is:om het
even ofditthem amuzikaalwaardelooswasofintegendeelhetwoord van de

dichterwaardig:'Verweiledoch,du bist* schön'.Hettijdsmysteriezelf
vermogenwijnietted* rgronden,maarwekunnenhetweIbewonen...b.v.
metdevariatie op een thema.

Filosoferen is één ding,m uziek is w atanders.M en kan zeggen dat de
toonkunstin haar ontwikkeling en geschiedenis in grote mate berustop
hetprincipe van devariatie.Detoondichtergaatscheppen meteen gege-

ven,hetthema,datzelfaleenscheppingis.Eigenlijkishetthemaaleen
variatie op de stilte (aanwezig in deeventuelepauzen)ofop detwaalf
noten van detoonladder.Heteneuiteindevan devariatiekunstishet'Da

Capo',heteenvoudig herhalen van een thema,en hetandere zijn de
variatieszonderthema,decreatieex nihilozoalsW ebernhetdeedin zijn
opus27(variatiesvoorpiano).M aardereprisevan eenthema,zoalsin
Beethovens Sonate opus 109,na devariatiesherhaald,isalietsanders,
beladen als ze is metde herinnering aan alwatvoorafging.
Fischer onderscheidtzes soorten variaties,d'Indy vergenoegtzich met

drie:feiteli
jk kan men de indeling verderen verder doortrekken.De
componisten hebben voorde variatie allerleinamen gevonden.Cabezon

noemtze Differentias, FrescobaldiPartitals), Telemann spreekt van
M etamorphoses(naarOvidius).Beethovenbetiteltzi
jn Diabelli-variaties
Verânderungen,bi
j Britten zijn hetDiversions (voorpiano)geworden,
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HenriDutilleux heefthetoverM étabolesten JonasKokkonen hoortd.i.

zietzi
jn Metamorfosen voor twaalf stri
jkinstrumenten en clavecimbel
'durcheinen Spiegel'.Vanhetimmutatustothetmutabilehoortmen,door
een verschilvan toonhoogte,tempo,m odus enz.,van de cantus firmus
langspassacaglia,ciaconna,totdesonatevariatie,van devirginalistentot

Mozart.Beethoven gaatverder:in zijn op.120,de Diabelli-variaties,
wordthetthema afgewezen,verstuifd,vernietigd.
M aarook de uitvoerderspeeltmee en brengtonstotde 'interpretatieve
variatie'van eenzelfdegegeven.W ateen verschilin deuitvoering van de

finaleuitChopinsSonateop.35(metdetreurmars):bi
jdeenemelodisch,
metdebovennoten afgeli
jnd:hetwordtbijnaeen elegie;bijeen andere
pianistworden de accenten pernotengroepen verdeeld,b.v.doorRach-

maninov:eendrama(dewindoverdegraven!).Nogelderswordtheteen
eenvoudige studie op hetunisono:Chopin zelfveegtdatallesweg en zegt
'de rechterhand babbeltunisono metde linkerhand'!
En hoeeenzelfdethemaverschillendetemperamenten totuitdrukkingl> t

komen!OphetzelfdethemavanSchumann,gepluktuitzijnBunteBlâtter,
schri
jvenzijn echtgenoteen zijnvriendbeidenvariaties,zedachtenzelfs
aaneencollaboratie:Clarabli
jfttrouweraanhetthemaenbeludthet,vol
devotie,metguirlandes;Brahmsvarieertopeenminderbehaagli
jkemanier,maaristrouweraandegeestvanhetthema.Mozartschri
jftop het
bekendethema(isheteenvolkswijs?)van zi
jnParijseSonateK.331een
aantalbeminneli
jkevariaties.MaxRegerhaalterop zijnbeurteenaantal
variatiesuitenwanneerhi
jaanzi
jnachtstetoeis(Moltosostenuto),welt
uithetlieftallige thema (suggestie vooreen W atteau-ballet!)een smar-

teli
jkemeditatie op,diedezwaarmoedigeGermaan methethoofd inde
handpalm gecomponeerd moethebben !Aan de antipode staateen soort

satirischevariatie:hierbi
jkanmenookdestilistischepochadesrekenenà
la m anière de...van Ravelof Casellazen zelfs de thans modieuze 'collages':tonen deeerstedeimitatievehandigheidvandeenen,dan tonen de
laatste de thematische onmachtvan sommigen die de 'variatie'toteen
schaamteloze plagiëring hebben gedevalueerd.

l Indezevi
jforkeststukkenvanl9G onderjaandemuzikaleideeëngradueel
verregaandetransformatieszoalsti
jdenshetblolo/scheofchemischemetabolisme,aldusDutilleux zelf.

2 Bi
jRavel:àlamanièredeChabrier,deBorodine.BijCasellaeenhelereeks,

o.m.naarBrahms,Franck,d'Indy,Ravel.
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In den beginne was de variatie...

Reedsin devroeg-polyfonischeperiode washetvariatiepincipe een rijk
bevruchtend element.H . W olff'
' bestudeert het cyclisch variëren van

klankbeeldeninDufaysmisSelafaceaypaleenduidtzealsbouwelement
invelemissen> n,vooralindezgn.Parodiemissen.Zeerveejndkomtde
variatietechniekvoorbijHen'edelaRue.OokindemotettenzoalsDufays
beroemdeNuperrosarum Jtyrcyofinzijn Verginebella naarPetrarca's
Canzone49 iszeduidelijk aantewi
jzen.BijJosquin desPréswordtde
variatie,benevenseenconstmctiefelement,eenduideli
jkmelodischontwikkelingsprincipedatb.v.bijGombertinzi
jnmotetlnternatosmulierum
toteenvrijgebruikleidtwaarbijzowelvanhetthemaalsvanzi
jnomkering
variatiesworden geboden.M aarhetishiernietdeplaatsom dieperop de

middeleeuwsetechniekenbijdeNederlandsepolyfonistenintegaan.W i
j
willenonze enkelevoorbeelden kiezen vanafdevorigeeeuw,tebeginnen

metBeethoven.Vöörhem heeftreedsJ.S.Bachzi
jnhelemuziekveldmet
devariatievorm doorploegd.Erzijnnietalleendevariatiesvooreengraaf
(Goldberg-variationen)en de aleven bekende variatieve omvormingen

van hetkoninkli
jk themainDasmusikalischeOpfer,erzi
jn ook noghet
gevarieerde koraal,de ciaconna en vooralde passacaglia,degrondsteen

waarop Bach zi
jn variatiesbouwtzoalsBrahmshetzaldoenindefinale
vanzi
jn4esymfonie(32variaties)enW eberninzi
jnpçazhtigzpassacaglia
op. 1. Ook M ozart heeft de variatie in allerleivorm en gegoten en er
allerhandeuitdrukkingenuitgeput,van degalantevariatiesopeen ofander

volkswijsjeb.v.K.360(HéIas,j'aiperdumonamant)totdediepzinnige
variatiereeksin hetAndante van het Divertimento (Trio)K.563.De
manierwaarop hijindefinalevandesymfonieK.543eenzelfdeargeloos
zinnetjetotnegenenveertig maal(!)herneemtmaarmetwijziging van
toonaard, hoogte, timbre, intensiteit, behoort eveneens tot de variatiekunst.M en denke ook aan de variaties in de vioolsonate K.377,

waarvandelaatsteeensicilianais,ofdevariatiesvandetotstri
jkkwintet
K .406 omgevormde serenade K.388.

Beethoven en Schum ann
Beethoven vond metdegrootste moeiteeen melodie,een thema dathem

voldeed,zoalszijn schetsboeken bewijzen.Maarhijwasde geniaalste
3 Vgl.Hellmuth C.W olff,Die Musik derAlten Niederlânder.
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meesterin hetuitbaten ervan doorde 'ampliscerendevaHatie'of'karaktervariatie',hoeonbenulligookhetgegevenwas,zelfsalshetnietvanhem
kwam.Geen sprekender- ofklinkerder- voorbeeld hiervan dan de33
variaties4 op een wals van Diabelli,de uitgeverdie ook Beethoven een
variatie had gevraagd op hetdingdathi
jgecomponeerd had:een walsje
datdertig maalop dezelfde nootklopt,neteen schoenlappersgeklungel,
even primairvan inhoud,alsvanvorm .EerstveegtBeethoven hetzielige

dingetjevanzi
jntafel.Maar,evenwachten.HetstukjedM gthem uit:hi
j
neemtdehandschoen- hetwalsje- op en scheptereen wereld mee
waarin demusicus-magiëralsmeteen wichelroededemuziekvelden vöör

en na hem aftastin een geniale synthese.Bi
jdeze uitzwervingen naar
verleden entoekom stdoemenalsvanzelfallerleinamenop,Bach,M ozart
enverderSchubert,Chopin,W'agner,totzelfs,wegensdeaanpakvanhet
'materiaal',Schönberg.

'Verânderungen'(ennietVariationen),datduidtophetfunctionelevande
omvormingen.W edenken ernietaan hierelkevariatiete bespreken,laat

staante'ontleden'.DeeersteisaltotaalBeethovengeworden:hetwalsje
werd een mars,een marsdie leidtnaarhetspoorvan W agnersM eisterJfager-ouverture.Beethoven isde m an die toontdatmen,zonderpraal,

jn.lsin detweede,leggiermente,het
tegelijk eenvoudigengrootskan zi
walsjeeen klein scherzo àla Beethoven geworden,dan isin dederde het
gegeven ziin melodie geworden.Verschillende nummers wi
jzen naar
Bach,hetpuurcanonischevierdemetzijn omkeringen,hetzesdedatin
hetWohltemperiertes Clavier kon plaatsnemen,de fuga 32.De vijfde
variatiewijstnaardeSchubel vande'Valsesnoblesetsentimentales',de
vi
jftiende,inhetspelenenspiegelen van eenkleineformule,naarSchumann.Vaak vraagtm en zichaf:waarisDiabelligebleven ?Toch kan men
deaanwezigheid vanhet'ding'speureninalwatBeethovenermeeschept.

DenegendeVerënderungishelemaalgewonnen uithetvoorslagewaarmee Diabellibegon :en hetis'muziek'!Deelfdebouwtmetdiebeginkrul

(eendrietalnoten)van Diabelli'swalsop hetbekendeinzetritmevande

vi
jfdesymfonienaareigendialectiekeenboeiendallegrettoop.Endanis
erdatvivace(13),eigenlijkritmein purestaat:uitDiabelli'sanakroesis
ontstaateen dialoog van de klank metde stilte,die andere helftvan de
muziek die Beethoven ook elderszo wonderbaarheeftuitgebaats.Hetis

4 NumeriekwasGiuseppeTartinidemeerderevanBeethoven.Opeengavotte

uitCorelli'sopus5weefdehi
jzomaarvi
jftigvariaties(inL'artedell'arco)!
5 B.v.inde cellosonateop.5nr.2,inleidingsmatenvöörhetAllegroofinde
pauzentussendeeersteakkoordenvanhetnegendestrijkkwartet.
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alseen microkosmosin enkelem aten muziek,debetekenisvan ruimteen

ti
jd samenvattend.Inhetverloopisertegeli
jk progressie(b.v.eriseen
crescendo inhettempototaan 10)en contrast.Dekoraalmeditatie(20)
wordtgevolgddooreenallegroconbrioendoordatkosteli
jk scherzetto
volhumorop M ozartsD/a Giovanni,deariavan deknechtLeporellodie,

ongeduldig,de wachtmoethouden voorzi
jn meestersdeur,'Notte e
giorno faticar':men hoorthem stampen en slu n!M aarook gevoelsmo-

menten zijn ergenoeg.'Dolce e teneramente'moetde achtstevariatie
klinkenmaarBeethoventoontmeteendat,ookindiemomenten,hijnooit
nauw doet. ln de eenendertigste variatie beseft men plots hoe dicht

BeethovenbijdeRomantiekstaat.DitkoneennocturnevanChopinzi
jn,
nietenkelwegensdestemmingmaarvooralom dekwellendetorsievan de
siernoten.De aansluitende fuga had een apotheotisch sluitstuk kunnen

zi
jn.Maarnee,erkomtalstoemaateentempodiminuetto.Hetwasmaar
een spel,een speldan in hogere zin datalleen goden en kunstenaars
kunnen spelen.

Schumann varieert:m> rlieverdan bijhetspelmetviernoten wu ruit
hijzi
jnbonteCarnavalsuiteheeftgetoverd6,willen weeven stilstaan bi
j
zi
jn opus 13:geen aantrekkelijketitel,geenfeestelijk ofillustratiefprogramma,maareenformeel-didactischeopgave:SymphonischeEtûden in
Form von Variationen voorpiano,een werk datenkele van Schumanns

meestkenmerkendeenhoogstebladzijden bevat.Hetthemaisvan een
amateurai omstig,misschienvandevadervan Ernestinevon Frickenaan
wieCarnavalisopgedragen.Devariatiesbrengena.h.w.deverschillende

'humeuren'(humoresken)dieSchumannookinanderepianowerkenheeft
getoond.VIklinktalseen novelette,Vllherneemteen korteformulevan

deKreisleriana.ln dekorte bladzijdediedevi
jfde variatievandelater
bi
jgeschrevenAnhang uitmaakt,isheelSchumannsdroomwereld gevat,
die ook zo treffend in hetgelijkaardige Des Abends totuiting komt.
Opmerkelijk isdatin ditaanhangseldemooiste nummersvoorkomen,
zoalsdediepzinnigemeditaties11enIV ;indelu tstezi
jndenotenvanhet
themavernuftig in dem elodie verweven.En dan iser,vöörde finale,de

wonderli
jke variatie IX (= EtudeXI)die een uitzonderli
jkepianistieke
vaardigheid vergt:allereerst,om op regelmatigewi
jze de tweeëndertigsten in de begeleiding van de linkerhand te kunnen geven,verderom de
tweemelodieënrechttelaten wedervaren diecanonisch ineengestrengeld

6 A.E.S.C.H.,waarindenaam vanhetstadjeAsch,geboorteplaatsvanEr-

nestine von Frickeren ook Schumannsn> m verscholen is.

Jules-.an Ackere/Fl/zijvan hun thema maakten

343

tonen hoe,bi
j Schumann,contrapuntaalschrijven nieteen technische
maar een expressieve m eerstemm igheid wordt7.

Lisztaan deslag metzijn thema
Bi
jLisztwordtdevariatiemeestalalsthematische'metamodose'aangeduid.Ze doordrenktzi
jn hele oeuvre en hij puurter zi
jn gedegenste
constmcties en zijn meeslependste gedachten uit.De term dektzeer
verscheidenvariatievormendiewehierM n eenpaarvoorbeeldentoetsen.

ln deFaust-symfoniewordendevijfleidthema'sdiedekarakteristieken
van Faust bepalen,in het tweede deel, waar ze in de motieven van

Gretchendoorvlochtenworden,totlyrischeontboezemingenterwijlzein
hetpaneel'M esstofeles'm isvormd worden toteen soortnegatiefvanhun

klankbeelden.Hetsymfonisch gedichtTasso,lamento e trionfo,toont
bi
jzonderduideli
jkhoeLisztvaneenmuzikalefrasehetritmevervormten
ombuigt,de melodische ambitus ofde harmonischebegeleiding wi
jzigt,
zodatze de meestuiteenlopende gevoelens kan uitdrukken.Hethoofdthema,eerti
jdsdoordegondeliersvan Venetië op de M nvangsstrofe van
Tasso's Gerusalemm e liberata gezongen,begeleidtdoor middelvan een
reeks omvormingen Tasso's levensbeeld, weemoedig, dramatisch, he-

roïsch.TijdensdefeestenM nFerrara'shofkri
jgtheteenmenuetdtme,of

worètheteensmachtendmotiefvoorLauraPeperaraofvoorLucrezia
Bendidio,om heteven.In deslotapotheoseishet,ritmisch verbreed,tot

eenfeestelijketriomfzanggeworden.
M aardezethematischemetamorfoseisnietaan eenprogramm atischeidee
gebonden.ln het concertante-genre kiezen we liever niethet tweede
Hanoconcertin A ,waardezo poëtische aanvangsmelodiein desnaletot

een vulgairemarsfanfareisontaard.Men kan we1geneigd zi
jndeTotentanzVOOrpiano en Orkestalseenoppervlakkig-kletterend,onbelangrijk
werk te aanzien.ln feite gaathetom een verbluffende wedloop waarin

Lisztdehelegammavanzi
jnuitdrukkingsvermogenbespeelt,behalvede
pathetische,welke mennujuistin zo'n werk had verwacht.Hetbezoek
datLisztmet prinses Carolyne von Sayn-W ittgenstein aan hetCampo
Santo in Pisabrachtkan hem hoogstensop deideegebrachthebben:het

werk zelfwerdhelemaalgewonnenuitzijn eigen muzikfeverbeelding,

7 FelixMendelssohn,SchumaM svriendenti
jdgenoot,betiteldezi
jnopus54
tievendiehi
jin Parijsgehoordhad.

Variationssérieuses,alsreactietegendeprotserigevariatiereeksenopoperamo-
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onweerstM nbaarM ngesproken doordebeginnoten van deInfem o-hymne
in zovele 'Requiems',theatraaluitgebuito.m .doorVerdien Berliozdie

Thomas van Celano (vermoedeli
jk hem)metzi
jn munthebben terugbetaald,hetmotiefdatzo vreemd bi
jRachmaninov in zijn rapsodie is
geschoven,zo angstigbijMahlerklinkt,zo menselijk in Dallapiccola's
Cantidiprigionia.Bi
jLisztkomtallesuitdepiano,nietsuithetHsaanse
fresco:en hetwordt vooraleen kosteli
jk scherzo,een stimulans tot
variaties.Allereerst bouwt Liszt er een aantal schitterende cadenza's
mee,de piano klinkterzoalsalleen Liszthaarkan doen klinken:deene

cadenzalijkteenkortemeditatieopdedood(4,pesante),eenandere(12,
lento)iseen driestemmigecanon waarophetmotiefin majeur,omspeeld
doorrinkelendeklanktrossen,eenhaastparadijseli
jke,getranssgureerde
uitdrukking wint.In 14 wordtheteen trommelend fugato en de titelkan

hierdoendenken aangeraamtegerammelwaarbijhetluguberemotiefin
een humoristisch scherzando is opgelost.Hetanimato quasidiCornida

caccia b'achthoorns)roeptinderdaad een soortduivelsjachtop.
N iet alleen de piano,ook het orkest haalt heel wat boeiends uit het

variatiespel.Erisvooraldeheftigedialoog (10)waarin piano en orkest
elkaartelkenshetwoordafsnijden(strepitoso).HetmotiefdientLiszttot
springplank voorde meestpittige klankeffecten:van hetsyncopisch te-

nuto (24)dateen soortmefistofelisch gejank1> thorentotdeechtfeeërieke,overeensuitsoloentriangeltremolo'srollendehoutblazersloopjes,
een soortdwaallichtjesmuziek (25).
MaarnergensmisschienheeftLisztopeenzovernuftigewi
jzezi
jnthematischetransform atiebelichta1sin de Sonatein b klein.W e willen slechts
één van de motieven volgen die alle sam en een zo sprekend portretvan

Liszttekenenmetdevoornaamsteaspectenvanzijntemperament:'orenschi
jnli
jk'hetmeestonbetekenende,eensoortkortgeklop,opdezelfdenoot
hamerend (marcato).UitdezeonbenulligeformulewintLisztprachtige
lyrischemelodieën,waarzeb.v.openbloeitin eencantando espressivoop

klankzaligeharmonieën(p.9).Erismeer:tientallenmalenisditmotiefin
variantenaanwezig,nu eensalsdreigendebasdanweeralsverwachtend
geklop,een anderekeeralseen steigerendegestenaareenaccelerando-rit,
dan weer a1s springplank tot virtuositeitsacrobatieën. Het wordt ook

gecombineerd met het andere leidmotief (de 'zigeunersprong') of ver-

schi
jntalscontra-subjectin hetfugato van desnale (allegro energico).
Hoedanook,dehelesonategroeitineen 'geordendevri
jheid',losvanhet
gepresgureerde sonateschema maar organisch uit de transformatie of
variatie - de term zelfheeftgeen belang - van de thema'sgegroeid8.
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Andersdandievan LisztisdewerkwijzevanCésarFranckdieinFrankrijk,in hetspoorvan Beethoven,totdegrote symfonischevorm terugkeerde.

Francks'cyclisme',waarbijdezelfdethema'sdeverschillendedelenvan
een werk doorkruisen,leidt weleens tot schoolse herhalingen die het

exposéafzwakken,b.v.inzi
jnSymfonie:herhalingenwaarbijdethema's
eenvoudig getransponeerd worden en aan anderetimbrestoevertrouwd.
Elders,zoalsinde Variationssymphoniques,voorpiano en orkest,heeft
Franck dehem eigen cyclische vorm aan detwee groteklassiekevormen

van de variatie en de sonategetoetsten ze samen toteen meesterli
jke
synthese uitgewerkt.Uitheteerste pianomotief haalthi
j de heerlijke
cantilene die in de gedempte cello'szingtonderdeparelende arpeggio's

vandepiano,eenvanzi
jnverhevensteinspiraties(moltopiùlento,tweede
deel);maarmetdatzelfdemotiefschepthij,inhetbeginvandesnale,inde
geestvaneenscherzo,eenvandeweinigechtopgewekteenverbli
jdende
bladzi
jden van een componistbi
jwie hetritmedezwakkekantis.
Francksvoornaamsteleerling,Vincentd'lndy,wiensmuziek mededoor

zi
jn schoolse opvattingen nogaleens 'ongeïnspireerd'overkomt,heeft
tweevanzijnmeestfrisseingevingenindevariatievorm gevonden.Inhet
symfonisch gedichtfy/lrhebbenwenu eensdeomgekeerdeorde,eerstde
variaties,dan hetthem a,bepaald doorhetliterairgegeven:zoalsprinses

Istarhetrijk van hetEeuwige Leven slechtslangszeven poorten kan
bereiken en op iedere drempeleen deelvan haar gewaden en sieraden

moetafstaan om eindelijk,naaktin haarstralende schoonheid,hetri
jk
binnentetreden,zo wordthetorkesttijdenshetverloop vandevariaties
telkensvan een deelvan zijnuitzetberoofd,totdathetthema naakten
onopgesmuktd.i.onbegeleidverschi
jnten,latenweditkeernietzeggenin
zi
jnstralendeschoonheid,wanthetheeft- om indebeeldspru ktebli
jven
weinigom hetli
jf.Ishetvoordeluisteraarwelnodigtewetendatelke
-

variatie in een aanverwante toonaard volgensdekwintencirkelgebeurt?
De Symphonie cévenole sur un thèm e montagnard is gebouwd op een

wijsjedatd'lndybijeenvanzi
jntochtenindegeurigehoogvlaktenvande

8 Vgl.ookhetdolcissimoconintimosentimentop.19,hetespressivop.22,het
cartando espressivo p.30,uitgave Peters.

9 Vgl.ooknoginAppalachia,devariatiesophetnegerliedAfternighthas

gtyatzcomesthe day.
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Cévennesvan eenherderinnetjehadafgeluisterd.Doorheeldesymfonie
wordthetkleinemotiefin allekleuren en tonen gevarieerd,weemoedigof
lustig,dreunend tegendebergenkaatsend oftederin hetdalneuriënd.De
variatie van d'lndy ishierzeker meerdan techniek ofkunde,ook kunst
geworden.

Nog eenbi
jzondersoortvariatiesgafonsEdward Elgar.InzijnEnigma
variationsvoororkesttoontdenogalacademischeElgar- vooreenkeer
die zin voorhumoren diegavevan portrettekeningdiein hetland van
Dickens,Hogarth,Reynoldsen vele anderen geen uitzondering is.Het

-

eigenli
jkethema iseen raadselwaarvan decomponistdeoplossing niet
heeftgegeven.Datheeftgeenbelang.Uitderuikervariatiesplukkenweer
enkele.In de zesde heeft ElgarM issIsabelFitton getypeerd die altviool

speeldeindekamermuzieksamenkomsteninzi
jnhuis;teoordelennaarde
muziek,eenzachteninschikkeli
jkkarakter.Heelandersisdevariatiedie
eropvolgt,eenportretvanSirArthurGriftith :eenvriendmeteen krachtig

enkloektemperament,eenuitbundigpraterdiezijnargumentensomsmet
een vuistslag puncteert,wat de muziek in een dynamisch en kordaat
presto bevestigt.De tiende variatie is een portretvan Dora Penny,het

meisjedatElgarshuismethaarvroli
jkheidvuldeenlateralsMrs.Powell
Thememoriesofavariationzou schrijvenwaarinzeo.m.degeschiedenis
van ditwerk vertelt.En a1s we Dora Penny m ogen geloven,dan is de

drolligerouladediebijhetbeginvandeelfdevariatiedoorhetorkestrent
niets anders dan hethollen van Dan,de plezierige doghond van Elgars

vriend,George Sinclair,dieElgarbijiederbezoek kwispelend welkom
wenste.

W emogendealtemiskendeFrederick Delius(1862-1934)nietvergeten
diein zijnheerlijkerapsodieBrigg Fairde variatie op eenzeerpersoonlijkemanieropvatenuitwerkt.Hetthemazelf- een volkslied uitLincolnshiredoorzijn vriend Percy Graingeropgetekend - bli
jftvoortdurend op de voorgrond:het is de achtergrond die beweegten een wis-

selendebelichtingkrijgtalnaargelangvandeorkestratie,hetharmonisch
koloriet,hettempo.

BenjaminBrittenheeftkinderen- enookouderen- aandehandvanzijn
variaties op een thema van Purcell(The Young Person's Guide to the
Orchestra)de instrumenten van hetorkestleren onderscheiden.Even

leerri
jkzijndeVariationson athemebyFrankBridge.Britten,eenheel
10 Hetis in de pentatonische toonladderen teltvierisometrische zinnen;

ritmischherkentmenhetvri
jeparlando-mbatoendetypischesyncopenophet
einde van elkezin.
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andertemperamentdan Bridge,gaatop hetthemalosen schepteenreeks
variaties waarvan de meeste veelweg hebben van satirische portretten

waarin even zovele muzikale stijlmodesop dekorrelworden genomen:
hetmarsritme b.v.,zo geliefd doorde Engelse musici,of de oude 'rom ance',waarvan hettederethemametpikanteen zureharmonieënwordt

gekruid.De vierde variatie iseen kostelijke parodie van de Italiaanse
opera-aria,de vocalises,trillers en de virtuoze stemacrobatie va: de

belcanto-primadonna's(allegrobrillante).Nietzonderondeugendebi
jbedoelingeneindigthetstuk op een hogela.ln dezesdevariatiegaatBritten

op deW eensewalsironiseren terwi
jlmenin deachtste(treurmars)een
parodie op de sti
jlvan Mahlerkan horen.
Devariatieiseenvorm waarinPaulHindemithmisschienhetsterkstzi
jn
vakkundigheid heeftgetoond.Niettemin geefthijmetde VierTemperamente(1940)eenvandewerkenwaarinhijhetbestzijnneo-classicerende
gerichtheid heeftdoen vergeten.De variatieve aspecten van eenzelfde
thema stellen hierverschillendetemperamenten vooronderdevorm van

eendialoogtussendepianoeneenstrijkersensemble.lnelktemperament,
het melancholische,het sanguinische,hetoegmatische,hetkolerische

geeftHindemithverbeeldingrijkebewi
jzenhoetenslotteeenzelfdethema
de meest verschillende gezichten en uitdrukki
ngen kan krijgen.Bi
jde
melancholicus heefthetneutrale them a een donker-expressiefkarakter

gekregen.Desanguinicus,metzi
jndynamisch temperament,maaktvan
datzelfdethemaeenromantischwalsjeenlaathetopeenhuppelendritme
afwisselend gracieusofwild,gevoeligofparodisch klinken.Bijdeoegmaticuswordthetthema rustig en nonchalant.De koleriekerschietuit,

snijdthetorkesttelkensdepasafen vaartinwoest-syncopischeakkoorden uit.Metdeze karaktertekeningen kri
jgen we meteen een hele ri
j
stijlportretten.Allesbli
jftloutermuzikaaluitgebeeld,somsopeenvermakeli
jke manier.Zo is er op heteinde een kortappassionato waar de
kolericusalspianosolistruzie maaktmethetorkestnopenseen noot:ik

wi1A (la)om dezin teeindigen,zegtdepiano;enik wi1B (si)zegthet
orkesten zehernemen telkensweerdefrase,elk m ethun slotnoot,totdat

zetenslottehetbi
jltjeerbijneerleggen wanthetstuk,zoalsdediscussie,
moeteindigen.
Een typevan variatiesopeenvolksliedgebouwdbiedtonshetsymfonische

werkDePauw (1939)van Zoltàn Kodàly.Hetthemadatde componist
benutheeftverschillende kenmerken van deoud-magyaarse zang.Deze
symfonische variaties kunnen gelden a1s een voorbeeld van K odàly's

instmmentaleenorkestraletechniekenvanderi
jkeconsequentiesdiehij
voorzi
jn stijluitde studie van hetvolkslied heeftgetrokken.Heteen-
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voudige volkswi
jsje wordtin prnnlrijke harmonieën en orkesttimbresgekleed en uitgewerkt in zestien beurtelings dram atische, dromerige,

triomfantelijke episoden.Eensdeelsbewaarten ontwikkeltKodàly het
Hongaarskaraktervanzi
jn themametalwatditharmonischen ritmisch
impliceert:aldusin de zevendevariatie(vivo)voorhobo,dieechtOosters-Aziatisch klinkten de oorsprong van de oude M agyaarmuziek verraadt.ln somm ige variaties worden Hongaarse instm menten zoals de
tilinko nagebootstmetdepiccoloiuit;hettintelendeorkestvandetiende
variatie voertonstem g n> rhetM ongools-chinese oertype van de melo-

die.Anderdeels za1de componisthetHongaarse motiefop zijn eigen
harmonisch temperam ent enten,ook westerse eigenheden benutten en

hettoetsen aan de symfonische variatievorm totzi
jn ri
jkste orkestrale
mogelijkheden ontwikkeld.In de veediende variatie b.v.,heeftKodMy
zi
jnontmoetingenmetdeFransemuziektennuttegemaaktenklinktinhet
impressionistische spelmetsuiten harp duidelijk de studie van Ravel
door.Hetgeheelisa1s een soortschitterend klanktapijtwaarin alde
episodenopeeneenheidsstofgeregenzi
jntoteensynthetischegetuigenis
van de musicus Kodàly en de Hongaarse muziek.

Een geefthetthem a,velen variëren

Een bijzonderaspectis hetvergeli
jken in hetvariëren van eenzelfde
gegeven door verschillende componisten.De premisse is hier b.v.het
laatstevande24capriccio'svoorvioolvan Paganini,datdecomponistzelf

een tientalkeren heeftgevarieerd.Schumann,in zi
jn opera 3 en 6,probeerde hetnogalneutraalklinkende stuk te doen 'zingen'zoals Paganini

zelfhetineenvanzi
jnvariatieshadgeprobeerd.Lisztschri
jftvariatiesop
devariatiesvan Paganini.H etnaarwezen en karakterzo essentieelvoor

devioolbestemdethemaisinzi
jnpianistiekegestalten zogoed voorhet
andereinstrumentomgewerktdathetli
jktofhetnooitandersdanvoorde
piano werd opgevaten doorde piano ingegeven.
Johannes Brahm s haalt uit het onbenullige thema van Paganini twee

cahiers van 12 Etudes,zijn moeilijkste pianowerk en ongemeen verscheiden,vaneen speeldoosmuziek (I,11)langseennukkigewals(2/4is
3/8geworden),dietussendelatereLiebesliederwalzermochtgeschoven
worden,toteen Feroce,energico (11,10).De Il,6 variatie isalseen
begeleiding waarop men Paganini'swi
jsjekanneuriën ofiuiten.In lI,8
bootstBrahms op spitsvondige wijze op de toetsen de vioolna,in 't
bi
jzonderhaartripelgrepen en haarpizzicato's.
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Opzi
jnbeurtschrijftSergeiRachmaninovophetoefenstukjevanPaganini
24variatiesinde vorm vaneen rapsodie.Hetwordteen van zijn beste
werken,vri
jvan demeeste maniërismen dieelderste herhaaldelijk zi
jn
stijlkenmerken maar typisch voor de persoonli
jke aspecten van zijn
temperament.In de 18evariatieisPaganini'sm otiefopengebloeid toteen
romantisch-lyrische melodie die alleen Rachmaninov kan geschreven
hebben.

Bi
jBorisBlacher(1903-1975)zalhetnietgemakkelijk zijn om hetoorspronkeli
jke thema terug te vinden in de complexe geledingen van de
kleurige orkestratie.ln de 2e variatie pikteen hobo enkele noten uithet

themaenmaaktereenstukmeedatafentoeopjazzinvloedenwijstenaan
eenbluesherinnert.lndefinalescheptBlacheruitPaganini'sdingetjeeen
bruisendemuziek,bi
jnaalseen soortRussischesabeldansdieopgaatin
een geweldige climax.

Hetcapriccioisnogsteedsinleven.Hetli
jktof WitoldLutoslawski,met
zijnvariatiesvoor2piano'serop,involletwintigsteeeuw deromantische
wereld ironisch,zonietgeperverteerd,a1sin een spiegelvervorming heeft

willenzien.Hetzi
jnvariatiesminderophetthemadanopdesfeervande
romantiek waarvan de componist,zou men zeggen,het schaduwbeeld

achternazit.Onmiddellijk giecheltde levariatie clownesk en zi
jn daar
'valse'noten op een polytonaalnetgetrokken.Soms is hetalsof elke

pianistzi
jneigen weggaatenmenvraagtzichaf:'slaan zeernu naast'?
Soms klinkt het somber, elders meditatief.Een ongewoon werk,vin-

dingrijkin deklankmetamorfosen.Variatiesin detweedegraad,zo men
wil.

Variatiesop de naam Bach
lnhetlaatstewerk van J.S.Bach,DfcKunstderFuge,komteenfugavoor
op zijneigen naam.In de intrede van deze zestiende driestemmige fuga
preciesdaarwaarhetmotiefvan denaam voorkomt,onderbreektdeDood

de componisten neemtzi
jhem 'devederuitdehand'l1.Hetisalseen
vraag open op hetmysterie.Bach zelfmoeterovernagedachthebben,op

hetwonderli
jketoevaldatzijnnaam louteruitklanksymbolend.i.noten

11 Althansvolgensdeop departituurgeschrevenopmerkingvan zijnzoon

Carl-philipp Emanuel.GerdZachergl onderdeaanGertrudeSteinontleendetitel

EineFugeisteineFugeisteineFuge(sic)eendoordringendeanalysevanhetwerk
in M usik-Konzepte nr.12:Franz Liszt,maart1980.
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bestond.Een toevaldatvelelaterecomponistentoteenvoorwendsel,een

prikkel,jaeenprovocatiewerd,om hunvariatiekunstof-kundetetoetsen.
lnBeethovensfuga'szi
jnverschillendepermutatiesvandenaam aanwezig.Schumann nam de naam als subjectvoor een zestalonbenullige
fuga's,hetgenreg> them heleme nietaf.M ax Reger,integendeel,bouwt,

na Franz Liszt met zijn Praeludium und Fuge ûber den Namen
#-A-C-N 12,een geweldige Fantasie und Fuge, een universum dat het
kleinegegeven a.h.w.totop debodem harmonisch uitgraaft,meteen fuga
die een geweldig crescendo opstuwt,een veelvoudige meditatie op het

subject waarin bijzonder duideli
jk uitkomt hoe de fuga eigenlijk de
strengste en de strikste van alle variatievormen is,een echte variatieve
bekroning.

b AG 8

Hetnaamm otiefkom tin de meestverscheidene werken variatiefbehandeld voor,van DvoraksRequiem totde pianovariatiesvan Rimsky Kor-

sakov,vanCasella'stweericezcaresopdenaam (FunebreenOstinato)tot
in Penderecki'sLucaspassie,2 ishethierslechtsalsreferentie.In Schön-

bergsdodecafonischeorkestwerk,deVariatiesOpus3l,li
jkthetBachmotieftegeli
jk a1shuldeenalsuitdagingvoortekomen:a1shuldeaande
musicus die lang vöör de term 'dodecafonie'bestond,de vier grond-

vormenvanhetstelselgebmikteb.v.inDl.
çMusikalischeOpferwaarmen
omkering,kreeftgang,spiegeling in de canons terugvindt;alsuitdaging

tegenoverhetstelselwaaroverhijtotheteindetoetwi
jfelshad.Naasthet
eigen thema komthethiervooralseen vreem delement,een 'citaat'duft

Giacomo Manzonihetnoemenin zi
jn studieoverSchönberglz.
lnzi
jn stri
jkkwartetop.28gebm iktAnton W ebern a1stwaalftonenreeks
drie maalde naam Bach,een m> lomgekeerd.

MetSchönbergenW ebernzi
jnweindeW eenseschoolbeland.Eigenli
jk
berustdedodecafonische muziek helemaalop hetvaHatieprincipe,zeer

vrijbi
jAlban Berg,zeerstrengbijAntonW ebern.WatBergvoorzijn 15

12 G.Manzoni,Arnold Schönberg,M ilano,1975.
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scènesvan de opera Wozzeck 'inventio's'noemt,zijn ook een soort
variatiesop een ofanderklankfenomeen.Zeerconsequentpaste hijde
regelsvan omkering,kreeftgang,omkering van de kreeftgang enz.toein

heteerstedeel,Thema scherzo con variazionivanzijnKammerkonzert,
een van de verbluFendste werken uit de m oderne muziek. En zoals
Schönberghetmetdenaam Bach had gedaan,zo schakeltBerghier,maar

op eenveelconsequenterwijzedanzijnleermeester,denotenuitdedrie
namenvandezgn.(tweede)Weenseschool,totmotievengekneed,inhet
verloopvandevariabelematerie.EnbijWebernzijnhetnietenkeldemet
determ 'Variationen'betiteldewerken dieop hetgrondprincipeberusten.
M aarook methiernogonverm eldenamenzou menditlaatstetotopheden

kunnen volgen,van Bartök (b.v.in hetAndante (tranquillo)van het
tweede Vioolconcert)totGinastera (b.v.deVariatiesvoorcello en orkest),vanStravinsky(b.v.inhetAndanteuithetOctuor)totBaird(b.v.in
deVariationswithoutTheme (1962)).En eigenlijkisditheleartikeleen
varianteonderzoveleanderemogelijke,op eenthemadatdemuziekzelf
is13@

13 Menzou ookoverdevariatiesopeenzelfdethemaindebeeldendekunsten

kunnensprekenb.v.overdeverschillendeversiesvanheLLaatsteAvondmaalbi
j
Tintorettoof,bi
jMonet:dereeksenophetmotiefLacathédraleofLesmeules.

Overdevariatievormenlndeliteratuurzieo.m.HorstPetri,LiteraturundMusik.
Form-undStrukturparallelen,Göttingen?1964.Verderwerken alsExercices de

style van Raymond Queneau,deVariatlonen vanJosefWeinheber,deParoles

tisséesvan F.Chabrinmetmuziek vanLutoslawski.Ofooknogdevariatiestruc-

tuurinDino Buzzati'skortverhalenb.v.Settepiani(Zevenverdiepingen),Isette
Messageri(De zeven boden),Crescendo,waarin elke afgescheiden alinea een
variatieop hetmotiefvandeeerste(geklopopdedeur)is.
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D e verloren kunst van het vertellen
Enkele A m erikaanse com m erciële slm s
Eric de Kuyper

HetIijktweIofdecommerciële Amerikaans5lm van vandaag getekend
wordtdoortweetegenstrijdigekrachten.Enerzijdskrijgen we een soort
5lmsdatnadrukkelijkafstanddoetvanelkevertel-logica,uitsluitendafgestemd isop grappige sketches,een aanneenschakeling van Ieuke gags en
glmmicks.D* rhun caleid-copiKhewir-war,hun allurevan anarcMe,hun

opzettelijke kitsch en wansmaak - aanvankelijk ook genoodzaaktdeze
'stijlmiddelen'tehanterendooreengebrekaanmiddelen- slaandezeslms
goedaanbijhetjeugdigepubliek,datweinigzinheeftom aanbeeldenmeer
dan enkele m inuten aandacht te schenken, alvorens naar een volgende

beeldenreeksoverteschakelen.M elBrooks'TheProducers (1967)zettede

reeksmetweinig commercieelsuccesin,maarzijn latereslmsen vooral
enkelerecentereslmsvananderen- o.w .AnimalHouse,Am ericanFried

M ovie, The Blues Brothers (œn reùssite in het genre) 1941 (de duurste,
meestam bitieuzeen minstgeslaagdeuitdereeks)- konden opgrootsucces

bogen. Ongetwijfeld wordt deze verbrokkelde en versnipperde montage-nlmerij,metveelmuziek,actieenafwi%eling,sterkbeïnvloeddoorde
Amerikaansetven voornameli
jkdecommercials.Alisdetoonaarddoorgaanssatirischerofsarcastischerdan datop debeeldbuismogelijk is.

NaastdezeslmsontstonddelMtstejarenechtereenanderegolf,dieeen
hang te kennen geeftnaarde eenvoud van de verhalende actiefilm svan
weleer:King Kong,Superman 1 en I1,Flash Gordon,Star Wars, en

onlangsRaidersoftheLostArkznExcalibur.Wataldézefilmskarakteriseertishunverlangenom aantesluitenbijdeoude,traditioneleformules
vandepopulistischeHollywood-actiefilm s.Zegeven alleonomwonden te

kennendatzegewoon eenbeeld-verhaaltjewillen neerzetten.Geen van
dezefilmsechterslM gtdurin.Hetisook de vraag ofzedatwerkelijk
nastreven;ofze nieteerderwillen suggereren datze een verhaalwillen
vertellen en die aanleiding dan verder alleen willen benutten om spectaculaire scènes, effecten en gadgets uit te proberen. Ze hebben, zo
beweertmen,veelm eer te maken m etstripverhalen dan methetroma-
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neske van de populaire feuilletons,waardevroegere populistische Hollywoodûlm sop teruggingen.

Raiders ofthe LostArk
Hetstrip-karakterisuiteraard rechtstreeksafte lezen van de keuze van

deonderwerpen:Superman,Flash Gordonzi
jnstripverhalen.Ook door
dewi
jze waarop zezijn opgezeten uitgewerkthebben ze veelgemeen
met 'comics'De dure technische uitwerking,de vele tm cages vergen
een heelaccurate planning.Daarvoorgebm iktm en steeds meer voor?

volledig uitgetekende scripts (story cards). Een procedure waar cineasten van weleer oOk wel eens gebruik van maakten: Hitchcock,
maar ook Eisenstein tekenden zelf vooraf oflieten belangri
jke scènes
s
t
r
i
pver
ha
l
e
n
hadde
n hun
uithun slms tekenen.Maar de (klassieke)

eigen logica.Hoe moeilijk ook de opdracht,hoe hachelijk ook de situatie waarin de held zich bevond,de dramatische overtuigingskracht
van de strip bestond erin, een niet alleen geloofwaardige,maar ook
'spannende'en 'ingenieuze'oplossing te vinden.Nu wilik bestaanne-

men datRaiders of the LostArk (Steven Spielberg)nietbeoordeeld
moet worden metde criteria van serieuze verhaalstructuren ;ik weiger

echter te aanvaarden dat zijn goedkope dramaturgische oplossingen
zouden beantwoorden aan het genre van het stripverhaalwnnraan zi
jn
5lm refereert.Als Kui:e bijvoorbeeld in een slangenkuilterechtkomt,
weethi
jzich metlistenhandigheiddaaruittebevrijden;Hergébedenkt
weleen vindingrijkeoplossing,hoe onwaarschijnlijk ook.Ook de held
van Raiders komtop een bepaald momentin zo'n kuilterecht,maarde

scenarioschrijversweten niethoe hem uitdeze impasse te kri
jgen en
voeren dan maar een schi
jnmaneuveruit.Door verrassing,dooreen
opeenstapeling van horror-effecten (afzichteli
jke mummies)wordt de
aandacht van de toeschouwer afgeleid.Het gebeurt niet via een dram aturgische kneep,maar via een grof cinem atograssch effect:horror.

(Datdatzelfdeeffectin hetbegin van de5lm albenutwerd,schijntde
makers ook niette storen :hetwerktimmers vanzelf;hetleidtde aan-

dachtaf,jehoeftnieteensietste verzinnen,geWoon'boe'roepen volstaat-)
Nietalleenhetsystematischuitdeweggaanvandemoeili
jkhedendiehet
verhalenopstapelt,stoortmeindezeslm .N ogergervind ik datdeclevere

vondsten,deprachtigegegevens(prachtigvoorditgenre)nieteensbenut
worden.Zo ontdektde held een erg m ooie maquette van de Egyptische

tempels,waardoorhijinstaatza1zi
jndeplek vandeverlorenArk op te
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sporen.Demaquetteistechnisch ergmooi,en nu zoujetenminsteverwachten datdezevondstookbenutzouworden:dankzijdevergelijking
tussen deblauwdruk van een architectuuren die reëlearchitectuurza1de
schat worden gevonden !M aar hetplezier van de ontdekking,van de

geleiddi
jke ontrleling wordtjeontnomen:alsofdatoverbe igwas,alsof
diemaquetteeralleenwasom eenlinkteleggen inhetverhaal.Hetplezier
om die link ook te bespelen,te doen functioneren wordtoverhethoofd
gezien;de sleutelvan hetgeheim wordtnietbenut;hetgeheim wordt
daardoor ook nietechtonthuld.M etals gevolg dat alles arbitrair gaat

li
jken.Watbli
jfterdannogover?Bril
jantgeënsceneerdeeffecten;spektakelzonderm otivering,dathetdan ookdoetmaarop eenheelelementair
niveau.

Dezeslordigheden indeopbouw vanhetverhaal(tweemaalluiheid:zich
nietgedwongen voelenoplossingentezoeken;enalsdieerzi
jn,ze niet
eensuitbuiten)blijven natuurlijkook nietongestraft.Zemoeten gecompenseerd worden.En dan doen ironie,parodie,sarcasm e,groteske,enz.

hunintrede.Knipogenbi
jdevleet.Eenergwankeleconstructie,dienog
eenswordtuitgehold dooreen 'toon'die allesmoetdoen aanvaarden en

dooreen opeenstapelingvaneffecten(Raiderszetin metdeenecoup de
théâtrenadeandere,dieinhetvolgendehalfuurnatuurlijkalleenmaartot
een anti-climax kunnen leiden).Aangezien er geen aandachtbesteed
wordtaan constructie,iserook geen dosering nodig ;de enige regeldie
hiergeldtishetkwantitatieve opbod.

Demakersvan TheLostArk lijden aaneenoverwaardering,fetisjisering
van de techniek. Dit is trouwens typerend voor deze generatie film-

makers:Spielberg,Lucas,Coppola,enookKubrickli
jdenaanditeuvel.
Hetprodukten 'hoe hette vervaardigen is'staatop hetvoorplan.Typerend ook is datalle verhalen en interviews overen metdeze generatie

jongewolven vooralwillen vertellen hoezi
j'een nieuw studio-systeem,
zoalshetoudeHollywood,maarnuaangepastaandezeti
jd'uitdegrond
proberen te stampenl.W étermetdeze techniciteitgebeurt,wordthele-

maalonbelangri
jk:alshetproduktmaargoedindemarktligt.Hetenige
watdezeslmmakersausérieuxwensentenemenishetprodukt;zeli
jken
zelfnieteensgeboeid doorwatzete vertellen hebben.W ateen verschil

metbi
jvoorbeeld de oude Fritz Lang,die in Duitsland,na zijn Ameri-

l Zie b.v.GeorgesLucas:Entretien,in Cahiers du Cinéma,oktober 1981;

Coppola'sgrootsteGok,inFllmfan,november1981.
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kaanseperiode,slmsdru idealsDasIndische GrabmalenD erTigervon

Eschnapur(1959)!DatwasookmaarKarl-May-stof,triviaaltotenmet,
maarzo ernstig genomen datLang dezetrivialiteitwistom tewerken tot

eenangstaanjagendeposrondmisdaad,uitbuiting,wraak enhadstocht.
Excalibur

Dateen film a1sRaidersof the LostArk,niettegenstaande de hypergebrekkigedramaturgiehettochdoetbi
jhetpubliek,isuitsluitendtoete
schrijven aaneen medeplichtigheid,een wederzi
jds'mispri
jzen'of'zich
superieurvoelen':de makersvoorhun publiek (kinderen dietoch niet
beterwillen,dietoch maargemanipuleerd wensen te worden);de toeschouwersvoorhetprodukt,dathen in staatsteltte 'lachen met'...De

overwinning van het'dérisoire',de geblaseerde verveling zowelbijde
producentenalsbijdeconsumenten;eenwederzi
jdshuwelijksbedrogdat
steuntop de leuzen 'ze willen nietliever','ze kunnen nietbeter'.

Hoesterkdezenieuwe'narratieve'filmszichooklijkenaftezettentegen
de non-narratievepatch-workslm swaarik hetin hetbegin overhad,hoe

verschillend ze ook li
jken,hun beiderreferentie ishettv-publiek,de
tv-sti
jl,detv-filosose.Verbeeldingkomtnognauwelijksaanbod;erhoeft
alleen m aar'uitgebeeld'te worden.W anneerbioscoopfilmsdatdoen met

technischebravoureenknow-how,isdetv-bioscoopkijkeraltevreden,hi
j
heefteenleuke avondgehad;zijn verbeelding wordtnauweli
jksaangesproken,maarde verveling van hetkleine scherm isdoorsupereffecten
verdreven.

ExcaliburvanJohnBoormanlijktindezerichtingnetietstevertegaanom
doorde kijkersnog gedwee geaccepteerd te worden.A1washetmaar
om datdefilm putuiteen overdadige schataan 'narrativiteit',deArthurlegenden.Boorman voertzowelLancelot,Parsifal,M erlyn,de Ronde

Tafel-ridders,a1s nog talrijke anderen ten tonele.Rond e1k van deze
figuren op zichzelfisreeds een kluwen van verhalen aanwezig,telkens
genoeg om erop z'n minst één film uitte distilleren.De toeschouwer

besefthiermaaraltegoeddatdezeverhalen-rijkdom hem tebovengaat,
datzi
jhem nietweetteplaatsen.Om dezoveelminutenverschijntereen
nieuw personage,ineen situatiediedeenekeeralingewikkelderisdande
andere.De pogingen van Boorm an om deze narratieve overdaad - en

bi
jgevolg ook inconsistentie - te doen vergeten doorspectaculire effecten,werktaverechts(telkensalsereen nieuw gevecht,een nieuwe
oorlog losbreekt,roepen de zaterdag-avondtoeschouwers: 'nog eens!'.

Deweeldeaan verbeelding rond deoorspronkelijke stofvan de Ronde
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Tafel-ridderswreektzich alshetware;zedoen alhetspectaculaireteniet.
Hetnietfunctioneren van Excalibur,in tegenstelling tothetgoed functioneren op dit vlak van Raiders,moettoegeschreven worden aan een
gebrek aan afstand,ironie ofsatire.Nietdatik ditzou verkiezen !W e
weten maaraltegoed watditmetzo'nstofoplevert:M onthyPython and
the H oly Graill

Tarzan the Apem an
H et kan paradoxaal klinken,maar een stuntelige film als Tarzan the

Apeman vanJohnDerekli
jktmi
jeenverademing.Dramaturgischisdeze
fllm nietveelbeterdandeanderetwee.M aardebedoeling,deintentieom

hier'personages'neerte zetten,hoe onhandigook,isbi
jnaontroerend.
Deheleeerstehelftvandefilm handeltoverdeverhoudingvanJane(Bo
Derek)enhaarvader.Detweedehelftl>tmeerspeelruimteaanTarzan
zelf,hoewelhi
jookhiereenrandsguurbli
jft.Hetbli
jftallemaalgebrekkig
en chaotisch,nadrukkeli
jk en log,maartoch zijn erop z'n minsttwee
m om enten in defilm die ietsdoen watin ditsoortfilmsallang nietmeer
gebeurt: er wordt een beroep gedaan op de verbeelding van de toe-

schouwers.(Youremember?lma/nation,theallofcreatingimageswiththe
help ofotherimages!).
Janeen haarvaderbanenzich een wegdoordejungle.Plotselinghoudt
haarvaderhaartegen,envraagthaardeogentesluiten.'Nietki
jken!Niet
loeren!...W achteven...Ki
jknietJane!'Hetspeltussenvaderendochter

duurtzolang,datdekijkernieuwsgieriggemaaktwordt,zichafvraagtwat
erwelte zien kanzijn.Tarzan misschien?Neen,daarvoorishetnogte
vroeg in defllm.Devaderdrukteen verreki
jkervoordeogen van zijn
dochterenzegtdantriomfanteli
jk:'Numagjekijken'.Endetoeschouwer
zieteen berglandschap.'Kijk eens wateen prachtige berg'.De slmer
(John Derek)istrotsop debeeldenvanzi
jncameraman (John Derek)en
ditleverteenvan dem ooie naïevem om enten van defllm op.Zich kunnen
verwonderen overeen 'mooie berg',daartoe gestimuleerd doorde filmm aker,is inderdaad iets dat al sedert lang niet meer gebeurde in een
bioscoop.Toch nietop zo'n dramatische,uitvoeriggeënsceneerdewi
jze.
Hieraan merkjedatde makers zich nog m oeite hebben getroost,en het

publiek nietmisprijzen.
Ook hetbeginvandefilm isevocatief.Op degeluidsband,onderdecredits

door,hoorjeouderemannenonderelkaarpraten.lneenLondenseclubof
zo?Jekomthetnietteweten,ookachterafniet.Hoedanook,éénvanhen
begintm eteen verhaal:'Erwaseenseen heelmooie vrouw ...'- 'Heeft
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ze ook m ooie ogen? Blauwe ogen?',vraagt een van de andere heren.
'Doeterniettoe',zegtdeverteller,'erwaseenseen mooievrouw...'-

'Toch wel,hetisbelangri
jkofzeblauweogenheeftofniet...'- 'Goed
dan:erwaseenseenjongevrouw,metmooieblauweogen...'.Envanuit
deverteziejeJane-BoDerekaankomen in eenAfrikaansdorp.Jammer
datdezesprookjesachtigesfeernietzogoed isvolgehoudenenookrond
defiguurvanTarzanzelffunctioneert.Ookhi
jwordteenhalve;lm lang
geëvoceerd (hetiseen angstaanjagende Apeman zegtde vader).Maar
wanneerjehem danuiteindeli
jktezien krijgt,maakthi
jheelwatminder
indruk dan hetberglandschap,alis zi
jn lichaam we1erg heuvelachtig.
SlechtswanneerJanehetmannelichaam streelt,exploreertmethaarvingers,komterweerzo ietsalsverbeelding op.Een verre herinnering aan
watweleens 'erotiek'genoemd werd,watinderdaad ook veelmetverbeelding te maken had.

Hetvervelendebi
jdeze Tarzan,zoalsbijdeandere remakesvan stripverhalen(Superman,FlashGordon,enz...)isdatinfeiteallesdraaitrond
een 'ongezonde'(ofbeter:oninteressante)nieuwsgierigheid van deki
jker:zaldekuiseheld uitde comicszich zo aan dezeden van dezetijd
aanpassen,dathijertoeoverzalgaanom sekstebedrijvenmetdeheldin.
Zi
jn helden geseksueerde wezens,schi
jnthierde obsessieve vraag te
moetenzi
jn.Demakersvandezefilmsbeseffenechtermaaraltegoeddat
een ondubbelzinnig antwoord op deze vraag ook weleens de desnitieve

breuk metdeze 'kindermythologie'zou kunnen betekenen;ze zi
jn dan
ook verplichtallerhandehandstandjesuitte voeren om 'toch'en 'toch
ook weer niet'hedendaagse seksualiteit suggereren. De verdubbeling
van de Superman-sguurin een held en een niet-held zorgdein de lu tste

slmsvooreen 'mogeli
jke'doch ook frustrerendeoplossing.ln Tarzan
wordteveneens zo ietsgeprobeerd,maarhetwerktaleven frustrerend.
M aartoch niet zo on-clever.De hele 5lm is immers vanuithet standpunt van Jane opgezet,die aldus de sensuele nieuwsgierigheid van de
toeschouwerop zich kan nemen.
Kortom,waar de makers van deze (kinderlijke) m ythische verhalen
voortdurend mee worstelen,iseen antwoord te vinden op de vraag:Ffe

sag'ich'smeinem Kind,en in dezeti
jd van volwassen kinderen ofkinderachtige volwassenenishetantwoord op deze vraag allesbehalveeenvoudig.HetisalsofdezepopulistischeH ollywood-cinem anietkanen ook

nietmagvolwassenworden:doethijdaarpogingentoe,ridiculepogingen
zoals in de hier geciteerde film s,dan komtdes te sterker totuiting dat

Hollywood,niettegenstaandedevelejongerendiehetermomenteelvoor
hetzeggen hebben,'kinds'geworden isen 'blasé'.
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W erkelijkheid en woord
in D uitse Iiteratuur 60-70
Ludo Verbeeck

'Ich weiss nicht,wasSieleRn wollen,aber
ich selbermag keine BùcherleKn,indenen
nicht entweder eine Methode * er Information steckt'.

BertoltBrecht

Indeslotscènevanzijnin 1971in StuttgartgecreëerdestukHölderlin Iaat
Peter W eiss de jonge KarlM arx een bezoek brengen aan de 73-jarige
waanzinnigedichterenhem - Marx- onderhetgemeenschappelijkroken
vaneen pijp hetgeheim verbond verkondigen vandialectischestrategieen
visionaire dichtkunst.Ditgewaagd aperçu Ievertzeker zelfgeen voorbeeld

van een objectievehistorischeanalyse;welishetsymptomatischvoorconnictenenutopischeverwachtingen,metnameookindeDuitseliteratuur,die

metdereedslegendarisch gewordenjaren zestigvan onzeeigen eeuw sam enhangen en die betrekking hebben op de steeds problem atischer wor-

dendevriendschap tussenwerkelijkheiden woord.

Vele schri
jvers voelden zich toen plots door de echte of vermeende
argeloosheid van hun woord pijnli
jk getroffen.Voorheteerstsindsde
heropstanding van deDuitseliteratuurnadetweedewereldoorlogtrad de

klooftussenhetmaatschappelijkbedrijfendeschrijvermetalleduideli
jk-

heidaan hetlicht.lndesfeervangeharnastoptjmismeen methetonzekeregeloofindemagischeuitwerkingvaneenafdoendwoorddatdiejaren
kenmerkte,zijn ertoen radicale voorstellen en dubbelzinnige slogans
geformuleerd.H etm eestfrappante voorbeeld van heteerste,datongeveer zoals een beurskrach, historie m aakte in de annalen van de

woordbank,isdeatkondiginggeweest,indejaargang 1968 van hetbekendedoorHansMagnusEnzensbergeruitgegeventijdschriftKursbuch,
van dedood van deliteratuur.Enzensbergerzelfgafzijnontslagen collega'sinhetvakdeaanbevelingmeedealdusvrijgekomenenergievoortaantebestedenaanwathijde'politischeAlphabetisierungDeutschlands'
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noemde.Zwaarheeftdeze openbare zelfverbranding op de lopende produktie nietgewogen,maaralssymptoom wasze nietteverwaarlozen.Ze
had alleszinshetkortstondig voordeelvan een zuiverebalans,alwasdie
ook negatief.

Problemen m ethetengagem ent
Misleidender was de slogan van de 'littérature engagée',lang geleden
gelanceerd doorde vadervan de contestatieJean-paulSartre en doorde

eeuwigverscheurdeDuitseschri
jverdangretigaangeklamptalseenreddingsplank in hoge nood.Deze slagzin heeftevident betrekking op de

relatieliteratuur/werkeli
jkheid,alleen maskeerthijop bedrieglijkewijze
devraagnaarhet'hoe'vandezerelatie.Hetvermoedenbestaatnameli
jk
dathiergewerktwordtzowelmeteen naïefrealiteitsbegrip alsm eteen
argeloze opvatting omtrenthetfunctioneren van de literaire taal.Sartre
losteditdilem ma op dooreen onderscheid in tevoeren tussen dichteren
prozaïst.Deeerstewerktmethetwoord a1smeteending,detweedetracht

doordewoorden dewerkeli
jkheid tebereiken en 'engageert'zich dus.
Eenverraderli
jkonderscheid,dathetprobleem alleenmaarverschuift.De
prozaschri
jverzieterzichzelfgereduceerd toteenproducentvanpamoettenoftoteen columnist- waarom eigenlijkniet?Maardatwasniet
Sartresbedoeling.HijdachtaandeglansrijketraditievanhetFranseproza
metBalzacenFlaubert,eentraditiewaarinhijbeslistookzi
jneigenwerk
opgenomen wildezien.Hi
jbedoeldedusmetproza weldegeli
jk literair
proza.

lnfeitesloeghetonbehagenvandeschrijveropietsheelreëels:hetwasde
vraag naarhetechtheidsgehalte van literatuur,naarde verantwoording

vanditsoortvri
jeti
jdsbestedingineenmaatschappijdiedoordeefsciënte
organisatievan deproduktiviteitindruk heeftgemaakt.En dievraagkreeg

gestalteineen snelom zichheengri
jpendeargwaantegenoverhetfictioneelproza.PeterHandke,dieerzekernietvan verdachtkan worden in de

valvan de littérature engagée te trappen,heeftdesti
jds deze argwaan
wellichthetscherpzinnigstonder woorden gebracht:
'Jede Geschichte Ienktmich vonm einerwirklichen Geschichte ab,sieIiisstzn/c/l
durchdieFiktionznïcà selbervergessen,sie/t
ïA'
J/m ichm eineSituation vergessen,
sie m achtvl/c/lbveltvergessen.W enn aber durch eine Geschichte cf?1e Neuigkeit
gesagtw'
erden soll,dann scheintmireben dieM ethode'dazu eine Geschichte zu

erhnden,unbrauchbargeworden zu sein (...) CberhauptscheintmirderFort-
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schrittderLiteraturineinem allmöhlichenEntfernenvonunnötigenFiktionenzu
bestehen'l.

H andke betrekt in deze passus stelling tegen nagenoeg twee eeuwen

romankunst.Nuishetdeschrijveralaltijdnietindeeersteplu tstedoen
geweestom de verhaalde feiten als zodanig.Die zijn maar een soort
scherm,ofliever:d> rdewoorden vandetaalaltijdalwaargenomenen
gedachtewerkelijkhedenmetzichmeedragen,iseenverhaala1shetware
één van de natuurlijke vormen om menseli
jke levensstof-in-beweging
zichtbaartemaken.Anderekunsten(demuziek,deschilderkunst)hebben
dezeuitdrukkingsvorm nietnodig,omdatzi
jhetmaterie voorhun expressieeldersputten.De verhuldefeiten zijn dusnietde werkeli
jkheid
waarhetom gaat,zi
j zi
jn slechts voorwendsel.ReedsFlaubertzocht
achterde'story'van EmmaBovary,hoeopwindend op zichzelfook,naar

deweergavevan 'certainesmoisissuresdel'âme',ietsongrijpbaarsdusz.
Zijnwerkillustreerttegelijkopeendramatischewi
jze,hoeditongrijpbare
slechtsdooreenmethodevanschri
jvenbi
jbenaderinginkaartkanworden
gebracht:de eigenlijk gezochte werkelijkheid iseen limietwaarde,een
ongekende waarde x,die in de verhaalde feiten meezweeft als in een

nuidum.Erzijn in de literatuur van de twintigste eeuw genoeg voorbeelden te vinden van een geslaagde osmose van ditsuidum met het
fictionele.Denken wevoorwathetDuitsbetreftm aaraanThomasM ann,
aan Kafka,aan M usil.M aar erzitaan ditslagen ietsparadoxaals vast:

terwi
jlhi
jerdank zi
jeen subtielevenwichttussen sctieen waarheid in
slaagthetgenrezijnhoogsteprestatiesaftedwingen,voedtdetwintigsteeeuwse roman tegelijk onderhuidszijn eigen crisis.
H appening en revolte

Dejaren zestig breken definitief metditevenwicht:zij willen onvermengdewaarheid,zondersctie.Ditimpliceertenerzi
jdseendichternaar
derealiteittoeverschuivenvandegrensvanhetschri
jven,anderzijdsen
daarm ee gecombineerd,een stelselm atig vernietigen van de drang tot

illusie,diepreciesinhetsctionelezi
jnvoedingsbodem vindt.Hoehache-

1 P.Handke,1chbineinBewohnerdesElfenbeinturms,Frankfurt,1972,pp.

23-24.

2 ZiedaaromtrenthetFlaubed-dossierinfacQuinzaineIittéraireNr.324,mei

1980,waarinbesprekingvandenieuw verschenenstudievanR.Debray-Genette,
Flauberta I'oeuvre.
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lijkenriskantzulkeenondernemingwelwas,mogebli
jkenuiteenextreem
geval,datvan dehappening.Vandu gisdehappeninggetemd,hi
jiseen
onderdeelgewordenvanhetstraatbeeldopvrijezaterdagen.Maartwaalf
jaargeleden washi
j datniet.Toen in mei 1968 de bezettersvan het
Odéontheater te Pari
jsop de muren van deze kunsttempelde spreuk
schilderden 'l'art c'est la merde',werd in deze bm tale negatie van de

kunstdewerkelijkheidplots'ludiek'.Deuitdeiningvanhetprotestnaarde
straat,hetmilieu bi
juitstek van de praxis,de nietuitgesproken maar
duideli
jk aanwezige herinnering aan de verschijning van de dichter
BaudelaireopdeParijsebarricadesvan 1848,eenutopischedaadeneen
optimistischgeweldwaarbi
jnietalleenhetklassenonderscheidopgeheven
wordt,maarookdegrenzentussenverbeeldingenrealiteitverdwijnen,datalles Sprong toen Over op de happening en liet hem uitslu n.Daar

stak dusduideli
jk meerachterdan b.v.achterdeuiteindelijk toch nog
speelsePublikumsbeschimpfung (1965)van PeterHandke,een scheldpartijdiereedsbi
jdetweedeopvoering 'genoten'kon worden.
Hetvoorbeeld van de happening is hierterzake omdathijde limiet
zichtbaarmaaktwaarookandereliteratuur-enkunstvormenvandiejaren
naar streven,zowelhet docum entaire toneelals het Readymade, het
Instant-Book,de uitstraat-en cafégeruisgemaakteromancollage ofhoe

zeookalleheten.Hetgingtelkensom zomogelijktotalever-werkelijking
vandekunst,kunstalstotalerealiteit.Deaanvalgoldhetspelkaraktervan
de kunst,datalsonechtervaren werd.Dedistantiëring,die vroegervan
hetesthetische een bescherm d domein maakte,wordthierradicaalopge-

heven.Hiermee zi
jn we dan teruggekeerd totde hierboven besproken
kritiek van PeterHandke op hetverhaal:sctie en illusie danken immers
hunbestaan aan dezedistantie.Dehappeningmarkeertaldusonherroepe-

li
jk eenmutatiein demogeli
jkheden van dekunst,diezi
jzalmoeten ter
kennisnemen,wi1zi
jhaarechtheidsaanspraken nietprijsgeven.
Hetresultaatvan deze mutatie isdoorde essayistDieter W ellershofals
volgtbeschreven :
'Fiktion und Praxisdurchdringen sich in einerunklaren Uebergangszone;das
zeigtl'ïc/linirritierenden W erken,aberauchinderIrritiertheitderKûnstler,der

Al//tyreaundihresPublikums,dienichtmehrIvïyçca,u'ieihre#t?//f
,aaufeinander
bezogen sind.Dtyc/lKlarheit1
4/lrfzhiernurzu haben um den PreisderSterilitiitb3.

3 D.Wellershof,DieAl
z/MlaagdesKunstbegrts,Frankfurt,1976,p.27.
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Wieoverhetschrijvenindejarenzestigendu rnaietszinnigswilzeggen,
moetbijdezeboedelopmimingbeginnen.Dietehebbengeprovoceerd,is
de verdienste van de happening geweest. Aan de andere kant echter

vernietigthi
jooktelkensweer,voordeduurvaneencollectieveextasedie
geen tijd wi1kennen,preciesdietussenzonewaarDieterWellershofop
doelt.De happening iseen efemeerwezen,zo kwetsbaaralsde vlinders

diein PeterBrooksexperimentele Vietnam-produktie US (1966)op de
scène werden losgelaten en meteen verschroeid.Daarom kan de vraag

wordengesteldofdehappeningniettegelijkookhetbedrieglijktstealibiis
geweestwaarmeedejarenzestigzichzelfhebben willentroostenoverde
teloorgangvan hetparadijs.
sYedden op hetdocunaent

Erisonsuitdietijdnogeenanderalternatiefvoorhetsctionelenagelaten,
datdeineenstortingweloverleefdheeftenderenectieophetschri
jvenhet
heledaaropvolgende decennium en totop vandu g mee isgaan bepalen.
N iettoevallig ishetwoord 'document'een sleutelbegrip geworden in de

discussieom dekunstvandelatejarenzestig.DeobjectenvandePopArt
willen geen kunstmeerzijn,m>rdocumenten.Hetz.g.documentaire
theaterbrengtnietgewoon historisch ware connicten op de scène,maar
welbepaald in een arrangementdathun karaktervan docum entvoorde
toeschouwerherkenbaarmaakt.De reportage vindthaarbestaansreden
zelfin de trouw tegenoverdefeiten.ln e1k van diegevallen gaathetom

uiteenlopendetoepassingen,maarwatzeduidelijkallegemeenhebben,is
hetcriterium van de echtheid.
In hetraam van onze beschouwingen hierspringthetdan ook in hetoog
datde term documenta1sdetegenhangerbegrepen moetworden van het
dooronsontlede begrip sctie.Daarmee kunnen we de discussie meteen
weer toespitsen op de literatuur,meer bepaald nog op de verhalende

literatuur.Vooranderekunstvormenlijkthetbegripdocumentinderdu d
invelegevallen a1svanzelfsprekendtepassen.Dekant-en-klu r-kunstvan

Pop (zoalsreedslangdM rvoorDada)bestaatals'objettrouvé'inderdaad
uitstukken opgeraaptewerkelijkheid,hetdocumentairtoneelzetdocumentenin scène,dereportagel> tinhetooggetuigenberichthetdocument

alsin een palimpsestzichtbaarworden.Maarhetli
jktmoeilijk de term
document op de roman toe te passen zonder in uitzichtloze dubbelzinnigheden te vervallen.M aaruitgerekend derom an,dietoch hetsctioneel

genrebijuitstekdienttezi
jn,wi1ookdocumentzijn.Enomdathijdatwil,
komtwellichtpreciesinhetromanprozadecrisisvanhethuidigeschrijven
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hetsterksttotuiting.Je kan inderdaad een muziekstuk à la John Cage

opvullenmetschervenstraatlawaai,maarbijderomanluktdatmaareen
uitzonderli
jkekeer,omdatzi
jnstructureelprincipedeverhalendediscursusisen nietdestatische chaosvanlive opgenomencafégesprekken ofde

visueleprovocatie van eenfotocollage.Deeigenli
jketegenhanger- of
tegenstander - van de roman vandu g is dan ook de reportage:haar
vormprincipe isprecies hetdocument.Hier,in de tegenstelling roman/

reportage spitstzich hethelecov icttoeen welnaartwee zi
jden tegelijk.Aan de ene kantzietde romanschrijverzich om te overleven gedwongendelevensechtheidvan dereportagezodichtmogelijktebenaderen en toch zoekthi
jdaarbi
j een heelandersoortwaarheid dan die
van deverhaaldefeiten.Aandeanderekantkomtdereportageschri
jver
bi
jde schifting en schikking van zi
jn materiaalvoormethodischeopgaven te staan diehem - tegen zijn wilin - onverhoedsin denabijheid
van literaire procédéskunnen brengen4.

De rom an tussen sctie en reportage

Brechtschiftte destijdszijn lectuurvolgenstwee criteria:informatieof
methode.Deeerstefunctiekwam volgenshem toeaandejournalistiek,de
tweedeaan deliteratuur.M aardezetaakverdeling verliep ookreedsvoor

Brechtnietzonderverwikkelingen.Hetisdu rom geentoevaldatbijhet
eind van dejaren zestig en durnade discussie omtrenthetechtheidsgehalte van literatuur,inzonderheid van de roman,zich verder op het
terrein van de dubbele spanning document/sctie,rom an/reportage zal

afspelen.Een opmerkeli
jk voorbeeld dM rvan levert het conceptvan
realistische schrijtkunstdatde bekenderomancieren criticusReinhard
Baumgartin 1967 in eenreekslezingen voorde leerstoelpoetica aan de

universiteitvan Frankfurtontwikkeldeendathi
jals'Theorieeinerdoku-

4 Despannin!roman/reportageheefteigenli
jkaleenhelegeschiedenis,diein
Duitslandterugrelkttotdiscussiesuitdejarendertig,voornameli
jkinhetmarxistische kamp;ze vormeneeneigenkapittelindez.g.'Exilliteratur'.We bedoelen
metnamedemeningsverschillentussenLukàcsenBrechtomtrenthetgebruikvan

reportage-procédésinderoman.Inzetdaarbi
jwareno.a.DosPassosenDöblin;
dezelaatstewildein deromanBerlinAlexanderplatz(1929)nieteen personage
beschri
jven,maarwelin eensoortvan simultaantechniek hetbont-chaotische
leven van een grootstad vastleggen.M erkwaardiggenoeg verwierp de ofsciële
marxistischeleer,zoalsdiedoorLukàcswerdvertegenwoordigd,dereportageals
teeng;alleen deromannaarlge-eeuwsmodelkonvolgenshem eentotaalbeeld
van hetlevengeven.
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mentarischenLiteratur'omschrevenwildeziens.Dekernvanzi
jnbetoog
ligtin de vaststellingdatdeparadox van deroman erin bestaatuitgevonden en gefantaseerde gebeurtenissen mee te delen alsofhetom bericht-

gevingging.Geloofwaardigwasdatzolangschrijversenlezerszichgedekt
wistendoordeconventievandeepischewaarschijnlijkheid,dieop haar
beurtop een oudeidealistischepremisse steunde:die van desymbolische

atbeeldbaarheid van dewereld,waarbi
jhetindividuelegevalmodelkon
staan vooreen omvattende ideële totaliteiten omgekeerd deze totaliteit
gestalte kreeg in hetindividuele.
Vandaag kan datnietmeer.Volgens Baumgarthangtditsam en meteen
tweevoudigeontwikkeling.Aan deenekantheeftin onzeeeuw deverme-

nigvuldigingvanwatmendefeitelijkheidheeftgenoemddewerkelijkheid
onoverzichtelijkgemaakt;demens,verrevannogcentrum tezijn,verschrompelt daarin toteen zwakke lichtbundeldie nietdiep meerdoordringt in ditheelal.Aan de andere kantisparadoxaalgenoeg door de

invloed van de communicatiemedia alles bespreekbaar geworden;zij
'maken'de feiten,doordatzijwatvoordien in hethalfduister van de
onbekendheidrustte,inhethardelichtvandeberichtgevingtotactualiteit
omscheppen.Overrompeld doorde druk van de feiten ziethetindividu
zich langspers,TV en reclame in een snelle stroom van inform atie mee-

gesleurddiedoorheteffectvandeoverbelichtingeenbedrieglijkeeuforie
van vertrouwdheid en overzicht wekt. Geconfronteerd methet eerste
fenomeenhebbendeauteursvandetwintigsteeeuw erallangvan afgezien

dewereldaftebeelden:zi
jtrokkenzichterugbinnendeengeperkenvan
depersoonlijkeervaring,eenrealiteitssegmentdatvanProdsttotBeckett
alsmaarsmallerwordt.VoorBaumgartlooptdezewegteneinde.Hijziet
deliteratuurvandejarenzestigveeleergeplaatstvoorhettweedehierbovenbeschrevenfenomeen,datveeldieperingrijptindemechanismendie
deverhoudingliteratuur/werkeli
jkheidregelen.Debespreekbaarheidvan
dewereldheeftnamelijkeeniniatievandetaaltotgevolg.W aardetaaltot
voor enkele decennia in het spoor van een romantische visie als een

oorspronkeli
jkgoedbeschouwdwerd,zoonvervreemdbaara1sdenatuur,
die ooitdaadwerkeli
jk a1sonvervalste oorsprong ervaren kon worden,
daarwetenwi
jthansdatookdetaaleenprocesvansli
jtageenvervuiling
kent.Baumgartgebruikthiervoordeterm 'Ausdrucksschwund',verlies

aan zeggingskracht.Deromanschri
jverkan we1proberen zich aan deze
vaststelling te onttrekken,ongestraftza1hijditnietdoen:
'1n xtp/c/lcrLagelctïrcfl
ïrdieLiteraturnichtsbequemer,t'
//.
çbt'eiterhinstreng im
Abseits zu .
j
'/T
4/lcn,ihre eigene s'
prcc/lf
abejlissen rein zu halten vfarn rasenden

Ludo YzçbeezklWerkell
jkheid en woord in Duitse Iiteratuur60-70
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Ausdrucks-undBegnffsschbk'undinderallgemeinumlaufenden,u'tyz?it
ïg/icàinder
oberzeugung,dass der v,erbende Jlrgfya bs'eiterhin nur in Trivialliteratur,in
PapasKino tylfz/-im x
j'
f'/l/f/gt'rmitplauschendûrfe...'6.

Ineenomstreeksdezelfdeti
jdgeschrevenessaykomtDieterWellershof
vanuiteentegengestelduitgangspunttoteengeli
jkaardigebevinding.Zijn
analyseslaatopwathi
jmethetbegrip 'Wirklichkeitsschwund'omschrijft:
'Denn #:/.
î
'istdiegrundsiitzlio'
h v'fzrtiat/cr/cSituation.anstelle des I
ïherznlc/lffgcn

Druckes t
a/nerfremden bedrohlichen Ff?-k/ï:.
/1kfa/
'
/ (...) ist ein Wirklichkeitsîf./11$'
l/aJ getreten,cï??Gefiihl,J//ta.
&seibekannt,verfûgbarund konsumierbar,
J//tzyzugiinglio'
h aIsFormel,M:4#c,Meinung,fa/brmtk/ïtya.UnterRoutine und
sç'hablonenhafterlnhlrmiertheitpcrçc/lu/falc/die#ct7/f/t'
J/,bl'irdformalund ab.

k
%trakt'7@

Debegrippen Ausdrucksschwund en W irklichkeitsschwund vullen elkaar
aan :verlies aan taalexpressie gaatgepaard metverliesaan realiteitssubstantie.

Het is duideli
jk datdmardoor hethier tevoren opgeworpen echtheidsprobleem in nieuwetermen wordtgesteld :authenticiteitbereiktmen niet
meerdooreenvoudig een krachtigegreep tedoen indegrabbeltondiehet

etiketwerkeli
jkheid draagt.Werkelijkheidsverwerving,indienweonszo
mogen uitdrukken,looptoverhetmedium taal:iederding,iederonderdeelvan de realiteitwordt ons toegeleverd in taalverpakking.Volgens

Baumgartgeldtditzowelbi
jdeverwerkingvanfeitenmateriaalalsbi
jdie
van hetgevoelsleven en de ervaring in het algemeen.Tegenover een
toestand van de wereld nu waar feiten tot 'sprachliche Faktizitët'en
personagestoteen 'Sprachrepertoire'dreigen te verstarren,kan de ro-

mancier nietmeer gewoon fictie plaatsen,hij wordtgedwongen deze
maatschappeli
jk bepaaldeeindtoestand vandetaalalsdocumentmeeop
te nemen in zijn tekst: het is dat wat Baumgart 'dokumentarisches
Schreiben'noemt.
Fictie alsdocument,rom an als reportage ofomgekeerd ;hiermee is een

stuk schri
jfproblematiek aangesneden dateen aantalschrijversvan diverseherkomsttijdensdejarenzeventigsterkzalbezighouden.Daarover
een volgendebi
jdrage.
5 R.Baumgart,AussichtendesRomansoderhatLiteraturZukunft?Frank-

fuderVorlesungen,M ûnchen,1968.
6 Aussichten,p.59.
7 D.W etteçshoî,LiteraturundVerânderung.VersuchezueinerM etakritikder
Literatur,Köln,1969,p.88.

l$L
I;
'
Bn ndverzeken'ngen
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Deuren van waarnem ing
Publikaties over
de Psalm en
Gedichten van ruim 2.5* jaargeleden
uiteenkleinlandindevruchtbarehalve

maanzijntotopdedagvanvandaageen
onuitputteli
jkebronvangebed,gezang,
meditatie en studie.De laatstejaren
kri
jgen we er ook steeds meer OOg

Toegangswegen
Meteen overduideli
jke zinspeling op
hetbijnageli
jknamigeboekvanAldous
Huxleyl heeft de bekende Londense
oud-testamenticus Peter Ackroyd een
gidsvoorhetlezen vandepsalm enge-

schrevenz. Niet alleen besteedt hij
daarin aandachtaan degeloofsvisiedie

in deze juweeltjes van Hebreeuwse
dichtkunstzijngestold,ookdeliteraire

kanten van de psalmen kom en ter
sprake.De problem en diehetBoek der
vorm waarin ze zijn gegoten een be- Psalmen nog steedsoproept (de volglangrijke factor is geweest 9m ze de orde, doublures, de rM dselachtige
eeuwendoortelaten voortleven.N iet opschri
ften) worden zi
j hetzeer
alle psalm en zullen ieder van ons op summi
er- behandeld.Belangrijk is
voor, dat behalve de religieuze
boodschap van de psalmen ook de

zi
jn visie op psalmen diein de verhavan zeggen öns niets, terwi
jl onze lende en profetische gedeelten van het
elk moment aanspreken ;sommige er-

vrienden zich er wellichtdoor voelen
aangesproken. slaar toch, wanneer
we telkens weer tot die psalm en terugkeren, ze ter hand nemen en ze
liefsthardop lezen,zullen we ontdekken datze nieuwe inzichten voorons

ontsluiten,dat ze gecomponeerd zi
jn
vanuitdediepte van demenselijke er-

OudeTestamentvoorkom en'
';ze staan
er,aldus Ackroyd,in functie van de
interpretatie.Op bepaaldepunten isdit

kleineboekjeergspannend,getuigede
volgendeopmerking:'Erzi
jngoedereu
denen voor om aan te nemen datin de
oude hebreeuwse handschriften van 11

varing die met God in gesprek is.Ze
kunnen voor ons,in een heelandere

cultuur, in een totaal andere ti
jd, 1 InTheDoorsofPerception(1954)bei
jftHuxleydeervaringendienahetinniettemindeurenzi
jndieonstoegang scehr
menvanhetbewustzi
jnsveauimendmidkunnen versche en tot een nieuw n
delmescaline op hem aAwamen.
2 PeterR.Ackroyd,Deuren van waarwaarnemingsvermogen. Bij voortdurendelezingkunnenzeeen bron zijn neming.Een #dsvoor hetlezen van de
die ons steeds dieper binnenvoertin psalmen,B.Gottmer,Nijmegen,1979,87
,/ 10,0.
de grootste mysteries van ons m ense- pp.
3 O.a.1.Sam.2:1-10;Jona 2;Micha

li
jk bestaan.

7:7-20;Nahum l:2-1l.
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Sam uelruimten waren opengelaten die
m instensOp een aantalplaatsen ertoe
dienden de lezer uit te nodigen een
psalm te overwegen die op dat specifieke puntvan het verhaalvan toepassing was.ln 11 Samuel7,14 geeft een
open plaats na de naam N athan een

Deze psalm 121, die Peter Ackroyd
heeftuitgekozen om te demonstreren
hoedezereligieuzeliederen van Israël
doorgaanseen zeerdoortim merde opbouw vertonen, m aakt deel uit van

aanwijzing om psalm l32 te lezen...
Evenzo wordtde lezerbi
j Davidserkenningvan zijn overspelmetBatseba
en zijn moord op Uria in 11Samuel

zijn overgeleverd.Depsalmen 120-134
dragen nameli
jk alle hetzelfde opschrift(sjirhamma-alot),waarvoorde
bi
jbelgeleerden de meest uiteenlo-

een bundeltje van 15gedichten die in
hetBoek der Psalm en alseen eenheid

12,13 ertoe uitgenodigd om psalm 51te pende verklaringen en vertalingen gelezen ;en in 11Sam uel16,13- hethart ven. De meest aanvaarde theorie is,
van het verhaal over Davids vlucht dat het hier gaat om bedevaartsliedevoor Absalom - worden we uitgeno- ren,di
e pelgrims zongen tijdenshun

digdpsalm 3telezen...Zokri
jgenwe driemaalperjaarvoorgeschreven opeenaantalsleutelsinhanden diehetons gangnaarJeruzalem.Indechristel
ijke
mogeli
jkmakenietstezienvandewijze eredienstvan hetW estenhebben deze
wu rop m en depsalmen gdnterpreteerd
heeft'4.

graduaalpsalm en eeuwenlang dienst
gedaan op de w oensdagen in de Grote

De tekstgelezen

Vasten en in de Byzantijnse ritus op
de zondag tijdens het morgengebed.

Ze worden nog steeds gebeden en gezongen in de synagogalem iddagdienst
eenpsalm inzl
jn geheelen datiswan- op de sabbat.
Slechts eenmaal analyseert Ackroyd

neer hij,sprekend over de structuur Kees W aai
jman,verbonden aan het

vandepsalm ,hetliedvanpsalm 121in Ti
tusBrandsmaInstituutteNi
jmegen,
eenconcordante vertaling weergeefts: met name voorjoodse mystiek6 en
Ik hefop nnnrdebergenmi
jnogen

vanwaarzalmi
jkomendehulp?
DehulpkomtmijvandeHeer
diegemaaktheefthemelen aarde (1-2)
Hi
jlaatnietwankelenuw voet,
nietsluimeren zaluw behoeder.
Zie,nietsluimert,nietslaapt

debehoedervanlsraël(3-4)

DeHeer,Hi
jisuw behoeder,

bi
jbelse spiritualiteit, heeft de uitleg
van deze 'pelgrim sbundel' verzorgd7.

Daarbi
jheefthi
jenerzi
jdsdepsalmen
zoveel mogeli
jk zélf laten spreken
tegen de achtergrond van het Oude
Testament. M aar aan de andere kant

heeft hi
j zich telkens afgevraagd wat
deze psalmen van önsuitin deze tijd

deHeerisschaduw vooru

aanuw rechterzi
jde.
Bi
jdagzaldezon unietsteken,
nochdemaanindenacht(5-6)
De Heerzalu behoeden voorallekwaad

behoedenwilHi
juw ziel.
Hijbehoedtuw uitguneningun
vanthanstotineeuwigheid(7-8)

6 ln1976promoveerdeKeesWaai
jman
teNijmegenopDemystiekvanikcaA (Een

nieuwevertalingvan 'Ichund Du'vanMartin Buber met inleiding en uitleg en een
doordenkingvan hetsysteem dateraan ten

grondslagligt),Bi
jleveld,Utrecht,1976,61
Pp.

4 Ackroyd,o.c.,pp.31-32.
5 Akroyd,o.c.,pp.43-44.

7 Kees Waai
jman, Psalmen 120-134
(Verklaring van een bi
jbelgedeelte),Kok,
Kampen,z.
j.(= 1X9),124pp.,f 14,*.
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kunnen betekenen. Het is een
boeiende verkenningstocht geworden
die - heeltekstgebonden én existentieel - ons op het spoor brengt van
Godsaanwezigheid.

De psalm uitgelegd
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brachten diedoorKees Waai
jman op
eenuitstekendewi
jzevan commentaar
wordtvoorzien is(toevallig?!)öök de
psalm waarmee M arie van der Zeyde
een bundelopent waarin 24 van deze
oudeH ebreeuwsegebeden worden bem editeerd, becom mentarieerd of hoe
m en hetook anders wi1noem enlo.Op

eenduideli
jkvanW aai
jmanafwi
jkende
W aai
jman zietin psalm l21vierer- manierleestzi
j
d
e
ps
a
l
m
:
'
Ps
a
l
m
121is
varingslagen:
e
e
n
p
s
a
l
m
o
m
n
a
a
r
t
e
g
r
i
j
p
e
n
a
1
s
jein
de concrete terugreisvan de pelgrim
zorgenbent.Sterker,alsjenietmeer
doordebergen (vers l;vers3-8);
weethoejeerooituitzultmoeten kode weg van de schepping,dereisvan men...Dedichtervandezepsalm 121is
hemelen aarde (vers2);
öök nietvervan de radeloosheid verde reis van lsraël,de geschiedenis wi
jderd'll. Benadert Waaijman de
van detwaalfstamm en die doorGods psalm (mede) vanuit een historische
kracht('behoeden')OP de been zi
jn situatie waarin hjJ' heeft gefunctiogebleven ;

neerd,M arie van derZeyde houdtzich

delevensreisvaniedermens(vers8). bi
jnauitsluitend bezigmetwatditge'Deze verschillende ervaringslagen bedvoormi
jbetekent.Menbeschouwe

-

spelen in de psalm door elkaar, ze
roepen elkaar op, bevestigen elkaar.
H etisalsofdepsalm wilzeggen :beleef
deterugreisnietenkela1sdézereisdoor
déze bergen hieren nu,m aarbeleefin
deze reisook de reisvan de schepping,

dereisvanIsraël,enleesindezereisje
levensverhaal'8.
De vorm van deze intrigerende psalm
brengtnaar voren hoe de pelgrim s in
Jeruzalem aan elkaar wederkerigheid
hebben mogen beleven, een wederkerigheid waarin zederodedraad lazen
van Israëls geschiedenis. Die wederkerigheid komt tot uitdrukking in de
dialoogvorm van de psalm . 'Als m en
deze psalm op m uziek zou zetten,dan

deze opmerking niet a1s een negatief
oordeel;ik wil slechts de invalshoek

van beide schri
jvers enigermate typeren.Beideauteurshebbennameli
jkook
veelpunten van overeenkom st in hun
analyse.Zo merktM arievan derZeyde
heeltrefzekerop datde psalm navers2

('de hulp komtmij van de Heer,die
gemaakt heeft hemelen aarde') had
kunneneindigen,'en dan washi
j,hoe
kortook,tochâfgeweest'lz.Zijzietop
ditpuntin de psalm een overgang:'Er
volgt een reeks van uitspraken, die

10 M .H.vanderZeyde,Vreugdevande
zou men vers 1 moeten laten zingen psal
men(Spiritualiteitdeel14),B.Gottmer,
door een solist, vers 2 tw eestemm ig Ni
jmegen,zj.(=1X9),135pp.,f 15,*.Nnnr
door dezelfde solist en het volk,vers mijnmeningkanhieraïe/gesprokenworden
van 'een genre datwi
j nog niethebben',
3-8 doorhetvolk'g.

zoalsMariadeGrootbeweel inhaarrecen-

Depsalm diePeterAckroyda1sstaaltje sieinWending,jrg.34,nr.9,oktober,pp.
Van knappe psalmbouw naar voren

582-588.Het boek van N.Tromp,Leven

vanuit de psalmen (Cahiers voor levens-

verdieping,nr.26),Abdi
jAverbode,1978,
8 Waai
jman,o.c.,p.23.
9 Waaijman,o-c.,p.22.

188pp.,hoortindit'genre'evenzeerthuis.
11 M .H.van derZeyde,o.c.,p.11.
12 M .H.van derZeyde,o.c.,p.12.
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eigenli
jk allemaalontspringen aan dat Godsnaam consequent weergegeven
vertrouwenwekkende vers 2... M aar
intussen gaat het nietalleen m eer om
die ene. Van nu af staat alles in de
tWeede Persoon: 1/117 Voet, 1/1
$, behoeder.De psalm richtzich nu ook tot
de hoorder,totde lezer- totiederdie
er zich in betrekken laat.ledernieuw
'vers'van de psalm - dietwee regels,
die met elkaar een gesloten eenheid
vorm en - voegtaan heteenm aalgegeven antwoord ietstoe.M en kan duide-

met Wezer,m aar de door hem aangevoerde argumentenl4 overtuigen niet.
Devraag isofdeze 'vondst'welgelukkiggenoemd kan worden:hetdoetonwillekeurig denken aande Septuaginta-

weergave de z#a#: (ho oon). Dat
Waai
jman in de weergave Wezerjuist
ook de actieve rolvan de God van Israël heeft hlpilltlll verwoorden

(Wees-er) is knap gevonden, maar

mi
jnsinzienseveneensonjuist,aangelijkziendatvraagenantwoordnietge- zien dén de persoonli
jke relatie ('Ik
Iijkwaardigtegenoverelkaarstaan,de ben')uithetblikveldverdwi
jnt.
weegschaalslaat heelsterk door naar Uw speciale aandacht wilik Vragen
dekantvanhet'antwoord'.'Déâropvalt voor de zeer geslaagde analyse Van
alle nadruk'l3@
psalm 132.Waaijmanweetvisueelaan
te tonen datdeze nogallange zang zowelqua opbouw a1s watthem atiek beKanttekeningen
treftrazend knap in elkaarsteekt.M et
M enig lezerza1hetbetreuren datPeter
Ackroyd zo'n beknopte inleiding op de
psalmen heeft geschreven. Nergens

name in dit soortobservatiesvoelje

welk een genade hetisom goed tekunnen lezen !
De psalmen die M arie van der Zeyde
wordteenpsalm inalzi
jnfacettenbe- bovenhaar24 'ontmoetingen'afdrukt,
licht; behalve psalm 12l wordt geen zi
jnontleendaandePsalmvertalingdie

enkelgebed in zijn geheelbehandeld. zi
jsamen metlda Gerhardttot stand
M etname waarhetgaatoverdestruc-

heeft gebrachtls. Aan deze psalm -

tuurvaneenpsalm heefthi
jeenlevens- vertaling kleeftmi
jnsinzienséén groot
grote kanslaten liggen en ook ten aan- bezwaar:jekunthem nooi
teenssponzienvan depsalmgenresishi
jwelerg taan openslaan en voorlezen.Slechts
karigmetinformatie.Enjuistdezefa- na herhaaldelezing en terdege voorbecetten maken de ontmoeting metdeze reidi
ngkom jeerachterhoedebetrefoude H ebreeuwse gebeden zo intrige- fende psalm voorgelezen dientte worrend.Aan de andere kantstaan er zo- denendannögstrui
keljeoverritmeen
veelnieuweobservatiesinditgidsjedie klemtoon.
vragen om gelezen en overdacht te Overigenszoujebi
jhun vertaling nog
worden,datmenhettoch maarterhand een aantalopm erkingen kunnen plaat-

moet nemen. Het boekje van Kees
Waaijmanroeptmetnameopéénpunt
vragenop:zi
jnvertalingvanéénspeci-

fiek woord datmaarliefst48m aalin de

14 Wnni
jman,o.c.,pp.6-7.
15 Vreugde van depsalmen isdanook
opgedragen aan Ida Gerhardt.Een weten-

vijftiengraduaalpsalmen voorkomt:de
naam JHWH. Waaijman heeft deze schappelijke verantwoording van hun

psalmvelalingkanmen vindenindeafzon-

derli
jke uitgave (dusnietin de Willibrordvedaling 1975).M otiveringvan devedaling

in Mededelingen van de Van der
M .H.van derZeyde,o.c.,p.13.

Leeuwstichting,nr.41(1970).
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Sen, m et name ten aanzien Van de

weergave van hetzelfde Hebreeuwse
woordbinnendezefdepsalm.Zohebbenzijmahasehinpsalm 62:8vertaald
met'wi
jkplaats',maargevenhetzelfde
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gebed anderszijn ruggegraat misten
eenzielighoopje woordenli
jkt.

Laat men deze vertaalproblematiek
rusten,dan biedthetboek van M arie
vanderZeyde- netalshaarinspireHebreeuwse woord in het erop vol- rende com mentaar op het boek Margende vers 9 de betekenis 'toevlucht'. cusl7- veleongedachteontm oetingen
Ditsoortzaken isfunest:deopbouw en metde bundelgebeden die natuurl
ijk
dethematiekvandebetreffendepsalm nietvoorni
etsdederdeafdelinjvande
worden erdoorontkracht.Hetsterkste joodseTenach ('Geschri
ften')opent.
voorbeeld daarvan ispsalm 101,waarin
vier uitdrukkingen tweemaal voorko- Leeservaring-levenservaring

men:volmaakte 't'
cg (vers2.vers6),
binneninml
jnhuis(vers2,vers7),voor Aan de hand van één psalm heb ik wil?'
n#aogen (vers3,vers7),ikzaIverdel- len laten zien dathetzelfde oude Hej verschillende
gen (vers5,vers8).Doordeze- nota breeuwse gedicht bi
bene in dezelfde volgorde voorkomende - termen is de psalm zeer
symm etrisch van opbouw, waardoor
dus alshartvan deze psalm de tweede
helftvanvers5 oplichtl6.M erkwaardig
genoeg hebben lda Gerhardten M arie
van der Zeyde géén van de vier ge-

auteurs ietsanders kan oproepen.Dat
is mede de kracht van deze gebeden.

Doordatze ieder mensin zi
jn eigen

existentieraken enaanspreken,hebben
ze hetde eeuwen dooruitgehouden en
elke generatie opnieuw za1 in deze
liederen van lsraël een vreugdevolle
noemde termen identiek (concordant) ontmoeting beleven :ze spiegelen ook
weergegeven,ietsdatin dezepsalm 10l onsleven,zevertolken ook onsgeloof.
doodeenvoudig noodzaak is,om datdit

Panc Beentjes
16 Dezeopbouw w ordtdoorgeenenkel
commentaar opgemerkt, laat staan uitgelegd.De waarneming isoverigensvan Dr.
N.Tromp.

17 M .H.van der Zeyde!M arkus,een

tl
jdingvanvreugde(Spirituallteitdeel9),B.
Gottmer,Ni
jmegen,1976.

Het eerste is methodologisch en algemeen programmatisch van opzet.
politiek-sociale ethiek
Hetbegintmeteen uitvoerige kritische
reoectieop verschillendemethodesdie
Bi
jAcco,Leuven,publiceerdeB.J.De indeloop van degeschiedenis,vooral
Clercq in 1980 en '81twee leerboeken in de laatste eeuwen, werden aangeoverpolitiek-sociale ethiek,die sam en wend om totgefundeerde oordelen te
een indrukwekkend geheelvorm en :1. komen omtrentm aatstaven ofnorm en
M enselijk samenleven aIs (mdracht. die kunnen worden aangelegd om de

B.J.De Clercq over

jk functionerende sociale geGrondlijnen van een socialeethiek;2. feiteli
Politiek en het 'goede Ieven'. Zeven
hoofdstukken uitdepolitiekeen sociale
ethiek.

dragsregels en instituties op hun
ethische w aarde te beoordelen.Daarm ee is m eteen gezegd dat de auteur

Streven/januari

opteert,nietvooreen deductiefwaar- gezekere uitspraak op p. 109 :'H etvoden-ontwerpend ethisch model,m aar ri
gehoofdstukmoetduideli
jkgemaakt
vooreen(m.i.niethelemaalterechtin- hebbenhoedegroteethischem odellen,

ductief genoemd) renexief-kritisch inalhunonderlingetegenstri
jdigheden

toetsingsm odel. W aarmee wordt be- en verschillen,e1k op hun manierde
doeld datwatnu - meerbepaald in de theoreti
sche explicitering zi
jn en ver-

oording (ik onderstreep zel9 en
crisis waarin wi
jonsbevinden - als antv'
'waardensysteem 'functioneert,kan en dusookde getui
gezijnvanéénendemoetwordengetoetstaan devraag l.of zelfde grondovertuiging. Daarin con-

j uitzonderlijke
hetwerkeli
jkbevordertwathetzegtte stateert men de xrvri

bevorderen,2. of het niet in contrast eensgezindheidp,zowelin alsbuitende
staatmet- enhierbegintdemoeilijk- filosofie,overde basisnorm dièthans
heid
de 'waarden' die zouden doorniemandwordtbetwistendiezich
m oeten worden bevorderd.Om hetmet als...xxeenoergegeven(ikonderstreep)
De Clercq's eigen woorden te zeggen: met een zekere i
nzichtelijkheid aan
'desocialeethiek moetopgevatworden iedermensopdringt''(Scheltens).Kant
alshetreoexieve en kritische bewust- heeft dit inzicht betreffende het funzi
jn van de sociale crisis','zi
j heeft damentvan alle ethiek op een definigeen normenontwerpende functie, ti
eve wi
jze geformuleerd in zi
jn bemaar een norm entoetsende Opdracht: kende definitievan decategorischeimzi
jiseenOnderzoekvanhetaanbodvan peratief:iederm ens moetdoorieder
normen uitde traditie,de cultuur,de ander worden erkend en bejegend in
groepering waardoormen wordtgedra- zi
jn waardigheid, d.i. zi
jn onhergen, om ze kritisch te selecteren,te leidbare doelwaarde als persoon'.H et

toetsen en te funderen'(p. 105). De

blijft nodig de 'inzichteli
jkheid',die
vraagbli
jftnatuurli
jk,welkecriteriadie 'verantwoording'te adstrueren,maar
kritiek hanteert,op welke grond geselecteerd en 'gefundeerd'wordt.Datwe
alleen maar samen - in een 'herrschaftsfreie Kommunikation' (Ha-

datis,inhetspoorvanH egel,van Kant

en zovele anderen, mogelijk. Soms
schijntDeClercq,in zi
jn aarzelingen,
de relativisten watte veelnaarde ogen

bermas)- totaanvaardbare(en haal- tezien.Maarhoedanook,terechtishij

bare) noçmenformuleringen kunnen m eermetdeconcreteactualiseringvan
komen,isnogalwaarschi
jnli
jk.Maar de fundamentele norm bezig dan met
de'herrschaftsfreie Komm unikation'is diefundamentele norm zelf.En vooral,
zelfdoorde eisen van een totstand te dekri
tischereiectiesdiehi
jachtereenbrengen respectvolle dialoog genor- volgens wi
jdt aan het achterhaalde
meerd.Waarop zijn die eisen zelfge- 'natuurrecht', het door Rawls opgegrond? Uitzijn worsteling metditfa- poetste 'contractm odel' - het werd

meuze ethische cirkelprobleem blijkt tijddatdaarnogeenseenscherpzinnige
en ikvind diteen groteverdienste- kritiekopwerdgeleverd- ,het'utilitadatde auteurzich bewustis van het ristische' model en het 'communicamisschien tochnietzoabsurdeidee,dat tieve'model,zi
jnstukvoorstuk sterke
het zogenaam de natuurrecht op een teksten.Alleen,maardathangtsam en
hedendaags-aanvaardbare wi
jze ver- metde vragen die ik boven alstelde,
taald zou moeten en zou kunnen wor- geraakthi
j niethelemaalin hetreine
denineenspecifiekmenseli
jke,weder- methetcom municatieve model,waar-

zi
jdseerkenningsethiek.Waarvandaan vanhi
jweldepositieve mogelijkheden
andersineensde - m .i.terecht- ze- in de ved'zet,maar de ontoereikend-
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voor een hedendaags haalbare normenfundering heeft uiteengezet,
schetstDe Clercq in hetvervolg van

zi
jn eerste boek een algemeen 'pro-

N

gramm a vooreen sociale ethiek'.Be-

langrijkhieriniso.m.hoesuggestiefhi
j

inspeelt op het huidige crisisbewust-

zi
jn.

2000 Antwerpen,

Tenslotte wordtin diteerste werk een

speciaaldeelgewijdaandevraagofen
in hoeverre een speciûek christelijke
socialeethiek mogelijk is.Hetbelang
en demoeilijkheid van die kwestieli
jken mi
j te groot om, ik weet niet
waarom (ik weethetnatuurli
jk wel),

k

slechtsin een onderdeelvan ditboek te
worden behandeld. Daarover zou de

Kcepoortbrug 4,

auteur, met zijn belezenheid en bekwaamheid, een apart boek moeten

schri
jven.Danzouhijmisschientoch

>

iets meer overhetevangelie,iets min-

k

deroverdekerkelijkeinterpretatiesen

k

vertekeningenervankunnenzeggen.lk
kan me nietvan de indruk ontdoen dat
in heeldeze kwestie De Clercq te so-

Q
Q

Q

ciologisch, te weinig theologisch te
werk gaat, te veel alleen maar registreert en comm entarieert wat daaroverdoor anderen is gezegd en watin

kerkelijke documenten daaroveris te
vinden.lk zou - alsik datm ag zeggen

wensendathi
jzichevenpersoonlijk
en vrijmetdiekwestie zou inlaten als
hij doet met de sociale en politieke
kwesties waarover hi
j het in zi
jn
-

tweede, meer concrete, meer actuele
werk heeft.

lndattweedeboekgaathi
jinzekerezin
totde daad over.Hi
jpastzi
jn 'programm a vooreen sociale ethiek'praktisch toe op enkelebrandende kwesties
die m omenteel ter discussie staan.
Vooreen moraalfilosoofkan misschien
heteerste boek hetmeestintrigerende

zijn;voorallemensen- ik ginghaast
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zeggen :voornormale mensen - ishet eigendomsverhoudingen en over het
tweede werk,Politiek enhet'goede le- rechtendemachtvandestaking,zi
jn
ven ', bui
tengewoon interessanten be- evenzeer te waarderen, maar minder

langri
jk.Wathierwordtuiteengezet- nieuw.
rijkelijk gedocumenteerd, scherp Ik kan alleen maar besluiten met de
geadstrueerd en ook radicaal geënga- wens dat nietalleen studenten,die in
geerd- overdezgn.subjectieve(bur- deze werken met een uitvoerige
gerli
jke?) mensenrechten en de zgn. leerstof worden geconfronteerd,m> r
objectieve sociale grondrechten,over ook veleanderen detwee hierbesprodebedreigingendebeschermingvande ken boeken,in iedergevalhettweede,
persoonlijke levenssfeer (privacy), terhand nem en.Een auteuralsB.J.De
over de gezondheidszorg en de m edi- Clercq laatzi
jn lezersaan den li
jve,
scheethiek(langnietalleenlllich),over laten we zeggen 'aan derziele'voelen
despanningtussendezgn.geli
jkheiden wat de zin is van een intellectueel-

de vri
jheid van mensen,over werk- ethischbezigzi
jnmetwatinonzecrisis
loosheid en het recht op arbeid - is

gaande is.

naar mi
jn oordeelmerkwaardig goed.
De anderetwee hoofdstukken,overde

Bijde heruitgave van
Cela'sBijenkorf

Louis Van Bladel

zo'n 160) zonder duideli
jke centrale
sguren,hoofdli
jnen en bi
jli
jnen on-

ontwarbaar in elkaar verstrikt, zoals
hetIeven in een Fote stad nu eenm aal
is.
Hetrealisme,dat in de 19e eeuw nog
ToendeSpaanseschri
jverCamiloJosé grotendeels binnen de kadersvan de
Celain 1951LaColm enalpubliceerde,
assieke lineaire verstelstructuur
washetgenrevandegrote-stads-rom an kl
bl
eef,had daarm ee een logische voortallang nietnieuw meer.Alfred Döblin
zetting gekregen in de opbouw van de
en John Dos Passos waren hem in de roman zelf.Naast het verhaal en het
jarentwintigmetBerlinAlexanderplatz taalgebm ik vormdenu ookdestructuur
en M anhattan Transferalvoorgegaan.
van het boek een rechtstreekste afln La Colm ena is vooralde verwantpiegeling van de werkeli
jkheid die
schap m et het werk van Dos Passos s
werd beschreven:de chaotische realionmiskenbu r. Ook hier is er sprake
van een gedecentraliseerd verhaal, of teitvan de m etropool.
jn dezedrieelementendietezaliever een kluwen van verhalen, die Hetzi
menhetlezen van La Colm ena totzo'n
som s met elkaar verweven raken of boeiende ervaling m aken.W antdwars
juist weer uiteenvallen, een bonte door heelde turbulente opeenvolging
zwerm personages (in La Colmena Van Scenes,personagesenpetiteshistoires heen tekentzich hetbeeld afvan
een stad in haarmeestintiem e details:

Madrid 1942,driejaarnaheteindevan

1 CamiloJoséCela,DeBl
jenkorf ved.
J.G.Rijkmans,eerstedruk:1962,tweede de burgeroorlog,waarvan de herinnedruk: 1981, Meulenhoff,Amsterdam,207
pP.

ring alweer grotendeels verdrongen

lijkt.Hetleven van alledag eistallang
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weeriedersaandachtop.Hetzi
jn de kunsteld aan.N ietalleendoorvreem de
dagelijksebesognesvangeldzorgenen zegswi
jzenenomslachtigeformulerinburenruzies, het liefdesverdriet, de

gen, m aar ook omdat de vertaler

echteli
jkevervelingendebenepenple- nauwelijksenig gevoellijkttehebben
ziert
jesvan dekleinebourgeoisiedie gehad voorwatdoor W ittgenstein wel
het hoofdthema vormen van La Ct4/- het verschil in 'taalspelen' werd gem ena,zoals ze voorde kleine grauwe noemd.Moei
lijke woorden,volksuitburgeri
jvanMadrid,envanwelkestad dm kkingen,vaktermen en anachronisniet,vaakdeenigelevenservaringzi
jn. m en worden dwars door elkaar heen
La Colmena isin ditopzichtmisschien gebruikt,waardoor de tekst het origi-

méérdaneenbeschri
jvingvanMadrid neelop denotatiefvlak weliswaarvlij
alleen,maartochblijfthethoofdaccent getrouw volgt (zij hetook lang niet
duideli
jk liggen op de plaatselijke si- vlekkeloos),maareralsgeheeleen uituaties, levensom standigheden en terst inconsistent geheelontstaat.Oneigenaardigheden.Datisnietalleen het der de onnatuurl
ijke stijtheid van de

gevolg van de talri
jke geograssche
verwi
jzingen(eenkaartvanMadridzou
eigenli
jk elkelezerbinnen handbereik
moetenhouden),maarvooralook van

vertalingzijn delevendigekleurenvan
het origineel geheel verdwenen. W at
een directe en levensechte ontm oeting

had kunnen zijn meteen stad die zo

het alom tegenwoordige typische M a- onbekend en toch zo herkenbaar is,
drileense taalgebruik,zoals dat in de bl
ijktzodoendedoorallebizarreenonjaren veertig nog dooreen rootdeel bedoelde vervreemdingseffecten eervan de bevolking werd gesproken.
deropeenverwi
jderinguittelopen.

Waardetaal,en vooraleendergeli
jk Natuurli
jkishetvertalenvan eenboek

specifiek dialect,in een boek zo cen- a1s La Colm ena een gigantische optraalstaat,wordt een vertaler natuur- gave.En het feitdat deze vertaling al

lijk geconfronteerd metbi
jnaonover- bi
jnatwintigjaaroudiswerktookniet
komeli
jkemoeili
jkheden.Moethi
jpro- inhaarvoordeel.Vertalingenveroudeberen hetMadrileenszo letterlijk mo- ren nu eenmaalmeestalsnellerdan het
geli
jkom tezetten,ophetgevaarafdat origineel,vooral wanneer daarin veel
de tekstdan zeer merkwaardige kron-

spreektaalvoorkomt.Hetvaltdan ook

kels gaat vertonen? Moet hij in de te betreuren dat M eulenhoF niet de
doeltaal een bepaald dialect kiezen, moeite heeft genom en het boek eerst
methetgevolg dathetboek misschien eens grondig te herzien,en desnoods
meerop een beschri
jving van de Am- geheel opnieuw te laten vertalen, alsterdam se ofAntwerpse bevolking dan vorenshetaan de lezeraan te bieden.
van die van Madrid gaat lijken? Of Zoalszo vaak zullen ook hiereconom imoethi
jzich maarlieveropde vlakte schem otieven welweerdeachtergrond
houden, alles in algemeen beschaafd vorm en.M aarnu de Spu nseliteratuur
Nederlands weergeven,waardooreen weerwatmeerindeaandachtl
ijktte
wezenskenmerk van hetboek verloren komen,zodaterzelfsalvertalingenvan
gaat?
nog twee boeken van Cela in hetvoorJ.G.Ri
jkens,die verantwoordeli
jk is uitzichtworden gesteld,washetzelfs
voordeze,voor heteerstin 1962 ver- uit economisch en propagandistisch
schenen,vertaling,li
jktvoorheteerste oogpunt toch wel raadzaam geweest
alternatief te hebben gekozen,en het aan deze vertaling watmeeraandacht
gevreesde gevolg is niet uitgebleven. tebesteden ;tenslottezalhetboekvoor
DetaalinDeBl
jenkorf doetuiterstge- veel lezers de eerste kennismaking
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vormen metdezeauteurende moderne keriemand gevonden had kunnen worSpaanselettereninhetalgemeen.En de den di
ebetertegendemoeili
jkheden
kwaliteitvan de recentevertalingen uit van Cela'sBi
jenkorf opgewassen was

deLati
jnsamerikaanseliteratuurdoet geweest.
vermoeden dateronderde nieuwegeneratie Spaanse vertalers toch weIze-

Alfred K linkan

en zijn wonderwereld

GerGroot

opgenomen en vriend van den huize

wordt.ZoalsinJudenburg(waarhi
jop
30 april1950werd geboren),in W enen
(waarhi
jstudeerdeaande Academie
voor Beeldende Kunsten van 1970 tot

1974),in Grazen W olfsburg (nogtwee
ln 1976 komtteAntwerpen van uitW e- stedenwaarhi
jtotdantoeexposeerde),

nen de 'wondere'jonge man Alfred
Klinkan overgewaaid,amper 26 jaar,
reeds meermaalsin Oostenrijk onderscheidenenindatzelfdejaarnogmetde
Pri
jsvan deStad Wenenin eenGrafik
Wettbewerk.Hi
jisbepaald nietgroot

slaat hi
j ook in Antwerpen aan.Van
waar deze onweerstaanbare aantrekkingskracht?
Alfred Klinkan isvan stonden aan als

eenkoloristbi
jdegratiegodserkenden
zi
jn evocatie van een zogezegd 'ar-

van was en eer tenger van gestalte, geloze metamorfose'van de gangbare
draagtde haren lang,heefteen slavisch buitenwereld zonder tegenstand ont-

snorretje,looptalsalle huidigejonge haald.Voorzi
jn25everjaardagorganiartiestenineenbescheidenlosplunje, seerdehi
jteWeneneententoonstelling
groetm eteen glinsterende blik achter m etwerkstukken in 25koffersverpakt
de brilen met een glunderende lach. en stelde hi
j een catalogus samen in
Een en alopen,aanhalig,in top form , kof
fervorm,waarin hi
jenkele teksten
@

kortom sympathiek. Hij heeft voor ln rijm lietverschijnen.Eén daarvan
1976-1977 een beursvoorde Academie
voorBeeldende Kunsten teAntwerpen
ontvangen en in 1977 nog eens een
staatstoelage om zich verder te be-

kwamen. Maar niemand in zijn
heimatland twijfelt,gezien de pri
jzen,
aan die bekwaamheid.

Reedsin november 1977 stelthi
jtentoon in De Zwarte Panterm etwerk op
verpakkingspapier en overschilderin-

gen van de houtsneden vanDurer.Hi
j
isinderdaad iemand diegesneden isop

demaatvanDeZwartePanter,waarhi
j
indekringvandegaleri
jhouderAdriaan
Raemdonck en de kunstschilders
Jan Cox,Fred Bervoets,W ilfried Pas
en W alterGoossensenthousiastwordt

gaat'ubermi',een hoogstinstructieve
zelfanalyse, waaruit ik het volgende
Iicht: 'wegen der lihografieswariauf
deradademie,denn wienoch nie,wari
dortdasgenie.iwaraberniederbelami
deracademie,weilanno domini,i,die
anatom iemitderalchimieunddiefarbchemie mitderironie verschrie.m eine
energie und m ein esprit waren schon
imm er meine bigam ie. in m einer dynastie,war die fotografie eine idiotie,
aberi,gabin einergalerie,ohnehavarie, die garantie fùr die theorie, das
meine plasfemie,ohne utopie,sehrgut
gedieh.meinebiogro ewarkeinekopie
und m eine parodie auf mi, war eine
fantasie der strategie.ischrie und spie
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auf das vis-a-vis wie nie, un i vieh, Skreiner, een stereotypische gestalte
spielte ohne jalousie die zeremonie, kregen:hetverhalende,decom muniund m eine mythologie, war fast por- cati
enoodvandejongekunstenaar,het
nografie.i,Iieh in einerzoologie,eine speel
saangijpen vanallevormmogetrilogieuberdiekakofonieundwieeine li
jkheden,kentekenenAlfred Klinkan
m elodieklang meine melancholieuber totop de dag van vandaag.
dieautonomie.daswarmeinalibi,und 'Zi
jngeesteli
jkebeweegli
jkheid',zegt

meine apathie. (...) mit pedanterie KurtJungwirth,eenanderOostenri
jks
zeigt iein partie meinerpoesie in der kunstcriticus, 'verbindt zich m et een
orangerie.(...)dasgenie lieh miram- zich breed uitstrekkendefantasie,die
nestiefùrdiedem okratiederelegieim zi
jn voorstellingvande werkelijkheid
etui, ftir meine hierarchie der har- beslissend stempelt.Hetpersoonli
jke
monie. (...) meine fantasmagorie en hetalgemene,hetbeleefde en het
spielte remis m it schi oder telegrv e bedachte versmelten tot bonte werel-

oderpolygamie.(...)meinefeloniezur den,waarinhijdetoeschouwerlokt.In
bûrokratie war meine hegemonie. alzi
jnwerk,zi
jhetinzi
jnrxgeschenk-

derniercri:nie!'.Alleswi
jsteropdat beelden'
hofinzijnxoverschilderingenhh
jdthi
jzichsteedsaaneenzelfafgebahij nietop begane paden zou lopen. wi
Heelvroegwashi
jzich bewustdater kend themacomplex,dathi
jrusteloos
iets 'anarchistisch'' zegge zelfs 'dadaïstisch' met hem aan de gang was,
maarnietin nihilistische zin,daarvoor
isde toon van zi
jn zelfanalyse te relativistisch. M aar het kenmerk van zi
jn
kunst is een aanhoudende fantasmagorie,die berust op ironie en parodie
vandaar de grappige correcturen

en met grote fysische inzet tot in de
laatsteconsequentiesdoorleeft'.
Om tot dit resultaat te komen,m aakt
Klinkan als'dragers'gebruikzowelvan
hetmeestbanale m ateriaalalsverpakkingspapier,zakdoeken,pannelappen,
Iandkaarten,als van klassiek werk a1s
o.m.de houtsneden van Dùrer,en to-

die hi
jaanbrengtop hetdoodernstige verthi
jwarrige compositiestevoorwerk van AlbrechtDûrer en waardoor

schi
jn die uitfabels,mythologieën en
hi
j in hetspoorvan M arcelDuchamp verbeeldingen ontstaan, waarbi
j
de onaantastbaarheid van hetm useale dierl
ijkeenmenselijkeges.
taltenzichop
beeld doorbreekt- maar niet minder quasikinderl
ijk -spontane wijze verOP een bi
jzondere aard van 'bon- strengeld vermommen - men kan ook
homie'. M elancholie en elegi
e zijn te Van meng-Oftussenwezensgewagenpessimistische woorden in de mond
van iem and die een tegencultuur wi1
opbouwen, voor iem and die kritisch
tegenover de kunst staaten zich positief inzet voor een dem ocratischer
communicatie.

maardiedoordekleuropverschillende

Indeti
jdvanzi
jnacademischestudies
baardehijreedsopzien doorzi
jnvoorstellingenvan 'ZwartePiet'(deknecht
van Sint-Niklaas), hem door zi
jn
jeugdjaren ingegeven en op zo'n onvooringenomen wijze geëvoceerd en

hi
jvoorafnietweetwatuitdebuskomt,
meermaals overschildert hi
j zijn
beeldentothijzietofzedeugen.Zijn

betekenislagenwi
jzen.Zoontstaatzi
jn
'tegenwereld',uitde natuur(zi
jn zoölo/e!
)geschapen (Skreiner).Meteen
weergalozetoetsvaal'
thetpenseelover
hetwerkvlak.Klinkan bekentzelfdat

associatiemechanisme werktsteedsop
twee fronten:de vorm en de kleur.

Doorbladert men zi
jn Hausûbungen

tevenszo komm erloosals beeldm otief van 1976, zi
jn Hirsch-M albuch van
behandeld dat ze, volgens W ilfried 1979,diehi
jzelfals'spontanegedach-
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tenschetsen en nevenarbeid vooranaloge doeken en grafieken'bestempelt,
dan ziet men in het recent tot stand
gekom en album Een Code vfy/r
Vriendsç'
hap,originelezeefdrukken en
reeksen van 3,4,5 en 6 kleuren,ontstaan in samenwerking met de technische meesterRogerVandaelevanhet
Panter-pres-Atelier te Antwerpen,
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menstoelt.Hiergaan harmonieenbliksemende kleurkracht verzoenend samen methetoproepen van een caleidoscopische wonderwereld.

EenCodevoorVriendschap.hi
jisinde
eerste plaats ontworpen ter nagedachtenisvan debetreurdeJan Cox.Cox en

Klinkan:zijerkenden wederzi
jdshun
diepgaande onenigheid met de be-

doorgewerktindeperiodevanjuni1980 jtaande werkelijkheid endemagische
totmeil98l,hoe trefzekerhi
jin dit krachtvan hun authentisch kleurdeninform ele,barokke scheppen een eigen

ken.Alshomm ageaanCoxisEen Ctp#e
stijlheeftverwezenlijkt.Ietsheelan- vt?tprVriendschap een uniekecreatie.
ders dan Cobra,dateveneens op kindertekenen,volkskunst en prim itivisPauldeVree
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B oekbespreking

Ge sdienst

zijn de vooronderstellingen van degroep,
metwelke methodetn)worden deteksten
geanalyseerd. Tegeli
jk worden ook een
aantalinleidingsvragenaan de ordegesteld

R.E. Brown e.a., Maria im Neuen Testament.Eine ökumenische Untersuchung,
Verlag Katholisches Bibelwerk,Stuttgart,
1981,304 pp.,DM.32.

(deschri
jvervaneenbepaaldevangelie,de

onderlinge verhoudingen tussen de synoptici.

Danwordtbegonnen(pp.41-50)metdein

aanmerking komende passages uit de
lnhetjaar1973deedeengroeplutheraanse brieven van Paulus,immersde oudste geenroomskatholiekebi
jbelgeleerden uitde schriften van hetNieuwe Testament.Veel
VerenigdeStaten vanzichsprekendoorhet uitgebreiderwordtvervolgensingegaan op
boek#e/crintheNew Testamenttepublice- elk van de vier evangeliën. Van grote

ren.Binnenenkelejarenwasdezestudiedieaanvankeli
jkalleenvoorinterngebruik

waardeismijninzienshetfeitdatdeauteurs,

voordatze eeneigenstellinr ameponeren,
bedoeld was- in verscheidenetalenuitge- eerstdebelanljkstetheorieënvananderen
bracht(Duits,Frans,Spaans,Japansenook weergeven enhonoreren c.q.kritiseren.De

jgtmetname hierdooreenuitgeinhetNederlands:Petrusinhetgeloofvan studiekri
dejonge Kerk,Katholieke Bijbelstichting, balanceerd karakter.
Eenapal
4hoofdstukisgewi
jdaanOpenbaBoxtel,1976).
De m aniervan werken die aan hetPetrusboek ten grondslag had gelegen werd door

ring 12,eentekstdienietalleenindehuidige
feministischeexegese,maarook in de zgn.

jze herdedeelnemersz6 gewaardeerd,datzi
jbe- politieke ofmaterialistische leeswi
jktersprakekomt.
slotenhunactiviteitenopsoortgeli
jkewi
jze haaldeli
voorttezetten.Hetwerdeenstudieoverde

Een uitstekende bibliorafieen een weten-

jk apparaatmetmaarliefst679
plaatsvanMariainhetchristeli
jkdenken,en schappeli
we1omdatook diteen belangrijk thema voetnotenmakendatdezeMaria-studieeen
vormtin de oecumenische positiebepaling belangri
jk documentgenoemd moetworvan dediverse kerken.
den,datikbi
jdezewarm aanbeveel.Een
De studie diehieruitresulteerde bespreekt vedaling in hetNederlandszou mijnsinenszeerwelkom enzekergerechtvaardigd
nietalleen de teksten uithetNieuwe Tes- zi
@*

tamentwaar(mogeli
jk)sprakeisvanMaria. ZlJn.
ook wordtaandachtbesteed aan de litera-

PancBeentjes

tuuruitdetweedeeeuwnaChr.,omdatjuist
déze literatuur(o.a.NagHammadi,Protoevangelie van Jakobus,hetevangelie van

NorbertLohfink e.a.,'Ich willeuerGott

Nicodemus)eenbelangri
jkeschakelvormt werden'.Beispiele biblischen Redens von
tussen de zich formerende canon van het
NieuweTestamentendelevenssituatie van

dejongekerk.

Gott, Verlag Katholisches Bibelwerk,
Stuttgart,1981,226pp.,DM.26,80.

W ie hetboek terhand neemt,vindtop pp. In 1965waserin feite geen uitgevertevin20-39 een soort beginselverklaring:welke den die erbrood in zagom de serie 'Stutt-
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galerBibel-studien'(SBS)op demarktte
brengen.Voor een dergeli
jk project- zo
beweerdenze- wasgeencommerciëletoekomst weggelegd. Knarsentandend zullen

JohannesB.Lotz,Deachtzaligsprekingen.

Meditaties, Katholieke Bi
jbelstichting,
Boxtel/Emmaus,Beveren,1981,94pp.,BF.
220.

zijdeloopdergeschiedenishebbengevolgd,
wantnu - na vi
jftienjaar- ishethon- Vooriedervandeachtmeditatiesneemtde
derdste deelvan deze zéérpopulaire serie schri
jverzi
jnaanloopmeteenkorteexegese
verschenen.Hetthemai
szeertoepasseli
jk: om dejuistebetekenisvandezaligspreking
verschillende geleerden van internationale optesporen;daarnapeilthi
jmediterendhoe
faam - die het nietverleerd hebben ook

diepzewelreiktentoch verbandhoudtmet

begrijpeli
jk tekunnen schrijven- hebben dedageli
jksesituatievandemens.Zonodigt
iedereenbi
jbelpassagegekozenengeanaly- hi
jdelezeruitom zelftemediterenen'deweg
seerd,waarin telkenseen bepaald bi
jbels n> r de diepte' te vinden. Ondanks een
spreken overGod zichtbaarwordt.
afentoewatschoolsetooniszi
jntekstecht
De bundelopentmet een uitvoerig opstel

uitnodigend.
G.Boeve

van de alti
jd weer inspirerende Norbert
Lohsnk,eenvandeoprichtersvande serie.

Hi
jweetzeerindringendteschri
jvenover

eenweliswaarheelkorte,maaruiterstgela-

denpassage:Exodus 15:25-27('IkJHWH

J.B.Lotz,Injedem M enschen stecktein
benhetdieU geneest').Hetenigjammere Atheist,Knecht,Frankful am Main,1981,
aan ditprachtigeartikelis,datLov nk ner-

gensdemijnsinziensbelangri
jkepassagein

192 pp.,DM .29,80.

JesusSirach 38:1-15tersprakebrengt(met Inhetnajurvan1%1verscheenindeWavda
namedeverzen5en9ervan)alsachtergrond anderme een oproep om de christenen
voorhetspreken overGod als Degene die

metallemiddelenteverleidenzichactiefop
onsgeneest.
estelleninhetmaatschappeli
jkensociaal
Aan dehand vanHosea5:8-14laatJörgJe- t
verweer.Datdezeoproepopenli
jkalstacremiaszien hoe de verkondiging van deze tiek wordtaangeprezenom weerdevlam te

profetischetekstinnieuweomstandigheden
wordtaangevuld en geactualiseerd.Alfons
DeisslerheeftPsalm 22 gekozen alsvoorbeeld hoe in hetboek Psalmen wordt gesproken tot God en over God. Josef
Schreinerheeftzich in hetboekDaniëlverdiepten laatzien hoe de apocalyptiek in

krijgeninhetstrijdbaarathdsme,kangeen
christenonberoerd laten.ZeiChrysostomus
alnietdatwanneer wijmeer waarachtige
christenen waren,er geen heidenen meer

zouden zijn? Hoe ligtdan de verhouding

christendom en athdsme? Op deze vraag
antwoordtJ.B.Lotzdoorinditboek2voorDaniël2 eentheo-lo/e,eenspreken over drachten te verwerken over datzelfde onGod,concipieert.
derwerpdathijaleerderennurecentin1979

De Nieuwtestamentische bijdragen han- en 1980aandepauseli
jkeGregoriana unidelen achtereenvolgens over:hoe spreekt versiteitte Romebehand
eld heeft.Hi
jbeJesusoverGod(PaulHoffmann),hetchris- toogt dat niet alleen het ontaarde christolo/sch Godsvertaan bi
j Paulus (Erich tendom maarook hetchristendom voorzoGrâsser)en de Godservaringbi
jdeevan- ver hetechtisen geslaagd,wegens de nu
gelistJohannes(HubertKtt).
eenmulmenseli
jkeonvolkomenheidookbi
j
Dezejubileumuitgavebiedtdelezerervan degrootstenonderhen,meeverantwoordeeen grotehoeveelheid materiaalom de on- li
jkisvoorhetatheïsme.Hetzalaltijdzozijn
ontkoombarevraag('Hoemoetjevandaag dataan de positieve oriëntering op de ene
aandedagoverGodspreken')dieinwezen wareGodookdenegatievestrekkingisveraan elke gelovige wordtgesteld,met ver- bondenwurbi
jdeniet-gelovigenzichgedestrouwen op de Schrifttegemoette treden.

oriënteerd voelen wanneer hun de ver-

PancBeentjes trouwde afgodsbeelden ontvallen en verbm nd worden.

SilveerDe Smet
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Wegweisungen.BriefeanjungeMenschen

endezeeruiteenlopendetheorieëndiedaar-

1943-1949,Mitein Geleitwortvon Heinrich
Fries,Knecht,Frankfurtam Main, 198l,
176 pp.,DM .26,80.

aanzi
jnvastgeknoopt.
GerGroot

Namen als die van Peter LipN rt en Romano Guardini verwierven bekendheid Filosose
medeinhetepistolairegenredatvooraltussen de twee oorlogen een felle opbloei
kende.Hierwordtthanseenlatevruchtge- Roland Badhes,De taalder verliefden,

been uit een tra/sche peHtze van. zes vednnlddoorMurt
je Luccioni,Arbeidersjaar. Een anoniem gebleven geesteli
jk pers,Amsterdnm,1% 0,244pp.,BF.555.
raadsmanschri
jftaanjongeadressantenbij
het nakend einde en de nasleep van de Hoebeschri
jftmenzi
jnverliefdheid?Een
tweedewereldoorlog.Bemoedigendewoor-

zinloze vraag wellicht.Hoe zou men een

dendieoudennieuwtevoorschi
jnhalenuit dergeli
jke intense,hG-extatische,half-inde geloofsschat en daarom,ofschoon ge- trovele en hoogst persoonli
jke geestestuigendvaneenvoorgoedvoorbi
jverleden, toestand in woorden moeten vatten?Voor
ook thansnog weldoen.
zoverdatalmogelijkis,zaliederdatopzijn
SilveerDe Smet wi
jzedoen,naarzi
jneigenaardeninstelling,
en in detaalen beelden diehem hetmeest
Jan Weima,Reiken naaroneindigheid,InIeiding totdepsychologie van dereligieuze
ervaring,Ambo,Baarn,1981,287 pp.

eigenendierbaarzi
jn.Geenwonderdusdat
literatuurkenner-bi
j-uitstekRolandBarthes
zich daarbi
jlietleiden doorwaterin de
schone letteren van alle talen en culturen
zoal over verliefdheid is gezegd.Aan de

Eén van de problemen van de ge sdienst-

hand van honderden citaten,verwi
jzingen
psycholo/e isdath>r resultaten zo ver- en referentiepunten heeft Barthes zo gebrokkeldenuiteenlopendzi
jndaternauwe- trachthetonverwoordbaretöchteverwoorli
jkseenduideli
jkelijninteontdekkenvalt. den,hetviaalle mogeli
jkeomwegeninde
Dathangtuiteraardsamenmethetprobleem rug te vatten om hetmysterie van de verdathetbegrip 'godsdienst'zo moeili
jk te liefdheid tebetrappen.
definiëren,laatstaanoperabelte makenis. Hetresultaatiseenprachtigboekvankorte
Van een dergeli
jkedisparaatheid legtook overpeinzingen en observaties,met onge-

dezeinleidingduideli
jk getuigenisaf.Tal- looii
jke trefzekerheid

loze onderzoeken passeren de revue en

geformuleerd,

breekbu ren gedragen,mettedere eerbied

wordenvaakopverhelderendewi
jzebekri- intaalgevat.Schrijven,zegtBarthesergens,
tiseerd,maaraan een conclusie komt het

is precisiewerk, en daarvan leR en deze

boekniettoe.Weimali
jktvoornameli
jkaan- kleine miniaturen in alhun poëtische persluitingtewillenzoekenbijdepsychologie fectieeen schitterend getuigenisaf.Hetzijn
vanMaslov(detheorievandetopervaring) stuk voor stuk kleine gedichten-in-proza,
meergeïnterpreteerd in de richting van de

dielangzaam enaandachtiggelezenmoeten
worden,nietachterelkaar,maarelke dag
eenpu r,om deschoonheidvantaal,derake

mystiekeervaring)vooraltewillenduiden

toets,defi
jnzinnigeomschri
jvingtotinde

en de psychologische betekenis van de

godsdienstige ervaring (gaandeweg steeds

alsintegratieprocesvanhet'ik',in radicale fijnste nuance te proeven,zoalsmen een
tegenstellingtotdetheorieën waarindereli- zeerbijzondere wi
jn ofdelippen van een
gie als regressieverschi
jnselofpatholo/e anderproeft.

wordtgezien.Zeerhelderwordtdezelijn
echternietuitgewerkt,en hetboek is dan
ookeerderinteressantalsoverzichtvan de

Een dergeli
jk boektevertalenisuiteraard
een bijzonder moeilijke opgave. Gezegd
moetwordendatMnnrtjeLuccionigezorgd

talrijke, vaak zeer opmerkeli
jke experi- heeftvooreenprachtigeNederlandsetekst.
menten die men opditgebied heeftverricht

Nergenswordtmengehinderddooreen on-
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vertogenzin;nergensli
jktdetaalookmaar zegtSadre,in een eidetischerenexie vastindegeringste mate aan precisiete hebben gelegd,d-w.z.heteidos,hetwezen van het
ingeboet.Desondankszou men hebben ge- onderzochtefenomeenwordtinzi
jnbetekewenstdatdevertaalsterzichwatdichterbi
j nissamenhang operatief gedefinieerd. Pas
het origineel zou hebben gehouden. De opbasisvaneendergeli
jketerminologische
Franse tekstwordtsomsweIwatérg vri
j en 'essentiële'opheldering weten we waar
gdnterpreteerd,en voori in de watmeer weoverspreken wanneerwe een bepaalde
gecomprimeerdepassagesheeftLuccionide term gebruiken en kan heteventuele posineigingtotexplicitatie.Detekstwordtveel tieve onderzoek eenaanvangnemen.
uitvoeriger weergegeven dan hetorigineel In dezeschets (veelmeer ishetinderdaad

wil,zodatdevertalingbedenkeli
jkdichtin
de buurtvan hetcommentaaroprukt.Het

niet- deeigenli
jketheoriebeslaatnet30

dunbedruktepagina's)weetSartreeenverfeitdatdeNederlandsetekstduidelëklanger rassend lichtte werpen op hetin de psyisdan de Franse isdeze keerdan ook niet chologiezovaakmiskendeverschi
jnselvan
alléén aan het breedsprakig Nederlands

deemotie.Deze wordthiernietopgevataIs

taaleigen te wi
jten.WéIeen mooie tekst storing van hetrationele mechanisme van
overigens,datwel.

onsdenken ofalspathologie,maarals maGerGroot

gischgedrag,dateeninwendigeredeli
jkheid
bezit.Deemotietrachtuiteenondraagli
jk

geworden situatie teontsnappendoordeze
Jean-H ulSalre,M agie en emotie,Schets anderstezien enaldus(hetmagischeligtin
van een l/ltztprïc van de gemoedsbeu'
egin- heta/Jl/s'
)teveranderen.Datisdebetekenis
gen, vertaald door L.M . Tas en H.L. van hetemotionelegedrag,datdaarmee teBouman,ingeleid door L.M.Tas,Boom, geli
jkalszinvolgedragisbegrepen.
Meppel/Amsterdam,119pp.,BF 344.
Deuitstekendevertalingvandetekstvande
Schets wordt voorafgegaan door een in'Onsstreven,'zegtSartreinzi
jninleidingtot Ieiding,waarinvooralwordtingegaanopde
dekàquissed'unef/lltarl
'
edesJzntlfïtaal,iste betekenisvan Sartrestheorie voordepsyzien 'of de zuivere psychologie op goede cholo/e.Vooreenuiteenzettingvandiens
gronden een methodeenietsIeerzaamsaan slosossche grondgedachten wordt men
de fenomenologie kan ontlenen'.Een der- verwezennaardeinleidingopdeeerderver-

geli
jke vraag wasnietnieuw,en in feite al schenen vertalingvanLa Transcendencede
beantwoord door Edmund Husserl, de

I'ego.

GerGroot

grondlegger van de fenomenolo/e,toen

deze stelde datde psychologie uitsluitend
tot een volwaardige wetenschap kon uitgroeienalsdezezichinhaaractiviteitenzou
funderen op een begrippenkader datdoor
voorafgaand fenomenologisch onderzoek

Literatuur

wasuitgezuiverd en gei
jkt.Sartre neemt
dezestellinggrotendeelsover('We moeten
inzien datwefeiten pasmetbehulp vande

Lydia Chagoll,Zesjarenenzesmaanden,
Standaard Uitgeveri
j, Antwerpen/uitgeessenties kunnen classiticeren en onder- veri
jAgathon,Bussum,1981,1% pp.,BF.
zoeken')en toetsthaaraandehand vaneen 320/ 22,50.
testcase: de emotie.Hetis hem daarbi
j
vooralte doen om de inherente betekenis
van de emotie,een betekenisdie nietdoor
positiefonderzoekteachterhalenvalt,maar

LydiaChagoll,thans50,wasnegentoen de

tweede wereldoorlog uitbrak.Alsjoodse
met de Bel
gische nationaliteit vluchtte ze

nujuist,voorafgaandaandatonderzoek,als methaaroudersenzusvöördeoprukkende
b
s'
ezenskenmerkofv'ezensstructuuraanhet DuitselegersnaarhetzuidenvanFrankri
jk

lichtmoetwordengebracht.
ln hetfenomenologisch 'voorwerk'wordt
de essentie van hetpsychologisch feit,zo

envandaarnaarNederlands-lndië.Alsook
daardeoorlogmetJapanbegintwordthaar

vader kri
jgsgevangen gemaakt terwi
jl de
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schrijfstermethaarmoederenzusgeïnter- punten goed om uiteenlopende herinnerinneerd worden in verschillende vrouwen- genaaneen zel
fmoord,dodeli
jke ongevalkampen.Tussenhaarlldeen l4dejaarzaI Ien,scheidingsperikelenenandere sombere
ze l.113dagendoorbrengen achterdeprik- toestanden te beschri
jven. De slotzin,
keldraad.Albijalzalzevanafhetuitbreken waarin de muziek van Bachs Weihnachtsjft,
vandeoorlogin 1940tothaarbevrijdinguit oratorium de dood uitzijn huisverdri
hetkamp Adek (eind oktober 1945)en de moetdandienenalseniglicht-enorgelpunt.
terugkeer naar Brussel via Singapore en

JorisGerits

Hilversum 6jaaren6maandenopdedoolof
geïnterneerd geweestzijn metalleellende
vandien:angst- honger- ziekte- geen
school- vernedering - onzekerheid.
In 1974begintS.haarherinneringenoverdie

Literatuurwetenschap

periodeinzeerkortenotitiesopteschri
jven.
Zeonderbreektdieactiviteitvoorhetmaken
van de documentaire film 'Innaam van de

Otto Knörrich, Formen der Literatur in
Einzeldarstellungen, Kröner, Stuttgal,
Fiihrer' (1978), waarna ze haar boek af- 1981,458pp.,DM.28,50.
werkt.Vooralin Nederland isindelaatste

jarendebelangstellingtoegenomenvoordie

In de degelijke reeksbasis-en referentie-

tienduizenden vergeten vrouwen die in Japanse kampengezeten hebben.Ludia Cha-

werken 'Kröners Taschenausgaben' verscheen een deelmet43monografieën over
gollwi
jstweIop hetverschiltussen het Iiteratuurvormen, d.w.z. over genres en
DuizendjarigeRijkenhetMikadokeizerijk. subgenreszoalsnovelle,briefroman,trage'Debarbarenkwamenuithetwesten'merkt die,sonnetenz.Dezebi
jdragendoor21spezeop.MaarofschoonerindeJapansekam- cialistenzijnqua omvangen opzetvergepen geen gaskamers en medische experi- li
jkbur metde verspreide artikelen over
menten waren,werden de geïnterneerden genres in het bekende 'Reallexikon der
bedreigd door een langzame totale ver- deutschen Literaturgeschichte' (Merkervuilingenverhongering en moreelgekweld Stammler;2deuitg.sedert1955-)enmetde
doorde ceremonie van hetgroeten van de anders gestructureerde nieuwere 'GatJapansekampbewakersenheturenlangap- tungsgeschichte deutschsprachiger Dichpel.In korteaantekeningenenbeschouwin- tung in Stichworten' (Ivo Braak; sedert

genoverdiezesverlorenjarenenmaanden 1975-).Eenpo/ngtotopbpuw vaneenuniuithaarlevenbeschrijftLydiaChagollhaar verselegenresystematiekwerd nietbeoogd.
gevechttegendedegeneratievandemensin
de kampen.
JorisGerits

Clem Schouwenaars, Winters Verweer,

Bepalendvoordeopnamevaneen(sublgenre
als lemma was het feit of van de twee
voor literaire teksten constitutief geachte
functies de esthetische als dominanterkon
worden beschouwd dan de pragmatischcommunicatieve (lemmata als'leergedicht'

Standaard Uitgeveri
j, Antwerpen/Am- of'feuilleton'e.d.treftmen hiernietaan).
sterdam,1980,141pp.,BF.2O .
Elke bijdrage - telkens zowat 10 pp.
trachtin sterkeconcentratie eenzoomvatHet hoofdpersonage in deze korte roman,
Lothar Hagen,een professor in de kunstgeschiedenis, moet zich verweren tegen
kwellende dagdromen en nachtmerHesvol
doodenonheildieindedonkeredagenvöör

tendmogeli
jkoverzichttegeven:verklaart

calyptischedroom ishetcentralegegevenen

formatievebibliorase.

ten eerste het genrebegHp zelf en commentarieertde historischegebruiksfuncties
van de genrebenaming,belichtten tweede

hetgenre in zi
jn reële verschi
jningsvorm,
Kerstmis zi
jn verbeelding inpalmen.Het geefteen beknoptoverzichtvandebelangprocédéwaarmeeS.dieverhalenaanelkaar ri
jksteliterairerealisatiesbinnenhetgenre.
geregen heeftiszeerdoorzichtig:een apo- Ten slottebevatelkebijdrage ookeen inverderzijn alleassociatieveaanknopings-

A.DeLoecker
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Stephen Prickett (ed.), The Romantics,
Methuen,London,1% 1,267 pp.

Ditboekishetvi
jfdeindeserieTheContext
t
yfEnglish Literature,waarbijeenliteraire
periodehoofdzakeli
jk belichtwordtvanuit
parallelle stromingen in andere gebieden.
Nuisditeengelukkiguitgangspuntvooreen
studie overde Romantiek omdat,zoalsde
samenstellerterecht opmerkt er geen periodeisindeliteratuurwaardegrenzenmet

asbestcem entm aterialen
gevelstenen
holle en gewone stenen
ferton vloeren
m arbrabeltegels
usidallen
silex dallen
flintstone structuurtegels
m arm erm ozaïek trappen
gevelelementen
in kunststeen
beton m aterialen
gipskarton platen
ornim at platen
novex platen
isolatie m aterialen
venus open haarden
hela open haarden

anderecultuurexpressieszovaagzi
jn.Om
deconvergentietussen die domeinen tereIeveren wordenereen viertalthema'svoor-

uitgeschoven:hetveranderingsbewustzijn,
deverhouding totde natuur,de wisselwerkingtussengevoelenredeenderelatietussen kunsten leven.Ditopgelegde schema

wordtdoorde medewerkersgelukkig vrij

ongedwongen toegepast. Zoals men mag

verwachtenzi
jnerenkelegebiedendiemeer
dananderebijdeliteratuurgaanaanleunen,
ditbli
jktmetname uitdeessaysoverde
filosot
ische en religieuze context waarin

schri
jver en geschreven woord centraal
staan.In hetafsluitend essay overRomantischeliteratuurweetS.Rickettdespecis-

citeitvandeliteraireexpressie,duidelijkte
profileren.HijzietdeeigenheidvandeRomantiekindeoveluigingdatdeliteratuuren
inzonderheid de poëzie methaarvoorrang

vandeverbeeldingophetdenken,eenm o-

gelijkheidboodervaringsgebieden (bv.het
paradoxullevensgevoel)teexploreren die
ontoegankeli
jkbli
jven voorandere media.
Dergeli
jke studiesmaken duideli
jk datde
literatuur geen vluchtheuvelis, maar een

bevoorrecht uitki
jkpunt op het culturele
landschap.

H.RoeFaers

n.V.

SCHEERDERS
van KERCHOVE'S
VERENIGDF FABRIEKEN
Tel.031/77.09.61
2700 Sint-Niklaas

Economie
H.C.Recktenwald, Wörterbuch der Wirt-

schaft,Alfred Kröner Verlag,Stuttgal,
1981,667 pp.,DM .34.

Deauteurdoceertthansaande Universiteit

Erlangen-Nûrnberg en isongetwijfeld een

van degroteDuitse economen.Grootin de
zin van een breed overzichten diep inzicht
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inhetstudiedomeinvandeeconomie.Zi
jn

registervan economische concepten (want Theater
datishetwoordenboek)isdanookcompleet
engrondig.Naasteenprozaïscheexplicatie

volgt dikwijls een grassche illustratie of John Ditsky,TheOnstageChrist.Studiesin
thePersistenceofa Thelne,Vision Press,

formele toelichting.
Als eenmanszaak wordt dit soort werk

steedszeldzamer.Tochisdeauteur'bi
jge-

London,1980,188 pp.,f 9,95.

13 seminariewerkstukken willen bewi
jzen

bleven'.Men vindtheelwatmoderne begrippen,vaak uitde Angelsaksischeliteratuur,zoals 'crowding outeffect','planning
programming-budgeting system','sscal1everage'...Nuttig isook de aanvulling met

dathetChristusmotiefin hetrecentedrama
structureelvertegenwoordigd is gebleven.
Hetgaat uiteraard niet om de goedkoop-

W .Moesen

nomeninoverigenssterkwereldlijkeplots.

commerciële uitbuiting fsuperstar ofGodpe//) maar om immanente af- en vereenti
jdstabelvan de voornaamsteecono- J
beeldingen met paradigmakarakter opgemen methun standaardwerken.
OpT.S.ELiotlHurderintheCathedral)nais

hetoverigedozi
jn(H.lbsen,Deu,
##eeend;
A.Strindberg,Devader;G.B.Shaw,Hajor
Barbara;J.M.Synge,TheP/lyhtpy ofthe
Western World;B. Brecht,Der KaukasiJc/lc Kreidekreis;E.O'Neil1,The Iceman
O lmeth;J.Osborne,LookBack inAnger;
T.W illiams,Oi
pheusDescending;H.Pint
e
r
,
T
he
Bi
r
t
h
da
yParty;E.Albee,TheZoo
H.P.M.Adriaansens en A.C.Zi
jderveld,

Sociologie

jeant Husgrave's
Vrijwillig initiatiefen deverzorgingsstaat, s'/tyry; J. Arden, Ser
Cultuur-sociologischeanalyse van een be- Dance;J.W hiting,The Devils)uitgesproIeidsprobleem,Van Loghum Slaterus,Deventer/Kluwer,Deurne,1981,l72 pp.BF.
465.

ken agnostisch;het Christusmotief is een
mythisch patroon en het wordt hier met

closereadinglangzaam uitzi
jningewikkelde

cocongeschaald.Diversevariatietendensen
bieden zich aan:hetcalvariemotief,hetpahoeksteenvandedemocratiegeweest.Uit- ranoiaproces, de transiguratie, de berggaandevan devroegerecharitasenzelthulp rede, de mensenrechter,het vredesevanis dit werkterrein in de moderne verzor- gelie,decompliciteitmetmens en wereld,
gingsstaat'vermaatschappeli
jkt'.Deover- hetparabool,heteucharisme,deincarnatie.
heidgeeftgarantiet.a.v.inkomen,huisves- Soms wat cru,soms watvergezocht (met
ting,onderwi
js,gezondheidszorg.bejaar- bewondering voor de analytische vinjkheid),somswatondoorzichtig,maar
denhulp...Professionelen voeren deze ta- dingri
orgaans structureelsamenhangend,theken uit. Voor particulier initiatief wordt do
tologisch consistent, analytisch overslechts met wantrouwen speelruimte gela- ma
tuigenden dramaturgisch verhelderend.De

In inzet van vri
jwilligers is alti
jd een

ten.

De auteurs hebben mindermoeite metde
omzettingvangunsteninrechtendanmetde

bureaucratischewerkwi
jzen.Zi
jzettenzich
vooral af tegen de beleidssociologen die

consequentiesliggen nieteensenkelin het
vlak van de nieuwe beschikbare lectuur
maarvooralin hetvlak van het regieconcept,in de sguur- en contextinterpreteerbaarheid wu rdoordeinteractie eenandere

vooralad-hocgeïsoleerdemaatschappeli
jke eweging en oriëntering krijgten duseen
problemen becommentariëren,nauwelijks b
variabel concept en een variabele interuitsti
jgend boven hetjournalisme.Hetis pretatieoplegt.
vanuit de cultuursociologie dat zi
j een
C.Tindemans

zoektochtwensen te ondernemen naarde
ethosvan de verzorgingsstu t.
W .M oesen
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John Elsom,Post-u'
arBritish Theatre Criticism,Routledge & Kegan Paul,1981,270
pp.,cl.,f 9,75,pb,f 5,95.

een meestervoorhetvolk.Terechtvaltalle

nadrukopdetheaterreceptieenbi
jgevolgis
de documentatie grotendeels geconcen-

treerd op debi
jdragen van de theaterkriWattheatercriticusJ.Elsom ditkeerbi
jeI- tiekdietegenhaarhistorischetnnkbli
jktte
kaarheeftgebloemleesd,vergtnietveelinz
i
j
n
o
pg
e
wa
s
s
e
n.
De
a
u
t
e
u
r
a
l
s
ve
r
s
c
h
i
jnsel
spanning,enkelinspiratie.46voorstellingen
be
h
e
e
r
s
t
de
e
e
r
s
t
e
e
s
s
a
yi
s
t
i
s
c
h
e
bi
j
dr
a
n,
door Britse theatergezelschappen tussen maar daarna druppelen de drama'sge
het
1+ en 1X9 heefthi
jin ditboek gdllu- theaterbinnenenkri
jgtdediscussieallure:
streerd meteen collage van teksten die de Demeeuw (1* 9),Dekersentuin(1911),De
Britse theatercritici erover gepubliceerd driezusters(1916),Oom Wanja(1921),fwJhebben. Nergens komt een volledige op- nov (1923); regelmatige reënsceneringen
voeringskritiekvoor;defragmentenwi
jzen bevorderen dan een telkensintensere anasteevastnaarde voorstelling,minder naar lyse en wisselende interpretatie.S.geeft
de recensent.Decriteria van deamputatie dezeanthologezelfeen inleiding meedie
van de basistekstdeelt S.niet mee;toch reeds 2le kenmerken van een receptiegeverlangthi
jdatweerzoietsalseencodex schiedenis bezit zonder systematisch te
van opvattingen en kenmerk
tdistille- willenworden.Hetprocédé van de selectie
. en ui
ren.Hetli
jktmeVemachtigmoeili
jk.Tege- is weIietste sterk op de reputatie van de
li
jk isheteen uitermate aantrekkeli
jk ge- historische recensenten afgesteld;de fragheel;de Britseteksthumor,dezelfrelative- mentenbli
jkenechteroordeelkundiguitgering,dezinvoorhetbonmotdattoch ophet kozen zoda
tzowelde visie van de criticus

objectvanhettheaterbetrokkenbli
jft,het alsdeinterpretatieophettheatererduidelijk
leestprettigenblijftincidenteelbelangri
jk. in worden.Een brok cultuurgeschiedenisIk geloofnietdaterzoietsaIseen kroniek

vanhetBritsetheaterti
jdensdezeperiode
echtuitafte leiden valt,maarhetprikkelt

in-haar-ontstaan.
C.Tindemans

zondermeer de theaterpapillen. Met wat Malcolm Hay & Philip Roberts,Bond.A
principiëler retouches (ofwel naar het
theater toe, ofwel naar de opgevoerde StudyofhisPlays,EyreMethuen,London,
auteurstoe,ofwelnaarhetsluitende beeld 1980,319 pp.,hc.f 8,50,pb,f 3,95.

vanderecensenttoe)isdezeopzetookals Dezetotnogtoe meestuitvoerigeenindrinformulebinnen hetN ederlandsetheateruit
gendemonogrv eoverdebelangri
jkstenate werken.
C.Tindemans

oorlogseBritsetheaterauteurEdward Bond

(t
' 1934)is opgezet volgens het denkbu r
eenvoudigste schema:een korte biogrv -

VictorEmel
janow (ed.),Chekhov.TheCri- schesitueringendechronolo/scheopeenjkedramateksten.
JïcJ/Heritage,Routledge & Kegan Paul, volgingvandeafzonderli
Toteensynthesekomen beideauteursniet;
deprogressievecontinuïteitvaneen auteur
In239tekstentussen 1891en 1945trachtS. dieviavormverkenningenthemaverdieping
London,1981,471pp.,& 17,50.

dewi
jzeweertegevenwaaropA.Tsjechov zi
jn subjectieveplaatsbepaling indemaatgeïnitieerdrukteinde Britse(theaterlcul- schappi
jendeideeënwarboelvandezeti
jd
tuurenhoehi
jvervolgensineenpermanente zoekt,demonstreren ze via de telkens andiscussie met regisseurs en academische

dere klemtonen, de heroriënteringen, de

analisten wi
jzi/ngenininterpretatieenre- anomalieën,deverhardingenradicalisering

putatie onderging. Drie episodes tekeùen toch wel.Deauteurstonen bovendien verzich af:tot 1919 worden de prozateksten regaande sympathie met Bonds opstelling
gewaardeerden heerstergrootmisverstand watmeer sentimentdan analyse veaaadt.
overdedramatischeontwerpen,tussen 1920 Zonder Bond helemaal zs autodidact te
en 1929 isdeze auteur een privé-tip voor projecteren, is zi
jn wurschi
jnli
jke groei
gesossticeerde intellectuelen, na 1930 binnen een drama-en theatercontexttoch

promoveerthijvaneenbezitvaninsiderstot veeleerslapjesaangegeven.Enigeverteke-
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ning van zi
jn persoonlijkheid enbetekenis Methuen,London, 1980, l69 pp., pb.,f
ziterechterm.i.nietaanvastendatisbi
j 4,95.
dezealbijaltoch moeili
jkeauteurnietde John Baxter,Shakespeare's Pt?efit'Styles.
minsteverdienstezodathiereeneigenti
jds Verseda/épdrama.Routledge& Kegan Paul,
auteurkritischtoegankelijkwordtgemaakt London,1980,255pp.,f 12,50.

voorzi
jndenkenenzi
jnkunst.
C.Tindemans
Andreas Huyssen,Dratna des Sturtn und
Drang.Kolnmentarzu einerEpoche,W inkler,Munchen,1980,272pp.,DM.28,80.
Roy C.Cowen,Hauptmann. Kommentar
zum dramatischen Werk, Winkler, Miinchen,1980,335pp.,DM.32,80.

WatR.Nevo in haarbeminneli
jke studie
uitschri
jftis een zorgvuldige thesis;alle

hoofdstukkenzijnzondermeerexqlicitaties
vaneenhypothesediedankeurigultgewaai-

erdengeattesteerdwordt.Zi
jsteltdatShakespeare begon vanuit een komisch plot

zondernogeigenstrategiewaarophijeerst
een aantal varianten heeft uitgetest die
tenslottestevigheidverwierveninhetmotief

van de stri
jd tussendegeslachten,geperIn de beste traditie van deze uitgeveri
j fectioneerd in de romancerende drabrengtA.Huyssenandermaaleensynthese, maontwerpen.K.Muirheeftvan U.Elliseen status quaestionis van wathetweten- Fermor (+ 1958) de ongepubliceerde arschappeli
jkonderzoekm.b.t.deSturm und tikelen over een gepland boek m.b.t.ShaDrang inhoudt.Feitenreeksen worden ver- kespeare bi
j elkaar gelegd;zi
j blijkteen
meden,deideolo/ekritischemodevaneco- vruchtbare synthesis op hetoogte hebben
nomisch-sociaalhistorische fundering van gehaddiedebelangrijkstevernieuwingenin
detijda1skritiekophetliterairefenomeen deShakespeare-exegese nadeTweede Wewordtafgewogen;S.zoektde middenweg reldoorlog op originele wijze consistent

wildemaken,voornameli
jkwatdeopvatting
optussendewerkimmanenteinteyretatie va
n hetpersonagekarakteren de beeldtaal
en de sociologischeextrapolatie.Bllzonder

overtuigend uitgeschreven is zi
jn commentaaropdedramatur/schetheode(Gerstenberg,Herder,Goethe,Lenz,Schiller),
terwi
jldaarparadigmatische discussiesbij

betreh.J.Baxterdraagtdeoqvattingenover
hetElizabethaanseversproce'dé,uitgewerkt
doorY.Winters,op de dramatiek overen

zi
jn conclusie isdathetgevechtmetde

aangesloten worden (Goethe,Goetz;Lenz, poëtische vormgeving minstens even zo
Der Hohneister;H.L.Wagner,Die Kin- boeiend isuitgevallen alsdebeheersingvan
dermörderin;F.M.Klinger,DieZ1$/
#lïnge; dethematiek.Hi
jconcentreertzichopde
F.Schiller.Kabaleund Liebe).DeBritseal- versanzysevanRichard11enMacbethenin
lemanist R.c.cowen heeft evenmin een watnoodzakeli
jkerwijsnogaldetaillistisch

j
vluggertjein deze reeksgeschoven,maar en minutieus ontbladerwerk is weet hi
jzenvoorteleggenvande
eengrondigeinformatie-enbegrips-inventa- overtuigendebewi
risdiedepositieenfunctievan hetdramain

hetveelzi
jdigeoeuvrevanG.Hauptmann
analyseerten er (in 46 hoofdstukken)in

symbiosisvanpoëtischevormwilendramatischestructuur.
C.Tindemans

chronologischevolgorde depresentatievan

zijn dramatische produktie aan toevoegt.
Beidepublikatieszi
jn voor(nietenkel)al- PaulSchmidt (ed.),Meyerhold at Work,
Iemanisten met belangstelling voor het
dramazondermeeronmisbaar.
C.Tindemans

CarcanetNew W ess,Manchester,1981,241
PP.,f 12.95.

Deze bloemlezing uitde werkverklaringen

die de Russische re/sseurV.Meyerhold
RuthNevo,ComicTransformationsinSha- (1874-1940)onsystematischterbeschikking

kespeare,Methuen,London,1980,242pp., heeftgesteld,wilgeenpo/ngzijnom een
hc,f 10,95,pb.,f 4,95.
kunstenaarintegraaloptevangen;deintenUna Ellis-Fermor,Shakespeare's Drama, tie van deze samenstelling richtzichop de
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jhem
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onoplosbaarheid wezenli
jk de zelfgestelde

vooropstond en die de uitwerking van de dramatische opdracht heeft uitgemaakt.
autonome taakstelling van de regisseurin Vandaarvallen weeralle interpreteerbaarhettheaterenvandeeisen dievanderegis- hedenvrijuitterbeschikking.
C.Tindemans
seuruitaaneentypevanacteursvoorzi
jn

opvattingenwerden gesteld.Bi
jhem komt

voorheteerstin detheatergeschiedenishet Gerhard Stadelmaier, Lessing auf der
conceptvan de regisseurtotuiting die de Bûhne. Ein Klassiker im Theateralltag
interpretatie,deuitwerkingenhetreceptie- (1968-19744,M.Niemeyer,Tùbingen,1980,
gehalte van een dramatische tekstals een l93pp.,DM.40.

volstrektindeopvoeringstijdtebeoordelen
factoren waarde projecteert.Werktrouw, In de poging om de theaterwetenschap uit
literaire heuristiek, taalidioom vallen ten het slop te halen en de objectsbepaling
offer aan een centrale visie die weInaar
aanleiding van maar niet als uitsluitende
dienstaandetengrondslagliggendeteksttot
stand komten van dataspectuithetproces
vandevormgeving vandevoorstellingconditioneert.P.Schmidtgeeftvooraleen nut-

(voorstelling aIs analytische opdracht)em-

pirischtefunderen,rijtS.eenserieLessingvoorstellingenineenoverzienbaar-beperkte

periode van de (Oost- en West-lduitse

theaterprakti
jksamenom hetperiodebeeldop-de-scène te synthetiseren.Stelt S.weI

tige introductie meedie Meyerholdinzi
jn eensemiotischebenaderingvoorop (terecht
verwi
jzendnaardebegripsverwarringdiein
ti
jdenartistiekecontextplaatst.
C.Tindemans dezemethodiekbestaat),danhelptm.i.zijn
erg eenzi
jdige beslissing voor M. Wekwerths systeemopvatting ons van de be-

MartinScofield,TheGhosts()
fHalnlet.T/lt, staande problemen nietaf.W eIwordthet
play and /z?t?lt
2r?1It'rï/t
,ry,Cambridge UP, een ongewoonboeiend(én sluitend)betoog
Cambridge,1980,202 pp.,f 16,50.
voorzi
jneigenopvattingenhi
jkomtbeslist
ook totdecodificatievanwat(en op grond
Uitgaand van een aantal recente auteurs waarvan)voorstellingenzich latencatalogi(Mallarmé, Claudel, Valéry. Laforgue. seren binnen een totaliteitvan Lessing-inEliot, Joyce, Lawrence, Kierkegaard en terpretatie.Relativering van soms watabjk
Kafka)die elk voor zich en eIk op andere solute uitspraken is beslist noodzakeli

wi
jzeinhunoeuvrehunvisieopHalnleteen

roItoekennen,komt S.tothet nietverrassendeinzichtdatdezevisiestelkenseen andereHamletaanbieden ofvertegenwoordigen.lneen fraaiecirkelredeneringverbindt

maardatdezestudieeengeslaagdebi
jdrage
leverttotdediscussievandevoorstellingsa-

nalysestaatweIbovenalletwi
jfel.
C.Tindemans

hijdaarnietdegrilligheid vandemoderne Viola Stephan, Studien zuln Drl/rla des
auteuraanmaarstelthi
jprincipieeldatdeze Russischen Symbolismus,P.Lang,Frankgeschakeerdheid,wellicht toch beterdeze

furt/Bern,1980,168pp.,sFr32.

onmogeli
jkheidHamlettereducerentoteen

Datdeervaringvan mensen wereld geconcentreerd samenvaltinhetik-avontuurvan
caliteitdieindezereceptieopvalt,projec- deenkeling,heeftzichinhetsymbolistische
teerthi
jdusteruginSkaespearesopzetzelf, drama van de aanvang van de 20e eeuw in
nietalseentekort,aIseenonafaspectvande Rusland, uiteraard onder instigatie maar
dramatische tekstmaarals een fundamen- toch niet slaafse imitatie van het Franse
teel thematisch gegeven dat meteen de symbolisme,ook in hetdramavoorgedaan.
vastgehaltebeeld immanenteigenisaan de
Hamletvan Shakespeare zelf.De multifo-

eigenli
jkespelopdrachtendecognitieveho- AuteursalsA.Blok,V.Brjusov,K.Balrizonvandestructuuruitmaakt.Dezeintel- mont,F.Sologub,L.Andrejew,Z.Gippius,
ligente studie is dan ook nooit zo over- V. lvanow en 1. Annenskij, onder de
tuigenddatalletwi
jfelsopgehevenraken;de theoretische impulsvan vooralV.Ivanow,
winst is veeleerdat hetaantonen van de

hebben zich met deze materie, in recht-
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streekse antagonisme met het heersende

tische en expressionistische drama in (grof

realisme,verdiensteli
jkgemaaktbinnen de tussen 1M en 1910) valt wat de literaRussische tijdscontext;over het''lokale' tuurgeschiedenissteevastnoemtde poging
heenisdezeproduktieminstensbelangri
jk totneoklassicisme,vertegenwoordigd door
omdat.hoelabielenononderzochtook,hun
invloed medebepalend uitvalt voor de es-

watIangademige (enterechtvergeten)drama's van auteurs als P. Ernst, W . von

thetischetheaterdoctrineenprakti
jkvanre- Scholz en S.Lublinski.Metliefde en kungisseùrsalsV.Meyerholdenoverhem heen
de dialectische theateropvattingen van het
revolutionaire Rusland.ln nuttige.zuinige
zinnen wordt het historisch-onmisbare en
het suprahistorisch-essentiële in deze dissertatie uiteengezet.
C.Tindemans

John W alter Van Cleve, Harlequin #tz
-

digheid neemtS.dezeauteursterhand om
ze op hun historische pluts vastteleggen
maarde interpretatie om tebuigen.Omdat

diteigenlijkdeeerstewatgrondigebenaderingvandezestrekkingtoteenmodernetra-

gedieis,wordtallesvri
jvlugpionierswerk,
van aard om eenM ntalparagrafen indeIite-

raireoverzichtentewi
jzigen.S.weetaante
tonendatditstreven,bi
jallemegalomane

sieged.TheReception tp
f Comedy in Ger- behoefte,vooralals katervan de sociaalmany during the Earl
y Enlightenment,P. democratie dient opgevat in een poging,
Lang,Bern/Frankfurt,1980,203 pp.,sFr. structuuresthetischnaardetragedietoeuitgebouwd,weervertrouwen voordeonver36.
vangbaarheid vanhetindividu tewinnen in
Datde sporen van de Commedia dell'Arte- grootseontwerpen.Datmetname P.Ernst
conventie in het Duitse drama van de daardoora1swegbereidervaneennazi-draAuilàrungzosterkmogelijkwerdenuitge- matiekkonwordenopgevat.isverklu rbaar
wist,heeftW .Hinck uitvoerigaangetoond. zijhetuiteindeli
jkvals.Debetekenisvande
Dezestudiehoudtzichbezigmetdedetaille- behandelde periode bli
jft erg relatief,de
rillg van dithistorisch proces in de didac- functie van deze dissertatieechtervaltniet
tisch-ethische komedie en brengtuiteraard te ontkennen.
C.Tindemans
nuanceringenaan.Belangrijk isdeze ana-

Iyseom de duidelijkheid waarmee hetsocialeprocesvandeopkomendeburgerlijk- Konradin Zeller,Piidagtlgik'und Dralna.
heid in sam enhang metdeze theatraal-conceptuele atkeervan de improvisatie en de
onvoorspelbaarheidwordtbeargumenteerd.
Receptiehistorisch gaat S. na hoe deze
eerste pogingen tot plot- en idee-ver-

Untersuoshungen zur 5'c/ll//:'<4?z?fJt.#e Christian Gt
2@.
::œ.
:,M.Niemeyer,'Tiibingen,1980,
285pp.,DM.82.

nieuwing in de opkomende ti
jdschriften

matischauteurtussen hetnaarprotestantse

werden opgevangen en verwerkt. Erg
boeiend is het verse onderzoek naar de
tweedeeditiesvaneenaantaltekstenwaarin

C.Weise (lM 2-1708),rectorteZi
ttau,dra-

handgezettemodelvanhet(eerstLati
jnse,
daarnaDuitse)Jezui
'
etenschooldramaenhet
vroegeverlichtingsdramain,wordttraditio-

deti
jdschriftkritiekblijkttezi
jnomgeslagen neeldoor de literatuurgeschiedenis geprein tekstwi
jzigingen die zelden immanent- zen om zi
jn bemiddelingsrolmaar wegdramaturgisch uitvallen maar integendeel geduimdom zi
jndidactischeintenties.S.wil
ethisch-moreel en burgerlijk-programma- niet zonder meer een literair-esthetische
reëvaluatieopgangbrengenmaartrachtwel
tischzi
jn.
C.Tindemans
Andreas W öhrmann,Das Progralnln Jt
zr
Neuklassik.P.Lang,Frankfurt/Bern,1979,
I7lpp.,sFr.33.

lndewatgemakkeli
jkniemandslandperiode
genoemdeti
jdtussenhetDuitsenaturalis-

de didactischeraamvoorwaarden alsstructureelvoor intentie en compositie te verantwoorden.Daartoe gebruiktze de retorischesleutelsdiedetoenmaligebasisvanhet
onderrichtssysteem vormden; uit de adlniratio(elementenvanhetmetaspelvoorde
leerlingenendepublieksoriëntering binnen
dereceptiem.a.w.voorstellingselementaire

390

Streven/
januari

factoren) worden de parameters 5ge- toricizowelaIsslmtheoreticizullen aan de
jzonderd lectuur wathebben,want voorhet'eerst'
noegli
jkheid'en'nutswaarde'verbi
alsdubbeleopdrachtvantekstenopvoering wordenhiereen reeksfundamentelevragen
diede schooltheaterdramaturgievolgensde gesteld i.v.m. de verhouding 5lm en gewetmatigheden van deklassiekepersuasio schiedenis.
Ericde Kuyper
analyseer- en waardeerbaar maken. Deze
nieuwe benadering, methodisch uitermate
consequentvolgehouden,verankert Weise
inzi
jneigentijdenmilieu,werptfrislichtop
de pragmatischefunctie van de retoriek en
nuanceertde ontwikkeling van dedramati- Varia

schevorm diezoweldeaansluitingbi
jalshet

onderscheid met de verlichtingsdramatiek
verklaarbaar maken en hem vooreen zel
f- H.Andriessen.SpiegelJt'rbs-erkell
jkheid.
standige plaats en betekenis weten te red- Gtalt
/t'/l/t
,
'z?t?l't
zreelltat'rh/t
.
zt/ïgt,
zItAbb
en%htluden.
ding.Uitgeveri
jAltiora,AverbodeZ.
J
'.(=
C.Tindemans l98l).92 pp.

I?ill)l
M.Lagny,M .C.Ropars,P.Sorlin,La S/volution Figurée,Film,Histoire,Politique,
Editions Albatros,Paris,1979,220pp.

Een groep onderzoekersvande Université

Eerbied iseen themadatvele variatiestoelu t.Zehebben allebetrekkingopdewaardigheid van de dingen en de mensen;op
datgene wat dingen en mensen eerbiedwaardig maakt.In een tiental hoofdstukken heeftdr.H.Andriessen,alsdocent

verbonden mtn de Hstore -nycholo/sche
LeergangvandeRi
jksuniversiteitteUtrecht
enaandeMedischeFaculteitteNi
jmegen,
evenzovele aspecten van de eerbied be-

deVincennesissederteenpaarjarenbezig schreven.Wateen oud en versleten woord
jktnu hetwordttoegemeteengrootsopgevatprojectronddefilm Ieek ('eerbied'),bli
Oktobervan S.M .Eisenstein.In 1976 ver-

pastop actuele situaties en houdingen van

scheen heteerste deelvan hun studie (E-

m ensen een openbarendekracht.Hetboekje,

critureetldéolo/e);hetbevattetweecon- een verdere uitwerking van een artikelin
tradictorische benaderingen van eenzelfde OnsGccy/t
a//
ylLebken56(l979)l24-l3l.is
sequensvanenkeleminuten(debrugscène). nietsminderdaneenjuweeltje,eenwerkje
Dittweede deel(er moeten er zes in het datnaardedieptegaat,stilmaaktenjeconjkheid.Een
totaalverschi
jnen!)isietsandersvanopzet. fronteertmetje eigen werkeli
Eeneerstehoofdstukbehandeltopboeiende

warm aanbevolen publikatie;in meer dan

wi
jzedeverschillendegebruikenvan'ti
jd', één betekeniseen waargeschenk!
watineenhistorische5lm uiteraardvan wePancBeent
jes
zenli
jkbelangis.Watgebeurtindezefilm
metde historische tijd;hoe werktde ;l- J.Buitkamp,Zt?Ieer.jcHebreeubb's,Uitgemischeti
jd (ti
jden)daaropin?Eentweede veri
j Het Spectrum. Utrecht/Antwerpen.
kapittelbespreektde politieke tendensvan

1980,l98 pp.

defilm,entoonto.m.denogalafwijkende,
autonomediscoursdieEisenstein in 1927in
staatwastevolgen,tegen hetgangbarepoli-

Eénvandeobstakelsbi
jhetlerenvan Hebreeuws is dat nagenoeg àlle hedendugse

jnopgezetvolgenseenalsetiekediscoursin.Datditmogelijkwaskomt grammatica'szi
doordatdefllm alsmedium doorhetregime dert de late Middeleeuwen gebruikeli
jk
erggepousseerdwerd,enerzi
jds,m>rdoor grondplan.Dit maakt de handboeken niet
allerleieconomische restricties(nog)onder alleen erg duur,maar ook nodeloos ingeweinigoverheidscontrolestond.Hetisgeen

wikkeld.Hetisdaarom ergverheugend dat

gemakkeli
jke studie geworden,maar his- er nu eens een praktisç.lle spraakkunst is
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verschenen voorbeginners.die zel
fstandig M.Mayer,Versuche ûberdie Oper,Suhrofonderbegeleidingdezetaalwillen leren. kampVerlag,Frankfurt,1981,239pp.,DM.
Studenten aan wie ik ditboekje lietzien l0.
waren directergenthousiasten de meesten
vanhenbleken in slechtsenkelewekenalle
grondbeginselenvandezetochvreemdetaal
onderdeknie te hebben.
Vertrekkendbi
j'CosifanTutte'(Mozart)en

Deenigekritiekvanmijnkantrichtzichop eindigendbi
jSchönbergs'MosesundAron',

detitelvan hetboek.De auteurheeftzich

schetstH .Mayer de geschiedenis van de

tendoelgesteld zijn lezersdetaalaan te operaaan dehand van kapittelsgewi
jdaan
leren zoals die 'tegenwoordig wordt geschreven en gesproken'.Hetgaat dus in
feiteowlvriet,dehuidigetaalvanIsraël.De
titelvan hetboek wektdaarentegen enigs-

de ToveV uit,Fidelio,de Meistersingern,
Frau ohne Schatten,e.a.,waarin opmer-

kelijk de ltaliaanse zowel als de Franse
opera uitdieperiode ontbreekt.Nu wilS.

zinsdeindrukdatmenBi
jbels-Hebreeuws ook geen echt historische benadering ge-

Ieertendatisnietgeheelenalhetgeval.W el ven -elk hoofdstuk iseen studie apart,en
ishetzo.datwie ditboekjedooren door is vaak een eerder verschenen essay en
kent zonder noemenswaardige inspanning gaat hi
j hier vooral comparatistisch te
het Oude Testament in de grondtaalkan werk.Metname,voornameli
jkdeliteraire
lezen.
motievendieineengeli
jkeperiodeaanwe-

Twee uitvoerige woordenlijsten (Neder- zig zi
jn worden ter sprake gebracht.De

lands-Hebreeuws en Hebreeuws-Neder- eruditie is groot,m> r op een of andere
Iands)maken hetboekje ook geschiktals manierfunctioneertdie hierin dezeessays
vakantietolk,alzalmensomsmisgri
jpen.Zo minder goed dan in andere opstellen of
vindjehetwœM 'nnnlapml'wilindeNH.- boeken van Mayer.Zowelevenwicht van
Hebr.woordenli
jst,maarindeHebr.-Ned. de verschillende onderdelen als synthese
li
jstzuljehetvergeefszoeken.
ontbreken en datweegtzwu rdoorop het
Somszi
jnHebreeuwselettersnietvanrechts geheel. Mayers gekend brio speelt hem
nnnrlinks,mnarindeverkeedevolgoMegezet; hier parten:ditis geen erg goed boek ge-

ziebjv.p
6.2en 'vis'op p.173.Het worden ook alzi
jn ervanzelfsprekend af
li
jkenmi
jzefouten.Almetaltœh œnzœr en toe momenten die verraden datMayer
geslmagdeenhanteerbregds.
totveelbetere opstellen in staatis.
PancBeentjes
E.de Kuyper
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D e w aarheid is een vals begrip
N ietzsche volgens anderen en zichzelf
(ler (lroot

Eriswaarschijnlijknauwelijkseenslosooftevindendiehetdenkenvande
twintigsteeeuw zo diepgaand heeftbeïnvlœ d aIsFriedrich Nietzsche.Een

invloeddieoverigensnietaltijdeven D sitiefisgeweest;mendenkeslechts
aandegretigheid waarmeedeNazi'szijn geschriften hebben aangegrepen
om hun eigen schrale gedachtengoed van een aura van diepzinnigheid en
slososscheIegitim iteittevoorzien.In hoeverreNietzsche zelfvoorditmis-

bY k mHeverantw* rdelijkkan worden g- eld (nietuitsympathiev*rœn
fascistische ideologie,dat zeker niet,m aar eerder door een gebrek aan

zorgvuldigheidinzijnformuleringen,diezichvooroppervlakkigeannexatie
inderdaad zeergoed lenen),isnogaltijd een omstreden vraag.

Op slosossch gebied iszi
jninvloed echteronmiskenbaar,vooralnade
Tweede W ereldoorlog.ln Duitsland washetM artin Heidegger,in Frank-

ri
jk waren het de filosofen van de stmcturalistische schooldie zich
diepgaandmetN ietzschebezighieldenen totindewortelsvanhun denken
aanhem schatplichtigbleven,vooraldelaatsten.Voorhetgroterepubliek

zou Nietzsche vooralsnog echter relatiefonbekend blijven,overschaduwd,allereerst,doorhetexistentialismeenlater,indejarenzestig,door
de spraakm akende vertegenwoordigersvan de Frankfurter Schule.

Degrotedoorbraakkwam pasindetweedehelftvandejarenzeventig,in
het Nederlands taalgebied duideli
jk gemarkeerd door de talri
jke
Nietzsche-vertalingendieplotselingopdemarktbegonnenteverschi
jnen.
Hadden de voorgaande decennia in datopzichtweinig mééropgebracht
dan een vertaling vanAlzo sprakZarathoestral,nu volgdenEcceH om o,

de Vroliike Wetenschap,deAntichristen Morgenrood elkaar in hoog
tempoop2.NadedoodvandevertalerPéHawinkelsvielerenigetijdeen
l Fr.Nietzche,AlzosprakZarathoestra,vert.P.Endt,H.Marsman,Wereldbibliotheek,13edruk.

2 EcceHomo,1% 9en 1974;Devrtp/tjke wetenschap,1976;Dezlafïtw
/lri.
Nl,
1977;M orgenrood,1X 7.AllevertaalddoorPéHawinkelsenverschenenbi
jde

Arbeiderspers,Amsterdam.
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stilte,die echterin 1979doorbroken werd metdevertalingvan Vool'
bij
goedenkwaad vandehandvanThomasGraftdijk,diehetprojectvoortzette.Kortdaarop volgden Overdegenealogie van dem oraalen M ense-

/#kaltemenseliik,
à,detweelaatstverschenen delen totnutoe.Ook nu
weerprettigleesbare,zi
jhetnietgeheelvlekkelozevertalingen,dievooral

depenetrantestijlvanNietzschesgeschriftenopwonderbaarli
jkewi
jzein
hetNederlandshebben weten te behouden.

Belangrijkernogdandezevertalingen,diealthanseendeelvanNietzsches
werkinhetNederlandstoegankelijkmaken4,ishetfeitdatinmiddelsook
de tekstkritische uitgave van Nietzschesgeschriften gereed is gekomen.
Hetlaatstedeelvan deKritischeGesamtausgabe,diewerd verzorgddoor
Giorgio Collien M azzino M ontinarien waarvan heteerstedeelalin 1968

uitkwam,wasnogmaarnauweli
jksverschenen,ofdeuitgekerbrachtal
een ls-deligepocketeditieop demarkt,zönderdeuitvoerigeBriefwechsel,maar méteen uitgebreide registerband,waardoor deze uitgave,die
zeker dé standaardeditie van de toekomst zalworden,nu ook binnen
iedersbereik isgekomens.
NaastdezesteedsverdergaandeontsluitingvanNietzscheswerkzelfisde

afgelopenti
jdookinhetNederlandstaalgebiedeenstroom vanpublikaties
enmonografieënoverNietzsche,zi
jnleven,filososeen 'visioen'opgang
gekomen.Zoalsbijeenslosoofdiezich méérdanwieook bewusta-systematisch en aforistisch heeftuitgelaten,te verwachten valt,lopen de

interpretatiesdaarbi
jzeerveruiteen,zoalswijaandehandvandrieminof
meerrecentverschenen Nietzsche-studieszullen laten zien.Daarnazullen we uitgebreideringaan op defilosose van Nietzsche zelfen trachten

aantegevenwaarom enin welkopzichtdiensdenkenookvooronzetijd
nog van centrale betekenisis.

Apocalyptiek

Nietzschesgeschriftenzijnongeloooi
jkcomplex,enuitvelelagen opgebouwd.Allereerstiserde laag van deaanvalop deklassieke metafysica
3 Voorbtjgoed enkwaad,1X 9;Overdegenealogievan demoraal,1980;
Menselijkaltemenselijk,1980.AllevelaalddoorThomasGraftdijkenverschenenbi
jdeArbeiderspers,Amsterdam.
4 OokdeuitgeverijBoom heeftinhaarreeksBoom-klassiekeenNietzschevertalingaangekondigd.Dezezalvoornameli
jkdekorterefilososschegeschriften
bevatten.
5 Fr.Nietzsche,Werke,Kritische Gesamtausgabe,verzorgd doorGiorgio

CollienMazzinoMontinari:WalterdeGruyter,Berli
jn1*8-1980.Depaperbackeditie verscheen in 1980 bi
JDe Gruyter-DTv en kostDM .298.

GerGroot/D: waarheid iseen v://Jbegrip

methaarwaarheidsbegrip,logicaen verdubbeldewerkelijkheid.Paràllel
daaraan vinden we een aanvalop de bestaande moraal,haarverwerping
van het sterke ten gunste van hetzwakke,en heelhetcomplex van de

christelijkeleervannederigheidennaastenliefde.Endan,nadezekritiek,
zi
jn erdeverschillendelagen van hetzoeken naareen nieuw antwoord,
een nieuwefilosose waarmee de mensheid zou kunnen leven.Hetishier
datde begrippen van Ueberm ensch en WiItotM achthun intrede doen,

evenalsdatvandeEeuwigeTerugkeer(ookalvindendezeindekritische
l> gwelreedshunvoorbereiding).EldersweerspreektNietzschevaneen
'artiestenmetafysica'en een primaatvan de esthetica boven de m etafysiek.Hoe is ditgeheelvan deelsmethodische,deels mythische denkbeelden engedachtenoardentoteen eenheidtebrengenen alssam enhangende
filosofie te verstaan?
H etisdevraagofNietzschesgedachtengoed welalseenheid verstaankàn

worden.Waszijnsteedsduideli
jkerkeuzevoordeaforistiekalleenmaar
een uitwendigesti
jlkwestie,ofmisschien veeleereen vingerwi
jzingnaar
de onmogeli
jkheid datgene wathi
j te zeggen had in de vorm van een
klassiek,systematisch en afgerond betoog totuitdrukking te brengen?

Eenonmogelijkheid:omdathetderationalevanhetfilososschediscours

fvemietigde,enmisschienookomdatNietzschesdenkbeeldennooit
zèl
een werkelijke eenheid gevormd hebben,maareerderbegrepen moeten
wordenalskorte,felleeruptiesvaneenstri
jd tussenhalf-blindekrachten
die nooitdefinitiefis beslecht.

Desondanksheeftmen in de gangbare Nietzsche-interpretatiesvri
jwel
alti
jdnaarzo'neenheidgezocht,waarbijmenzichgewoonli
jkbaseerdeop
de denksguren die in de Zarathoestra worden ontwikkeld :de Uebermensch,de Eeuwige Terugkeer,aangevuld methetvan ietslaterdatum

stammend conceptvandeW iltotMacht.Hetzijnstudiesdiezichvooral
betrekken op de opbouwende, de 'mythische'Nietzsche, die in veel

gevallen danook alsverkondiger,profeetofzelfsalsgodsdienststichter
wordtgezien.

Eenduideli
jk voorbeeld hiervan vindenweinhetNietzsche-boekvanA.
Vloemans,een al wat oudere studie die nu opnieuw is uitgegeven6.

Nietzschewordtgeïdentisceerdmetzi
jnZarathoestra-sguurengekarakteriseerd als'wegwijzer,heilsbereideren profeet'(p.19)vandeUebermensch,de held die hetli
jden en hetweten van deeeuwige terugkeer

6 A.Vloemans,Nietzsche,Kruseman,Den Haag,198:3,157 pp.
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daarvan blijmoedig op zich neemt,de trotse,verachtende verpersoonlijking van de WiltotMacht.Zoalszovele auteursdie de weg van deze
Nietzsche-interpretatie zijn opgegaan,zietook Vloemans zich echter
geconfronteerd methetprobleem zijn bewondering voordesguurvan
Nietzscheinovereenstemmingtebrengenmetdeaanzienlijkereservesdie
hijkoestertten aanzien van diens,aldusgekarakteriseerde,levensleer.
Daarbijkiesthijvooreenpsychologiserendeoplossing:Nietzschewordt
getekendalseen,ondanksalleinnerli
jkekrachten grootheid,watbeklagenswaardigefiguur,dieli
jdtaaneendiepeonzekerheidenuiteindeli
jkin
zijn waanzin slachtoffer wordt van hetdenkgeweld dat hij zelfheeft
ontketend (p.78).

Aanzienli
jk f
Xantastischer is de interpretatie die F.de Graaff in zi
jn
Nietzsche-studie ontwikkelt7.Voorhem isNietzsche eveneenseen profeet,m aarnietvan detrotseU ebermensch dieGodverworpen heeft,zoals

bijVloemans.Zeker,Nietzschekeertzich tegenhetchristendom en zi
jn
dodeGod,maar,zowildeGraaff,om opnieuw inhetkrijttetredenvoorde
ware God van hetOude Testam ent,die ook de God van Jezus Christus
was.Nietzsche alsde voorbereidervan hetmessiasvisioen,een nieuwe
Johannes de Doper of zelfs Jezussguur - het is een ongekend
stoutmoedige en consequent theologische interpretatie,die met verve

wordt verdedigd, met alle geoorloofde (Nietzsche laat zich inderdM d

somslovenduitoverhetOudeTestamentofdefiguurvanJezusChristus)
enongeoorloofdemiddelen,vooralhetongelimiteerd gebruik van exegetischehandigheden,waardoorN ietzschesbekendedictum 'Dionysustegen
de gekruisigde'zelfs als 'Dionysus fva met de gekruisigde'geïntem re-

teerd kan worden (p.117).Alsexegetische virtuositeiteen nietonverdienstelijkeprestatie.maarmenkanzichtochnietaandeindrukonttrekken dathetdenken van Nietzsche in verregaande mate ondergeschiktis
gemaaktaan de chiliastische fantasieën van de heerde Graaffzelf.

Nuchterheid
Van geheel ander kaliber is het boek Kerngedachten van Friedrich
Nietzsche van Roland Duhamel,waarin defundamentele betekenis van
diensfllosose in geheelandere lichtipg wordtgezochtB.Nietde 'mythische'

7 Dr.F.deGraaff,Nietzsche,Voorhoeve,DenHaag,1979,316pp.,549,* .
8 R.Duhamel,Kerngedachten van Friedrich Nietzsche,De Nederlandsche
Boekhandel,Antwerpen/Amsterdam,1X 9,176 pp.,BF.395.
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Nietzsche staathiercentraal,maarde criticus,deomverwerpervan alle
waarheden en waarden die de metafysische traditie totdan toe hadden
gekenmerkt.En datbetekentnietsminderdan een aanvalop hetcentrale

begrip'waarheid'zelf.'Dewaarheidalsschi
jnteontmaskerenendeschi
jn
toteigenlijkhoogstewaarheidteverheffenentedoenaanvaarden,daarin
zag Nietzsche zijn historische taak',zegtDuhamel(p.9),en wi
j zi
jn
geneigd hem daarin volmondig bijtevallen.
Consequent werkt Duhamel deze thematiek,die met recht de kerngedachtevanN ietzschegenoemdm ag worden,verderuitaan dehand van

dienskritiekopdetaalendeschijnwerelddiedezevoortbrengtenalsware
wereld (als ztjaywereld)poneert,de rehabilitatie van hetW orden als
(onveilige)grondslagvan dewerelden de'dialectiek van hetnihilisme',
die tenslotte als 'artiestenmetafysica'positiefgeformuleerd wordt.Bi
j
Duhamelzijn nauwelijksmythischecategorieëntevinden;waarzenog
wéltersprakekomen,wordenzeconsequentenduideli
jkgeïnterpreteerd
als instantiesbinnen ditkentheoretisch-metafysisch perspectief,dattot

aanheteindetoenuchteren verhelderend blijft(algaatde suggestiedat
Nietzsche een voorloper van de moderne mathematische esthetica zou

zijn geweest,misschien watver).
Naastdezedrie Nietzsche-interpretatiesbestaan eruiteraard nog talloze
andere.Heideggers receptie isin hetgeheelnietaan de orde gekomen,
evenmin alsdievan GillesDeleuzeenanderehedendaagseFransedenkers

(ook alzi
jn erin hetboek van Duhamelwelenige sporen van Deleuzes
interpretatieterugtevinden;genoemdwordthi
jechternergens).Om een
uitputtende behandeling ging hetons hier ook niet,eerderom een be-

knopte aanduiding van de bonte verscheidenheid aan (zinnige en onzinnige)Nietzsche-intemretaties,zoals die o.a.in recente Nederlandse pu-

blikatieskunnenworden aangetroffen.MétDuhamelzi
jnwijvanmening
datde betekenisvan Nietzschesdenken voorde huidigeti
jd vooralgezochtmoetworden in zi
jn kritiek op hettraditionele waarheidsbegrip.
Welkevorm dezekritiekpreciesaannam,langswelkeli
jnenzi
jverliepen
watdaarvan de implicatieswaren,zalaan de orde komen in hettweede
deelvan ditartikel,waarin weonsdirectop degeschriften van Nietzsche
zelfzullen oriënteren.

Een reconstructie

Wanneerwe hierdegrondlijnen van Nietzschesfilosofietrachten na te
trekken,doen we datnietvolgens een biografische of chronologische
orde.De fundam entele inzichten en aanduidingen daarvan liggen over
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heelN ietzschesoeuvreverspreid enkomenslechtszeldenthematisch aan
de orde.W athierondervolgtisdan ook veeleereen reconstructie van de

denkbeeldendieaanNietzschesfilosoferenrichtinggaven,maarvrijwel
steedsop deachtergrond bleven.Wegaan daarbijtewerk volgenseen
indelinginfasen,dieevenminchronologisch moetworden verstaan,maar

dientom deinternelogica(oflieverconsequentie)vandegedachtengang

duidelijk te maken.We bewegen onsdaarbi
j vHjeli
jk doorhetoeuvre
heen,waarbijweonsvooralopdemeer'kritische'geschriftenbasereng.
Zoalselk denken berustook defilososevan Nietzsche op een oorspron-

kelijk inzicht,waarachter niet meerterug te vragen valt.Hetis een
a-priori,datzich voorde denkerzelfmeestala1seen plotselingoplichten

van de waarheid,als een openbaring voordoeten vervolgens in zijn
denkendero1vanaxiomavervult.VoorNietzschelagdatoorspronkelijk
inzichtin hetwordings-karaktervan heelde werkelijkheid.Allesin de
werkelijkheid,zodenktNietzschedepresocratischefilosoofHerakleitos
na,isbeweging,verandering,is rusteloosstrom en en transformatie.De

werkelijkheidisalseenpatroonvankleurendatsteedsverandert,vlekken
dieinelkaarovergaanennooitduideli
jkzi
jnaftebakenenofteisoleren.
wantophetmomentdatjeernaargri
jptzijnzealweeranders,vervloeidin
hetgeheelvan steeds wisselende vorm en en patronen.

Hetismoeili
jk dezegrondintuïtiehelderaanteduiden;zeonttrektzich
juistbi
juitstek aanformuleringindetaal,zoalswenogzullenzien.Men
moetzich dewereld voorstellenzonderdaarop categorieën toetepassen,

zonderdeobjecten namentegeven ofte classisceren.W atbli
jfterdan
over'? Een neutraalen zinloos geheel van verandering;niet van zelf-

standige objecten,want evenmin als de kleurvlekken van hierboven
zouden weafzonderli
jke objecten kunnen onderscheiden.Hetiseen zinIoosgeheel,wantevenminalserclasszcatieis,kanerbetekeniszi
jn.fd/.
î'
kan alleen betekenishebben ten opzichte van ietsanders,maarerisgeen

duidelijkteonderscheideniets.Deenigerelatiedievaltaantewi
jzen,iser
een van lineairontstaan envergaan,zonderdoelofoorsprong.Er/.
sniets,
ervoltrektzich alleen een transformatieprocesdatallesomvaten waarin
allesoplost.

Dathetonshierzomoeilijkvaltditinzichtteverwoordenenduidelijkte
makenisnietverwonderli
jk.Hetdenken(datalti
jdeendenkenincategorieënis)endetaal(waarin menzichaltijdvanbegrippenbedient)vormen

9 Voornameli
jkUeberWahrheitund f-lï,
jzeim Jl/A'yerzApt
prt
p/ïvc/lt
,aSinn,Die
FröhlicheWissenschap,JenseitsvonGutundBöseendeNachlass.
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preciesde tegenpoolvan deze eeuwig vloeiende,nooiteenduidig aan te

vatten werkelijkheid.Erbestaat,zegtNietzsche,eentegenspraaktussen
hetabsoluutvloeiende en hetkennen.De taal,en daarmee hetdenken,

fixeert,zedeeltdewereld inobjectenin.Overdewerkeli
jkheidwordtin
hetspreken en hetgearticuleerdedenken eenrastergelegd,een coördina-

tenstelsel.Hetvloeiendewordtinhokjesgevangen;watonverdeeldwas
en ononderscheiden,wordtnu kunstmatig op lijntjesgebracht.'In het
begin was alles samen ;toen kwam hetverstand en schiep orde',zegt

Nietzsche.Dewerkeli
jkheidwordtinhetkeursli
jfvandetaalgeperstom
haarhanteerbaartem aken.Detaalselecteertenlegtverbanden ;zemaakt

dewereldletterlijkbe-gri
jpeli
jk:voorhetbegripénvoorhethandelente
vatten.Maareenstromendewerkelijkheidlaatzichnietvangen.Zeglipt
tussen de m azen van de coördinatensystemen van taal en denken en

tussen de tralies van de grammatica door.Heelduidelijk formuleert
NietzschedatindeNachlass.'Onsintellectisnietophetbegrijpen van
hetW orden ingericht;hetprobeertde algemene starheid aan te tonen,
omdathetuitbeeldenisontstaan.Alleslosofen hebbenhetdoelgehadhet

bewijste leveren van de eeuwige standvastigheid,omdathetintellect
daarin zi
jneigen vorm en werkingvoelt'.
Deze machtsgreep is echter geen willekeurige. Er is geen keuze;hoe

tragisch-alankelijk de mensin zijn bestaan is van deze bedriegelijke
grammatica,zullen we verderop nog zien.Nu gaatheterallereerstom te

zien datervan een tegenspraak tussen denken (taal)en werkelijkheid
sprakeis.DoorNietzschefraaigeformuleerd in deparadoxaleuitspraak:

'GestelddatallesWordenis,daniskennisalleen maarmogeli
jkopgrond
van hetgeloofaan hetZijn'.Alleen waar de wordende werkelijkheid
'bevroren'istoteen verstard geheel,datnietmeerstroomt,maaris,en

waarin dientengevolgeduidelijkomschrevenenafgebakendeobjectente
onderscheiden zijn,heefthetdenken houvasten kan hetdaadwerkelijk
een aanvang nem en.

Illusie aIs noodzaak

Hetdenkenbaseertzich op eenschijnwereld,een drogbeelddathetzelf
heeftvoortgebrachten datvoortaan voorde ware wereld wordtaangezien.'Dewaarheidvanhetdenken iseenillusie,waarvan menhetillusoire
karaktervergeten is',zegtNietzsche.De taal,de logica en laterook de
wetenschap brengen zo een eigen universum voort,een 'tweede wereld',

die alseen netboven de werkeli
jkheid van heteeuwige veranderen en
dooreenvloeien wordtgespannen.Hetiseen wereld meteen vastliggende
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structuur,overzichtelijkenvri
jvanveranderingenwordtdoorNietzsche
meestalaangeduid metde term en 'leugen','vergissing'e.d.M aarin het
gewonedenken gaatzedoorvoorde 'ware'wereld,wantditisde wereld
waarop hetdenken vatheeften waarin delogicahaarplaatsen toepassing
vindt.Het is deze kunstmatige wereld die haar voltooiing vindtin alle
metafysischestelsels,vanPlatototenmetH egel.De 'ziektederwoorden'

iszodiepingekankerd,datzuiververbaleenlogischeschijnconstructies
(nogvluchtigerdanhetmisleidedenkenvanalledag)tothoogstewaarheid
worden uitgeroepen.Hetisde apotheose van hetzell edrog.

Dezedenkwijze,diewedemetafysischedenkwi
jzezullennoemen,moet
echtervroeg of laatvanzelfhaar eigen ondergang teweegbrengen.Een
denkenim mersdatzich uitsluitend in eenwaanwereldophoudt,m oetooit

totde ontdekking komen dathetop dri
jfzand isgebouwd en letterli
jk
nergens overgaat.Nietzscheisheterom te doen,ditmomentteverhaas-

ten,twijfelte zaaien aan hetdogmatische westersedenken doorditaan
zijn wortels aan te vallen.Een wanneer de eerste twi
jfeleenmaalis
binnengedrongen,looptde wereld van dem etafysica alseen luchtballon
leeg:een vacuùm ontstaat.

Deinnerli
jketendensvan hetmetafysischedenkentotzelfvernietigingis
hetnihilism edatNietzsche overalin de westerse wereld ontwaart.Nihilisme:wanthetwestersdenken isopnietsgebaseerd.M aarook nihilisme,
omdatde sterieledenkconstructiesvan wetenschap en m etafysischeslo-

sotie vreemd,zelfsvi
jandig zijn aan deeigenlijke,de ware wereld die
daaronderligt:de wereld van hetleven,deimpulsen en,mitsmen voorzichtig m etdeze term omspringt,de W iltotM acht.

Nadefasevaninzichtinhetwordings-karaktervandewerkeli
jkheidgaat
heterindeze'tweede'faseom,demetafysischedenkwi
jzealsillusieen
leugen te ontmaskeren.Tweefasendie elkaarimpliceren en vooraltotdoel

hebben de oorspronkelijke eenheid van de wereld opnieuw te benadrukken.Een eenheid diein deverrukking van de 'romantische'metafysica
over haar eigen drogbeelden zozeer vergeten was,datalleen de meest
radicalekritiek deze weerpresentkan stellen.H etvernietigend optreden
van Nietzsche tegen alleswatdeze 'leugen'van de verdubbelde wereld

mogelijk maakt,moetdan ook uitdrukkelijk in ditperspectiefworden
verstaan.

Pasalsdezeeerste twee fasen zi
jn voltooid en deillegitimiteitvan elk
('metafysisch')denken onontkoombu risvastgesteld,kan de beslissende
wending naarde volgendefase worden gemaakt:de constatering datde

mensnietandersmetdewereld om kan gaan danjuistindevervorming
daarvan.De fixatie en de schi
jn zijn voorwaarden voorhetmenselijk
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bestaan en,zoals we gezien hebben,preciesdeeigenli
jkegrond van de
'verdubbeling'van dewereld.W ant,zegtNietzsche,steljedemenseens

voor'dieertoeveroordeeldzouzijnoveraleenW ordentezien;zoiemand
gelooftnietmeeraan zi
jn eigenzi
jn,gelooftnietmeeraan zichzelf,ziet
alles in bewegende punten uiteenvloeien en verliest zichzelf in deze
stroom van W ording'.
H etisdusnietdevervorming,defixatievandewereld,zelfdieNietzsche
in hetm etafysischedenken aanvalt,ook alheefthetdaar,om didactische

redenen,aanvankelijkweldeschi
jnvan.Denegatievanhetwordenende
fixatievandeeeuwigvloeiendebeweging,zodatereenvaste,begrijpbare
wereld ontstaat,isnoodzakeli
jk voorhetleven.Pasop grond van deze
negatie,dezeIrrtum ,isde wereld 'betekenisvol,diep,prachtig,draagtze

geluk en ongeluk in haarschoot'en kan eriets 'werkelijk menseli
jks'
ontstaan.

Nietzschezoektnieteendenkendatzelftotindewortelsvloeiend is,want

zo'ndenkenzouzichnooitkunnenarticuleren.Hijzoekteendenkendat
zichbewustisvanhetgewelddathetdewerkelijkheid aandoet,aanmoet
doenterwillevandemogelijkheidtotleven.Hetsubject,datinwerkeli
jkheid een vloeiend conglom eraatvan driften is,moetzich substantiveren

om in de machtsstri
jd met de omgeving staande te kunnen bli
jven.
N ietzsche erkentdusde noodzaak van defixatie,maaralléén in zoverre

dezevoorhetleven noodzakelijk is.Dekritiek vangtaan dààrwaarde
metafysische driftzijn grenzen overschrijdt,waar deze vergeetdatzi
j
slechtsopdri
jfzand enschijnisgebouwden depretentievan 'waarheid'
gaatkoesteren.Dààrwordtdem etafysicatotleugen in devollezinvanhet
woord,waarze haar schamele ai om stvergeeten zichzelf verhefttot
aeterna veritas,eeuwige waarheid.

Een 'vrolijkewetenschap'
De illusieiseen eeuwig fenomeen,waaraan men nooitontsnapt.Hetkan

erdus,voorNietzsche,nietom gaandezeillusietebestrijdeninnaam van
een andere waarheid.Integendeel,wanneer men eenmaalinzichtheeft

gekregeninhethacheli
jke,ongefundeerdekaraktervanhetdenkenzelf,is
deenigelegitiem ekeuzediemen nogkanm aken,dezebewustteaanvaarden:'M en moetzelfsde illusie willen - dM rin ligthettragische'.
Tragisch,want datbetekent een radicale demystx catie van ons eigen

denken en bestaan en dealraak van h'
èelwathoge zuilen waarop wij
onszelfhebben geplaatst.H etvergetenvanhetongefundeerdkaraktervan
ons denken is imm ers niet zonder reden.Het denken van heteeuwige
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worden van dewereld is,zoalswe algezien hebben,een onthutsende en

bedreigendezaak.Menzietdewereldinhaarwerkeli
jkheid,maardaarin
verliest men zich ook,opgaande in de indifferente stroom van veran-

dering.Daarom slaathetintellect,uitli
jfsbehoud,een breuk in deze
wereld,en trekthetzich veilig op zichzelfterug.Hetsteltzich absoluut,

omdathetzijn eigen eindigheid nietdurfttedenken;omdathetslechts
moed heeftte bestaan in een wereld waarin hetzelfeeuwig is.

Nietzschewileenheroïscherhouding.Hi
jwileenmensdieweliswaarnog
steedsgedwongen is 'vals'tedenken,maardiedatweeten zich daarvan

bewustblijft,en zodoendede eenheid van alhetbestaande vasthoudt.
Deze mens aanvaardtde wereld en haar onzekerheid zoals zi
j is;hi
j
aanvaardtzelfszijneigenondergang,omdatdienueenmaaltothetradvan
hetWorden behoort.En hijaanvaardtdezetragische situatielachenden
vreugdevol.H etisdedionysische houding die voortkomtuithetbeam en
van en verlangen naar 'vernietiging,naar verandering,naarhetnieuwe,
naarde toekom st,naarhetworden',en staatin radicale tegenstelling tot
het,uit levensarmoede voortkom ende,ideaalvan de romantiek en het
lge-eeuwse pessimisme:'hetverlangen naar starmaken,vereeuwigen,

naarZi
jn'.
Daarmeeisdelaatstefasevanhet'therapeutisch'procesvoltrokken.Isdit
de Uebermensch die Nietzsche voor ogen stond? Ontdaan van alle,op
haarbeurt weerhoogst romantische,retoriek die Nietzsche rond deze

persoongewevenheeft,li
jkthetdaarwelopneertekomen.Ditisdemens
diebewustleeftmetzijn noodzakeli
jkeillusiesen die,om hetillusoire
karakterdaarvan niette vergeten,speeltmetalle waarheden ;die waar-

heid schepten vernietigtenweetdatergeenverschilistussen 'zi
jn'en
'schijn'.
Nietzschezoektnaareendenkendatdeovergeleverdecategorieënvande

westerse metafysica oversti
jgtenvernietigt,om tekomentotditinzicht
waarinergeen waarheid meerbestaaten allesvloeit.Maarhi
jvoertdie
guerrilla van binnen uit.Hd mnaktzich lwisselend sterk voordeafzonderli
jke polen van dit denken,om uiteindeli
jk heel het metafysisch
bouwselaaninternespanningentenondertedoengaan enplaatstemaken
voor een wereldconceptie waarin hetworden als gerechtvaardigd ver-

schi
jnt.Dewaarheidismenselijkmaaksel,datstaatinmiddelsvast.Maar
hetoudedenken istaai.Hetlijkterop datNietzschezichzelfvermaant,
wanneerhi
jschri
jft:'W atisdatvooreen clown,die zou menendathet
voldoendeisopdeoorsprongennevelsluiervandezewaantewi
jzen,om
dealsessentieelgeldendewereld,dezogenaamde 'werkell
jkheid'tevernietigen.
!Alleen scheppend kunnen wijvernietigen'
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De schepping van een nieuwe filosoie op de fundamenten van deze

verwoestingisnoodzakeli
jkom deeeuwigedrifttot'metafysisch'denken
bli
jvendweerstandtekunnenbieden.DatisdefunctievanNietzschesleer
vande EeuwigeTerugkeer:een denken in circulariteitkomtwellichtnog

hetdichtstindebuurtvandeeeuwigerealiteitvanhetworden.W i
jlaten
deze'nieuwemetafysica'(dieveeleereenparodieopdemetafysicais)hier
voorwatzeis.Sterkernogdanalhetgeentotnutoeisgezegd,iszevatbaar
voorde vraag hoe het,wanneeralle waarheid wordtontkend,dan wel
staatmetdewaarheid van hetgeen Nietzschezélfproclameert.Ook hier,
ook in alhetvoorgaande,is imm ers ongemerkt sprake van een bevestiging:'zo is het',een waarheid die zichzelfabsoluutwil.
Nietzsche was zichzelf daarvan ook zeer welbewust.In de tragische

keuzetusseneensprekenwaarinhi
jzi
jn eigeninzichten steedsweerhalf
verradenzou,eneendefinitiefzwi
jgen,kooshijvoorheteerste.Omdatde
mensdiezichvanzi
jneigen'vals'sprekenbewustis,ditookblijmoedigop
zichneemt,juistomdathijdaarintegelijkontkentwathijbeweert.Alser
dan toch gesproken moetworden,dànbewustineenspelvanscheppen en
vernietigen;een spel,een lichtheid die Nietzsche vooral in de kunst

verwerkelijktzag.Méérdan indepathetischeUebermensch-dromen en
de onbezonnen lofop een schendende W iltotM acht,vindtNietzsches
slosose hier,in deze 'artiestenmetafysica',zoals ook Duhamelterecht

zegt,zijnwerkeli
jkevoltooiing.Defilosoofwordtopnieuw,zoalsooitde
Grieken,'oppervlakkig- uitdiepte!';defilososeeen lichtvoetigekunst,

een 'vroli
jkewetenschap'.
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Rock against R eligion
Jan Koenot
'Ohne Musik wàredasLeben ein lrrtum'(Nietzsche)

DejeugdIeeftin een klankcultuur.Zekannietbuiten muziek.Dagelijks
worden tussen deschoolbankenduizendenplaatjesomgewisseld.Vanwaar
die fascinatie? In enkele voorlopige overwegingen willen we hiernaareen

mogelijkeverklaringzoeken.
Alti
jd,in elkemenseli
jkesamenleving,heeftmuziek een belangrijkerol
gespeeld.Is dehomofaber en de homo occt/atpznïcf/A',zelfsde homo
Iudens nietin de eerste plaatseen hom o musicus? 'W erdie M usik sich

erkiest,hateinhimmlischGutbekommen'(Mörike).Maarmuziekverandertmetveranderendeti
jdenenbeschavingen.Mensenmakennuandere
muziek dan in vroegere eeuwen.M aarmaaktdie anderemuziek demens

zelfdanook nietanders?Heeftrockdewestersejeugd veranderd?
Rock istoch vooraleen genre dat'jeugdige en onri
jpe personen'aanspreekt!(VanDale,10edruk,bijpop).Mededoorhaareigenmuziekheeft
dejeugdzichsindsdejarenvijftiga1seenapartesocialeklasseopgesteld.
Doch watdejeugd alsdusdanig typeert,ismisschien nietzozeerdatzi
j
andere dingen denktofverlangtdan watvolwassenen denkèn en verlan-

gen,maareerderdatzi
jongecomplexeerdtothetuiterstedri
jftwatreeds
bijdeouderegeneratieleeft.Zou dan nietkunnenbli
jkendatrockgeen
uitvindingisvanenkelegenialeof'onri
jpe'personen,maarwelderadicale
expressie van een tijdsgeestdiediep in hetverleden wortelt?
Wi
jgelovennietdathetexpansionismevandekapitalistischeindustriebi
j
dejeugd een kunstmatige behoefte aan muziek heeftaangekweektom
aldusvoorhaarprodukten in telkensnieuwe en verbeterde uitgaven een
dankbare markt te vinden. De enorme research op gebied van opna-

meapparatuuren klankweergaveli
jkteerdereen antwoord van hettechnisch vermogen van vandaag te zi
jn op de muzikale grondtoon die de
m odernecultuurdoorkruist.Dan zou rocknietlosstaanvan dealgemene
trend naar muzikaliteit die zich in alle domeinen van de hedendaagse
cultuurm anifesteert.En dezetrend kan men beschouwen alsde uitdrukking van een zeer verspreide, maar vaak onuitgesproken levens-

beschouwingdie wijdemetah sica vandeBeweging zullen noemen.
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Born to run :de m etafysica van de Beweging
Eenvandeopvallendekenmerkenvandemodernecultuuriswellichthaar
trend naarmuzikaliteit.Zowelin deliteraire a1sin de plastischekunsten
stelt men dit vast. Ritme en klank van woorden,vorm en en kleuren

worden belangri
jkerdan hun referentiële betekenis.Hetteken fungeert
niet louter als linguïstische of plastische betekenaar die een specx ek

betekendeuitdrukt.Dewaardevanhettekenligtin zi
jn muzikaleeigenschappen,'muziek'isdebetekenisvan hettaalteken ofvanhetplastische

beeld.Indepoëziewordtditduideli
jk vanafdetweedehelftvan de l9e
eeuw.Bi
jGezellebv.zi
jngedichtenook altijdgezangen.'Delamusique
avant toute chose...,dicht Verlaine. Deze trend zet zich door in de
hedendaagse experimentele rom an (lvo Michiels,Claude van de Berge,

HetWeekdiervan Bernard Kemp ...).ln deschilderkunstzietmen een
soortgelijkeontwikkeling.Vooraldeabstracteschildershebbenhetmuzikaalkaraktervan hun werk beklemtoond.Zijnoemen hun doekencomposities.M ondriaan heefteen onafgewerkt stuk achtergelaten dat'Victory Boogie-W oogie'heet.K andinsky heeftzich ook theoretisch beziggehouden metde muzikaliteitvan de schilderkunst.

In zijn essay CberdasGeistige in derKunst(19l1)onderscheidtKandinskyindewerkeli
jkheidtweedimensies:hetmateriëleofdeuitwendige
gestalte van dedingen,en hetgeestelijke alseen inwendige,stuwende
krachtdiehijinnerlijketrilling ofklanknoemt.Degeestelijkeklankendie
zowelhetinwendige leven van de mens a1sde binnenkant van de stof-

felijkedingen uitmaken,strevenvolgenseeninherentenoodzakelijkheid
naar veruitwendiging. Om dat de ziel van de m ens m et de verborgen

krachtenvandekosmosverbondenis,wordtdemensinzijnzieldoorde
openbaringvandegeesteli
jkemuziekdieinhetuniversum zit,beroerden
bewogen.Demenselijkezieltriltmeemetdeinnerlijkeklankderdingen.
Terwi
jleennaturalistischingesteldekunstnietsmeerdoetdandeoppervlakte van de m ateriefotograssch afte beelden,overwinthetabstracte

schilderij het banale materialisme door de inwendige trillingen of de
geesteli
jkemuziek tevoorschijntelatentreden.Dochwatisuiteindeli
jk
materie? W atis geest? Kandinsky heeftmetdeze vraag geworsteld. ln
tegenstellingtotHegelleefthi
jineentijdperkdatgetekendwordtdoorde
verworvenheden van de moderne fysica,metname op hetgebied van de

elektriciteit.ZouHegelnaOswaldenPlankenlaterEinsteinnogmogeli
jk
zijn?Datmendematerienietlangeralsruwegrondstofmagbeschouwen
endatookatomengeenbetrouwbare,onsplitsbare,onbreekbaredeeltjes
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zi
jn,datheeftKandinskybegrepenendaarschrikthi
jvan:'DasZed-allen
des Atom s war in meiner Seele dem Zedallder ganzen W elt gleich.
Plötzlich fielen diedicksten M auern.Alleswurdeunsicher,wackeligund
weich.Ich hàtte michnichtgewundert,wenn ein Stein vormirin derLuft
geschmolzen und unsichtbargeworden wàre'l.

Binnen de ogenschijnli
jk onbewogen contouren van de materiëlevoorwerpen krioelthetvan een onzichtbaarmaarkrachtig leven.Elektriciteit

isbewegingvanelektronenendiebewegingbezieltdehelewerkelijkheid.
Deconclusieligtvoordehand :watKandinsky inwendigetrillingofklank
noem t,heeft alles te maken m et die elektrische beweging die de bin-

nenkantvandewerkelijkheiddooçstroomt.HetidealismevanKandinsky
wordteentheorievandebezieldematerie,eenmetafysica vandeBeweging ofmetafysica vaa demuziek.De mens,die leeftin hetinwendig
bewogen universum ,wordtmeegetrokken in de stroom die hetheelalop

een 'mystischnotwendige'wijzevoortstuwt.A1seen 'ElementdesWeltalls'ishi
j'zu stiindiger,vielleichtewigerBewegung geschajfen'.
Ditlu tstecitaatvatKandinsky'swereld-en mensbeeld samen en druktde

kerngedachteuitvanwatwijhierdemetafysicavandeBewegingnoemen.
Hetis een levensbeschouwing die heden gemeengoed isgeworden.Vo1-

gensdeFranse wijsgeerE.Martineau beleven onzeti
jdgenoten dewerkeli
jkheid aIs'un avoir-lieupur','menszijn'betekentdaterietsgebeurt:
'l'homme,c'estque quelquechosea eulieu'z.Energebeurtietswanneer
ietsbeweegt.De westerseslosofieheeftsindsH egelin hetfenomeen van

hetwordenenvandeti
jdeenbelangrijkontologischgebeurenonderkend.
Denken we maaraan Heidegger,Bergson,Teilhard en Chardin,hetpro-

cess-denken.Waarechter deze filosofen,elk op eigen wijze,nog een
plaatsinruimen vooreenzi
jnsprincipedathetwordenoverstijgt,bestaat
erindehedendaagseti
jdsgeesteensterketendensom hetworden van elk
transcendentprincipeteontdoen.Opzijnminstkangezegdwordendatde
vraag naarzo'n principe zowelin dewetenschappen alsinhetalledaagse

bewustzi
jn wordtverdrongen.'Lemouvementest,voilàtout',leestmen
reedsbijProudhon.Achterdeschermen iserniets,huppelgewoon mee
metdeuniverseleBeweging.MensenzijngeschapenvoordeBeweging,
beweerde Kandinsky.'Born tu run'zingtBruce Springsteen.

1 KandinskyinRûckblicke,geciteerddoorMaxBillinzi
jninleidingopober
dasGeistigeinderKunst,BenteliVerlag,Bern,10.Auiage,z.
j.,p.12.
2 In een lezing voorde FacultésUniversitairesSaint-Louis,Brussel,Introduction tilaphénom e'nologie négative, 10dec.1980.

Jan koenotlRock againstReligion

409

Alsdemensgeborenisom tehollen,danzalhijpasgelukkigzijnalshi
jhet
gevoelkri
jgtdathi
jaanhethollenis,hetgevoeldaterietsgebeurtendathi
j
daaraan participeert.Preciesdatiséén van de bedoelingen van een rockconcert. Rock is a1s de tastbare ruchtbaarheid van het alomvattende

levensgebeurenengeeftjedehaastopdringerigeervaringdaterinderdaad
ietsgebeurt:'W hatwewantto doisto createarealemotionalexperience
foran audience;to send them away with the feeling thatsomething has

happenend'3.W àtergebeurten waarom,isdaarbijvan minderbelang:
'Becausesomething ishappening.Butyou don'tknow whatitis.Do you,

MisterJones'? (Bob Dylan).De naam die deze muziek zich gegeven
heeft,'rock-'n-roll',spreektop zichzelfalboekdelen:wiegen,schomm elen,schudden,schokken - The Rolling Stones.

Alsditde wijze iswaarop de metafysicavan deBeweging zich aan de
oppervlakte van de hedendaagse cultuur manifesteert,wildatnog niet
zeggen datdie metafysica van de Beweging ietsvolkomen nieuwsis.W e

zoudenbi
jvoorbeeldaandevoor-socratischelevensvisiekunnendenken,
waarnaarR.Garaudy verwi
jstin zi
jn boek overde hedendaagse dans:
'M ouvementetrythme,telle estla vision del'ordre cosmiqueexprimée à
l'aube de la pensée grecque,au VIe siècle avantnotre ère,par Héraclite...4. M et deze Heraclitus voelde Nietzsche zich verwant. Het

schouwenvandewerkelijkheid alseeneindeloosprocesvan verschi
jnen
en vergaan vindtzi
jn neerslagindetheorievan deEeuwigeW ederkeer.
Heteeuwige worden,datalles omvaten zelf nietin een transcendent

zi
jnsprincipeisgegrond,isalseeneindelozeherbevestigingvanzijneigen
worden,hetiseen absoluutin zich gesloten,zelfvoldaan,'cyclisch'wor-

den:eendraaiendwiel,datperdefinitie- allemogelijkeverplaatsingen
tenspijt- nooitzichzelfontgroeit.Uitdrukkingen als'cyclischetijd'en
'eeuwige wederkeer'ofbeelden als 'heteeuwig wentelende rad'zijn
misschien minderchronologisch ofkosmologischdan veeleerontologisch

teduiden.Nietzschespasgeboren CbermenschdiedeeeuwigeBeweging
van de kosmosbeaamt,wordtzelfbeschreven alseen beweging,alseen
rad dat uit zichzelfrolt,d.w .z.onherleidbaar is toteen transcendente

macht.W eereens:demensisergrwoonwega1sBeweging!'Onschuld is
hetkind envergeten,een nieuw beginnen,eenspel,eenuitzichzelfrollend
rad,een eerste beweging,een heilig Ja-zeggen...'s.

3 'BigBrotherandTheHoldingCompany'.Dezeen andereuitsprakenvan

rockartiestenzljnontleendm-tnJ.MarksenL.Eastman,Sockandotherfourletter
Words.Musicoftheelectricgeneration,Bantam Books,New York,1968.
4 R.Garaudy,Dansersa vie,Le Seuil,Paris,1973,p.26.
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Hetwielwordtdana.h.w.hétsymboolvan onze ti
jd:
'People asking questions lostin confusion.
W ell1 tellthem there's no problem ,only solutions...

I'm justsittingherewatchingthewheelstogoroundandround.
Ireally love to watch them roll...'

(John Lennon,DoubleFantasy,1980)
Rock is meerdan zomaarmuziek,hetis muziek die alles omvat.Elektrischeinstm m enten,aangesloten op dureversterkersenluidsprekers,de
stem en gebaren van dezangers,kleding en decor,psychedelische lichteFecten en het circusachtige gebruik van pyrotechnische en andere

foe:esmakenvaneenrock-concerteenhappening waar'iets'gebeurten
waarmeteen ook allesisgebeurd.W antietsanders dan Gebeuren iser
niet.Zo'n happening,waarvan de Britse Hnk Floyd nietzo lang geleden
metde uitvoeringvan 'The W all'nog eenseen illustervoorbeeld hebben

gegeven,gri
jptdehele mensaan,in zi
jn affectief,intellectueel,sociaal,
somsookpolitiekleven,inzijnverbeeldingendromen.Omdat,tenminste
in hetkadervan dem etafysicavan de Beweging en volgensdedynamiek
van het W iel,hetleven alséén alomvattende muzikale beweging wordt
beleefd,kanm uziekpasechthethelelevensgebeurenopenbaren wanneer

zeallecomponenten van hetmenseli
jkewezen beroert.'Rock isnetzo
goed seksuele muziek a1sdansmuziek,en een brok intellect.Hetmoeter

allemààlinzitten'(Andy Summersvan 'The Police'l6.

R ock aIs religie
Onlangs stond op een leegstaand pand aan hetBrusselse Zuidstation in

rote zwm e letters de slogan te lezen 'Rock againstReli/on'.Rock is
tegenreligie,vermoed 1 ,in dem atedathetzelfa1seen soortreligiewordt
beleefd.Datditinderdaad hetgevalis,wilik aande hand van driepunten
belichten:hetmysticismevan derocker,demythische participatieen de
sacralisatie in de rock-wereld.Datdeze religiositeitrechtstreeks metde

metafysicavan deBewegingtemaken heeft,zalgaandeweg bli
jken.
H etmysticisme vanderocker.Ook Kandinsky'sbeschouwingen,geïnspireerd als ze waren doorde Oosterse theosose,hadden aleen mystiek

5 Zarathoestra (deel1,FJa dedrie gedaantewisselingen).
6 lnterview inDeStandaard,19 aug.1* 0.
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tintje.SindsdienheeftdeaantrekkingskrachtvanhetOostennietafgenomen.Heelwatrockzangershebben hetin Oosterse richting gezocht:'1
have alwaysbelieved in God.Thatisimportantto me.Allofusare very

muchintocertaineastern ideas'(Brian Wilson).OokdeBeatleshebben
hunOostersedagengekend.ln 1968onderbrekenzijhunoptredensom de
M aharashiM ahesh Yoginaarlndia te vergezellen.W eliswaarkomen ze

vrijspoedig terug,op George Harrison na,die alti
jd aleen mystieke
neiginghadvertoond.Verhelderend zi
jn uitspraken van hem omtrentde
betekenis die in deze contextaan hetwoord god gegeven wordt:'The
world isready fora mystic revolution,a discovery ofthe God in each of
us'. - '
lt'sonlybyturningyourconcentrationand directingitinwardly,in
a form of meditation,that you can see your own God in there'. Het

goddelijkezitin onszelf.Meditatieisdewegdieernaartoeleidt.
Een minderingetogen,maarwellichtmeerverspreide weg naardat'god-

delijke'inonsenindekosmosisinderock-wereldhetdruggebmik.Drugs
verruimen hetbewustzijn en voeren in deparadijselijke dieptedimensie
die de binnenkantvandekeihardebuitenkantvan dewereld uitmaakt.Ze

latenjeeenanderewerkelijkheid ontdekken dan die van hetburgerlijke
leven:'M y experience ofGod came from acid ;it's the mostimportant

thing that's ever happenend to me'(Brian Wilson).Suggestiefin dit
verband isook hetbekendenumm ervan deBeatles'Aucy isthek
îky with
Diamonds'.
Ook daarwaarde religieuze wind nietuithetOosten waait,isde drug-

cultusinderock-wereldeenconstante.Veelnavolgingvindtbi
jvoorbeeld
de?'cAzAzlc-sti
jl,waarvan Bob Marley een van debelangrijkstevertegenwoordigers was. Reggae heeft te maken met een Jamaïcaanse,ietwat
geheime broederschap,de 'RastafariBrethren',een religieuze beweging

waarin hetexodus-thema centraalstaat.Bijbelse termen worden met
heidense symboliek vermengd om de terugkeernaarhetBeloofde Land

(Ethiopië)uitte beelden.Ook de Rastafari-broeders,die doorhun typi-

sche haardracht ('dread locks')goed herkenbaar zijn,behoren totde
regelmatige druggebruikers.
Samenvattend kan men zeggendatde religiositeitvanderockers,globaal
beschouwd,van syncretistische,min of meer etherische en mythische

aardis- eenreligiositeitdieblijkbaardewegvandeverdovingbovendie
vandeverhoring (Exod.22,23)verkiest.Dehallucinatorischetovervan
de 'andere'wereld wordta1sietsheiligsgekoesterd.

Rock aIs participatie.ln de betonnen,zielloze city-woestenij van de
moderne steden brengt rock 'ambiance'en warmte.De benauwdheid
wordtvoorde duur van een concertofvan een plaatopgeheven.Een-
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zaamheid en verveling worden doorbroken en een vorm van solidariteit

ontstaat.Ritme en klank geven je hetgevoeldatje deelhebtaan een
geheel,datjeparticipeertaandebewegingdiedekosmosbezielt:'Vivre,
c'estd'abord participerà ce;ux etàcettepulsation organiquedu monde
en nous,à ce m ouvement,à ce rythme,à cette totalité,...7.

Zoherhaaltzichinrockeeneeuwenoudemenselijkeervaring.Zowelhet
pythagorisme in hetoudeGriekenland a1shetconfucianisme in hetVerre

Oosten- enditzijnslechtstweevoorbeelden- beschouwendemuziek
alseenopenbaringvandekosmischeharmonieenpri
jzenzangenmuziek
aanalseenwegtotdeelnameaandieharmonie8.Deontwakendem ensheid
beleefde muziek als participatie aan de sacrale wereld van geesten en

goden.Bi
jdeprimitievevolkerenbezathetmuziekinstrumenteensacrale
functie;wiehetbespeelt,komtinaanrakingmethetrijkvanhetheilige.J.
Gansemansvoertde symbolische betekenisvan de muziekinstrumenten
in archaïsche culturen terug op de scheppingsmythen.Daarin gaat 'de
scheppingsdaad van de oergod steeds gepaard m eteen akoestisch ele-

ment.Hi
jspreekt,zingt,schreeuwt,zuchtoflaathetdonderen'g.Aan
muzikale klanken wordteen magische krachttoegeschreven waar men

een beroep op doetbijvoorbeeld bijhetuitdri
jven vanboze geesten.
Kan in onze beschaving muziek nog als een soort participatie aan het

sacralewordenbeleefd?Eenmythischebelevingvandewerkelijkheid is
na de Auilàrung en detoenemendedesacralisatievan demaatschappi
j
welerg ongeloofwaardig geworden.Aan muzikaleklanken kennen wij
geen magisch verm ogen meertoe.'Tous1essonssevalent:un sonn'estni
un dieu,niune vertu,niun symbole,niun talisman;iln'estnimâle ni
femelle.11esttoutsimplem entunphénomènephysiquedéfniparsadurée
etsa hauteur'l0.En toch?HeeftKandinsky eronsnietaan herinnerd dat

muziek de innerli
jke klank isvan de bezielde materie?De goden zi
jn
gestorven,de geesten voorgoed uit onze wereld verbannen.M aarook
zondergoden en geesten kan de menshetkosmische gebeurenalsopper-

machtig en onaantastbaar ervaren,als een sacrale Beweging die zijn

7 R.Garaudy,op.cit.,P.27.
8 Cfr.KathleenHiggins,Musi
cinConfuciant
'a#Neo-confucianPhilosophy,
inlnternationalPhilosophicalQuarterly,l980,p.433 en vlg.Higgingsbeschri
jft
o.a.dedoorhetconfucianismeaangenomen samenhangtussenklanken,kleuren,

windrichtingen,temperamenten,enz.,watmenbijKandinskyterugvindt!

9 De symboliek van de muziekinstlumenten in archai'
sche culturen, in
OpenbaarKunstbezitVlaanderen,1980,p.59.
10 Art.'Musique',in deEncyclopaedia Universalis.
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individuelekrachtenoverstijgt.Doorhetbespelenvanelektrischeinstrumenten en hetbeluisteren van elektrisch versterkteklanken participeerik
aan deelektrische beweging die hetuniversum doorstroomt.

Dejeugdcultuurgeeftaandie participatieeenheeltastbareuitdrukking.
Een heeltaalspelvan herkenningstekensheeftzich ontwikkeld onderde
vorm van kleding,haircut,badges,posters,stickersen daarmee beves-

tigenjongemensenonderelkaarenvoordebuitenwereldtotwelkestromingzi
jbehoren.Rockbeperktzichinderdaadniettotmuziek.Demuzikale participatie aan de geheimzinnige dieptedimensie van het levensgebeuren uitzich in talloze detailsvan hetdageli
jkse leven.Alsjonge
mensen m et elkaar kennis maken,vragen zi
j naar elkaars lievelings-

groepen:waarhoorjijbij,in welke sferen voelji
jjethuis?
Sacralisatie.Participatieaanhetsacraleverlooptonvermi
jdeli
jkviamenseli
jkeverhoudingen,diehierzoalseldersveelaldoordemechanismen
vanprojectieenidentificatiewordengekleurd.Defansbootsenmekaarna
inhungemeenschappelijkeidentisceringmethunidool.Alsbemiddelu r
tussen enkeling en m uzikaalgebeuren wordtderock starspontaan gesacraliseerd.De theorie van René Girard overgeweld en religie vindtook
hiereen vruchtbare toepassing.
Dezetheoriegaatuitvan defundam enteelmim etischestructuurvan het

menselijke verlangen.Een mensweeteigenlijk nietwathijverlangt,hij
heefteenvoorbeeldnodig.Vaakgaathijdatvoorbeeldidealiseren,soms
totwaarli
jkmythischeproporties.Maarzodrahijdatmodelinzi
jnbegeren
wi1nadoen,begerenzijhetzelfdeobjectenwordenzijelkaarsrivalen.Het
idealevoorbeeld wordteen 'modèle-obstacle'en dezeambivalente relatie
leidttotgeweld.W anneerdeze relatie van idealisering en rivaliteitdoor
alle leden van een gem eenschap op éénzelfde individu wordt gericht,

treedthetzondebokmechanismeinwerking.Dezondebokkrijgtdeschuld
van alle ellende op de schouders gelegd.De eensgezindheid in de gemeenschap wordthersteld wanneerde zondebok wordt geofferd en als
vredestichter kan worden vereerd.Oeroude rituelen vinden volgensGirardin ditgrondm echanismevan dezondebok hunoorsprong endoeltreffendheid alseen telkenste herhalen bezwering van hetsteedsweeropkom endegeweld datde stabiliteiten hetVoortbestaan van de gemeenschap

bedreigt.Ook alis datmechanisme doordejoods-christeli
jke traditie
on
t
ma
s
ke
r
d,
o
ve
r
a
l
i
n
d
e
wes
t
e
r
s
e
be
s
c
ha
v
i
n
g
b
l
i
j
ve
n
e
r
s
po
r
e
nvanover:
'
.. . m êmes
inousn'avonsplusdesacralisationsvéritablesautourdenous,
nous en observons des survivances ou des ébauches,très décolorées,
certes,maissum santes pour consrmer la vérité structurelle du processus'l1. En een voorbeel
d daarvan is volgens Girard devedette.
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Dedubbele overdrachtdie de sacralisatie typeert- agressiviteiten verzoening - isin de rock-wereld dan ook onverholen werkzaam .Als 'par-

ticipatie'verenigtzijenkelingen rondéén persoondieietsoverstijgends
incarneert.Hetrock-idoolbrengtverzoeningtotstand en een gevoelvan

saamhorigheid.Hijwordtalsvredestichtergeïdealiseerd.Hijwordteen
mythe:'W at is er aan deze 32jarigejongeman dathem totstatusvan
halfgod verheven heeft? (...).Over Springsteen spreekt men in bi
jna
religieuzetermen (...).Springsteen noemtmen t
xThe Bossy:de Leider,de
M essias, degene wiens woord redding brengt en leiding verschaft.

Springsteenheeftgeenfans:hi
jheeftvolgelingen,enzi
jnbegeleiderszijn
zijn apostelen die door hun nabi
jheid aan de Meesterdelen in diens
glans'lz.Depositieveoverdrachtwordtsociaalbekrachtigddooreendoor

demaatschappijzelfindehandgewerktemarginaliseringvandevedettes
ineenaparteleefwereld,dievandekunstenaarsenrijkelui,waarandere
zeden gelden.Zoals in som mige primitieve stammen het toekom stige
slachtoffer mochtdoen watniemand mochtl3,mag de artiestonbelem merd genieten van 'girls,drugsand m oney'.H eeftmen hetJohn Lennon

kwalijk genomendathi
jdagelijkséén mil
joen ri
jkerwerd?
W at de negatieve overdracht betreft:alleen alhetdriftige ritme en de

oorverdovendedecibelszi
jn een uitdrukking van latentgewelddatin de
muziek een uitweg vindten datde vedette alsmythischegestalte van die
mgziek aantast.Een 'serieuze'rockzangerisaanheteindvaneen concert

totaaluitgeput,om nogtezwi
jgenvanhetpsychischeensocialegeweld
datophem uitgeoefendwordtdoorzi
jnduizendenfans,deenormeonderlingeconcurrentie,dehogeeisenvan managersen platensrma's.Destars

beseffendatzi
jhetvoorwerpzijnvaneenmytheenvelenwerkendaarook
graag aan mee.Die mythischerelatie maaktvan hetidooleen onaantast-

baresuperman.Maartussenhem enzijnpubliek staateen ondoordringbaremuur(cfr.The WallvandeHnkFloyd).Hi
jwordt'afgezonderd'in
onnatuurlijkeeenzaamheid.Hetmechanismevanuitsluiting en afstoting
datmetde overdrachtvan agressiviteitstructureelverbonden is,werkt

nog even doeltreffend alsin archaïsche culturen.Ook hierkan de (offerldooderhetultiememomentvan worden.ElvisPresley,Bob Marley.
11 R.Gierard,Deschosescachéesdepui
sIafondation dumonde,Grasset,

Paris,1978,p.45.Vooreen uiteenzettingvanGirardstheorie,cfr.L.Van Bladel,
Geweld,religieen christendom,inStreven,okt.1% 0.
12 Spectator,25ayril1%1.
13 In sommigeAfrlkaansestammen wasde koningalskandidaatslachtofer
zelfsvem lichthetincestverbod teovertreden.R.Girard,LaviolenceetIeSacré,
Grasset,Paris,1X2,p.151.

Jan KoenotlRock againstReligion

4l5

Ofde m oordaanslag op John Lennon,waarhet oermechanisme van de
zondebok nogm aalspedkctin werking trad:'llfallaitun m eurtre rituel'

(M .Jpllian inLeFigaro-Magazine).
Somm igerockzangersgaan zozeerop in hun paradoxalerolvan moderne

zondebok,datzi
jzichzelfa.h.w.alsslachtofferaanbieden en naareen
soortrituele(zelf-lmoordverlangen:'1wanttogivemyselfcompletely.In
factwhen Iwasreally turned on,lwould go on stageand lused to go on
stage with the feelingthatlwasgoingto killmyselfforthe audience and

thentheultimatethingwouldbetogivemyselfup'(EricBurdon).Ofiets
prozaïscher:'The idez (...)would beformeto getkilled in an airplane
crash rightafterareally stupendouspedbrmance'(PeterTownshend).
Diezelfde Peter Townshend heeft een nieuwe vorm van ritueelgeweld
ingevoerd dat fungeertals bezwering van hetonderhuidse geweld :de
vernietigingvan muziekinstrumenten aan hetslotvan een optreden.Zelf

legthijzijndestructieveritealsvolgtuit:'Butit'spotjustthedestruction
oftheinstrum entitself;it'sdestructionofwhatyou'reactually doing.You
actually destroy everything - you destroytheguitar,thegroup'smusical
line,youdestroytheaudience'smentalparticipation.You see,it'sawhole
patternofapprehension andtension,and thenreliefand then remorse.The
whole process oflife'.M .a.w.de cyclische afwisseling van geweld en
verzoening,van dood en leven :de cyclische Beweging van het hele
levensgebeuren !W aarm eedeintuïtie van Girard wordtbevestigd,datde
mythe van decyclische wederkeerm etde ambivalente structuurvan het
zondebokm echanism e te m aken heeftl4.Hetlevensprocesiseen afwisseling van dag en nacht,dezondebok bewerktde overgang van agressie

naarvrede,enpreciesinditdoorendoormenseli
jkespanningsveldtussen
geweldenverzoeningstaatderockzangerinzijngesacraliseerdegestalte,
om door zi
jn fascinerende doch agressieve muziek de ongenoemde
krachten van de kosmische Beweéng te bezweren.Aldusheefthetrockgebeuren zichspontaaninderichtingvaneen soortnieuw-heidensereligie

ontwikkelddiedetheïstischeverwi
jzingnaareentranscendentegodachterzichlaatenteruggaatopdebasismechanismenvandeoorspronkeli
jke
religies,de overdracht van geweld en verzoening die een uitverkore'
n
individu totzondebok sacraliseert.Om hetgeweld van onze wereld te

beheersenblijktnogalti
jdritueelgeweldonvermi
jdelijk.Maarwaarligtde
grenstussen hetmaatschappeli
jk aanvaardbare en beheerste rituele ge-

14 Girard,Deschosescachées...,p.249.
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weld,dateen uitwegbiedtvoorlatente agressiviteit,en hetoncontroleerbare Iosbandige geweld,datnieuw geweld oproept?

M uzikale ontvankelijkheid
Hetrituele karaktervan rock gaathand in hand meteen cyclische geschiedenisopvatting.De beklem toning van hetritmische elementisdaar
een expressie van. M aar muziek is naast ritme ook m elodie.Die zou

kunnen wijzen op een anderetijdsopvatting.Uitdevermengingvan het
ritmische en hetmelodieuze blijkteen dubbelzinnigheid waaruittwee
grondtendensenaftelezenzijn:dedrang naarparticipatieen dewi1tot
emancl
patie.Belangrijkestromingenindehedendu gsefilosose(Lacan,
Derrida,Foucault)zien demensalseenverschi
jnseldatonderworpenis
aananonieme,neutralekrachtenwaaraanhijdeelheeitzonderervatopte
hebben:de heerschappi
j van de Begeerte,de textuurvan de Taal,de
almachtvan sociale structuren en historischeprocessen.M aarbegeerte,

taalenstructurenkunnenookgezienwordenalsmogeli
jkheidsvoorwaarden om te groeien tot een volwaardig en verantwoordelijk,vri
j subject-zi
jn:emancipatie alseen ontgroeien aan watde mensverdooften
verknecht.Zolang in rock sacraal-religieuze belevingspatronen de overhand hebben,ligtde nadruk op participatie.M aar rock wordtnietuit-

sluitendzobeleefd.Rockkanookeenmuzikalewegtotemancipatiezi
jn,
totop-stand tegen delopende gang van zaken,waarin opgang en onder-

gangmekaaropeenonvermijdelijkgewelddadigewijzeaiossen.Demaatschappijkritischeboodschapvanderockzangerreiktvaakverderdanwat
decommercialiseringvanzi
jnondernemingensommigereactiesvan zi
jn
publiekdoenvermoeden.Muziekisinzi
jnleveneeningrijpendmiddelom
deverzakeli
jkingen deondoorzichtigheid van demodernemaatschappij
aan te klagen,om zich ervan los te rukken,'los te rocken'.Ondanks
misschien goedkoop klinkende slogan en dubbelzinnige expressievor-

menpoogthi
jverdrongendimensiesvan hetmenszi
jn aanteborenen te
beleven.Inzi
jnlevensvisieisnogplaatsvoorutopieënvanvredeenhoop.
Tegendeblindehaatin Noord-lerlandzingen 'ThePolice'inhunjongste
LP:'There mustbe an invisible sun'ls.

15 Veelze% endinverbandmetwathierbovengezegdisoverKandinskyende
metafysicavandeBewegingisoverigensdetitelvandeze LP:TheGhostin the
Machine.

Jan Koenot/RtyckagainstReligion

Ookvoorrockgeldtdatgoedemuziekinontvankelijkheid wordtgeboren.

Ontvankelijkheidverondersteltechtereendynamischetijdsopvatting.In
de cyclische opvatting wordthetnu-momentalspureactualiteitbeleefd.
Actueelishetogenblik datnu gebeurtenstraksreedsverouderdis.Indeze
visieisde mensaangewezen op deafwisseling van de mode en de steeds

wisselendesensatie.Rockwordtdanjuistzofascinerendomwillevanzijn
vermogen om door ritme en klank als het ware een dilatatie van het
ogenblik te bewerken,waardoorverleden en toekomstvervagen en het

nu-momentalomvattendwordt:'(Rock)estunefaçonderêver,denepas
envisagerl'avenir vraiment,de ne pas s'imaginerplusvieux'l6.
H etindividu datmeegezogen wordtdoordecyclische beweging van het
wielals een in zich gesloten,zelfvoldaan,'uitzichtloos'gebeuren,want

zonderandereoorsprongofanderdoeldan zichzelf,wordtop zi
jn eigen
bestaan teruggeworpen en sluitzich op binnen zijn eigen genots- en
verbeeldingswereldje.Hetnarcisme,datvolgensChr.Lasch onze westersesamenlevingbepaaltl7,iswellichtnietsandersdandeweerspiegeling
en consequentie,op hetvlak van hetindividueleleven,van hetnarcism e

van hetWiel,datin decyclische geschiedenisopvatting de tijd als een
continue beweging en eeuwige wederkeerkenmerkt.W ordteen beschaving nietvanzelfnarcistisch wanneer,zoals volgens Dorothee Sölle in
onze beschaving gebeurt,'de cyclische geschiedenisopvatting de over-

hand (krijgt)op deeschatologisch-doelgeHchte'l8,wanneergeenandere
m etafysica meer erkend wordtdan die van de Beweging?

ln een eschatoloésch-doelgedchte visie echter wordthetnu-momentniet
alsactualiteitofsensatie,maaralstegenwoordige/## beleefd.Terwijlde
gesloten,cyclisch-autarkische tijdsopvatting de mens verengttot een
narcistisch wezen,bevordertdeopen,dynamische visiehetzoeken naar

eenzinendeactieveverwachtingvaneenuiteindelijkevervulling.Tegenoverdemythe van deritueleherhaling staatdemystiek van deontvanke-

li
jkheid.Nietvooreeneeuwig-eindeloze Beweging isdemensgeboren,
maar voor een eeuwig-vervullende liefde geschapen.Een houding van

hoop en ontvankeli
jkheid die ook een musicuskan inspireren.Zoals
bijvoorbeelddejazzcomponistMilesDavisbeli
jdt:'1lovetomorrow'
Een gelovige,eschatologischelevensvisiedie ook in rock eenuitdrukking

16 lnterview metdeFransegroep 'Bijou'(LeMonde,26febr.1981).
l7 Chr.Lasch,TheCultureofNarcinism.Americanf-t/'
ein:7aAgeofDimi-

nishing Expectations.Nodon,N.Y.,1978.
18 D.Sölle,KieshetIeven,Ten Have,Baarn,1980,p.18.
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kan vinden.Rock kan godsdienstige muziek worden.In 1978 voerde de
groep E.elaCraigeen meertalige rockmisuitop hetInternationale BrucknerFestivalte Linz.In Brugge vond op H emelvaartsdag,28m ei1981,de

premièreplaatsvanDonaNobisPacem,eenrockmisvanThijsvanLeer.
Ook door middel van typische rockelementen kan een godsdienstige

boodschapopeengeloofwaardigewijzewordenvertolkt.Maardanmoet
dezem uziek welvan een aantalsacraal-religieuze componenten worden

gezuiverd.Maarwiezou in staatzi
jndejuistetoedrachten deverdere
ontwikkeling van een zo complex cultuurgegeven te voorspellen?
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H et A rabisch-lsraëlisch connict
L.L.S.Bartalits

Deonderhandelingen die moeten Ieiden toteen algemeen acceptabelerege-

Iing van hetMidden-oosten-connictzijn,na de verkiezingen in de VerenigdeStaten en Israël,weerin een stroomversnelling terechtgekom en.In
ditartikelwordtvooralaandachtbesteed aan watoverhetalgemeen alsde
kern van het M idden-oosten-connict wordt gezien: de kwestie van het

Palestijnsenationalisme.Voortskomen enkeleandere essentialia van dit
consictaandeorde,namelijkdehoudingvandeW esteuropeseIandenende
Verenigde Staten.Tenslotte worden zowelde huidige Israëlische politiek
geanalyseerdalsdeweigering van deverwerpingsfront-staten om hetFahdplan te bespreken.

Vredesstrategie
ln hetMidden-oosten vindtthanseenweergaloosprocesvan desintegratieplaats.Hetgebiedishettoneelvan cov ictenen alarm erendepolitieke
en sociale spaùningen.ln veellanden van het M idden-oosten is een
nieuwe intelligentsia in opkomst die hetreligieusfanatism e probeertte

begrijpen en zich realiseertdatalleen politieke veranderingen een eind
kunnen maken aanderampzaligesituatiediethansinhetgebied heerst.ln
de globaal-strategische conceptie van W ashington speelt het M idden-

Oosten een uiterstbelangrijke rolmaardaarbij staan de belangen van
Israëlnietop deeersteplaats.Ook alsdeVS onderpresidentReagan aan
de versterking van de welvaartvan Israëlzullen meewerken,dan zalhet

tochniettevermi
jdenzijndatzijbandenmetanderelandeninhetMiddenOosten aangaan. Israëlzou derhalve - naast de handhaving van de

betrekkingenmetdeVS- moetentrachtenhetvertrouwenvanzijnburen
te winnen en naar samenwerking methen moeten streven.

Dankzijdeondertekeningvanhetlsraëlisch-Egyptischverdragbestaater
een eerste formeelprecedentvoor Arabieren en Joden om in vrede te
leven.Deoorlogen en confrontatiesdiezich thansin deArabischewereld
voordoen - Iran-lrak,Noord-lemen-zuid-lemen,M arokko-polisariohebbenafc/ltem akenm ethetbestaan vanIsraëlofdelsraëlischepolitiek.
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Voorde Arabischelanden isvredeeen misschien nog dwingendernoodzaak dan voorlsraël.
Een uitgebreidevredesstrategiezou gebaseerd m oeten worden op zekere

prioriteiten.Vanzeergrootbelangbli
jftderelatietussenEgypteenlsraël.
lsraëlzou tevenshetuiterste moetendoenom andere statenin hetgebied

tebewijzen dathetvredesproceseenpermanenteenproduktieve ondernemingis.Een tweedeprioriteitzou moeten zijn dePalestijnsekwestie
gezamenli
jkz6teregelen,datdestabiliteitendevredeopeenpermanente
basisgegarandeerd worden.lsraëlm eentdeinternationale gemeenschap
ervan te kunnen overtuigen datde oplossing van hetprobleem schuiltin

een Jordaans-palestijnsestructuur,voorzienvaneen eigenregering,die
aan lsraëlveilige grenzen verzekert.lsraëlis gereed daaroverte onder-

handelen metJordaniëendePalestijnen,samen ofapart,op voorwaarde
echterdatdeze partijen tevoren garanderen datzi
j hieraan willen mee
werken.Tussen Jordanië en lsraëlbestaateen wederzi
jdse alankeli
jkheid: men denke hier slechtsaan de scheepvaart in de Rode Zee,de
ontwikkeling van de havensteden Eilaten Akaba,hetluchtruim en de

ontginningvan potasbijdeDodeZee.Koning Hoessein zalnieteeuwig
zijnhardnekkigehoudingtegenlsraëlkunnenhandhaven.HetisJordanië
en nietalleen lsraël- datuiteindelijk moetbeslissen overoorlog en
vrede.De laatstebeslissende stap zou een gemeenschappelijk initiatief
van Egypte,lsraëlen Jordanië kunnen zijn,gesteund door zowelde
-

Verenigde Staten alsEuropa.

V olgende stap
Zolang de W est Bank in het Israëlisch nationaalveiligheidsbeleid de

belangri
jksteplaatsinneemt,kan men geen duurzamevredeinhetM idden-oosten bereiken.Een nieuw Israëlisch veiligheidspakket- datde
terugtrekking uithetgebied mogelijk moet maken - zou volgens de

AmerikaanS.Feldman(ForeignAffairs,59(1981)nr.4)opvierbeginselen
gebaseerd moeten zi
jn.
1)lsraëlzouintegraalmoeten deelnemenaandepogingen van hetWesterse bondgenootschap om de W esterse belangen in de Perzische Golf
veiligtestellen.Potentiëletegenstandersvanlsraëlkunnendan voorzien,
dateen aanvalop lsraëlzou leiden toteen directe confrontatie metde
alliantie.Overdeze nieuwero1vanIsraëlin hetsysteem vanhetW esterse
bondgenootschap kan men hetvolgende opmerken :
-

krachtenszijn geograsscheligging,interne stabiliteit,volkomen be-

L.L.S.Bartalits/sc/Arabisch-lsraëlischc/a/cïc/
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trouwbaarheid enhoogwaardigestrijdkrachten heeftIsraëlhetW esterse
bondgenootschap veelte bieden ;
stationering op grote schaalvan buitenlandse troepen in lsraëlm oet
vermeden worden, daar in een land met een geringe bevolking enige
duizenden buitenlandse soldaten de sociale structuur van de staat al
kunnen ontredderen ;

Amerika'sRapidDeploymentForce(RDF)zalzeerwaarschijnlijkniet
effectieffunctioneren vöördetweedehelftvandejaren tachtig.Daarde
Westersebelangeninhetgebiedalvéördietijdgevaarkunnenlopen,zou
zo'n interim-RDF,bescheidenerin opzetmaart,och bekwaam totdirecte

actiein hetGolfgebied,nietoverbodig zijn.
2)Ermoeten veiligheidsmaatregelenop deW estBankwordengetroffen
voordeperiodenàdeterugtrekking.Zo zou o.a.deintroductievanzware
wapensdoorArabischelegersin de W estBank moeten wordenverboden

endestationeringvan lsraëlischeradarsystemen,raketten en dergeli
jke
moeten worden toegestaan.

3)Opinternationaalniveaumoeteenpogingondernomen wordenom de
economischeontwikkelingvandeWestBankenhaaralankeli
jkheid van
lsraëlen demeerpro-Westerse Arabische statenzoveelmogelijktebevorderen.DitkanopdepolitiekvandeWestBank-leiderseenbelangrijke
invloed hebben.daarde sociale,politiekeen economische belangen van

olieri
jke staten (zoalsbv.Saoedi-Arabië)eveneensgediend zijn metregionale stabiliteiten de verzaking aan geweld.

4)lsraëlzou uitdrukkeli
jk tot(een beperkte)kernbewapening moeten
overgaan,voldoendeom e1kdoelin Arabischestatentebedreigenen aldus
de Arabische staten 'afte schrikken'.Zelfsindien de Arabische staten
nucleairewapensverwerven,zou hetafschrikkingsevenwichttoch in het
voordeelvan lsraëlwerken.Hetzou lsraëls buren kunnen weerhouden
van hetvoeren van beperkte oorlogen,uitputtingsoorlogen en guerrillaactiviteiten.

Een dergelijk veiligheidspakketzou hetstrategisch belang van de West
Bankzo sterk verm inderen datIsraëldeArabische souvereiniteitoverde

gehele West Bank kan erkennen;en Zch kan temgtrekken uitbi
jna het
gehelegebied.Daaroverzou,om te beginnen,degedetailleerde strategische dialoog moeten gaan tussen de topleiders van de VS en lsraël.Er

zoudenwederzi
jdseafsprakenmoetenkomenoverdriecentralekwesties:
1. De opbouw van hetnieuwe nationale veiligheidspakketdatlsraëls

terugtrekking uitde WestBank mogelijk moetmaken,en een discussie
overdemaatregelendie nodigzi
jn om Europeseenpro-W esterseArabischesteun voordatpakkettekrijgen.
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2.Depolitiekestappendienodigzijnom toteenmeeruitgebreidMiddenOosten-akkoordtegeraken:du rtoebehoortdevraagopwelkewijzeeen
PalestijnseofJordaansepartnerkan toegelaten worden.
3. Een oplossing voorde kwestie-leruzalem :men zou streven naareen

blijvende eenheid van de stad,terwi
jlmen toch een zekere mate van
Arabischejurisdictieoverbepaaldedelenvandestadzoutoestaan.Indie
context zouden de fundam entele religieuze belangen van de verschil-

lendeparti
jen behartigd kunnen worden.
Slechtsalslsraëldesteunvanzi
jn- totnogtoe- trouwstebondgenoot,
de Verenigde Staten zou hebben verworven betreffendedeze drie kwes-

ties,zoueenbeginkunnenwordengemaaktmetdemoeili
jkewegnaareen
uitgebreide regeling voorhetM idden-oosten.

Palestijnseentiteit
Een oplossing van hetPalestijnse probleem li
jktnog steedseen onbereikbaredoelstelling.Aangezien de stichtingvan een onal ankelijkePalestijnsestaatvoorlsraëlnietalsoplossinginaanmerkingkomt,denktmen
vooralaan devorming van een autonomePalestijnse 'entiteit'innauwe
samenwerking metJordanië.

Israëlen Jordaniëzijnbeidegekanttegen eenonalankelijke Palesti
jnse
staat.Hetautonomieplan,beschreven in deAkkoorden van Camp David

biedtdaarom betereperspectieven,aangezienhetdePalestijnendemögelijkheidverschaftom eeneigeneenheidenbestaanoptebouwenendeze
voortdurend te versterken,waardoorzi
jeen grotere mate van onalankeli
jkheidtenaanzien van zowelJordaniëalsIsraëlkunnenverwerven.
In dejaren 1947-1949 raakten de Palestijnen oververschillende staten
verspreid :150.000 in Israël,750.0* in Jordanië en ongeveer300.* 0 in
Libanon, Egypte en de Perzische Golfstaten. Pogingen van het Has-

jemietisch bewind in Jordanië om depasverworven westeli
jkeJordM noevergeheelin hetJordaanse koninkri
jk te integreren,stuitten op het
Palestijnsverzetdatindejaren 1956en 1957eenhoogtepuntbereikte.Het
JordaanseHasjemietischebewind wistzichechterstaandetehouden,en
ontvingzelfsin enkelegevallen steun vu Israël.Op dewestelijkeJordnnnoeverontstond dan in dejaren vijftig hetideevan eeneigen Palestijnse
entiteit,in verzettegen zowelde JordMnse Hasjemieten en lsraël- als
hetaanvankelijk Britse nadien Amerikaanse- imperialisme.Doorde
Arabischenederlugindejuni-oorlogvan 1967endeopkomstvanAl-FatahindeGazastrookeninBeiroetwerddandebevrijdingvanPalestinahet

centralethemainhetstreven naareen Palestijnseentiteit.Ondankswe-

L.L.S.Bartalits/s c/Arabisls
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zenli
jkeverschillenhebbenIsraëlen Jordaniëin hetverleden een aantal
malen besprekingen met elkaar gevoerd en zelfs samengewerktop bepaaldepunten.M aarnade conferentie van Rabatin 1974 waarop dePLO

alsenige vertegenwoordigervanhetPalesti
jnse volkdoordeArabische
landen was erkend en na de verkiezingen van 1976 op de door Israël

bezettewesteli
jkeJordaanoever- eenonverwinningvoordePalestijnse
nationalisten en PLo-sympathisanten - zag de Jordaansekoning H oes-

seinzichgenoodzaaktom onderhandelingenmetlsraëloverdePalestijnse
kwestiezonderdeelnamevan de Palestijnen zelfstop tezetten.
Ook Israëlheeftongewild bijgedragen tothetontstaan van eenpolitiek
kadervan een Palesti
jnsebestaanseenheid:debetrekkelijkliberalepolitiekten aanzienvan debezettewestelijkeJordaanoeverti
jdensderegeringsperiodevan de Arbeidersparti
jleiddetoteen verzwakkingvan het
Jordaanseelem entten gunstevanhetPalesti
jnse.DegekozenPalestijnse
burgemeestersvan eenaantalstedenopdewesteli
jkeJordu nover(onder
meerNabloes,RamallahenHebron)vormdengeleideli
jkdekernvaneen
nieuwe Palestijnsepolitieke elite,die doordeIsraëlischenederzettingspolitiek onderBegin alsmaarradicalerwerd.Dank zi
jeconomischeen
tinanciëlesteun van o.m.deArabische oliestaten werden dePalestijnse
burgemeestersop dewestelijkeJordaanoeverook in datopzichtminder
alankeli
jk van zowellsraëlalsJordanië.
DeontwikkelingenopdewestelijkeJordu noevergedurendedeafgelopen
jaren hebben duidelijk aangetoond dateen eigen Palesti
jnse entiteitopnieuw een realiteitis.Een gematigderopstelling van IsraëlinzaketerritorialekwestiesenJeruzalem zou Jordanië wellichtkunnen bewegen om de

onderhandelingen metlsraëlte heropenen,terwi
jlde Palestijnen zich
daarbijzouden kunnen aansluiten wanneerzijtothetinzichtkomendat
een zelfstandige Palesti
jnse staatnoch voorIsraëlnoch voorJordanië
acceptabelis.Alleen op dezewijzekan een duurzameregeling worden
bereikt,waarin de realiteit van de entiteit wordterkend en bevestigd
zonderdatbeide buren ze alseen bedreiging ervaren.

Jordaanse optie
DeoplossingvanhetPalesti
jnseprobleem ismetdeondertekeningvande
Akkoorden van Camp DaviddoorIsraëlen Egypte nauweli
jksdichterbi
j
gekomen.Tussen beidelanden bestaatverschilvanmening overdePales-

tijnse autonomie op de westeli
jke Jordunoeveren in de Gazastrook en
overJeruzalem.Bovendienzi
jndeVerenigdeStatenernogsteedsnietin
geslaagdom Jordaniëtebetrekkenindebesprekingenoverdekwestievan
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dePalesti
jnseautonomiezoalsdatindeAkkoordenvanCampDavidwas
voorzien.Maarde ontwikkelingen van dejaren zeventig hebben een
Jordaanse deelname aan hetvredesprocessteedsminderwaarschijnli
jk
gemaakt.Nadathetplan van koning Hoessein vooreen Verenigd Ara-

bisch Koninkri
jk - gelanceerdop l5maartl972- gestrand wasop het
verzetvan Israël,de PLO en de meeste Arabische staten,gaf koning
Hoessein tenslotte geheelde pretentie op de vertegenwoordigervan de

Palesti
jnentezijn.lnoktober1979tradhi
jzelfsvoordeVerenigdeNaties
opa1swoordvoerdervandeArabischeafwi
jzingvanhetEgyptisch-lsraëlische vredesverdrag.
De speelruimtevan deJordu nsekoningin hetIsraëlisch-Arabische-con-

oictistrouwensbeperkt.Ondankseen aanzienlijke uitbreiding van de
landbouwproduktie,de ontwikkeling van een eigen industrie en de groei

van hettoerisme,bli
jftJordaniëeen kleinland metbeperktenatuurlijke
ri
jkdommen (vooralfosfaat,verdernogasfalt,koperen potas),datvoor
zi
jneconomischeontwikkelingvooreenbelangri
jkdeelathankelijkblijft
van degunstenvan deri
jkeoliestaten van hetMidden-oosten.Ook op
politiek gebied is de positie van de Jordaanse vorst niet alte stevig:
Jordaniëbehoorttothetblok van de gematigde Arabische monarchieën,
datm omenteelisverbonden metlrak,zonderdatheterin isgeslaagd om

hetantagonismevan dekantvan Syriëen dePalestijnen weg tenemen.
Bovendien dientmen te bedenken datTransjordaniëin detijd van het
Ottomaanseri
jkvanuitDamascuswerdbestuurdendathetgrootstedeel
vanzi
jnhuidigebevolkingvanPalesti
jnseaAomstis.Enlaatmenbovenal
niet vergeten dat de PLO van Yasser Arafat nog steeds twee sterke

troeveninhandenheeft:zijnpopulariteitindeArabischepubliekeopinie,
enhetgemeenschappeli
jk belangdatâlleArabische staten hebbenbi
jde
sitchtingvaneenPalestijnsestaatop dewesteli
jkeJordaanoevereninde
Gazastrook.

Wellichtisdeti
jdaangebrokenom viaanderewegennaareenoplossingte
zoeken.Deideeënvandelsraëlischeoud-ministervan buitenlandsezaken

Abba Eban (uiteengezetin Neqs'Outlook,lfebruaril980)bieden misschien enigeaanknopingspunten.Aangezien alletotnogtoe onderzochte
voorstellen van een definitieveregeling van degrenzen in Judea-samaria
enin de Gazastrook- volledigeintegratieindestaatlsraël,vestiging van

eenJordaans-palesti
jnsestaatofstichtingvaneenzelfstandigePalestijnse
staat,los van Israëlen Jordanië - op onoverkomeli
jke bezwaren van
beidekantenzi
jngestuit,pleittehijvooreensamenwerkingsverbandnaar
Benelux-modeltussenlsraël,Jordaniëeneennieuw tevormenPalesti
jnse
staat.Ondanksallerleibezwaren die hierongetwi
jfeld aan kleven,ver-
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dientdeze suggestie niettemin een zorgvuldige en serieuze bestudering.
Het Midden-oosten-coniictbestaatuittegenstellingen op drie verschil-

Iendeniveaus:op plaatselijk niveau tussen lsraëlen de Palestijnen;op
regionaalniveau tussen dejoodse staaten deArabische landen;en op
internationaalniveautussendebeidesupermogendheden.Deplaatselijke
enregionaleparti
jenhebbendekeuze:ofwelzichverbindenmetéénvan
de supermogendheden,ofwelzoeken naar een weg die de invloed van
beide supermachten in hetM idden-oosten neutraliseert.De tweede mo-

gelijkheiddientineIkgevalmeerhetbelangvandevolkenvanditgebied,
aangezien alleen Iangsdiewegeen duurzame vredein hetM idden-oosten
kan worden bereikt.

De VS voor en m et Reagan
DenieuweAmerikaanseregeringheeftzichvanmeetafaan gedistantieerd
van hetM idden-oosten-beleid van de regering-carter,dievooreen groot
deelgebaseerd wasop hetzo geheten BrookingsRapport.Voorop staan
thansde problemen rond de olieen de Perzische Golfen de Hvaliteittussen

desupermachten,terwijldePalesti
jnsekwestievanondergeschiktbelang
wordtgeacht.ln die contextvindto.m.dezogenaamde HasjemietischJordaanseoptieveelbi
jvalindeVerenigdeStaten.Dezeoptiebehelsteen
combinatievandeautonomieformulevanCamp Davidm ethetplanvande

Arbeiderspartij:eengemeenschappelijk Jordaans-lsraëlisch bestuurvan
dewestelijkeJordaanoever.Deverschillendevariantenvanditplanhebbenallegemeen,dat- inafwi
jkingvandevisievanBegin- eengroterol
wordttoebedeeld aan Jordanië methetoog op de onderdrukking van het

Palesti
jnsenationalisme.Erwordtdaarin geenaandachtbesteed aan de
Palesti
jnenin dediaspora.
HetisweIzeker,dathetLikoedblokmiktop deuiteindeli
jkeannexatie
va
n
de
Wes
t
Ba
n
k.
Ma
a
r
de
Pa
l
e
s
t
i
j
n
e
n
be
k
l
a
g
e
n
z
i
c
h
e
rover,datde
'
autonomie'van Camp David slechtsbehelstdataan een/'t/t'/fc van het
Palestijnsevolk eznhxlctievanzijnrechtenwordtbeloofdinzznhxlctie
van zijn thuisland.Hetnationale rechtop zelleschikking wordtniet
erkend,terwi
jllsraëlzi
jnvetokan uitsprekenovereIktotstandgekomen
akkoord.

De'Hasjemietisch-lordaanseoptie'heeftalgroteweerstandgewektinhet
M idden-oosten en onder Am erika's Europese bondgenoten.M en stelt,

dateen oplossing van de Palesti
jnse kwestie ondenkbaariszonderinstemming van de PLO,die wordterkend aIs de enige wettige vertegen-

woordigervan hetPalesti
jnse volk.
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Een uitweguitdepolitiekeimpasselijktechtermogeli
jkviaeentransformatievande'Hasjemietisch-lordaanseoptie'ineen'Palestijns-lordaanse
optie'.DitalternatiefvoorzietineenPalestijnsestaatmetdeeerstebeginselen van soevereiniteitnaastsubstantiëleeconomische en culturelebanden m et Jordanië - en tenslotte ook met Israël.Deze optie zou een

haalbare kaartzi
jn in Israël,de Verenigde Staten,Egypte,Jordaniëen
Saoedi-Arabië.Voortszouden alle partijen vermoedeli
jk akkoord gaan
meteen onderhandelingspartner,die zowelnamensJordaniëaIsde PLO

zou optreden.Hetisessentieel,datin de ogen van de Palestijnen voldoendepolitiekeuitdrukking wordtgegeven aan hetPalestijnsenationalisme.Hetkan nu eenm aalniet worden ontkend,datde PLO de beli-

chamingisvanditPalestijnsnationalisme.En nu demeestepro-AmerikaanseArabischeIanden en dekern vande PLO zelfbeweren - watnog

steedsbewezenmoetworden- datzi
jbereidzi
jnderechtmatigheidvan
Israël als staat te aanvaarden,zouden de Verenigde Staten,Israël en
Jordanië de sprong moeten wagen en m oeten terugkeren naareen alomvattende benadering van hetMidden-oosten-connictin de geestvan het
Brookings Rapport ondanks de daaraan verbonden risico's en consequenties.Verm eldenswaard isoverigens,datdeAmerikaansepublieke

opiniehetPalesti
jnse nationalismein toenemende mate steunt.
HethuidigeAmerikaansebeleidgeeftaanleidingtotgrotezorg:zo bli
jkt
ministervanbuitenlandsezakenHaigvoornameli
jkdooreengeopolitieke
IensnaarhetMidden-oostentekijken,heefthijhogeverwachtingenover
de vestiging van een strategischeconsensus,en wi
jstalleserop datde
Palestijnsekwestiedoorderegering-ReaganopdeIangebaangeschoven
werd.

HetAmerikaansebeleidtenaanzienvandepalesti
jnenenhetArabisch-lsraëlisch-contlict was alti
jd de resultante van de combinatie van een
geopolitieke,een binnenlandseen een regionalevariabele.Kreegeen van
dezevariabelendeoverhanddanresulteerdedatineen irrelevantofslecht

buitenlandsbeleid.Sindsheteind van dejaren veertigwerdhaastalti
jd
prioriteitgegeven aan de binnenlandse ofgeopolitieke variabelen en verdween deregionalevariabelenaardeachtergrond.Vandaardateen eerste1
stap naareenverbetering van hetbeleid deopwaarderingvanderegionale

variabeledientte zijn.Totdie regionalewerkeli
jkheid behoort:dathet
Palestijnseprobleem nauw verwevenismeteenaantalanderekwestiesin
de Arabische W ereld zoalshetArabisch-lsraëlisch conoict,interne veranderingen en instabiliteit,de oliepolitiek,de onderlinge betrekkingen en
de betrekkingen metde buitenwereld.Hetontbreken van een oplossing

voorditprobleem wasde belangri
jkste factorvoorhetmislukken van
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pogingen totmilitaire samenwerkingtussen hetW esten en de Arabische

Wereld sinds 1950 (Bagdad-pact,Eisenhower-doctrine).MinisterHaigs
ideeën over de vestiging van een strategische consensus moet als de
zoveelste variantop ditstreven worden beschouwd,die evenmin enige
kanstotslagenheeft.Hetiseenillusietemenendatmetdestatusquo van
Camp David te leven valt,omdatdie gewoon niet bestaat.Binnen het
kadervanCamp Davidisdesituatieindebezettegebiedentengevolgevan

de lsraëlische kolonisatiepolitiek intussen zodanig gewi
jzigd,datelke
fysiekebasisvooreenPalestijnseregelingdreigtwegtevallen.Geenenkel
Arabisch land - Egypte incluis - kan zich methetidee van een permanentverliesvan de bezette gebieden verzoenen.

YBfOPZ
Sinds 1973 kan men spreken van een groeiende eensgezindheid onderde
negen lidstaten van de Europese Gem eenschap ten aanzien van hetM id-

den-oosten-coniict.Hetblijftechterdevraag ofdeinvloedvanEuropa
op hetvredesproces weIisversterkt.

Frankrijk wilgraag in hetMidden-oosten op hetstrategische vlak een
bem iddelende rolspelen tussen Oosten W esten op economisch gebied

tussenNoordenZuid.Sindsl973werddeolieeenbelangri
jkefactorinde
Franse politiek.HoewelFrankri
jk hetbestaansrechtvan Israëlerkent.
heefthetals eerste Europese natie in 1967 speciale betrekkingen aangeknooptmetdeArabischewereld,watinconcreto betekende:verkoop van

wapens.Frankrijk beklemtoontvoortsondereen zekervoorbehoudhet
rechtvandePalestijnenopeeneigenvaderlandenisvoorstandervaneen
alomvattenderegelingvan hetconiict.Hetlandsteltzich gereserveerd op
tegenoverdevredesinspanning van Amerikaen Egypteen staatsceptisch

tegenoverdepolitiek van premierBegin.Frankri
jk zou graagde EuroArabische dialoog en de Euro-Afrikaanse sam enwerking zien uitgroeien
toteen trilaterale samenwerking tussen Europa,Afrika en het M iddenOosten.
De politiek van deDuitseBondsrepubliek wordtnog steedsbepaald door

deuitzonderlijkerelatiemetde staatlsraël.De Bondsregeringkoestert
weinig pretenties ten opzichte van de regio en scheidt politieke stel-

Iingname van economische belangen.De laatstejaren isde steun aan
lsraëlverminderd.De Bondsrepubliek staatechterpositieftegenoverde

AkkoordenvanCamp David endeinitiatievenvanwi
jlen Sadat.Daarentegen neemtde Bondsregering,evenalshetVerenigd Koninkrijk,méér
afstand van de PLO dan Frankrijk.De laatste tijd isde W estduitsedi-
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plomatie dynam ischergeworden en heeftzelfseen opening gemaaktnaar
deArabische W ereld.Naarmateechter'Auschwitz'verderterugweek en
de oliecrisisopdoemde,raakte de politiek van de Bondsrepubliek steeds

meerop dezelfdegolnengtealsdie van Frankijk.
HetVerenigdKoninkrijkneemteentussenpositieintussenFrankri
jkende
Bondsrepubliek.Alsedgenaam vaneen koloniaalverleden voerthetland
een pro-Arabische politiek,die heteiland geen windeieren heeftgelegd.
Hetbeleid van de Engelsen wordtechtervooralbepaald doorde banden

metAmerika en zi
j steunden con amorede reisvan wi
jlen Sadatnaar
Jeruzalem en hetAkkoord van Camp David.OverigensgaatEngeland uit

van hetIegitiemerechtvan dePalesti
jnen op een eigen thuisland.
Tussen 1973en 1978zi
jndeverklaringenvandeEuropeseGemeenschap
overde Palesti
jnsekwestie enhetvredesprocesin hetMidden-oosten
duideli
jk geëvolueerd.Deaanvankelijke grote waardering voorhetAkkoord van Camp David werd laterafgezwakt,terwijlde Ianden van de
Europese Gemeenschap het lsraëlische nederzettingenbeleid veroordelen.Bovendien pleitm en vooreen alomvattende regeling van hetcontlict.
De Euro-Arabischedialoog heeftweinigconcrete resultaten opgeleverd :

hi
jwerdzelfsvanArabisch'
ezi
jdegebruiktom pressieuitteoefenenopde
Europese gesprekspartners.De Zesdu gse Oorlog gecombineerd m etde

economische realiteit(alankeli
jkheid van de olie-bevoorrading)heeft
langzamerhandeenverwi
jderingteweeggebrachttussenEuropaenlsraël,
terwijltegelijkerti
jd dePalestijnsezaakmededoordehoudingvan presidentCarterwinstboekte.H etisolem entvanlsraëlw erdnogvergrootdoor

deogenschijnli
jketegenstellingtusseneengoedwillendepresidentSadat
en een onbuigzam e premier Begin.
De Verenigde Staten zouden thans in het lichtvan de dreiging van de
Sovjetunie een versterkingvan de Europese nnnwezigheid in de Perzische
Golfop prijs stellen.Europa kan echter slechts een beperkte invloed

uitoefenenin hetMidden-oosten:militairishetalankelijk vandeVerenigdeStaten en economisch van deolieproducerendeArabischelanden.
OnlangsconfereerdendeArabischeleidersinFez:op deagendastondhet
plan van prins Fahd dat een radicaalandere oplossing beoogtdan de
Akkoorden van Camp David.De topconferentie werd een m islukking,
omdatdeleidersvandeverwerpingsfront-staten weigerden hetFahd-plan
te bespreken.IsraëlheefthetFahd-plan eveneens verworpen,maar het
werd goedgekeurd doorministerCarrington als voorzittervan de Euro-

pese Gemeenschap (in 1981)én doorArafatalsleidervan dePLO.De
Saoediarabiërs hebben een ietsje duideli
jkergemaaktdathun plan er-
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kenning van lsraëlimpliceerde.Maarde lsraëliërszi
jn - nietzonder
reden - schizofreen op hetpunt van die erkenning: weigering wordt

beschouwdalseenbewi
jsvan eeuwigevi
jandschap,maaralserkenning
wordtverleendstellen zedathetanderevolkenniettoekomtteoordelen of

de Israëliërs weleen natie zijn.Maareris meer.Sinds 1967 washet
Israëlische beleid gerichtop de integratie van de W estBank in heteigen
territorium ,totwelhaasteen annexatie toe.M ochtde enige voorwaarde
waarop Israël Europese troepen in de vredesm acht aanvaardt de stil-

zwi
jgendeerkenningvandezeclaim zijn,danonderwerpendezetroepen
zich aan een voorafgaande verplichting,die niet in Camp David was

voorzien.Erzijntrouwensgenoegtroepenuitde VerenigdeStaten,Latijns-AmerikaenFijitehalenvoordevormingvaneenvredesmacht,zodat
althans datdeelvan hetCamp David-akkoord kan uitgevoerd worden.

Washington verwelkomdeaanvankeli
jk voorzichtighetSaoediarabische
vredesplan.M aarnu dringen deAmerikanen- onderzwarediplomatieke

druk van Jeruzalem - er bijde Europese Gemeenschap op aan elke
verwi
jzingnaardeverklaringvanVenetiëinverbandmetdevredesmacht
tevermijden.DelandenvandeEuropeseGemeenschappengavenechter
ten antwoord datelkeinzetvan Britse,FranseofW estduitse enz.troepen
geplaatstdiende te worden in het 'algemene kader'van de W esteuropese
M idden-oosten-politiek,datwilzeggen de verklaring van Venetië.
Hetwemeltvan ironieën.HetwasW ashington datEuropese deelneming

aan een Sinaï-vredesmachtverlangde.Hetkreeg aanvankeli
jk geen gehoor,hetminstinLondenenPari
js,maardetragischedoodvanpresident
Sadatovertuigde de Europeanen van de noodzaak van een gebaarvoor

presidentMoebarak.Nu richten depi
jlen van deArabischekritiek zich
vooralop Lord Carringtons verklaring in naam van de Europese Gemeenschappen.De grootste ironie isdatEgypte en lsraëlgeen behoefte
hebben aan Europese troepen in de Sinaï:hetcruciale elementvan de

vredesmachtbli
jfthetAmerikaanse.
Hetrisico van vrede sluiten

lsIsraëlbangvoorvrede?IsdetijdvoorIsraëlischeconcessiesvoorbi
j,
zoalsderegering-Beginherhaaldeli
jkzegt,nuhetWesteninteressetoonde
voorhetSaoedische vredesplan?
Ditsoortvragen worden steedsmeerin deVerenigdeStaten en in W estEuropa gesteld,meteen ondeloon van toenemende ergeY s over lsmëls
'halsstarrigheid'.Die wordtnogaleens verklaard door een soortangstneurose van lsraël,een pathologische geestesgesteldheid,waarop elke
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rationele benadering van hetprobleem helemaalgeen vatzou hebben.
M enkan echternietzo simpelstellen wàtlsraëlsgeestesgesteldheid thans

is.Deresultatenvandejongsteverkiezingentoondenaandatdenatiediep
verdeeld is over de buiten- en binnenlandse politiek. W at is dan het

werkeli
jkelsraël?Detwee grote slotdemonstratiesvan deverkiezingscampagne hebben datalleen maaronderstreept,maardaarin steektniets

irrationeels.lsraëlbli
jfteenuniek geval.Slechtsin hetgeval-lsraëlkan
men zich indenken dateen foutin hetbuitenlandsbeleid risico'sinhoudt

voorhetbestaanzelfvandestaat.Delsraëliërsenallejoden terwereld
kunnen daarin niets anders zien dan een continuering van die unieke

situatievanfysiekenhistorischgevaar,vande'Holocaust'.Maarjuisthet
besefvan dieuniekesituatiebehelstookeen erkenning van feiten dieecht

ennietteontkennenzi
jn,enhetwareirrationeeldienietteaccepterenals
mogeli
jkeelementen vanenigpolitiek initiatief.Datbesefhoeftniettot
een irrationele politiek teleiden,noch toteen weigering van alle concessiesen onderhandelingen.
W atlsraëlook doetofnalaatte doen,de risi
co'sbli
jven dezelfde:een
nieuwe Holocaust - zoals prem ier Begin nietnalaatbi
j herhaling te
zeggen.Doch slechtshetgebruik van de rede kan onszeggen ofnietnög

grotererisico'sverbondenzijnmetBeginsmomenteleniettotcompromis
bereide beleid.Begin zelfheeftooitde meeste concessies gedaan en de
grootste risico's genomen,door de aanvaarding van teruggave van de
Sinaïaan Egypte,alsquid pro quo vooreen vredesverdrag dat,ondanks

allemogelijkeverzekeringen,uiteindeli
jk toch maareen vodjepapieris.
Doorzijnhandelwi
jzeheeftBeginzelfbewezendathetgeli
jkstellenvan
een overlevingspolitiek meteen beleid van niet-concessiesa prioriniet

gerechtvaardigd is.WanneerBeginnuverklaartdatdeti
jdvoorconcessiesvoorbi
jis,dankandateenjuisteofonjuistebeslissingzi
jn;slechtseen
redeli
jk debatdaaroverkan aangeven waarde waarheid ligt.
Wi
jdenkendatdeti
jdvoorconcessiesenonderhandelennietvoorbi
jisen zo denkt ook de helft van het lsraëlische volk - en dat voorde

overlevingvanIsraëlnogaltijdcompromissenenhetafzienvanbepaalde
eisennodigzijn,zowelvanIsraëlischealsvanArabischezijde.Maarwi
j
menen ook datde huidigeverstrakking van lsraëlsbeleid in politieke en
niet in pathologische termen verklaard dient te worden. In feite heeft

Beginzowelgoedealsslechteredenen voorzijnbeleidvan 'geenconcessiesmeer'.Zijn ideaalbli
jft:van de sluipende annexatievan de bezette
gebieden- inclusiefGolan-hoogte- eenvoldongenfeittemaken.Wi
jen
anderen geloven datBegin ten onrechte meentdatdàtkan.M aarom de

premierervanteovertuigendatzijnwegdegevaarli
jksteis,zalhetW esten
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zichmeerbewustmoetenzi
jnvanderisico'svandeandereweg.Zelfshet
Saoedische plan duddenietopenlijk te zeggen datlsraëlerkend moet
worden,en hetbevatte eisen die de facto zouden leiden - indien als
geheel aanvaard - tot de vernietiging van lsraël. Niettemin was het
Saoedischeplan een stap in degoede richting,en zouden onderhandelingen daarovernietblindelingsdoorIsraëlverworpen m oeten worden.H et
W esten moetechterbeseffen datlsraëleen grotere behoefteaangaranties
heeften metname de W esteuropese regeringen zien datnietin.

MenkandeschadedieteFezisaangerichtmoeili
jkoverschatten.Uitde
snellemislukkingvandeArabischetopconferentieblijktdatdeArabische
wereld alsgeheelin geen enkele om standigheid hetbestaan van Israëlzal

accepteren.Erisdusvoorlsraëlgeenenkelestimulansom zijnbeleidtot
annexatievande WestBankteherzienofdeverhardingvan zi
jnbezettingspolitiektematigen.Debinnen-enbuitenlandsetegenstandersvanhet
Saoediarabische regime behoeven zich maarweinig propaganda-inspanningen te getroosten om datregime alswankelmoedig tegenoverde zio-

nistischevijandaandekaaktestellen.Enalsergeentoekomstisvoorhet
planvanprinsFahd,kanerevenmineenzi
jnvoorhetEuropeseinitiatief.
Hetismogeli
jk datdeArabieren spijtkrijgen van defoutdiezehebben
gemaakten dateen soortgelijk plan za1worden gelanceerd datbredere
instemmingkrijgt.Maardanzullendelsraëliërsnogsceptischergestemd
zijneninmiddelszalBeginhunvolledigegoedkeuringverkregenhebben
voorzi
jn verzettegen elkedialoog metdePLO.
H etplan van prinsFahd werd doordeEuropeseGemeenschap alstehard
voorIsraëlbeschouwd:hetvroeg een volledige terugtrekking van Israël

binnendezeerkwetsbaregrenzenvan 1967.MaareenPalesti
jnsestaatis
sindsdien een noodzakeli
jke componentgeworden voor elke MiddenOosten-regeling dat àlle staten van de regio binnen veilige grenzen in
vredezouden leven.Doorzichhiertegen teverzetten hebben Syrië,Libië

enbli
jkbaarookdeverdeeldePLO latenwetendatdeoorlogtegenlsraël
zalvoortdurentotlsraëlisvernietigd.Datisnatuurlijk eenonvervulbare
ambitie,althansinallevoorzienbaresituaties.ZelfsdeSovjetunieerkent
lsraëlalsjoodsestaatvoorjoodse mensen.
H etschandaalte Fez za1tenminstetweeconcretegevolgen hebben.Het

eersteisdatlsraëlzijngreepopdeW estBank verstevigt,hettweededat
deAm erikaansepubliekeopiniezichopnieuw achterlsraëlzalscharenten

nadelevandePalesti
jnen.Maarhetisnogtevroegom tezeggenhoeeen
en anderde verhouding tussen de staten in de regio en de Oost-W est-balans aldaarzalbeïnvloeden.

SaoediarabiëisaleenvoorzichtigeiirtmetdeSovjet-uniebegonnen.Het
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zou optimistisch zijn teverwachtendatdeSovjet-uniezichin dePalesti
jnsekwestiezalmengenmeta1senigdoeleeninternationaleregelingte
bewerkstelligen.Hetzounogoptimistischerzi
jnteverwachtendatAmerika de Russische intenties zo zou opvatten.

Europa'swoordenspelaangaande zi
jn deelnemingaan de Sinaï-vredesmachtli
jktnu mindernuttigdan ooit.NaFezverkeertpremierBegin in
een betere positie om verzettebieden tegen deEuropese formule.Camp

David isvoorlopig hetenige watoverbli
jft;Europa zou Israëlmoeten
helpen de Sinaïte evacueren volgens de term en van Camp David.De

redding van de Palestijnen,terechteen Europese prioriteit,lijktthans
eerdertevolgen op- dan voor? te gaanaan - vredesakkoorden tussen

Israëlen zijn buurlanden.Maarhetfiasco van Fez heeftweleen verschrikkelijk vacuùm geschapen.
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R utger K opland :E en plek is uitzicht op
vroeger, op Iater,op verte
Hilde Van Belle*

RutgerKopland,pseudoniem vanRudivandenH oofdakker,werd in 1934

in Assengeboren.Hi
jwerktalspsychiateraan deuniversiteitin Groningen.Hi
jisgetrouwd,heeftdriedochters,enwoontineenknusopgeknapt
hoevetjein Glimmen.Hi
jschreefeen brochure 'H etbolwerk derbeterweters'en een boek 'Een pilvoorDoornroosje',waarinhi
jzijn visieop
wetenschap,psychiatrieen de medische wereld uitwerkt.Van hem zi
jn
zesdichtbundelsverschenen:'Onderhetvee'(1966),'Hetorgeltjevan
Yesterday'(1968),'Allesop desets'(1969),'Wiewatvindtheeftslecht
gezocht'(1972),'Eenlegeplekom teblijven'(1975),'Aldiemooiebeloften'(1978)1.Deze laatstebundelbevatook een soortdagboek metde
veelzeggende titel'Overhetmaken van een gedicht'.
Harmonie
Hetgrasveld is natvan limonade
en kindertranen en ik de vader
zie toe hoe allesgaat
zoals hetgaatonderde zon
watkan ik daar nog m eeraan doen

dan diep in deborstkasmee-hoempajen
metbuurm ans piston

hijoefentvoorde harmonie
zi
jn eerste nummerditseizoen.
lnditgedichtuitdebundel'Onderhetvee'gaathetm aarineersteinstantie

om limonadedrinkendekinderenindetuineneenvaderdiemee-hoempajt
metbuurmanspiston.Hetenjambement(...limonade/enkindertranen...)
is Koplands geliefd procédé om onverwachte verbindingen totstand te

brengen.Eentweedesti
jlmiddeldathijgraaggebruiktisdeherhaling:'zie

* MetdankaanJ.Geritsvoorzijnmedewerkingaanditartikel.
1 Alleverschenenbi
jVanOorschot.
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toe hoe allesgaatlzoats hetgaat onderde zon'.De herhaling van gaat
benoemtde herhaling van deti
jd:erisnietsnieuwsonderdezon,alles

gebeurtaltijdopnieuw.Enwiezoudenkendatdebuurmandiezi
jn'eerste
nummer'inoefentopzijnpistondaaropeenuitzonderingzalmaken,wordt
doorde slotwoorden 'ditseizoen'terechtgewezen.Elke activiteitkomt
metdeseizoenen terug en misschien moetmen berustend aanvaarden dat
daarin de harmonie bestaat,zoals de dubbelzinnige titelvan hetgedicht
suggereert.

VoordeverdereevolutievanKoplandspoëzieishetbelangri
jktenoteren
datde ik-sguurin ditgedichttoeschouweris.Alshijactiefwordt,dan
beperktzijnactiviteitzichtothet'diepindeborstkasmee-hoempajen'.De
niet-betrokkenheid van hettoeschouwend ik verraadt machteloosheid,

maarmaaktook de weg vri
jvoorironie.lronie en afstand nemen gaan
samenzoalsblijktuitdetameli
jkveelvoorkomendeironischegedichtenin
de eerste bundels,o.m .hetbekende

Jonge sla
Alleskan ik verdragen,
het verdorren van bonen,

stervendebloemen,hethoekje
aardappelen kan ik metdroge ogen
zien rooien,daarben ik

werkelijk hard in.
Maarjonge slain september,
net geplant,slap nog,

in vochtigebedjes,nee.
(uit'Allesop desets')

IronieisvoorKopland hetmiddelom zi
jn sterkeemotionelebetrokkenheidbijalwathi
jmeemaakttecontrolerenenzelfsteontkrachten.Zijnars
poetica alsdebuterend dichtervinden we samengevatin hetgedicht

Lijsterbe%en
De dichtkunst beoefenen is

metdegrootstmogeli
jkezorgvuldigheid
constaterendatbi
jvoorbeeld
in de vroege m orgen

deli
jsterbessenduizendentranendragen
alseen tekeninguitdekindertijd
zo rood en zo veel.

(uit'Onderhetvee')

HildeVan Belle/sl//gcrKopland
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Het'metdegrootstmogelijke zorgvuldigheid constateren'za1een constanteblijven in delaterebundels,waarin debetrokkenheid vandeik-sguurechterveelgroterwordt.Koplandsgedichten worden hoelangerhoe

scherper,maarook ingewikkelder,moeilijker.Delatere gedichten verliezen hun vanzelfsprekendheid en zi
jn ook minderironisch.
'
Al
di
e
mo
oi
e
be
loften'(1978)gaatdeik-sguureen
lnzijnlaatstebundel
soortgevechtaan metG (God,geliefde,...?).G beheerstdeik-sguuren
diewildaarvanloskomen,zelfstandigworden.Daarbijblijfthi
jechterhet
gevoelhebben dat G hetaltijd beterweet.hem altijd vooris en hem
voortdurend in hetoog houdt.Hoewelde ik-sguurtotG roept'weg,met

jou',blijfthi
jermeeconverseren,houdthi
jG zodoendeinstand.Deenige
manierom G weg tekri
jgen isimmersG te negeren.Maardatluktde
ik-sguurniet,ook nadeG-cyclusschri
jfthi
jeen gedichtoverG :
EenzameG,ikhebjetochweerbezocht,wehebben
inderamengekeken,samennaarhetgri
jzeeindevan
dedag.Hetuitzichtgolfdeeenbeet
je,alsofwe
doortranen keken,maar hetkwam van hetoude glas.
W e waren alleen,uitde vleugeldachten we zachte

Chopin,jehaddetafelgedekt,zilver,iuiten,
namaak-damast,hetlichtvandemelkwittedijenen
borsten opje schilderi
jendoofde langzaam,we waren
alleen,beiden,dus waarom niet.Ditwastoch ons huis
van de weemoed,doorde oude muren waren de geluiden,
hetkoude geschreeuw van pauwen,hetklagen van koeien,

waren zi
jbijnaweeraangenaam,deangst,pi
jn,woede.
riepen zi
jweerbi
jna verlangenop,naarvroeger,zo
was hettoch G,dusw aarom niet,waarom .

ln deG-cyclusontbreektdeironieen wordtdevorm strakker.Hetzopas

geciteerdegedichtisduideli
jkeen Koplandsevariantvanhettraditionele
sonnet.

'Eenlegeplekom teblijven'isdeenigebundelwaarindegedichtengeen
titelmaareen volgnummerhebben.Degedichten in diebundelzi
jn ook
zeernauw op elkaarbetrokken en verwoorden reactiesvan de dichterop
afscheid,onzekerheid,dood.De hoofdthematiek van deze bundelkan
sam engevat worden in twee kernwoorden:gras en huis.Gras staatbi
j
Kopland o.a.voorhetongekende,de niet-geborgenheid,de bedreiging

waartegen demenszich wilbeschermen.Dit'gras'kan demensinzijn
bestaan nietnegeren.Doethijdattoch,dan gaathijeraan ten onder.
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XXI
Op haardaken groeien grasen eeuwig leven,
ermoeten gauw weer mensen komen wonen.

De balustrades worden doorde wingerd

Iangzaam afgebroken,aan dekozi
jnen
vreten rozen,op de muren staatalkut

enlwashere.Alsjealleennogwordt
bezochtdoorvreemdelingen en hetin alle
kamers regentals het regent.

Ditgedichttoontdevernietigendekrachtvan 'gras'.Een huis,een stad (of

eenvrouw ?)gaanaaneenzaamheidtenonder.Hethuis/devrouw istotaal
weerloosgeworden.Deomgevingtrektvernietigend op naarhetbinnenste
van huisen vrouw.W atnormaalalsversieringen vedraaiinggeldt:gras,
rozen,wingerd,vormtnu een bedreiging en dientom de aftakeling te
beklemtonen.Ook het'eeuwigleven'heefthiereen negatievebetekenis.

Eeuwigheid staatgelijk metdood.Hethuis/devrouw (een prostituée?)
gaan methet verlies van identiteit en weerbaarheid aan de leegte ten
onder.Ze worden nietm eer'bewoond'doorvertrouwde mensen,maar
alleen nog 'bezocht'doorvreem delingen.

Ookin anderegedichten uitdebundelheeftgrasduidelijkeen negatieve
connotatie:
'

W ie in ditgras nog leeftzal/spoedig sterven van de drank'(11, v 2-3)

...

'ln hetgras richtzich hetgras voorniets

nog eenmaalop in september'(111,v 3-4)
'
...

Verzopen katvan/me,verzopen in hetnattegras,...' (XVI,v 11-l2)

Hoezeerook verbonden metkoude,dreiging,dood,isgrasblijkensanderegedichten toch onontbeerli
jk op geluksmomenten:
XIII
Paarden waren ver weg,metditvergezicht
heb ik hetm oeten doen,ik heb nietgeweten
datik onder hen graasde en was.

HildeVan BektelRutgerStap/Jad
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Nu ik weer paard ben,afen toe,zoals nu,

ismijn li
jfzwaaren gelukkiggeworden vanal
datgras.Hetisvreemd om tezi
jn wieje bent,
een paard,verwegin dewei.

Zijheeftmi
jgevraagdhoehetonderdemensen
was.Geenmenshadmijdatooitgevraagd.Dank
je,heb ik gezegd.Datwasniethaarbedoeling.
AIs hetm ist,zie ik haarkop boven de mist,
als het regent,glimtze alsofhaar hele

lichaam huilt,alsdezon schijnt,
schomm eltze met haarkont.Allem aal

voormi
j,datzie ik wel.
Hetis één van de weinige 'geluks-gedichten'uit de bundel.H et geluk
hangtsamen metde animaliseringvandeik-sguur,diepasals'eenpaard,

verwegindewei'totdevreemdeontdekkingkomtvanwiehi
jinwezenis.
De transformatie totpaard doet de ik-Eguuroverstrom en van geluk en

tegeli
jk ook van liefdevoordepartner,dieinalleweersomstandigheden
(mist,regen,zon)er alleen maarisvoorhem en datop een vanzelfsprekendewijze.Datwasduidelijknietzoinhetvorigestadium vanhet
mens-zi
jn van deik-sguur.Indederdeversregelstaan 'grazen'en 'zi
jn'
onmiddelli
jk naastelkaar,en in r.5-6 wordt'gras'deoorzaak van het
geluk van deik-sguurgenoemd.Daaruitkunnenwebesluiten dat'grazen'

en'gras'metaforenzijnvoor'leven'.Hetoverkomtjezomaar,jekanhet
nietontlopen,je hebtergeen verhaaltegen,hetiseen noodzakeli
jke
voorwaarde totgeluk,maar hetwordtook voortdurend bedreigd door
koude en dood.
H ettweedekernwoorduitdezebundelishuis.M et'huis'geeftdedichter
aan watals bescherming moet dienen voor het 'gras'als m etafoor van
'leven'.
H etverlangen om zich te verbergen in een huismetgesloten deuren en
ramen komttelkensterug:

'Wi
jhadden dedeuren en de ramen gesloten,
we wilden nietworden beroofd en geknecht
dooruitvretersen klokkenm akers.Onze geheimen

waren onsHuisendeStilstaandeTi
jd.'(Vlll,v 1-4)

Deik-figurensluitenzichopinhun 'HuisendeStilstaandeTijd',warsvan
de normale ruimte-en tijdbeleving die ze als een roof en verslaving

438

Streven/februari

ervaren.Tochkandatideale,paradijselijkebestaan,ontheven aantijden
ruimte,deherinneringen aan watvoordien wasniettenietdoen.Daaraan

lijdtdeik-sguuralsaan een slependeziekte:
'Ziekte is Iiefde die met hetvergeten niet
doodgaat,het verlies van wat.j
e nietkwijt
raakt,de oude kleurvan de plek op de muur

waarvroegerdefoto hing,datisziekte.'(VIll,v 9-12)
Geluk kan nietbestendigd worden,ook nietdoorhetlaten stollen in de

herinnering.Het'huis'moetzoalsin gedichtVlstaateen plek zi
jn met
'uitzicht op vroeger,op later, op verte'. Ramen en deuren m oeten

opengemaaktworden.Hetleven (cf.'hetgras')moeterin geïntegreerd
worden.Dedynamiekhoorteressentieelbij.Stilstandisziekte,uiteindeli
jk dood.
ln K oplandspoëzie iserduseen spanning aanwezigtussen hetverlangen

om deti
jdtoch maarstiltezettenbi
jgeluksmomentenendeconstatering
datdeti
jdnooitstilkanblijvenstaan.Deik-sgurengrijpenvaakterugnaar
een reëelofgefantaseerd geluksmomentin hetverleden.Somsweigeren

zeteaanvaardendatditvoorbijisenhoudenzezichkrampachtigvastaan
hetverleden,zoalsdevrouw op hetterrasjein gedichtVIdie schrijft:
'liefste,ikleefnogendenknogenschrijfnogaanjouenzoudatnietmeer
moeten doen'.

Somserkennenzedathetverledenonherroepeli
jkvoorbi
jis,maarhopen
En
da
n
w
acht
en ze,zoalsin
zedatdiegelukzaligetijdooitzalterugkomen.
gedichtXXll 'metoude thee en oude handen'.
Kopland kiestechter,ondanks de weifeling,voor de beleving van het
heden,voor beweging;voor'verderdromen'.

'Watgisteren was,watmorgen zalzi
jn
is aleeuwen bekend en verdeeld,
m aarvandaag isgeheim als tussen

gordi
jneneenhandzonderIichaam.'(XXVI,v9-12)

Op de achteV ap van 'Een lege plek om te blijven'stond in de eerste
uitgaven te lezen:'Als ik even,nogmaals,de samenvatting mag geven
wantanderskom en wenietverder'.Ineeninterview afgenomendoorTom
van Deel,heeft Kopland die iaptekst als volgt toegelicht: 'Zoals de

iapteksternu uitzietisheteenironischeverduideli
jkingvanhetfeitdat
sam envatten een vorm van verderkomen en nietvan stilstand is.

Erzitten in dattekstjegeloofik vierparadoxen.Jekondigteen samen-

HildeVan BekkelRutgerKopland
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vattingaanendiekomtniet,datwilzeggenjewekteenverwachtingdieje
nietinlost.Bovendienisdeeersteregelin een heelanderetoongesteld dan

detweede.Ditsoortironisering istyperend voorwatik schri
jf.Deiaptekstwordtoverhetalgemeen aangegrepen om een sam envatting te geven.Ook met die traditie wordtgespot.En met het idee dus dat een

samenvatting nietietsisom verdermee te komen,datje plannen zou
moeten maken om verder te kom en.'z

Erisalgewezen op hetbelangrijke fenomeen van de animalisering in
Koplandspoëzie.Vooralin 'Eenlegeplekom teblijven'spelen huisdieren en vee,m etname de katen hetpaard,een grote rol.
VI

Erisgeenplaatsom tebli
jven,
wi
jontvangenkaartenmetgroeten,
buiten woonteen paard inde kou.
Toen we van niemand waren,toen
we nog in hetwild leefden,een vacht
hadden we toen,m etdruppels en snot.

lkloopinhetgri
jzebevrorengras,kom
zodichtbi
jjelievekop,jeogen,
jedonzigeneus,datmijnbHlbeslaat.
Ons huis isom geven m etasgrauwe etsen
m etpaarden en w andelaars.Een plek is
uitzichtop vroeger,op later,op verte.

ln ditgedichtisdemetamodose nognietvolledigzoalsingedichtXlll.Er

isnogeen duideli
jk onderscheid tussen deik-sguur,dieeen huisnodig
heeftalsbeschuttingtegen dekoudevandebuitenwereld,en hetpaarddat

sterk en onalankelijk onbeschutbuiten woontin dekou.ln detweede
strofekomthetoerverlangen'paard'tezi
jntotuiting,watdanverderinde
bundelzalleiden toteen identiscatie methetpaard zonder meer.Het

paardleeftinzijnvacht,zoalsineenhuis.Hetiszijneigenbescherming,
het behoeft die niet van iets anders of van anderen te ontvangen.De

2 Tom vanDeel,Zoalsdiekat.Interview metRutgerKopland,inRevisor,2e

jrg.,nr.5(okt.975),p.3.
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ik-dichterdaarentegen mistdieonalankelijkheid,hijkan eralleennaar
verlangen,zoalshijheteldersindebundeldirectformuleert:'eenoudhuis
wilik zijn metmijnlichaam,metvuur,drank,zwareluiken'(XVl).
Andersdan hetpaard,datvolledig gedomesticeerd is,isde katin Koplandspoëzie.De dichternoem thaar 'selfsupporting'.De katheefthaar
zelfstandig,'wild'karaktergrotendeelsbehouden.In heteerste gedicht

van debundelzi
jn alle bewonersvan deboerderijdood.Alleen dekat
overleeft.

Boven hethooihangtde boerin
de balken.ln de sneeuw ligtde blote
boerin.

Onderde warme vacht van hetdak
heefthetvarken vergeefsgewachtop slobber
en slacht.

W atisergebeurd.Ditisheelerg,ditis
een gedichtwaarindeboer,deboerin en
hetvarken
Sterven.Als een leeg nestin de winter
iswarmte.lk ben de katin dithuis,

zezijn weg,
M aarik hou van de plek waarik lag.

Demensenendierendievanelkaarao ankelijkwaren zi
jn samengestorven,maardeonalankelijkekatniet.Zehoudtvanhethuis,vandeplek
waarze lag;ze is dus trouw aan hetverleden,maartoch weer nietzo
solidairmetdeoverigebewonersdatze samen m ethen ook doodgaat.In

de gedichten Ien Vldemonstreren hetpaard en de kateen wijze van
overleven.Overleven wordtmaarmogeli
jk alshetvalseparadi
jsvan de
roerloosheid,waarindetijd stilstaatenderuimteonveranderlijkis,afgewezenwordt.Paardenkatintegrereninhunbestaanswi
jzehetgras,d.i.de
realiteit,hetleven.Voordedichtersymboliseren zede kracht,onal an-

kelijkheidenactiviteit-inéénwoord:hetleven-waarvoordemensmoet
kiezen.

Detitelvandebundel:Eenlegeplekom teblijven (ditiseenversregeluit
het14degedicht)druktdoorzi
jngrammaticaleambiguïteitdezelfdespan-
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ning uitdieook indethematiek naarvoren komt.Hetgaatom een plek die

nietmeerleegisalszeingenomenwordtenterzelfderti
jdom eenplekdie
alti
jd leeg zou moetenblijven,een mogelijkheiddiealtijd opengehouden
dientte worden.
Thematisch wordtdeambiguïteitop verschillendem anieren vertaald:het
verlangennaardebeschermingvan hetgesloten huiswordtontmaskerd als

eenverlangennaareenvalsparadi
jsvanstilstand,eeuwigheidendood.De
mensm oet,zoalsdekatenhetpaard,leven in despanningtussendepolen

vantotaleongeborgenheid(gras,buiten)envolledigegeborgenheid (huis,
binnen).Zich terugtrekken in één van beide polen leidttotziekte en

vernietiging.Deramen en deuren van hethuismoeten open zi
jn.
Toegepastop derelatiestussen mensen betekenthetdatde een deander

zowelvolledigevrijheid en onalankelijkheid alsvolledige bescherming
en geborgenheid m oetkunnen bieden.De een moetde anderloslaten,

uitsluitend om tewachten op zi
jn (teruglkomst.

Kopland iseen dichterwiensbundelsveelherdruktworden.Zijnpoëzie
slaatbli
jkbaarbijvelelezersaan.VolgensHermandeConinckcombineert
Koplandopidealewi
jzedevoordelenvanhetneo-realismeendeneo-romantiek en ishi
jdu rom ook duidelijk debestedichter3.
Tom vanDeel(inBzzlletin67)schri
jftdatinKoplandspoëzieveeldooden
liefde voorkomt,en ook veelscheiding en afwezigheid.Kortom ,ingre-

diënten die erg geschiktzi
jn voorvlotte consumptie4.
Hetisde lezerhopeli
jk duidelijk geworden datin Koplandspoëziede
romantische themata als hetverlangen naareen paradi
jsofeen betere
wereld,de zuiverheid van gevoelens en van de natuur,de eenvoud enz.

inderdaad aanwezig zi
jn...om ontmaskerd te worden!En die ontmaskering is meer dan een toepassing van de zgn.romantische ironie.De
spanning tussen realisme en romantiek iszekerkenmerkend voor Kop-

landspoëzieevenalsdepsychobiograsscheinslags.Aandejuistedosering
van deze ingrediënten en hun trefzekere verwoording is wellicht het
succes van deze 'gewone'poëzie te danken.

3 H.deConinck,RutgerKoplandenderegelrechtegrotegevoelenswaarhet

()m gaat,inKreatiefVlII,1974,nr.4-5,p.71.

4 Ook geciteerd,in H.Brems,Allv'
le omziet,p.l10.
5 Cf.G.W ildemeersch,Kritisch Akkoord 1980,p.26.
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M ens en kosm os: een nieuw e
plaatsbepaling ?
Henk Jans

Invermoedelijkallereligiesenculturen gaanvanoudsmythenen verhalen
om overhetontstaan van hetheelal,dieontzaglijke,methemellichamen
bevolkteruimte,waarindeverwonderdemensmetmoeitezijnplaatszœkt
tebepalen.Hetgevoelen van 'vervreemding'of'onbenulligheid'ten aanzien

vaneenkosmischgebeurendatzichmanifestbuitendemenselijkeinvloedssfeer voltrekt wistde oudekosmologie grotendeels op te vangen door de
woonplaats van de m ens te situeren in hetgeometrisch centrum van het
universum .Na de Copernicaanserevolutiein de astronomiewerd dem ens

mètzijnaardetoteenmarginaalen irrelevantkosmisch fenomeen gereduceerd.Nietminderrevolutionairwasdeanossingvan hetstatisch dooreen
dynamisch wereldmodelsindshetbegin van dezeeeuw :daardoorzagook de

kosmologiezich genoopt-vanuiteen striktwetenschappelijk standpuntvragen te stellen en uitspraken tedoen overde'aanvangstoestand'van het
universum .En in hetheersende debatdaaroverwillen een aantalkosmologen hetbestaan van dem ensreëvalueren aIseen relevantkosmologisch feit,
dathetontstaan zelfvan hetuniversum kan verhelderen.

Theorie en em pirie
Hetzalwelniemand verbazen dathetkosmologische discoursover de

'aanvang'zowelstructureelalsinhoudeli
jknogalverschiltvanalleandere
uitspraken over de oorsprong van hetuniversum .Als positieve weten-

schap houdtook de kosmologie zich aan die bijzondere methode van
kennisverwervingen -uitbreidingdiemeninductiepleegttenoemen.ln de
inductieve methode vindteen voortdurende wisselwerking plaatstussen

door de mensontworpen begrippenapparaten,de theorie enerzi
jds en
doordemensverrichtewaarnemingenofmetingen,deempirieanderzi
jds.
Elke nog zo elementaire waarneming veronderstelt al een minimale
'theorie'om hetwaargenomene te vatten en te duiden.
ln haar geheelgaat die inductieve benadering uit van drie -tenminste

impliciet aanvaarde - vooronderstellingen omtrent de (fysische) werkeli
jkheid:daternl.in hetonderzochte gebied en uiteindelijk in het
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universum zelf,orde,wetmatigheid en rationaliteitis.Deorde waarborgt

daterùberhauptietsbegrepenkanworden:datdewerkeli
jkheid mèèris
dan een willekeurige verzameling van puurindividuele gevallen,waarop

onze uiteraard universeletre)begrippen geen vatzouden hebben.De
wetmatigheid waarborgtdatdie ordezich uitin -en kan afgeleid worden
van -zgemene pe cipes, fysische wetten geheten. œ rationaliteit ten-

slottewu rborgd datdie ordeen wetmatigheidin (overwegend)mathematische termen geformuleerd kunnen worden.De ultieme rechtvaardiging
van die veronderstellingen is van eerderpragmatische aard :gewoon de
enorm e vooruitgang in kennis,inzicht,voorspelbaarheid èn technische

beheersingvan denatuurprocessen,welkejuistopgrond van dieverondersteldeaard van dewerkeli
jkheid werdgeboekt.
Hetveledenkwerk -ook van striktdeductieveaard -datindewetenschap
wordt verricht mag niet verhullen datde empirie (de waarneming,het

experiment)doorslaggevendblijftomjaofneentezeggenop alledoorde
mensgeconcipieerdeen principieelàyp/-thetischeverklaringen.Afgezien

van deeerdervermelde(impliciete)vooronderstellingen,gaathetinductiefonderzoek nietuitvanstelligeuitsprakendàtietszusofzo is,maarvan

vragen -aan de werkelijkheidgesteld -öfietsnietzusofzo zou kùnnen
zi
jn,nieteerderzusdàn zo begrependientte worden.
Terwijlelke(gespecialiseerde)wetenschapaleenstukkosmologieveronderstelt,aleenaantaltijd-ruimtelijkestructurenaccepteertwaarbinnende
onderzochte processen zich afspelen,dientde kosmologie omwille van

haaruniekobject-bijdefinitiehetheel-al-zichookmetdiestructurenzelf
intelaten.Terwi
jlwi
jzelfdeeluitmakenvandekosmosproberenwi
jtoch
dehelekosmostebegri
jpenenteexploreren!Geenwonderdusdatvooral
in de kosmologie ontzagli
jk veeltheoretisch werk wordtverzet,maar
steedsbezield doordezorg devoorgesteldeverklaringen z6 teformuleren

datzi
jprincipieel(zijhetmisschien nietdadeli
jk)veriseerbaarbli
jven
langs empirische weg.
De op grond van deinductievemethodeverworven onderzoeksresultaten

bleken van meetafaan nogalmoeilijk verenigbu rte zijn metde vertrouwdebijbelsevoorstellingen -enhuntheologischeinterpretaties-van
hetontstaan en de ontwikkeling van hetuniversum .W atmen veelalniet

inzag was:datde kosmologiehetaan zichzelfverplichtwastebli
jven
zoeken naar de theoretische en empirische invulling van de orde,wetmatigheid en rationaliteitin hetuniversum ,zonderzich van datprobleem
aftemakendoorhetberoep op een OppersteInstantie,diepasordeuitde
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chaoszou geschapen hebben ofop kritiekemomenten tussenbeidekwam
om de natuurprocessen in de gewenste'richting te sturen.

Standaardvisie van hetuniversum
De kosmologie bestudeert de huidige toestand van het universum en

probeertop grond daarvan vroegere toestanden (zo mogeli
jk totaan de
oorsprong)tereconstrueren.Menontwerptallemogelijke,mathematisch
en fysisch consistentemodellen,diequa niet-contradictorischesystemen
inprincipegerealiseerdkunnenworden.Elk modellevertéénoplossingop

vandeEinsteinvergelijkingenvan hetgravitatieveld,alankeli
jk van bepaalde'gekozen'beginvoorwaarden ofaanvangsgegevens.Allem odellen
steunen op verregaande vereenvoudigingen :de m eeste details worden
weggelaten,behalve enkele,die m en totde globale kenmerken van het
heelalrekent.Naastensamen metdattheoretischwerk wordtdeexploratie van het universum onverdroten voortgezet. En op grond daarvan
probeertm enuittemakentotwelktheoretischm odelonsreëleuniversum
in feite behoort.Die wisselwerking tussen theorie en empirie heeft in
enkeledecenniageleid toteen heelnieuwevisie op hetuniversum ,waarvan we de 'verworven'punten in een standaardvisie onderbrengen.Volgens die visie bezit ons universum vier fundamentele kenm erken:
existentie,evolutie,singulariteiten symmetrie.l

Existentie

Metexistentie bedoeltmendebevestigdemogeli
jkheidhetuniversum in
principe te kunnen onderzoeken metonze gewone fysische middelen en
ons mathematisch instrumentarium . Pas Einsteins theorie van de al-

gemenerelativiteitheeftdatmogelijkgemaakt:allepogingenom Newtons
mechanicatoe tepassen op deglobalereconstructie van hetheelalwaren
vastgelopen in paradoxen en zelfscontradicties.Einstein vernietigde in
19l7hettotdantoealgem eenaanvaardeparadigma:datdegewonewetten

vandefysicabinnen hetuniversum nietvantoepassingzijnophetonderzoek van dat universum .Thans geldt het universum als een immens

1 Dezeuiteenzettingisgrotendeelseen resumé van M .Heller,Hetuniversum

aIswetenschappelijkemythe,inStreven,nov.1X 8,pp.131-143;vooreenruimer
gestofeerde behandeling cfr.D.W .Sciama,Moderne Cosmologie,Aula-paperback 21,HetSpectrum ,Antwerpen/utrecht,1974.
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laboratorium ,'waarin'wijuiterstgrote materie-en energiedichtheden
kunnen bestuderen,ofschoon dieop aardenietrealiseerbaarzi
jn.
Evolutie
Vanouds beschouwde men het universum als een statische structuur:
daarin kwamen welonderlinge bewegingen van m aterie voor,m aarde

afstandtussentweewillekeuriggekozenpuntengoldalsonveranderlijkin
de tijd.Zo algemeen wasdieovertuiging datzijnieteensuitdrukkelijk
geformuleerd werd,en datzelfs Einstein in zijn eerste ontwerp (het
Einstein-universum)zijneigenvergeli
jkingenzomanipuleerdedatereen
statischuniversum uittevoorschijnkwam.M aartweem aandlatertoonde
deSitteralaan dateen andere oplossing mogelijk was:een 'leeg'maar
uitdi
jendheelal.AlseerstewistFriedmann in 1922 andere tussen-oplossingen uitte werken.

ln die modellen li
jktde aanvangstoestand op hetEinstein-universum :
statisch en m etgrote materie-dichtheid.Naarmate hetuniversum als-

maarverderuitdi
jtwordtdematerie-dichtheidgeringerom opdelimietde
nulwaarde te bereiken van hetde Sitter-model.Friedmann beschouwde

zijnmodellen alspuurmathematischemogelijkheden waarvoorgeenenkele empirische bevestiging bestond.

Diebevestigingkwam weldrauitdeVerenigdeStatenwaarHubbleenzi
jn
medewerkerszich sinds 1912 bezighielden metde spectraal-analyse van

hetlichtvan ververwijderde sterrennevels.In zo'n spectrum komen
typische li
jnen voor,veroorzaaktdoorde selectieve absorptie van het
lichtin gassen van bepaalde chemische elem enten (zo onderscheidtmen
dewaterstof-,natriumlijnen,enz.).IndiespectrahadHubbledefameuze
'rood-verschuiving'ontdekt die als een Doppler-eFect gdnterpreteerd
werd.H et Doppler-eFectbehelstdateen bewegende lichtbron hogere

frequentiesproduceertwanneerzi
jzichnaardewaarnemertoeverplu tst,
enlagerewanneerzijzichvandewaarnemerwegverwi
jdert.Derood-verschuiving impliceerde dusdatdie nevelseen vluchtbeweging uitvoeren,
van ons -de waarnemers -vandaan.NadatH ubble in 1923 een nieuwe

astronomischeafstandsmeting ontworpen had,kon hijaantonen datdie
nevelszich buiten ons melkwegstelselbevinden en àlle die vluchtbeweging vertonen.
Op datmomentdook weereen theoreticusvan formaatop,deLeuvense

prof.G.Lemaître.Alsleerlingvan Eddington verbond hijzi
jn grondige
kennisvan Einsteinsrelativiteitstheorie metHubbles ontdekkingen.Zo

ontstond in 1927zijn fundamenteelwerk,waarvan detitelprecieszegt
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waarhethem om te doenwas:'Een homogeen universum ,metconstante
massa en groeiende straal,terverklaring van de radiale snelheid van de
extra-galactischenevels'.Lemaîtresgroteverdientewas:dereedsgecon-

stateerderood-verschuivingstrengdeductiefuitzijnmathematischmodel
te hebben afgeleid.Maarhi
jdeed mèèr:uitzi
jn zo geheten EddingtonLemaîtremodelvolgde een tweede,nog verwonderli
jkerkenmerk.De
snelheid van de vluchtbeweging moestdes te groterzijn naarmate de
nevelszich verdervan de waarnemers vandaan bevonden.En reedsiq

1929 kon Hubble bevestigen dat ditinderdaad hetgevalis (W etvan

Hubble).Merken wijnog op datLemaître op eigen houtje Friedmans
oplossingen opnieuw ontdekthad (ze heten de Friedm ann-Lem aîtrem o-

dellen)endathi
jdaaruitheteerdervermeldeEddington-Lemaîtremodel
koos,datons reële universum hetbestzou weergeven.

Singulariteit

Keren wi
j hettijdsverloop van een uitdi
jend heelalom,dan wordtde
expansiedooreen contractievervangen :hetvolum evan de ruimtebena-

dertde limietwaarde nu1terwijlde materiedichtheid 'oneindig'groot
wordt.Fysisch bezien isdie limietwaarde zo ietsuitzonderlijksen singuliers datzijgenoemd werd:deaanvangs-ofinitiële singulariteit.Die
singulariteit was een hoogstonwelkome verrassing voorfysicien kosmologen:ze is immers een 'punt'waarallegewone fysische wetten het
laten afweten.Hetiseen echte 'grens'van de dooronsgeconcipieerde

tijd-ruimten.Wijverzamelenwelinformatieoverdesingulariteitmaardan
binnen dealordeli
jkeregionen van detijd-ruimte.
Geen wonderdusdatmen velepogingen ondernam om die hinderlijke
singularitietwegtewerken:zijzouslechtsopgedokenzi
jnindetheoretische modellen omdat men daar van te grove vereenvoudigingen was

uitgegaan.Eenti
jdlangwerdenLemaîtreenzi
jnmedestandersgeridiculiseerd.M aarronddejarenzestigkonmenernietmeeronderuit:denieuwe
theorievorming toonde aan datsingulariteitonalankeli
jk wasvan bepaalde symmetrie-voorwaarden,inherent aan de Friedm ann-Lemaître-

modellen.Desingulariteitblijktinnigverweventezi
jnmetdemathematischestructurenzelfvandealgemenerelativiteitstheorie.En deklap op de

vuurpi
jlkwam doordeontdekkingvande'sporenvandeaanvang',dezo
geheten Gamow-straling.(Volgens Lemaîtres hypothese van hetoeratoom en de 'big bang'zou een soortgigantische,samengedrukteatoom-

kerntijdensdeoer-explosie,doorradioactievefragmentatie,dethansnog
bestaande chem ische elementen opgeleverd hebben.ln 1948 gafG .Ga-
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m ow een nieuwe versie: de uiterst dichte aanvangstoestand zou het
karaktervan een plasma hebben gehad,een mengselvan neutronen en
elektronen op een zo hogetemperatuurdatdevorming van echte atomen

vooralsnogverhinderdwerd.UitzijnhypothetischmodelwistGamow de
karakteristiekenafteleidendiederest-stralingvaneendergeli
jkeoer-explosiethansnogzou moeten vertonen in eengelijkmatigoverderuimte
verspreid stralingsveld.

Indejarenvijftigwareneenaantalkosmologen-Bondi,Gold,Hoyle-tot
detegenaanvalovergegaanmeteenheelandermodel:eenuitdi
jendheelal
zonder singulariteit,waarin een voortdurende 'schepping'van materie

ervoorinstonddatdematerie-dichtheidgeli
jkbleefondanksdeexpansie.
Die theorie wasiink in zwang toen Penrias,Dicke en W ilson in 19M de
theoretisch 'voorspelde'Gamow-straling ontdekten mètde vereiste karakteristieken.Hetsindsdien doorPenrose,Hawkingen Geroch verrichte
theoretische werk toonde nog m aar eens aan datalle relativistische uni-

versummodellen,dieerenigeaanspraakopmakenrealistischtezi
jn-ons
reëleuniversum tekùnnen beschrijven -een singulariteitbevatten.
Sym m etrie
ln de kosm ologie kan symm etrie twee dingen betekenen:
1''daterin hetuniversum geen geprivilegieerde plaatsen bestaan en dan
heethetuniversum homogeen
2t'daterin hetuniversum geengeprivilegieerderichtingen voorkomen en
dan heethetuniversum isotroop.

Dathomogeniteitnietipsofacto isotropiehoeftteimplicerenkunnen wij
illustreren aan hetreëlefysischevoorbeeld van de inwendige opbouw der
kristallen.Elkkristalishomogeen,omdathetisopgebouwduitdeperiodische herhaling,zonderhiaat,van eenzelfde conûguratie van ionen,ato-

menofmoleculen.Dedichtheid van eenkristalisdanook overalgelijk,
althansvoorzoverwijeenvolume-eenheidbeschouwendietenminsteéén
volledigecov guratieomvat.M aarelkkristalisvoornagenoegalleandere

fysische kenmerken (de wijze waarop thermische,magnetische,elektrische...energie erzich in voortplant)uitgesproken anisotroop:daar
treden opvallende verschillen op volgensde beschouwde richting.
W atnu onsuniversum betreft,men heeftheelgoederedenen om aan te
nem en dat een van de mathematisch simpelste oplossingen van de
Friedmann-Lemaîtremodellen -een oplossing die ervan uitgaatdatons
universum homogeen èn isotroop is-infeite hetbestbeantwoordtaan de
fysische realiteit.En ook hetmeestrecente onderzoek heeftaangetoond
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datdegalaxieëninderdaadopstatistischzeeruniformewi
jzeoverdehele
ruimte verspreid zi
jn -op voorwaarde datwijdie op voldoende grote
schaaloverzien-endatdekosmischeachtergrondstralingzeerisotroopis.

H etdebatover de oorsprong
Datons universum zo sym metrisch is vormt de grote paradox tussen

theorie en empirie.In de verzameling van alle theoretisch mogeli
jke
modellen hebben de universummodellen die tegelijk homogeen èn isotroopzijndelimietwaardenul.Devraagisdus:hoekomthettochdatons
reëleuniversum zo -onwaarschijnlijk-homogeenen isotroopis?Indien
puur toevalde kosmologie bepaalt,welke kans was er dan dat uit de

ontzagli
jke verzameling van alle mogelijke werelden deze,onze reële
wereld ontstond? Ofandersbekeken:indien ergeen loutertoevalin het
spelis,welkenoguitte denken en/ofteontdekken fysische mechanismen

hebben onze reëlewereld gemaakttotwatzi
jgewordenis?
In de recente kosmologie vinden wi
jvierantwoorden op die boeiende
vraag.Vooralhetlaatste antwoord isverrassend omdathetteruggrijpt
naarhetschi
jnbaardesnitiefopgegeven antropocentrismevan vöérde
Copernicaanse revolutie in de astronomie.z

C.W .M isners 'uniform iserende acties'
C.W . M isner gaat ervan uit dat de beginvoorwaarden volkomen willekeuriggekozen mogen worden :deaanvangstoestandvanhetuniversum
isvolledig chaotisch,noch homogeen noch isotroop.In zi
jù hypothese
bestaan er fysische processen die de m aterie op korte ti
jd gelijkmatig
verdelen.Maarin een uitdijend heelalmoeten die hypothetische inter-

actieswelsnelgenoegzijn om alleplaatsen van hetheelaltebereiken:
verlooptdie uitdijing te snel,dan zou hetfysisch signnnlmetde grootst
mogelijkesnelheid(dievanhetlicht)nooitalleuithoekenbereikenenniet
kunnen instM n voor de 'uniformisatie'van de ruimte. M isner ontwiem
dusin 1968 eenreeksmodellen,waarin degeometrievan de ruimteen het

verloop vandeuitdi
jing zogeconstrueerdzijndathetlicht,ineeneerste
evolutiefase,herhaalde malen een hele rondreisdoorhetuniversum kan

2 Dezeuiteenzettingisgrotendeelsgebaseerdop eennietgepubliceerdetekst

(DemensaIskosmologischfeitjonswelwillendafgestaandoorDof.Dr.M.Heller
(W arschau);cfr.eveneensD.W .Sciama,o.c.
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maken.En aangezien de neutrino's(elementaire deeltjesmetlichtsnelheid)doorhun interacties metde materie deaanvankelijke dichtheidsverschillen verm ogen te neutraliseren,wordtons universum tenslotte statistisch en op grote schaaloverzien -homogeen en isotroop.3
M isnersmodellenwerden grondigbestudeerd.Ui
tdiestudiebleekdatzijn
'uniformiserende interacties'slechtsem ciëntzi
jn dank zijaparte para-

metersdie in zi
jn modelbinnengeslopen waren.Maardaarmeeblijft.de
vraag overeind:waarom isonsuniversum zo apart?

Derek Raine en hetprincipe van M ach
Het tweede antwoord op de gestelde vraag dateert alvan de voorgeschiedenis van de relativiteitstheorie.Nog vöör Einstein had M ach de

overtuiginguitgesprokendatruimteen tijd,losvan dematerie,gewoon
nietbestaan :mèèrnog,datdematerieenhaarbewegingenruimteenti
jd
volledig bepalen.ln Einsteinsrelativiteitstheorie gaaterweleen zekere

invloed uitvan de materie op de tijd-ruimtelijke structuren,maarzij
worden er(meestal)nietvolledigdoorbepaald:Einsteinsvergelijkingen
zi
jn zelfsverenigbaarmeteen tijd-ruimte zondermaterie.
Machsprincipeiseen onuitputteli
jke bron van discussiesgebleven.De
BritDerek Raineheefthetop originele wijzeweeropgenomen4.In Zi
J'n
mathematische modellen worden àlleIokale ei
genschappen van de tijdruimte volledig bepaald door de verdeling en beweging van de totale
materie in hetuniversum .Aldiemodellen vallen op doorhun hogegraad

aan symmetrie:m.a.w.dematerieslaagternietindetijd-ruimtevolledig
te determineren tenzi
j ze voldoende geli
jkmatig overde hele kosmos
verspreid is.Anisotropemodellenkomenautomatisch integenspraak met

Machsprincipe:'wi
jleveninzo'n apm e wereld,omdatalleenzo'nwereld
verenigbaarismethetprincipevan M ach'.M aarvoordemeestekosmolo-

genblijftookdaarmeedevraagopen,zolangdatprincipeeenpostulaat,is
waarvoornog geen empirische bevestiging geleverd werd.

3 C.W.Misner,TheIsotropyoftheUniverse,inTheAî/rtpp/lyA'
ïf'
t//Journal,
151,1968,?p.431-457;cfr.D.W.Sciama,o-c.pp.l76,200.
4 R.Ralne,Mach'sPrinci
pleinGeneralRelativity,inMonthlyNoticest
4fthe

RoyalAstronomiç'tlllçatlrnal,1975,p.507;cfr.D.W .Sciama,o.c. pp.46,129,198,
2* .
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Y.B.Zeljdovitsj''wrijving van hetvacuùm '
De Russische kosmoloog Zeljdovitsjbaseerde zi
jn theorie op alle bekendewettenvandegravitatieendequantumfysica.sHi
jlaatdematerie
(deeltjes)ontstaanuitde-vooralsnogmaterieloze-sterke'kromming'van
de Einsteiniaanse tijd-ruimte in de buurtvan de aanvangssingulariteit.
Maardie singulariteitmoetdan anistroop zl
jn:volgensZejdovitsj kunnen
uit de symm etrische singulariteiten van Friedm ann en Lemaître nooit

materiedeeltjesgeboren worden.Alleen doordatde aanvankelijke uitdijing vanhetheelalanisotroop verliep metverschillende snelheden in
verschillende richtingen - kon een materieverwekkend proces op gang

komen,datanaloogismetdewri
jvingindeklassiekemechanica.Ineen
vloeistoftreedtalleen wri
jving op wanneerverschillendelagen zichmet
verschillendesnelhedenbewegen:diewri
jvingzetzich inwarmteom en
de dissipatievan dieenergiezalmetverloop van ti
jd de helevloeistofmassahomogeniseren.Opanalogewi
jzezou deaanvankelijkanisotrope
wri
jving van hetenergie-ri
jke'vacuum'tegeli
jk demateriedoenontstaan
en op kole ti
jd dedissymmetHeën doen verdwijnen.Zejdovitsj'antwoord
op de gestelde vraag luidt:'Ons universum is zo apart,omdatuit een

anisotrope aanvangssingulariteitnoodzakeli
jkerwijze een symmetrisch
universum moetvoortkomen'.Maarookzi
jn hypothesemistvooralsnog
eenempirischeverificatie,zodatdemeestefysicidediscussieopenlaten.

B .Carters 'antropisch principe'
Bernard Carter heeftde termen van hetprobleem omgekeerd.Volgens
hem ishetopgeven van hetantropocentrismein de post-copernicaanse
astronomie een vruchtbaar m ethodologisch beginsel,dat men evenwel

niettoteenwetenschappelijkdogmamagverheffen.Tweesoortenstructuren -op kleinere schaal-zi
jn eveneenskosmologischefeiten.Om te
beginnen heeft elke galaxie, elke ster, elke planeet qua inhomogene

structuurinderuimteietsuitzonderli
jksengepriviligieerds.Vervolgensis
erheteveneensempirischefeit:datheelapartegunstigevoorwaardenvan
temperatuur,astro-fysische omgeving,chemische samenstellingœnz...

onmisbaar-zi
jn vooronseigenbestaanin dekosmosalswaarnemersvan

5 Y.B.Zel
jdovitsj,I.D.Novikov,Destructuurendeevolutievanhetuniversum,(in hetRussisch),Moskou,1975;cfr.D.W.Sciama,o.c.pp.176,2œ .
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die kosmos.Op tenm inste één planeetis leven ontstaan en de evolutie

daarvan brachtwezensvoortdieo.m.kosmologiebedrijven.6
Carterhanteertditfeitalseen methodologisch beginsel.waaruitheelwat

kan afgeleid worden omtrentde noodzakelijke structurenvan onsreële
universum.Volgenszijn 'zwakantropischbeginsel'isonzepositieinhet
universum noodzakeli
jkerwijze geprivilegieerd;nietomdat wi
j in het
geom etrisch centrum zouden wonen,maarom datdie positie verenigbaar
ism etonsbestaan alswaarnemersvan hetuniversum .Uithetantropisch
beginselvolgto.a.datde ouderdom van hetuniversum nietwillekeurig

kleinofgrootkànzi
jn.Washetuniversum (veel)ouder,danzoudenerniet
genoeg 'gewone'sterren zi
jn zoalsonzezon die voldoendeenergieop
stabielewijzeuitstralen:en datblijkteenonmisbare voorwaardetezi
jn
voorhetontstaanen deinstandhoudingvan leven op eenplaneet.W ashet

universum (veelljongerdanzoudendezwaardereelementen(dan waterstog zichnogniethebbengevormddieeveneensonmisbaarzijnvoorhet
leven.

Carter wistuitzijn beginselenkele relaties afte leiden tussen bv.de
ouderdom van hetheelalen zijn totalemassa,relatiesdie Eddington al
eerderhad afgeleid uitde fameuze 'numerieke coïncidenties'.;Hetgaat
daarom hetm erkwaardigefeitdatertussen bepaaldeparametersvan de
micro- en macrokosm os zeer eenvoudige relaties bestaan,alle van de
grootte-orde van hetgetall1 .Zo isde verhouding tussen de 'straalvan

hetheelal'endeklassieke'straalvaneenelektron'bi
jbenaderinggeli
jk
aan 11 0.De verhouding tussen de gravitatie en de elektrische kracht

tusseneenprotoneneenelektronisongeveergelijkaan2x 1039.Datbeide
getalwaarden van dezelfdeordevangroottezijnisdan deeerstecoïncidentie.Eentweedecoïncidentieishetfeitdathetzelfdegrootgetal(110)
geli
jk isaan de vierkantswortelvanhetaantaldeeltjes(protonen)inhet
universum .Vooralsnog missen de door Eddington en Carter afgeleide
relatieseen theoretischefundering op een nogdieperliggendem athemati-

schestructuur,maarhetfeitdatCarterzeookuitzi
jnantropischprincipe
wistafte leiden stemttoch totnadenken.

6 Cfr.George Gale,TheAnthropic Principle,in Scient@cAmerican,dec.

1981,pp.114-122.
7 B.Carter,Large Number Coincidences and the Anthropic Pl
inciple,in

Cosmoloyy,IAU Symposium,ReidelD bl.Company,1977,pp.291-299;cfr.
D.W .Sclama,o.c.pp.128-130.
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Carterformuleerdeook een 'sterkantropisch beginsel':hetuniversum ofin mathematische termen uitgedrukt-hetgeheelvan de param etersdie het

beschrijven,moetvandieaard zi
jn dathet,in eenbepaaldeperiodevan
zijn bestaan,verenigbaarismethetontstaan van een waarnemer.De
existentie van intelligente waarnemers is slechts mogelijk voor zover
menuitgaatvan welbepaaldeen uiterstbeperktecombinatiesvan o.m .de

beginvoorwaarden.Inhetgeheelvandetheoretisch mogelijkemodellen
bepalen die cpmbinatiesdedeel-verzamelingvandekenbareuniversums.

ln zi
jn antwoord op de gestelde vraag parafraseerde CarterDescartes'
uitspraak:'Cogito,ergo mundustalisest'.lk denk,dusisde wereld van

die(denk-en kenbare)aard.
C.B.Collins en S.W .Hawkingshebben die argum entatie op hun manier

ontwikkeld8.Elk niet-contradictorisch modelstelteen mogelijk universum voor.M aarvele van die universumsevolueren zo datdaarin nooit

galaxieënontstyan.Maardie schijnennoodzakelijk tezijnvoorhetontstaan van een intelligente waarnemerdienietkan bestaan tenzijin een
voldoende symmetrisch universum. 'Het feit dat wi
j het universum
waarnemenalszijndezeerisotroop,zoudanslechtseenconsequentiezi
jn
vanonsbestaan'.Eenanderekosmoswasofismogelijk,maardanzouer
zekergeenkosmologiezijn.

Kosmologieen schejpingsgeloof
Deonbevangenm ee-denkendechristengelovige vraagtzich terechtafhoe

dejongsteinzichtenvandekosmologieverenigbaarzijnmetzijngeloofin
een God,Schepper van hetheelal.

Hetiszondermeerduideli
jk datdeeerstedrieantwoorden op devraag
naarde oorsprongvan hetuniversum nietsandersbeoogden dantrouw te

blijvenaan hetmethodologisch projectvan hun wetenschap:totaan en
zelfsin deoorsprong zoeken naarkenmerken ofstructuren,inherentJt?a

defysischewerkelijkheid,diedeheleevolutievanafdeaanvangverhelderen.SindsEinsteinendequantumfysicaishetalsmaarduideli
jkergewordenhoeongemeenrijk aaninformatie(endeterminatie)diefysischewerkeli
jkheid is,ook in haarzogenaamd meestprimitieve en elementaire
toestand.Hierblijfto.i.de mogeli
jkheid open naarde vraag:waardie
informatie-rijkdom vandaankomt?Moetenenmogenwijonsbeperkentot
8 C.B.Collins, S.W . Hawking, F:y is the Universe isotropic? in The
AstrophysicalJournal,180,1973,pp.317-334.
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deconstateringdatdevoorondersteldeorde,wetmatigheiden rationaliteit

erzi
jn;ofmogen ofmoeten wijook vragen naardeeigenlijke bron,de
oorsprong van die opvallende 'intelligibiliteit'van de materie? Voorde-

ondogmatischeenonkerkeli
jke-Einsteinwashetantwoordopdievraag
nogalevident:dieintelligibilerijkdom diendemenineensoortSuperieure
Intelligentie te situeren.Ofwoordelijk:'De meteen diep -aan hetreligieuze verwant-gevoelverbonden overtuiging dateen Superieure Intel-

Iigentiezichindeervaarbarewereldopenbaart,vormtmijnGodsbegrip'g.
Van bi
jdeaanvang wasdefysischewerkelijkheid zo rijk aan informatie
datzi
ja.h.w.autonoom haardooronsmetveelmoeiteontrafeldeevolutie
kon beginnen.W ie evenwelgeen 'behoefte'heeftaan een verklaring van

hetzi
jnenzo-zijnvandeaangetroFenorde,wetmatigheidenrationaliteit
zalin gemoede een Schepperdaarvan kunnen missen.
Hetvierde type antwoord ging een heelandere en hoogstonverwachte
richting uit. Ofschoon de kosmologen daartoe kwamen Iangs een heel
andere weg dan een Teilhard de Chardin b.v.,herinnerthun antwoord

sterkaanzijnvisieopmensenkosmos:hijkomtechtvoortuitednkosmos
dievanzulkeaarddiendetezijndatdiemens-wording mogeli
jk werd.In
datperspectiefblijftdan o.i.weerdevraagopennaarhetwaarom enhoe
van dat opmerkelijk fenomeen. Misschien heeft Einsteins Superieure
lntelligentieeenkenbaarèngekenduniversum,uiteindelijkdusonsmensen zelfgewild (en liefgehad zoalsdechristeli
jkebeli
jdenisbeweert)?
Zonder het bevestigende antwoord op deze vraag als een dwingende

conclusieuithetantropisch principetewillenaneiden,menenwi
jdathet
op zijn minstverenigbaarismetdierecentekosmologischevisie.

9 A.Einstein,Mein Weltbild,Berli
jn,1*W,p.l71.
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Webespreken indittweededeelvanonzebijdrageeenviertalauteurs.Een
bewustbeperkendekeuze:hetisim mersnietonzebedoelingeen overzichtte

geven van ontwikkelingen in de Duitse Iiteratuur van dejaren zestig en
zeventig,maar weIeen volgens ons centraalfenomeen met enkele voor-

beeldenteillustreren.Ofdeaangehaaldetekstentothetblijvendewerkvan
dezeauteursbehoren,willen wein hetm idden laten -trouwens,wie heeft

daarthanseenmaatstafvoor?WeItrokkenzijdoorhunpolemischeaardde
aandachtvan de kritiek uitdiverse kampen.W e zouden zelfs nog verder
kunnen gaan en beweren datde hieronderzochteteksten van hetIiteraire
centrum weg tenderen naar die randzone tussen kunst en praxis waar
W ellershofhetover had.Hetispreciesdeze middelpuntvliedendetendens
die hen hetkarakter van experim entele ondernemingen verleent.Ofdeze
experimentengeslaagdgenoemdkunnenworden,doethierminderterzake.

Zij hebben één verdienste gemeen:zij helpen de discussie omtrenthet
echtheidsgehaltevan literatuur vooruit.

Gùnter W allral : voorrang voor de feiten
W e beginnen meteen bespreking van dem eestomstreden auteurvan de

jaren zeventig,GùnterWallraff.Wallraffwerdtegen einde van dejaren
zestig bekend als schri
jver van berichten omtrent zijn ervaringen als
werknemer in verscheidene fabrieken en bedrijven.De voornaamste
daarvanbundeldehi
jonderdetitelsIndustriereportagen(1966& 1970)en
/J unerwûnschte Reportagen (1969).Om voortijdige identiscatie en
wegzending te vermi
jden,bood hi
jzich bijzi
jn werkgeversaan onder
eenvreemdenaam enveranderdeookzijnuiterlijkvoorkomen.Dezevoor
een schrijverongewonewerkwi
jze maaktevan Wallraffingeenti
jd een
gevreesdefiguur,bijzoverredatnaarhetschijntinkringenvanpatroons
een signalement over hem zou ciculeren.Zonder veel resultaat ove-

rigens,wantenkelejaren geleden wisthijzich te laten aanwerven als
redacteurbijhetboulevardbladBild-zeitung,eigendom vanhetmachtige
Springer-concern.Hi
jwasdaareen zestalmaandenwerkzaam en bracht
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du roververslaguitinzi
jnboekDerAufmacher.DerMann,derbei'Bild'
HansEsserw'lr(1977),datmeteenbestseller-verkoopcijfershaalde.
In ditwerk onthulten ontleedtWallraffdebedenkelijke praktdken die
inzake'newsmaking'bijBild scheringeninslagbli
jkentezi
jn.Deauteur
heeftverklaardte schrijven voordetweemiljoen DuitsersvoorwieBild
nagenoegdeenigedageli
jkselectuurvormt.Hi
jgaferzichdaarbijrekenschap van dathi
jwnnrschi
jnljk mnnreen minieme fractie van datlezerspubliek bereiktl.W elheeftW allraF reedsvroegerdeaandachtgetrokken

van deintellectuelenenzokwam zi
jnwerkonvermi
jdeli
jk ookterechtin
dediscussiesomtrentliteratuur.Hijzelfheeftzichaltijdmetkrachttegen
verwi
jzingen naarditdomein verzet:'lch habeniegeschrieben,um als
Literat gefeiertzu werden'is een uitspraak die in vele variaties in de

interviewsterugkeertz.Maarpreciesditverweer-endeonvermijdelijkheid ervan zi
jnkenschetsend voordegrenssituatie waarin de renectie
overdemogelijkhedenvanhetschrijventhansverkeert.Wallraffisinderdaad nietgewoon eenjournalistdiereportagesmaakt,onderkoelde berichtgevingishem vreemd.Hijzetom tebeginnenzijneigenbestaan als
schrijvertelkensweerophetspel.Zi
jnreportageszi
jndanookvanbinnen
uit geschreven, naar het uit de sociologie bekende princiep van de

'teilnehmende Beobachtung'.Zijzijn dusnietneutraal,maar veeleer
bewustparti
jdig,omdatzij op de overtuiging stoelen datde gezochte
waarheid -hetbetrefthiermeestalcomplexeengeraffineerdepraktijken
van geestelijke uitbuiting -nietaan een exacte weergavevan defeiten
alleen zalontspringen,m aareerstaan hun indringende analyse.
Ten laatstehierwordtook W allraffgeconfronteerdm eteen probleem van

methode,javantechniekensti
jl.Daaroverondervraagd,beroepthi
jzich
v
oor
e
e
r
s
t
,
b
i
j
g
e
l
e
g
e
nh
e
i
d
o
n
de
r
ve
r
wi
j
z
i
n
g
n
a
a
r
Ego
n
Er
wi
n
Ki
s
c
h,de
'
rasendeReporter'uitdejarendertig,ophetonderscheidfictie/reportage:
'Aber im GcgeaA'J/z zum Erziihler bemûht er (de reporter) sich um

glaubwûrdigere,um nachprûfbareFormen derDarstellung'.

1 Acht
erafzou blijken datWallre deinvloed vanzijnboekopSi/l-lezers
onderschathad.Methethonorarium vandeAufmacherwerdeenfondsopgericht
om slachtoFersvanBildtehelpen.Eenboycot-oproep werdopkortetijddoor

meerdan 1œ .(X)0lezersvanBildondertekend.WallraFdeeltdaaroverdetailsmee

in hetvervolg op zi
jn eerste Bild-boek,Zeugen derAnklage.Die 'Bild'-beschreibungwirdfortgesetzt(1979).
2 Cfr.hetinterview metF.J.Görtz,Kunst-dasItrdiredasAllerletzte.in H.L.
Arnold & S.Reinhardt,Dokumentarliteratur,Miinchen,1973.
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Toch ishijerzich vanbewustdatbijeen doelgerichtordenenvandocumentairmateriaaleenberoepmoetwordengedaanopschrijfprocédés.Hij
spreektinderdaad zelfvan montage,contrastwerking endergeli
jke,met
hetoog op hetbereikenvan een zekereFectbijdelezer:'Im weitesten
Sinn sind das natûrlich kûnstlehsche M ittel;denn es erfordertschon
Phantasie, das M aterial zu ordnen. Sie aIs rhetorische M ittel zu be-

zeichnen,halte ich nichtf#r richtig.Rhetorik hat immer etwas mit
Demagogiezu tun,mitdem Versuch,jemandenzu ûberreden.IchIasse
mehrdieDingef#rsich selbstsprechen,da hatderRezipientdieMtAIichkeitsich dafiiroderdagegen zu entscheiden'h.
'Die Dinge fùrsich selbst sprechen lassen':daarmee legtW allraffzich

vastop eenweIergdubbelzinnigeformule.Wantdedingensprekenaltijd
maardoorons,zekerwanneerhetom de beschrijvingvan maatschappelijketoestanden,d.w.z.inderealiteitneergeslagenengestoldebewustzijnsprocessengaat.BertBrechtwistdaarovermeetepratenenzouhet
zekernietbi
jdienaïeveformulegelatenhebben.Dezeenandereuitspraken hebben dan ook verdeelde reactiesopgeroepen4.

DatWallraffop detheoretischeimplicatiesvan zi
jnwerk nietaltediep
doordenkt,kan hem ten goede worden gehouden.Toch hebben aldie
beslisteverklaringen ietsvan bezweringen waarm eeeenonconventioneel

en onburgerli
jk Ieven tegen inkapseling binnen hetinstituutliteratuur
behoed moetworden.

Maarook zi
jnincognito-afdalingennaarhetinfernovanfabriekofbedri
jf
makenvanhem noggeen arbeiderofbediende.Zijngeslaagdevermommingen verlenen aan zijn levenswi
jze bijalle morele ernstietsvan een
ononderbrokenhappening;ookdepublikatievanzijnboekenheeftmetde
steevastvolgende rechtsgedingen duidelijk deelaan ditherhaalde happening-effect.Reden genoeg om hetgeval-W allre onderte brengen in
een grensgebied vandeIiterairevormgeving waarhetbegrip literatuurop

hetpuntstaatvanzijn elitaire statusafstand tedoen.

3 BeidecitateninArnold/Reinhardt,Dokumentarliteratur,q.181.
4 Voorentegeninhetfenomeen-WallraF wordenvoortreFellkuiteengezetin
debundelInsachen Wallras Berichte,Analysen,MeinungenundDokumente,
ed.Christian Linder,Reinbek,1977.Verdernog:U.Hahn/M .Töteberg,Gûnter
Wallraf Mûnchen,l979.
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Heinrich BöII:sctiein destrijd tegen persmisbruik
Interessantwordtditnu vooronsbetoog eerstdooreen tegenvoorbeeld.
W e hebben daarvoorde roman Die verlorene Ehre derKatharina Blum
van Heinrich Böllgekozen,omdathier hetzelfde thema,nl.datvan de
m anipulatiedoordenieuwsmediabehandeld wordt.Hetboek verscheen
in 1974en behoortzekerniettothetbeste watBöl1geschreven heeft.Het

isin zekere zin een gelegenheidswerk:hi
jschreefhetalsantwoord op
aanti
jgingenindepersalszouhijdoorzi
jnuitsprakenin verbandmetde
Baader-M einhof-affaire de sfeervan terrorisme in Duitsland in de hand
werkens. Daar het werk deel uitmaakt van Bölls sterk geëxponeerde

politiekestellingnamenvandiejarenenopdemarktkwam indebewogen
maanden die de beruchte Baader-M einhof-processen voorafgingen,trok

hetsamen metdevevlmingdoorVolkerSchlöndodfbehoorli
jk deaandacht.Preciesin die politiek-maatschappeli
jke contextinteresseerthet
boek ons.
Hetkan inderdaad verrassendatBölldetegen hem gerichtehetzeuitgere-

kend meteengeschriftbeantwoordtdathijals'Erzëhlung'betitelt.Het
verhaaldraaitom een banale liefdesaffaire.Katharina Blum leertop een

feestjetijdensdeKeulsecarnavaldageneenmankennenenbrengtdaarna
op haarappartementdenachtmethem door.W atzi
jnietweet:de man
geldt als terrorist en wordt door de politie gezocht.'s M orgens in de

vroegtevaltdezebi
jhaarbinnen,maaropdatogenblikisdemanerreeds
in geslaagd te ontkomen.De vrouw wordtverhoord.De volgende dag

prijkthaarfotometbijpassendekop indeuitgavevanhetbladdatBöllin
zi
jnverhaalsteevastDfcZeitungnoemt.Wanneerenkeledagenlaterdein
de zaak betrokkenjournalistbijhaarop rendez-vousverschi
jnt,schiet
Katharina hem neer.M etdeverhoren die nu volgen,beginthetverhaal.

Zoalsuitdeze samenvatting bli
jkt,werd de fabelbi
jeengeroerd uithet

5 Hetgingmetnameom eenadikelinperSpiegelvanlojanuari1972,waarin
BölldemeninguittedatookUlrikeMeinhofrechthadopeeneerlijkproces,ditaIs
antwoordop eenstuk inBild-zeitung,datde Baader-Meinhof-groep nadebank-

overvalteKaiserslautern,waarbi
jeenpolitiemangedoodwerd,alsmoordenaars
bestempeldhad(cfr.DieZeitvan22.8.75).TevermeldenisnogdatBöllprecies
ook indieperiode,najur1972,de Nobelpri
jstoegewezen kreeg.Een eender
scenariozouzichnogeensherhalen na demoordopdeBerli
jnserechterGiinter
von Drenkmann in 1974:in een Tv-commentaarop de dag van Drenkmanns

begrafeniswasdenaam Bölluitdrukkeli
jkinverbandgebrachtmethetterrorisme.
Dedaaropvolgende reeksprocessen werd op 17juli1980beëindigd meteen
uitspraak van hethoogste Duitsegerechtshof,datBö1lvolledig rehabiliteerde.
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materiaalvan een krimi- en lovestory.Het verhaalzelf echter wordt

opgebouwd metdocumenten en getuigenissen;devertellerkan bijhet
ordenen daarvan contrasten opwekken ennaarbelieven ironisch ingrijpendecommentaarleveren.Deopstelling van defigurenweerspiegelteen
aantalactuele situatiesin de Bondsrepubliek die alle op de ene ofandere
manier metde lotgevallen van de Baader-Meinhof-groep te maken hebben :bankoverval,inbraak,bestormingvan dewoningvan UlrikeM einhof
doordepolitie,de pers-hetzetegen Ulrike en Böllsuitspraken ten haren
gunste,politieke en erotischebindingen tussenAndreasBaaderen Ulrike
M einhofenz.W elschiktdeauteurdezegegevensnaareigengoeddunken;

toch bli
jfthun herkomstuitdegebeurtenissen duideli
jk herkenbaar.
Heteigenlijkethemavanderomanisdusweldegelijkdemanipulatiedoor
een bepaaldepersvan eenmensenleven,waardoorditin zijn eerwordt
vernietigd.HetverrassendeisweldatBöllzijneigengevalineenverhaal
projecteert waarvan de rekwisieten nagenoeg alle aan de BaaderMeinhof-a/aire zijn ontleend,waardoor een v:jgewaagde identiscatie
wordt gesuggereerd. Dit ligt in Bölls temperament, dat risico's niet

schuwt.Wijwillen hierechtereen andere vraag stellen,nameli
jk ofde
gekozen vorm weldegeschikteisom ditthem atebehandelen.Hetdoor
Böllgebruikte modelhoudtzowathetmidden tussen een directe aanval

(typepamoet)eneenparodistischverhaal,waarbijdeauteurzichgemakkelijkerachterdeverteldbfeitenkanverschuilen.Alsverhaalnustaathet
te dichtbijde feiten,alspamietstaatheterdoorde barrière van de
gefingeerdeplotteveraf.lndeplaatsdaarvanzoueendocumentaristische

verwerkingvangegevensomtrentBild-zeitung denkbaarzijn,maardan
versterktdoor een 'literaire'behandeling die nog een andere dimensie
zichtbaarweettemaken dan delouterefeiten.Datditgeenfantaisistische

invalis,wordtbewezendooreenmerkwaardigepassus.Bölllaatnameli
jk
zijn verhaalvoorafgaan doorvolgendetekst:'Personen und Handlung
dieserErzöhlung sind freierfunden.Sollten sich beider Schilderung
gewisserjournalistischerPraktiken âhnlickeiten mitden Praktiken der
<<###,
>-Zcf/I/a# ergeben haben, so sind diese âhnlichkeiten weder
beabsichtigtnoch zufâllig,sondern unvermeidlich'.
W eherkennenhierineenmodeldatbijromansoffilmsdieopdeactualiteit
inspelen,gebmikelijkisen waardoordeauteurzich wapenttegen eventuelegerechtelijkevervolgingen.Gewoonli
jk staatzulk een tekstop de
rugzijdevan hettitelblad indebuurtvan hetcopyrighten wordtop die
manierduidelijkafgescheidenvanheteigenlijkeromancorpus.Hierstaat
hi
jinaanvalstellingheelalleenop derectozijde,indezelfdeletteralshet
dan volgende verhaal:doordatop die manierzi
jn functiein decontext
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onzekerwordt,vergli
jdthierdegrenstussen realiteiten sctie.Bi
jaandachtigelectuurmerkenwebovendiendathetgebmiktemodelopzijnkop
wordtgezet.N ormaalisditmodelgebouwd op detegenstelling:nietmet
opzet,maarslechtstoevallig.De invoering van een derde term :'onvermijdeli
jk'doetdezeeenvoudigelogischeoppositietenieten veroorzaakt
een betekenisverdichting die de lezer in patstelling houdt.Precies aan
deze averechtse behandeling van een gegeven taalmodel ontleent dit
'

voorwoord'zi
jn irriterendekracht,hetismeteendesterkstepassusuit
hetheleboek.Hierwordtietszichtbaarvan een 'andere'schrijiunst,
waartaalmettaaleen gevechtaangaaten op die manier een stuk wer-

kelijkheid doorzichtig maaktzondereen beroep te moeten doenop een
'

verhaal'*

Peter Handke:op zoek naar een m ethode

Eenvrijkrasvoorbeeldvandeschrijverdiemettaalmodellenwerkt,deze
alschrijvendvanzichafzetofwelzeagressiefinzi
jntekstinzetom opdie
manierzijnobjectteomschrijvenenoptevangen,leverdePeterHandke
metzi
jn boek Wunschlosesunt
kz/#ck (1972).Weerom betrefthethiereen
tekstdie doorzijn duidelijke relatie totde actualeitop hetgenre fictie
invreetenzichtochtegeli
jkdoordevormgevingaanderanddaarvanbli
jft
bewegen.Hetboek draagttrouwens de ondertitel'Erzâhlung'.Handke

schrijfteroverdezelfmoordvanzijnmoeder.Deauteursteltvastdatzulk
een verhaalmaaréén uitgangspuntkanhebben :de sprakeloze ontzetting

om hetgebeurdeendeabsoluteonmachtom daaroverteschrijven.Elders
inhetboekbenoemthi
jdieonmachtintermenvantaalenverhaal:'Etwas
Unnennbares',heisstcA'oftinGeschi
chten,oder.'& u?J1'Unbeschreiblit'
/?c.
$'',und ïc/lhtllte das meistensf#rfauleAusreden;doch diese Ge.

s'
f'
/l/f'/l/c hates nun u/ïrk/ïc/lmitNamenlosem zu tun,mit sprachlosen
s'c/lrcckî'ckl/a#t'a.Sie handeltvon M omenten,in denen #:/.
s'Bewusstsein
1?ty/'Grausen einen Ruck?'
nt/c/l/;von Schreckzustiinden,so kurz,dassdie
.

s'
prt/c/lcfl
ï/'sieimmerzuspiitkommt;vonTraumvorgiingen,sogriisslich,
Jt/.
î'
.
s'man A'
ft,Ieibhajtig è?/.
5'Wûrmerim #clt'
I/.
j'
5'J.
îcfn erlebt(pp.44-45).
Daarmee is een tweede thema aangeslagen dat metheteerste -zi
jn
moedersdood -zeereng verweven is:de vraag naarde vormgeving die

preciesbi
jdezematerietoteenonmogelijkeendringendeopgavewordt.
Handkegeeftzichdaarbijvri
juitvoerigvandemogeli
jkhedenrekenschap.
De passussen waarin hijditdoet,hebben hetuitzichtvan theoretische
renecties;zevormeneen ingeschovenstuk dathetverhaalongeveerinhet
m idden onderbreekt.Hetfeit dat de auteur dit deelostentatief tussen
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haakjesplaatst,pleitvoordewelberekendetechnischefinesse waarmee
hi
jdeze beschouwingeninkleedt.Hijziettweegevaren diehetschri
jven
hinderen:Diesezw'eïGefahren-einmaldasblosse Nacherzâhlen,dann
das schmerzlose Verschwinden einerPerson in poetischen s'
tïfzea -ver-

Iangsamen das Schreiben,weilich fûrchte,mitjedem Satz aus dem
Gleichgewichtzu kommen.DasgiltgiltjafûrjedeIiterarischeBeschàftigung,besondersaberindiesem fall,u/t?die Tatsachenso ûbermâchtig
sind,dass es kaum etwas zum Ausdenken gibt(p.424.De gevonden
oplossing ligt in de spanning tussen wat Handke 'Tatsache' en 'For-

mulierung'noemt:Anfangsging ich deswegen auch noch von den Tatsachen ausund suchtenach Formulierungenf#rsie.Dann merkteich,
dassich mich aufderSuchenach Formulierungen schon von den Tatsachenentfernte.NungingichvondenbereitsverfûgbarenFormulierungen,dem gesamtgesellschaplichen Sprachfundusausstattvon den Tatsachen und sortierte dazu aus dem Leben lneiner M utter die Vor-

kommnisse,diein diesen Formelnschon vorgesehen waren (..)

1chvergleichealsodenallgemeinenFormelvorratfûrdieBiographieeines
Frauenlebens satzweise mitdem besonderen Leben m einerM utter;aus

den Cbereinstimmungen und widersprûchlichkeitenergibtJïc: dann die
eigentliche Schreibtâtigkeit(pp.42-434.

Plaatsen weHandkeswerkwijzetegenoverdievan WallraffenBöll,dan
stellen we vastdathijin tegenstelling totde twee andere auteurs op
methodischeimplicatiesveelverderdoordenkt.lnteressantisditprecies

omdathetoververgeli
jkbaremateriesgaat:verhaalstofmetwortelsinde
actualiteitenmeteen uitgesprokendocumentairegrondslag.Handkestaat

danevenverafvanWallraffspositie,waarbijdezededingenvoorzichzelf
wilde laten spreken als van Bölls onoordeelkundige vermenging van do-

cumentenfictie.Hijtoontdaarbijtweedingenaan:ten eerstedatblote
feiten nietbestaan,datzijpasdoordeformulering totfeiten-voor-ons
worden;ten tweededatditformuleren nietnaardewi
jzevandenatuur
spontaan uitde feiten groeit,maar dat de spreker een beroep doet op

modellenenuitdrukkingsmiddelendieindetaalreedsvoorgevormdzijn.
DeoriginaliteitvanH andkesaanpak nuligthierin datdebeideelementen,
feiten en form ulering,bewustuitelkaar worden gehouden.Hetverhaal

vanzijnmoedersleven ensterven ontstaatpasuitdeberedeneerdewisselwerkingtussendietweepolen.Wekri
jgen dusmeerdan gewoon een
anecdotische verzameling biografisch materiaal;detekstweerspiegeltin

devollezin van hetwoord een schri
jfproces:'sich anjemanden heranschreiben',noemtHandke het.

Daarom magmen ditverhaalooknietletterlijk willenlezenalsofhetom
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een biografie ging;het steekt in zekere zin volsctie, maar dan wel
gecontroleerde,in bedwang gehouden sctie,die aan hetfeitenmateriaal

reliëfendieptegeeft.Handkesmethodebiedteen mogelijke oplossingéén ondervele wellicht-voor een oud probleem :datvan hetrealisme.

Hoecomplex ditprobleem is,geefteenanderetussenhaakjesgeplaatste
notitie te bedenken :(Die Fiktion,dass Fotos so etwasûberhaupt'sagen'

können

aber ist nichtohnehin jedes Formulieren,auch von etwas

tatsöchlich Passiertem,mehroderwenigerhktiv? Weniger,wenn man
Jfcà begnûgt,blossBerichtzu erstatten;mehr,jegenauerman zuformulieren versucht?Undjemehrmanhngiert,desto eherwird vielleicht
dieGeschichteauchfûrjemandanderninteressantwerden,Ivef/mansich
ehermitformulierungen identl
hzieren kann aIs mitbloss berichteten
Tatsachen ?)(p.244.

Deomschrijvingli
jktopheteerstegezichtergbevreemdend:degraadvan
nauwkeurigheid in de weergave van feiten zou zich naarbuiten,naarde
lezertoealshetwaremanifesterenineen equivalentaanfictioneelgehalte,

beidezoudenelkaarinevenwichthoudenenzelfsondersteunen.Bijnader
toezien iszem isschien nietzo ongewoon;men kan erzelfseen pleidooi
voorderoman en voorsctioneelprozain hetalgemeenin vernemen.H et
verrassendezithem indekoppelingvan feitenfictie;in ditspanningsveld

komtdan weerom zoietsalseenlimietwaardetotstand,diewi
jalswerkeli
jkheid-voor-onskunnen bestempelen.Defeitenblijven daarinen ongrijpbarekern;hetzichtbaarmakenervankomttoeaandearbeid vande
form ulering,d.w .z.van detaal,diealdusuithaarpassieverolvan louter

rapporteren wordtbevri
jd.

M ax Frisch:schrijven voorzijn Ieven
Wewilleninditverbandnogeenlaatsteauteurtersprakebrengenbijwie
geli
jkaardige bekommernissen in dejaren zeventig totexperimenten in
realistisch proza hebben geleid.Ditkan wellichtverwonderen,daarMax

Frisch sindszijn in 1964verschenen roman Mein NameseiGantenbein
zowatalsde kampioen van de supeG ctie mag gelden :deze roman was
geheelgeschreven in de modusvan het'gesteld dat'.Reëelvoorgestelde
handelingen werden hieropgelostin een bundelmogeli
jkheden,deper-

sonagesopgesplitstin variabele rollen.ln 1972 publiceerde Frisch zi
jn
Tagebuch 1966-1971,dat in zekere zin a1s tegenhanger begrepen kan

wordenvanzi
jnverkenningeninhetrijkvandezuiveresctie.Natuurli
jk
ligtin een dagboekuiteraardlevens-enrealiteitsstofopgeslagen;hetboek

spiegelttrouwensnaasteensnedeuithetlevenvanFrischzelfeenbijzon-
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derpregnantstuk wereldactualiteituitdiejaren:Vietnam en destudentenrevolte.Maarhetwasnietgeschrevenomwillevandezepersoonli
jken
historischbelangrijkefeiten;zoweluitdegevarieerdetaalregistersalsuit
eenaantaltheoretischereiectiesblijktdatFrischhiereerdereenmethode
vanschrijveninoefentom dezefeitenendeauravanwerkelijkheidwaarin
zijbaden,optevangenenvasttehouden.Zezi
jnindevorm vancitatenof
zakelijkebeschrijvingenvaak alsbrutematerieindetekstzelfaanwezig;
erkomen ook reportageachtige gedeelten voor,reisverslagen m eestal;
verder beschouwingen, maar ook echte verhalen,sctie dus.Voor het

merendeelzijndezesctieveverhalenschetsmatiggehouden,bewustonafgewerkt.Hetgeheelweerspiegeltde chaotische veelheid van hetleven
zelf,waarin door middelvan verschillende lettertypes en andere subtielere methodischeingrependoordeauteureen voorlopige,fragmentarische ordening wordtnagestreefd.
W atnu meer bepaald de spanning tussen realiteiten sctie betreft,daar-

voorlevertdeherhaaldeinlassing van 'Fragebogen'een bijzonderfrappantstaalvan grensverkenningeninditdomein.Dezevragenlijstenworden omzeggensde lezervoorgelegd.Enkele voorbeelden:
2p.

Lieben Siejemand?
2I.
Und u'tprtlf/y schliessen 5'ïtzdas?
22.
Gt,.
j
'c/z/den FJ//,Sie/l://pcanieeinen M enschen umgebracht.wieerkliiren

5'ït,es A'
/f'
/?,dass cA'nie dazu gdktp/n/né'a ist? (p.l0)
Sind Sie A't./ltpa einen Tag Iang oder eine Stunde Iang tatsöchlich ohne

Hojfnung t
kzcu'cs'éaa,auch ry/lnedieHoffnung,dassalleseinmalJlf/hôr/
bs,enigstensfl
ïrSie.
?(p.182)
1.
S:?A'.
s.cn Sie Bargeld ?
2.
W arum ?
3.

Haben SieA'c/'
?/a ohne Bargeld Ieben mûssen?(p.258)
W eerom ligt de kracht van deze Fragebogen in het gebruik van een

taalmodeldatwi
juithetdagelijkseleven kennen,maardathierin een
fictionele contextwordtingezet.Vele van deze vragen draaien rond het
probleem van hetouderworden.Ook de statutenvan een zgn.'Vereini-

gungFreitod'raken ditthema.Daarvooralwordtduidelijkdatdeouder

Ludo Verbeeck/Dl/ïfA'
c Iiteratuul.//4A'.
j
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wordendeM ax Frischeen onbarmhartiggesprek metzichzelfvoert.M aar

wekunnen ditrijkeboekhiernietverderuitdiepen:wewillen lieverde
uitwerkingnagaan vandedoordeauteuruitgeprobeerdeschrijftechniek
op het daaropvolgende,dat zich weer als 'vertelling' aanbiedt, maar

tegeli
jk meerdan om heteven welk anderwerk van Frisch een autobiograseis,m eernog,een zelfontbloting.HetbetrefthetverhaalM ontauk

(1975).
Montaukisdenaam van eenkustplaatsjeaanhetmeestnoordelijkepunt
van Long lsland waarFrisch voor een weekend naartoe trektmeteen

jongevrouw diehijinNew York heeftleren kennen tergelegenheid van
eeninterview.Frischneemtditfeitelijk(offictief?)gegeven alsraam om
fragmenten en episodesuitzijnlevenop tehalen diein anderwerk van
hem slechtszi
jdelingsherkenbaarzi
jn.Demeestschri
jnendevan deze
episodesiswe1hetrelaasvanhetmisluktesamenlevenmetdeschrijfster
lngeborgBachmann,dieenkelejarenlaterzelfmoordpleegde.Zoalsreeds
vermeldwordendeautobiogro schefragmentenopgehangenaandedraad

vanhetmislukteuitstapjenaarMontauk.Maartochgaathethierom meer
dan gewoon een kunstigopgezetteiash-back-techniek,zoalswedieken-

nenuitdegeschiedenisvanderoman.Ditmogeblijkenuitdecodrontatie
tussen twee kortopeenvolgende passussen.De ene draagtde titel'Ich
probiere Geschichten an wie Kleider',titelontleend aan deroman Gan-

tenbein.Frisch werptereen vernietigende blik op zi
jn vroegerwerk:
Immer ôè/icrerschrecktmich irgendeine Erinnerung,meistens sind es
Erinnerungen,dieeigentlichnichtschrecklichsind;vielBagatellen,nicht

wert,dassichsieerzöhlein derKûcheoderalsBelahrer.Eserschreckt
mich nur die Entdeckung .Ich habe m ir mein Leben verschwiegen.fcà

habeirgendeineoffentlichkeitbedientmitGeschichten.Ichhabemichin
diesen Geschichten entblösst,ich weiss,biszurUnkenntlichkeit.Ich Iebe
nicht mit der eignen Geschichte, nur m it Teilen davon, die ich habe

Iiterarisierenkönnen.EsfehlenganzeBezirke(...)Esstimmtnichteinmal,
dassich ilnmernurmichselbstbeschriebenhabe.Ichhabemichselbstnie

beschrieben.Ich habemich nurverraten (p.1564.

Frisch'zelf-attaqueisblijkbaargerichttegen hetsctionelein zi
jn werk,
het spelen met de eigen biogro e.Tegenover ditgeliterariseerde leven

plaatsthijin deanderepassusdeopzetvan zi
jn nieuweboek:
A m agannsett

heistalso der kleine Ort, u7/ er gestern beschlossen hat, dieses Ft?chenende zu erzöhlen:autobiographisch,ja,autobiographisch.Ohne

Personnagen zu erhnden,
.ohne Ereignisse zu erhnden,die exemplarischersind aIs seine Wirklichkeit;ohne auszuweichen in Erfndungen.
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OhneseineSchrsstellereizurechtfertigendurch VerantwordunggegenûberderGesellschajt,
.ohneBotschap.ErhatkeineundIebttrotzdem.Er
lnöchteblosserzâhlen(nichtohnealleRûcksichtaufdieMenschen,dieer
beim Namen nennt):sein Leben (1554.

Besluit
'Ohneauszuweichen in Eë ndungen'.Handkesprak ooiteens-weciteerden datin hetbegin van ditopstel-van 'unnötigen Fiktionen',die slechts

vanheteigenlijkeaieiden.Metdezezoopvallendconvergerendeuitspraken ishetprobleem van eenherzieningvan hetstatuutvandetictionaliteit

enhaarrolbijdebeschrijvingvanwerkeli
jkheid opzijnminstgesteld,al
blijfthetook verrevan opgelost.Hetkwam in dehiergekozen teksten
bijzondersterk totuiting,preciesomdathetoverwerken ging dieeng
betrokken waren opdeactualiteit,zijhetdepolitiekeofdepersoonlijke.
Proberenwehetverschiltegenoverdetendensvandejarenzestigaante
geven,danli
jktditwelhierinteliggen:indezgn.documentaireliteratuur
meendemen viadocumentenfeitenrelaaseenonmiddellijketoegang te
hebbengevondentotwatmen meendedewerkelijkheid tezi
jn.Meestal
ging hetdaarbi
jom bewpsteenvoudiggehouden reconstructiesvan historische gebeurtenissen zoals hetAuschwitz-proces ofde zaak Oppenheimer,om m aartweebekendevoorbeelden te noemen6.Ditgeloofin de

sprekendekrachtvanfeitendocumentisnogduideli
jk waartenemenbi
j
GiinterW allra/ endesterk bijhem aanleunende 'ArbeitskreisLiteratur

derArtbeitswelt'.Bijandereauteursgroeithetinzichtdatfeiten zichin
laatsteinstantieonttrekkenaanonzeblik.Eenterugkeernaarhetrijkvan
de zuiveresctie wordtechtertegelijk afgewezen.Hetzoeken van een
middenwèg kenmerktdan ook hun pogingen totherziening.

Zijnopentottweevaststellingen.Zonderverhaalzalhetwe1nooitgaan.
Aan deandere kantwordtdoorde technieken die wijhierbeschreven
hebben,hetklassieketyperoman a1shetwareaan deranden aangevreten

enismisschien bezigzichlangzaam maartochingrijpend teveranderen.
Hetisine1kgevalnietzodatnadecrisisvanhetsctioneelprozaindejaren
zestig de auteursonverdeeld zelftevreden weeraan hetvertellen zi
jn
geslagen.W erpen weeenblik opdejongsteverhalenvan PeterHandke,
DieIinkshöndigeFrau (1976)enLangsameHeimkehr(1979),dan stellen
6 ZiePeterWeiss,fxeErmittlung(1965),enHeinarKipphardt,faderSachel.
RobertOppenheimer(19* ).
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we vastdathetweliswaarom sctie gaat;maarhetuitgedunde en recht-

lijnige verhaalgegeven en hetvoorzichtige,bijna wantrouwigehanteren
van detaallaten niettoevan een terugkeerte spreken naardeconstructi-

vistische verhaalkunstvan dejaren vi
jftig.Wanneer we naaraanknopingspunten zoeken,dan moeten wewaarschijnlijk verderteruggrijpen,
naargrootmeestersuitde eerste decennia van deze eeuw als Kai a en

Döblin.Handkeberoeptzichtrouwensuitdrukkelijkop deeerste.Op de
tweedeberoeptzicheenauteuralsGunterGrass,diewi
jhiernietbesprokenhebben,maardieinzi
jnjongstewerkKopfgeburten(1980),nahetnet
ietstenadrukkeli
jkaangeprezenDerButt(1977),dedraad vanhetmoeizame geschreven, maar zoekende Aus dem Tagebuch einer Schnecke

(1972)weeropneemt.Bi
jGrassontwikkeltzichdekritiekophetsctionele
alleszins meer in de richting van een doordringing van sctie met es-

sayistischferment:dezoveelsteaanwi
jzingdathiereenevolutieingangis
gezetdie nog nietaan haareind toe is.

l$L
I;
'
Brandverzekeringen
Verzekerlnpoe rnemlngtoegebmnonckvctxk'num- o3g4
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Noodloten Noodzaak bij G.G.M arquez
lnZeitmagazin,dekleurenbi
jlage van kendeerde oorpsrongvan'.Daarm oet
Die Zeit van 1l september 1981,staat del
ezerhetdanmeestellen,netzoalsje
een wereldprimeurafgedrukt:een op- in Kroniek van een aangekondigde
uitgegeven verhaalvanGabriëlGarcla Jt?t?#l, GGM 'S Iaatste Succesrom an,
M arquez.Hetbehoorttotde reeksdie niet verneemt waarom Bayardo San

Gabo heeftgeschreven ti
jdenszi
jn 'li- Romén nu juist in een godvergeten
teraire staking',onzaligergedachtenis. dorpjekomtlogerenenerAngel
aVicaHetspoor pz/aje /?/:ata# in de A'neel/ls' rio,eendom gansje,trouwt.ln beide
speelt hoofdzakeli
jk in Pari
js en de gevallendoetzicheen reactievoordie
hoofdpersonen zi
jnnietdevertrouwde regelrechtna op een drama uitloopt.
inwoners van wat we voor hetgemak Al
shetjongepaaruitCartagenadeIn'M acondo'zullen noemen,maarleden di
as in Madrid aankomt,kri
jgt Nena
vandeColombiaanseyc/-ye/.Tochvoel van de Colombiaanse ambassadeureen
jedadelijkdatjeophetvertrouwdeter- bosrozen.Zi
jbezeerthaarringvinger
rein bentdatGGM sindsvi
jfentwintig aan één van de doornen,m aardatonjaarnietheeftverlaten,nl.datvanzi
jn gelukje is vlug vergeten, want als
eiyenstemundoXc/fcï/.
bruidsyeschenk wacht hààr een kapiBllly Séchez de Avila,telg uiteen stin-

tale wltte nertsm antel,en hèm een on-

kend ri
jke familie, is een atletisch betaalbare Bentley Cabriolet.

vechterstype, maar in de grond een Billy raakt zo gefascineerd door die
bang en kwetsbaar wezen.Nooitheeft droomwagen,dathi
jbesluit,ondanks
hijeen voet buiten Colombia gezet. de hevige sneeuwval,in één ruk naar
Nena Daconte daarentegen isgrootge- Pari
js te rijden.In zi
jn roesmerkthij
brachtin een Zwitsers pensionaat:en ni
etdatzijnvrouwt
jeeenbloedigspoor
hoewel ZJ
j* eruit ziet aIs een klnd- trektin de sneeuw.

vrouwtje,is zi
j veelrijperen wereld- Nena Daconte echter weetdat zijer
wijzerdan haarkersverseechtgenoot. ernstig aan toe is en loodst haar man
GGM brengtdietweebi
jelkaarzonder naareen Parijse kliniek.'Zijmoestuit

zich tebekomm eren om depsychologi- de wagen worden geholpen,maar versche waarschijnlijkheid: 'Niemand, Ioor noch haarberusting,noch hetbe-

behalve zi
jzelf,begreep hun liefdeof wustzijn.(...)Haarhandvoeldeslapen

1 GabrielGarcia Mârquez,Kroniek van een aangekondigde #t?:4#,MeulenhoF,Amsterdam,1981,105 pp.
Id.,Die SpurdeinesBlutes im Schnee,inZeitmagazin,11/9/81.
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kilaan.(...)Nena Daconte glimlachte GG M laatzijnvertellererdenadrukop
haar man nog één keertoe en wuifde leggen dat ni
emand ooit een bewi
js

naarhem totdeberriein devertevan de voordiebeschuldiging heeftgevonden.
gang verdween'.Billy heeftgeen iauw De wraakactie van Angela's broers
idee van de ernst van de toestand, kri
jgtdan ookietsvolslagen irreëels.
hoeweldeartshem zegtdatzi
jnvrouw De moord op Santiago geschiedtomdat
opdeurgentie-afdelingm oet.
hij ten dode is opgeschreven: 'Zi
jn
Hetisdinsdagavond,en Billy isalleen handwasi
jskoudenalsvan steen,a1s
ineenvreemdestad.Hi
jslaagterin,een de hand van een dode', vertelt het

kamertje te vinden in een smoezelig dienstmeisje van de familie (p. 15).
hotelletje op enkele passen van het ZoalsNena'shand,za1delezeropmerhospitaal.Omdathetmaaréénkeerper

ken...

weekbezoekdagis,moethi
jtotdevol- Angela'sm oordenaarsvolbrengenhun
gende dinsdag wachten om N ena weer
tezien.N aeenpaarvergeefsepogingen

beulswerk als in een roes en netzoals

deanderedorpelingen proberen zijjaom detoegangteforceren,berusthi
jin renlang 'deketenvandetoevalligegehet onvermijdeli
jke en tracht zich beurtenissen te ordenen waardoor het
staandetehoudeninzi
jnnieuweomge- absurde mogelijk wasgeworden'(85).
ving.
PrecieswatBillyookdoet,a1shi
jtwinAlshi
jeindeli
jk hethospitaalbinnen tigjaarlaterzilnverhaaldoetaande
m ag, verneemt hi
j dat Nena de don- ik-persoon (de verteller) van Het
derdag tevoren is gestorven,nadatde .%p0Or....'H etwasduideli
jkdatwedat
beste Franse specialisten zeventig uur nietdeden uitverlangen om m ysteries
lang voor haar leven hadden gevoch- OP te lossen', aldus de verteller van
ten.AIdieti
jdhaddedoordeambas- Kroniek.**)m aarom datniem and van
sadegealarm eerde politie naarhem ge- ons kan doorleven zonder precies te
zocht,terwi
jlhi
joptweehonderdmeter weten welke plaats en welke opdracht
van haardoodsbed aan haarlag teden- het noodlothem had toebedeeld'(85).
ken!Een week Iang washijde meest H etaldus bereikte inzichtis dus erg
gezochte man van Frankri
jk geweest- beperkt:nietméérdaneen plaatsbepade politie had in Pari
js drie Bentley ling binnen een geheel waarvan de
Cabrioletsgevonden,maarnietdievan coördinaten nietteachterhalenzi
jn.

hem...Zi
jn foto (die depolitie had ge- Wanneerje dezecentrale zin uitKrovonden in Nena'shandtas)wasoveral niek. leest, denk je aan een am aangeplakten zelfs herhaaldeli
jk ver- bachtsman, die m et m onikkengeduld
toond op televisie!
alle onderdelen van zijn werk op hun

Alleen het stomm e toevalkan verkla- plaats brengt, m aar die geen zinnig
woord kan zeggen overde 'diepere be-

ren datBilly nietbi
jzi
jn vrouwtje was
toenzi
jstierf.Maarhettoevalisslechts
de vermomming van hetonvermi
jdeIi
jke-Le/
J:/xJr# etIa atlt)
'cy.
j
'/// isvoor

tekenis'vanzi
jn arbeid.ZomaaktBaltazar (in De uitvaart van de M t7êzll

Grande)vogelkooien die zo vernuftig
onsgehoorhetzelfde alsLe hasard c.
î
'/ zi
jn geconstrueerd:dat ze alzingen
Ia atJccA'A'i/tJ.Ook Kroniek pt/n een aangekondilde Jtptp# iseen illustratie van
die stelllng.AlsX dithad gedaan en Y
dat had nagelaten te doen,als X niet
hadgetreuzeld en Z nietzo vergeetach-

véér er vogels in zltten.A1s m en hem

m innaar, nadat Bayardo San Român

gebruikt. Ook het constructieschem a

zegtdathi
jeengrootkunstenaaris('Je
had architectmoeten worden!')lacht
hi
jverlegen,nietbegri
jpend.
GGM 'Swerkkanjeuitteennemenende
tigwas,zouSantiaroNasarnogleven. onderdelen ervan netjes klasseren in
Hi
jisdeenigedienletweetdatAngela verschillendebakjes.Pasdan valtop
Vicario hem heeftaangewezenalshaar dathi
jsteedsweerdezelfdeelementen
ti
jdenshun huweli
jksnachtheeftvast- blijft in grote trekken geli
jk. Precies
daarin zit het elem ento ahadido, het
gesteld datzi
jgeen maagd meeris.

Forum
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aan de realiteit toegevoegde gedeelte, brengtechterweIaan hetlicht,datelezoals M ario Vargas Llosa zegt. Een menten a1s stof,afval,onkruid,stank,
voorbeeld :angst:voordeexistentie en verrotting,ontbi
nding,stront,wijzen
voordedood.Allnzijneersteverhalen op een onmiskenbare,inherente trend
speelthijeen centrale rol.En in Het naar verval, of algemener, naar enspoor...staat:'Billydroegom zijnhals tropie.bBi
i
jjTe
hei
mlhi
asrd
erg
deenpuntOmega,
een medaillon zonder al eelding van zoals
Chardin. Peseenheilige:datop en neergingop het simismeenfatalismedomi
neren,inzijn
ritmevanzl
jnangstigehart'.Onderzijn laatste werken niet eens meer getemtrieste reputatie als vechtersbaas ont- perd doorhumoren Spielereien,zoals
dekte N ena 'een bang en kwetsbaar in Honderd jaar Eenzaamheid. De

weeskind'.Hetzelfdekanjezeggenvan vloedvanbeeldenheeftglutsgemaakt
de oudepatriarch,die een heleschijn- vooreen strakke,zakelilkeverteltrant.
wereld opbouwt om zi
jn terror de Jestaatdanookwatverwonderdtekijexistirte exorciseren.En in Kroniek... ken al
s je in Dieter E.Zimmers inlezen we datéén van Santiago N asars leiding op H et spoor... leest, dat
moordenaarserg autoritairis,maardat 'GGM 'Swereld een kleurri
jkere,wonzi
jnroepingom tecommanderenberust derbaarli
jkere,intensere,diepere wer-

op angstvoordedood (54).

keli
jkheid te zien yeeft. yyMagisch

Nog een voorbeeld :m uziek.N ena Da- realismeh.werd de stllgenoemd:een

contespeeltsaxofoon,enzi
jisvoorbestemdom testerven.DejongePastoris
klarinettist, en hi
j wordt doodgeschoten(Hetkwr/Jeuur).Dejongeman
die wordtbegraven bijhetbegln van
Afvalen dorre bladeren isun pobre
ên/ïçfc/ muerto.Muziek isgevaarli
jk:
zi
j roept herinneringen op en wekt
nostalgie.Harpmuziekb.v.wektbijde

schri
jver,bijwieinhetgewonelevende
kinderli
jkeonbevangenheid isafgesle-

ren...

vindt.Datis-jammer voorde Euro-

ten,vindteen wereld uit,die zo stralend nieuw isals alleen kinderen hem
vermogentebeleven.Enzonderzichte

bezondigen aan lichtvaardiq optimisme, schept hij een unlversum

waarin het zwartgallige, haast suicidaire negativisme,dat in onze hedenpatriarch heimwee op naarde oorlog; daagse Europese literatuureen haast
daarom laathijookeen muzikantfolte- verplicht ingrediënt is, geen plaats

En Hetro Crespi,de m an die alles af- peanen Garcl
a Mârquez'bi
jdragetot
weet van pianola's, pleegt zelfm oord de hoop'
LHonderd jaar Eenzaamheid). Zoals Je m oet we1heel selectief lezen om
dezetweeweerkerendethema'szi
jner ook in H onderd Jaar Eenzaamheid nog tientallen.
niette zien dat GGM méér is dan un
Garcia M arquez'genie bestaat in het vul
garnotario de loreal,een re/streergeduldig opbouwen van een eigen ro- apparaat van een veronderstelde
manwereld die veelcomplexer is dan 'Zuidamerikaanse realiteit' die een
een Zimm eruurwerk. Of die wereld tegengewicht moet vorm en voor onze
naareenau-delàverwi
jst,istwi
jfelach- verziekte Europese schim menwereld.
tig;even onzeker is de relatie tot de Hoop en wanhoop,zin en zinloosheid,

'tzuidamerikaanse) realiteit.'Hij be- levenendoodvechteninzijnwerkeen

stempelt zichzelf steevast a1s een am- ongel
ijkestri
jduit.Wieéénvandiedibachtsm an,die niets moethebben van m ensies uitvlakt, miskent de com symbolen ('Die kunnen alles en niets plexiteit van één van de grootste
betekenen')en dieverbaasd isovera1- oeuvres uit de Zuidamerikaanse lite-

leswatmen achterzi
jn werk heeftgeVonden.
N auWgezet Speuren naar Constanten

ratuur.

G.Posson
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Positivistische wetenschap en econom ie
ln Nederland schetst het Centraal voorspellen van effecten van m ati-

Planbureau (CPB)eenaantalmaalper gingsbeleid zoals vandaag de dag acj> reenbeeldvandeeconomischesi- tueel.Naarmijn meningisenigerelatituatie. Bovendien worden voorspel- veri
ngvande'vanzelfsprekendejuistlingen gedaan over de econom ische

heid'van de CpB-analyse inzake ef-

ontwikkelinqenbi
jongewi
jzigd beleid fectenvanmatigingsbeleidwe1opzijn
(dezgn.'baslsvariant')enbijgewijzigd plaats.

beleid.
Doordeop basisvan verschillendebeleidsalternatieven verkregen 5SCCna- Positivism e in de economie
rio's'teleggen naastde gewenste economische ontwikkeling, kan dât be- De wi
jze van economie-beoefening
leidspakket geselecteerd worden dat door het CPB is grotendeels terug te
naarverwachting hetmeestbi
jdraagt voeren op een positivistische wetenaan de realisatie van de gewenste Ont- schapsopvatting. Een positivistische
wikkeling (bijvoorbeeld t.a.v.intlatie instelling reduceert keuzegedrag dat
optreedtalsgevolg van de omstandigen werkloosheid).
In deenkelenotitiesdie hiervolgen,zal heid dat we nietalles kunnen hebben
ik nietingaan op bi
jvoorbeeld depoli- watwe willen,(ditkeuzegedrag vorm t
tieke haalbaarheid van maatregelen die hetobjectvan deeconomischewetenvolgenshetCPB totdem eestgewenste schap) tot'revealed acts'of waargeontwikkelingleiden:nochopdevraag, nomen handelingen. Daarmee negeert
door wie die ontwlkkeling wordtge- de positivistisch ingestelde econoom
wenst. Ik wi1 alleen op enkele con- veel elementen die in de totstandkosequentieswi
jzendievolgenuitdema- ming vande keuzeeenrolhebben genier waarop het CPB vanuit ontwik- speeld,met name het subjecti
eve en
kelingeninhetverledenvoorspellingen interpretatieveelementin het'kiezen'.
doet over ontwikkelingen in de toe- M aar laten we eens wat preciezer nakom st.Omdatdeze voorspellingen via gaan wat positivisme is.De positivist
heteconomisch beleid èn via een opge- erkenti
nfeiten deenigebronvankenroepen stemm ing van 'hoeslechthetnu nis.Hi
jvraagtdusslechtsnaardefeiten
weer gaat' ons allemaaldirect raken, en nietnaar waarom die feiten zo ver-

moeten ze met de grootst mogeli
jke schi
jnen.Voorde positivistisch ingezorg omkleed worden.
steldeeconoom betekentdit,dathi
jeen
Een van de consequenties van de maniervan voorspellenvan hetCPB isde
prententie,dat voor in principe ieder
willekeurig pakket beleidsmaatregelen

empirisch model(empirisch in de zin
van betrekking hebbend op de wer-

kanwordennageyaanwelkedeeffecten
hiervan zullen zljn op korte en middellangetermi
jn.Ditiseenerggevaarli
jkepretentie,zoalsik hoop tekunnen

nen opstellen. Zo'n model vat de
kwantitatieve econom ische sam enhangen sam en enisbeschreven- e/behulp vla een groot aantal wiskundige

toelichten.N ietalleen vanwege de in
deze pretentie verborgen opvatting
over wat economische kennis is en
langs welke weg deze verkregen moet

keli
jkheid)van de waarneembare economischewerkeli
jkheid meentte kun-

vergeli
jkingen.Een modelis echter
steedseen weergave van een bepaalde

opvattinginzakede werkelijkheid.Op
grond van de positivistische opvatting

worden,maarookomdatnaarmi
jnme- kan een modelvan de waarneembare
ningdieprententienietkanwordenge- werkeli
jkheid zélf worden opgesteld
rechtvaardigd in het geval van het en nietvan een opvatting overdie wer-

F()l.
um

keli
jkheidenkanookwordenbegrepen

waarom de positivistische econoom
slechts de analyse van de implicaties
van hetempirisch modelaI
s econom ische kennis accepteert. Een andere

mogelijkheidbestaatimmersnietvoor

NOORDSTARFONDS

de positivistische econoom aangezien

M.z.A*.

zi
jnmodeldewerkeli
jkheidzelfvoorstelt.Vragen kunnen derhalve slechts
binnenhetkadervanhetmodelgesteld
worden.Een vraag waarop slechtseen
antwoord pastdatdoordeervaring niet
gecontroleerd kan worden,is voorde

Steunt voortdurend
hetVlaamse KuRuurleven

positivisteenschijnvraag,waarvanhet
geenzin heeftdezete stellen.ledere

ldentificatie van het modelm eteen of
andere doelstelling wordt afgewezen ;
imm ers een doelstelling is geen waarneem baarfeit. W aarom baseren som m ige economen zich op een positivis-

tischewetenschaqsopvatting? Welnu,
diezouhetmogelpkmakeneeneconom ische wetenschap op te bouwen be-

vri
jd van waardenennormen.Datzou
deze wetenschap 'veralgemenen',ter-

U kunt
hieraan m eehelpen
ddoru
te Iaten verzekeren

wi
jlde aard van deproblemen scherp

bijde

gedefinieerd zou kunnen worden.Economisch onderzoek kan dan verricht

Vlaam se

wordenIanrsdewegvandenatuurwetenschappelljke methode. Deze methode wordtdan vaak verdedijd met
verwi
jzingnaarindiehoekberelktere-

verzekerlngsmaatschapplj

sultaten.
Voor watbetrefthetdoorhetCPB gehanteerde empirische model,het zgn.

VlNTAF-modeI, moet eerli
jkheidsha
lveworden vermeld,datdevariabele
'
economische levensduur'nietism eegenomen aIsgeobserveerd feit,hoewel

inprincipeobserveerbaar.Ti
jdreeksen
van economische Ievensduur zijn ge-

De N oordstar
en B oerhaave

construeerd met behulp van andere,

bekendeti
jdreeksen.Dezeteconstruerentijdreeksmoetaanzekereeconomische voorwaarden voldoen en kan dus
niet gezien worden als een Iouter statistisch resultaat.
M en kan verdedigen datvoorwaarden

GrootBri/anniëlaan 121,
9000 Gent

geen feiten zijn, maar opvattingen

Tel.(091)2575 15

vertegenwoordigen (eventueel ingege-

vendoorfeiten)endatdusstriktgenom en het VlNTAF-model een model
geeft van een opvatting over de wer-
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keli
jkheidennietvandewerkelijkheid deze kritieknaastzichneerkunnen leg-

zelf. lk meen echter, dat deze voor- gendoorop temerken,datik mebaseer
waarden (b.v. een 'oneindige levens- opstatistisch materiaal,datm eetfouten
duur'wordtniettoegelaten)zofeiteli
jk bevat,dan weIdatik deCpB-bewerin-

jp.
gefundeerd zi
jn,datzonderbezwaar gen nietbegri
het VINTAF-modeI kan worden aan- Langs deze weg kunnen em pirische,
gem erkt als positivistisch.
informatieve oordelen alti
jd staande

Hetprobleem van

worden gehouden tegen alle kritiek in.
Echter,hoe kan dan worden beslist,of

deobjKtiviteit

AIsantwoordhieropform uleerthetpo-

beweringenobjectiefwaarzijnofniet?

sitivisme een methodoloqische regel:
Kom ik nu toe aan een aantalkantteke- aan de eisvan objectiviteltisvoldaan
nneerweonsaan bepaalde methodiningenbijconsequentiesvaneenposi- wa
tivistischehoudingzoalsbijhetCPBin sche voorschriften houden.
zwang is.H et eerste probleem is dat Bet
ekent deze qositivistische mevan de objectiviteit.Wanneerik bi
j thodologieechternlet,datwete maken

jgen metdemythevandemethodowijzevan spreken kritiek zouuiten op kri

een empirische,inform atieve bewering l
ogie waarin nietzozeerbelangri
jk is
zoalshetCPB diedoet:danzou hetmet lt/t// We doen a1S We OnS maar aan de
verwijzing naardefelten mi
jn kritiek methodische voorschriften houden'?
kunnen weerleggen.Juistvanwege de Bovendien, het gesprek over gedane
omstandigheid dat deze beweringen beweringen kan alleen gevoerd worsteunen op een model van de wer- den, wanneer iedere gespreksdeelkelijkheid en nietvan een opvatting nem er volledige informatie ter beoverde werkeli
jkheid,althansvanuit schikkingheeftoverdetotstandkoming
een positivistische visie geredeneerd, van die bewering.Anderskan im mers
kan er geen gesprek gevoerd worden nietbeoordeeld worden in hoeverre de
overde beweringen en worden dezetOt bewerendeparti
jzich aan demethodidogma.WeIkan ernatuurlijk gepraat sche voorschriftenheeftgehouden.Om
worden overallerleiin ditverband se- ervoortezorgendateen werkel
ijkgecundaire kwesties, zoals de be- sprek mogelijk is,kanhetbeschikbaar
jn van die informatie.zelf als metrouwbaarheid vanhetstatistisch mate- zi
riaal en gevolgde schattingsprocedu- thodisch voorschrift geformuleerd
res,m aarvolgensde positivistbestaat worden.Ditkomtnaarboven wanneer
erin essentie m aaréén modelen datis wordtvoorgeschreven datbeweringen
lnteressant is in dit verband ook een

intersubjectieftoetsbaardienentezi
jn.
Naarmi
jnmeningstelthetCPB onvol-

recente bi
jdrage van deTilburgseeconoom,Dr.A.van Schaik,waarin hi
j
onderzoektbi
jwelkeopvattingoverde

in de traditie van een positivistlsche

hetmodelvan de werkeli
jkheid.

doendeinformatieterbeschikkingom

methodologie objectiviteitvan de ge-

economische samenhangen zoals be- dane beweingen te kunnen claimen.
kend in de literatuur VINTAF als mo- Hoe hetCPB ui
teindelijk aan zijn bedelvandewerkeli
jkheidhetmeestaan- weringen komtisnietna te gaan.Dit
sluitl. W anneer ik zou volharden in versterkteenste m eerhetdogmatische
mijn kritiek,dan zou hetCPB opnieuw karakter van deze beweringen.

Waarom bi
jvoorbeeldgaandebouwers

van hetVINTAF-m odelen van andere
empirische m odellen niet eens om de
tafelzittenmethetdoeltoteenm odelte
l A .B.T.M . van Schaik,Anatomie
v:/a een beleidsrelevant M odel, in

MaandschrftEconomie,febr.1981.

komen waarovereen zo grootmogelijkeintersubjectieveovereenstemmlng
bestaat?Ditzou naarmi
jnmeningde
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objectiviteiténdejuistheid van model Dezelfstandigheid vandetaalkomtnog
en beweringen als im plicaties van dat op een andere maniertotuiting.Uithet
statistische materiaal wordt door de
modelvergroten.
Interessantisin ditverbanddeenquête positivistische econoom een modeldie Prof.Dr.P.Petersin Ni
jmegen, structuur opgesteld,die de kwantitaheeftingesteld onder alle hoogleraren tievesamenhangenbeschri
jft.Hetisnu
in de economische wetenschappen in de positivistische opvatting van waarN ederland.Doordeze groep personen uitkan worden verantwoord,datdeze
naar hun verwachtingen t.a.v.econo- statistische structuur wordt veralm ische ontwikkelingen te vragen en gemeendtoteentheorievan menseli
jk
doorvervolgensin eentweederondete gedrag. De empirische samenhangen
vragen ofzi
jhun verwachtingen wen- worden veralgemeend tot gedrags-

sen bijte stellen na confrontatie met patroon,terwi
jlhetfeitenmateriaalis
gemiddeld verkregen uitkom sten in de gebaseerd op een bepaal
d ti
jdvak en
eerste ronde, kan een verwachting dusgedateerd.Naarmi
jn mening mag
worden opgesteld waarover inter- de verkregen modelstructuurnietzon-

subjectieve overeenstemming bestaat. dermeerOpandereti
jden wordentoeBovendien bestaatdeze overeenstem m ing dan ook tussen personen meteen
verschillendevisieop depositivistische
wetenschapsopvatting.

gepast.lm mers,gedragspatronen van

mensen veranderen.Hetisjuist vanwegehetnegeren van menseli
jke betrokkenheid ingedrag viainterpretatie

en intersubjectiviteit,datdepositivist

H etprobleem van de taal

ook de modelstructuur alszelfstandigheid kan voorstellen.
Een van de gevolgen van de vel'zelfstandiging van de taalis,datbinnenhet

Een volgende kanttekening betreftwat VlNTAF-model menseli
jk gedrag als
ik zou willen noemen hetprobleem van symmetrisch wordt voorgesteld. De
de taal. Het positivisme heeft nooit reacties op een loonsverhogi
ng zi
jn
willen(enkunnen)deelnemen aandis- precies omgekeerd vergeleken met
cussies overhet 'wezen'van de m ens. reacties op een Ioonsverlaging.
Daar staat echter tegenover dat het Een tweede gevolg isde pretentie,dat
meende een adequate technische taal met behulp van VINTAF voorspel-

en wetenschappelijk apparaatvoorhet lingenkunnenwordençedaan van ef-

onderzoek ontwikkeld te hebben.Het fecten van een in princlpe willekeurig
gevaar dienaangaande is echter dat pakket beleidsm aatregelen. Echter is
deze taaleen eigen leven gaatIeiden en di
tweIzo'
?Zijnmenselijkereactieswel

a
llerleiabstracties zoals 'pri
jzen' en symmetrisch?Denk bi
jvoorbeeld eens
'

geld' vanzelfsprekendheden worden.
Zo zeervanzelfsprekend,datde positivisten,zoals we hebben gezien,deze
abstractiesnietvooropvattingen over
feiten m aarvoorde feiten zelfhouden.

aan de winst/werk relatie. Het is ook

bekend,datin tijden van bezuiniging

beknibbeld wordtop kruidenierswaren
om de wintersportvakantie niet te behoeven verliezen.
Hierdoorishetmoeilijk,de betekenis Alsweonsrealiseren dathetVINTAFvan de gemaakte abstracties in te modeli
s geschatin een tijdperk van
schatten met betrekking tot de be- voortdurend toenemende loonkosten,

schrijving van menselijke betrokken- vraagikmijafofhetjuistisditmodelte

heid in sociaalen economisch gedrag. gebruiken om effecten van loonkosJuistdoordie verzelfstandiging van de tenverlagingen na tegaan.lm mers,aIs
taalkan geen rechtworden gedaan aan menseli
jk gedrag nietsymmetrisch is,
drijfveren en motieven die ten grond- dan mogen we deze m odelstructuur

slagliggen aanmenseli
jk (economisch) nietzomaaroverplantenopeenti
jdvak

gedrag.

waarin loonkostenverlagingen worden
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georganiseerd !
nomisch verschi
jnselzijn,maarofhet
Tenslotte nog dit.Ik heb gewezen Op daarmee puur een economisch prohetbelang van een gesprek tussen eCO- bleem is,vraag i
kmi
jaf.Hetli
jktmi
j,
nom en van verschillende signatuur. dateconomischeverschi
jnselen terugEchter,zoudateigenli
jknietuitgebreid gaanop eenheelcomplex van factoren,
m oeten worden toteen gesprek tussen zoals die door de sociale wetensociale wetenschappers'
?De positivis- schappen worden bestudeerd en ni
et
tische econoom stelt,datvia m eten en uitslultenddoordeeconom ie.Alsditzo
kwantificering alle vorm en van mense- is, dan kan de i
v atie bi
jvoorbeeld
Ii
jkeconomischgedrag gekend en ver- nooit worden teruggedrongen metalklaard kunnen worden. Dit betekent Ieen economische instrum enten.
datalle economische verschijnselen, H etisalleenalom dezereden,dateen
b.v.iv atie of werkloosheid.voorde gesprek tussen socialewetenschappers
positivistische econoom uitsluitend te- zou moeten worden aangemoedigd.
ruggaan op economische problem en.
F.A.M .van der Reep
Echter,intlatie kan weliswaareen eco-

Cam bridge:reIover de functie van

Iiteratuuronderwijs
Aan de Engelse faculteitvande univer- kom en.Deze aandacht voor de tekst
siteitvan Cambridgein Engeland iseen zelf is in het verl
eden dikwijls gehevige stri
jd ontbrand;demethodiek brandm erktalseen vorm van esthetivoorhetonderwi
jsindeliteratuurstaat cisme,alsofhetin de literatuuralleen
ter discussie. De zondagsbladen heb- m aarom schoonheid ging.VoorLeavis
ben erditjaaruitgebreid overbericht; wasliteraire schoonheid echterhetrede Tim es Literary Supplem ent heeft sultaat van een evenwichtstoestand

niet minderdan achtbelangri
jke lite- vanallerleivooralethische waarden,in

ratuurwetenschappers van diverse
pluim age de gelegenheid gegeven hun

taalvorm en gevat.De bestudering van
de Iiteratuur was voorhem hetmiddel

kijk op hetprobleem toe teIichten.

bi
juitstek om zi
jn studenten tothoge

Het is nietde eerste keer datin Cam- menseli
jkheid op te voeden.Daarom
bl
idge hevig wordt gediscussieerd over sloot zijn cIose rct
zlfag-techniek
de plaats en functie van het litera- geenszins hetgebruik van andere we-

tuuronderwi
js.HetIi
jkterop alsofde

tenschapgenuit;kennisvanethiek,geschiedenls of psychologie moesten en
zi
jnteruggekeerd,toendezelfdefacul- konden bi
jdragen totbeterbegrip van
teitjarenlang verdeeld wasin pro-en eenIiterairwerk.Hi
jwildeslechtsbredagen van degrote criticusF.R.Leavis

anti-Leavisites. De oude problemen ken m etde historischem ethode van 1ikom en nu in nieuwe om standigheden teratuuronderzoek in de 19e eeuw,die
aan de orde.
voor alles op zoek was naarde oorzaH etisin de eerste helftvan deze eeuw kenvanontstaanenzoteeenzi
jdiguitvooralaan Leavis te danken geweest monddein de biografievan een auteur.
dat de studie van de Iiteratuurzich in œ huidi
gestri
jdinCambHdgekomttot
Engeland op de literaire teksten zelf uiting in een ruzie over de aanstelling
ging concentreren ; in zorgvuldige van nieuwe docenten. M aar daarin
analysesvaneentekst,verkregendoor wordt opnieuw de vraag aan de orde
close reading,zouden de wezenli
jke gesteld hoe de studie van de Iiteratuur
waarden van de literatuuraan hetlicht zich dientteverhouden totandere we-
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tenschappen.lndeti
jdvanLeavishad- men in ieder geval wensen dat de

den deze wetenschappen rechtstreeks nieuwe tekstwetenschappen eenzelfde
weinig te maken met de Iiteratuur. pl
utskrijgen als die Leavis indeïjd
Hierin is nu een grondige verandering aan de andere wetenschappen had toeontstaan.lndelaatstetwintigjaarzijn bedacht.Nog meerdan ethiek ofgeimmerswetenschappentotbloeigeko- schiedenis zullen de tekstwetenm en dieeen directe band hebben met schappen waardevolle hulpmiddelen
teksten als zodaig;b.v.de transfor- zi
jnvoordestudievandeliteratuur.
m ationeel-generatieve taalkunde van H ierm ee is echter de zelfstandigheid
Chomsky,de semiotiek,hetstructura- van een literatuurwetenschap (en dus
lisme van Derrida en Barthes,en de ook vaneen zelfstandigefaculteitdaaralgemene literatuurwetenschap voor vooraan een universiteit)nognietgezoverdezedan van devoornoemdedrie waarborgd. De mogel
ijkheid hiervan
is te onderscheiden. Deze weten- wordt,dunkt mi
j,uiteindelijk beslist
schappen kan men sam envatten metde door een wi
jsgerige stellingname ten
naam : Wetenschappen. Vanzelfspre- opzi
chte van het verschi
jnsel litera-

kend hebben zij een innerli
jke ver-

tuur.

wantschap m etliteraire problemen die

W anneer men aan hetliteraire a1s zo-

immersook tekstproblemen zijn.De danigeeneigen,onherleidbarewaarde
nieuwe stri
jd qaatdan ook over de toekent,diezichinhetuniekevangrote
vraag ofeenunlversitaire studievan de werkentel
kensopanalogewi
jzemani-

literatuurzichtevreden m agstellen met festeert, za1 men de tekstwetende traditionele close reading. Scherp schappenslechts-m aarditisalveel-in
gesteld zou men hetaldus kunnen for- dienstbaarheid aan dezewaardeen aan
muleren :kan ernogweleen aparte stu- deze unieke lnanifestatie kunnen aandie over(Engelse)literatuurbestaan? wenden. Vanzelfsprekend behouden
M oet deze niet geheel opgaan in de de tekstwetenschappen zelf het recht
meeromvattendem odernetekstweten- om literaire teksten vanuit hun eigen
schappen ?
optiezelfstandigtebestuderen.Indeze
Hierbijspeeltook hetEngelse insula- visiezaldebestuderingvanhetliteraire
risme een rol. De nieuwe weten- nooitgeheelop kunnen gaan inde abschappenzi
jnimmersbuitenEngeland stracte wetmatigheden van de tekstontstaan:vooralin Frankrijk,Rusland wetenschappen.
en Am enka.Kan een Engelse univer- M en kan de literatuur echter ook besiteithetzich veroorloven dezeinvasie schouwen a1swezenli
jk nietmeerdan
van vreemde mogendheden tegen te een van de vele gevallen die door de
houden ?
tekstwetenschappen in het algemeen
Tenslotte ishetelitairkaraktervan de worden bestudeerd.Dan kunnen deze
Iiteratuurinhetgeding.Leaviszaginde wetenschagpenall
eliteraireproblemen
studie van de literatuurhetmiddelbi
j methun elgen middelen en methoden
uitstek om de beschaving te bescher- oplosseneniserindeeigenli
jkezinvan
m en tegen de vervlakking van hetmo- het woord geen plaats voor een zelfderne leven. De tekstwetenschappen standige literatuurwetenschap.Het lirichten hun onderzoek echterevenzeer terairefenom een isdan in deabstractie
op het gewone taalgebruik, op re- van het algem een tekstuele opgeno-

clameteksten en goedkope journalistiek.VeelzakendieLeavisalsverwer-

m en.

Hetgaat in Cam bridge dus nietalleen

peli
jkbeschouwde,wordennuaange- overhetbenoemenvandocenten,maar
degen onderzoek onderworpen.Ditis deoudestri
jdoverdeverhoudingtusterecht,omdathetobjectvandezewe- sen deliteratuurwetenschapenandere
tenschappen zoveelbreder isdan de wetenschappen wordtingewijzigdeen
Iiteratuur in strikte zin.
toegespitste om standigheden opgeraJ.K uin
Vanafdezezi
jdevan deNoordzeezou keld.
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Boekbespreking

vertalingen.Washetzowelom didactische

Godsdienst

alsom theologischeredenennietveeljuister
(énintrigerender)geweest,wanneerdelezer
bi
jelke behandelde bi
jbelvelaling telkens
dezelfdepassagesuitOudeenNieuweTes-

J.van Bruggen (red.),Wegwiisin :@ e/- tamenthad kunnen lezen (hetisnu slechts
vertalingen, Boekencentrum BV, Den eenp>rmmalgerealiseerd)?DanhaddegeHaag,1981,174 pp.

bruikervandeze'reisgids'zichwellichtook
uitgedaagd gevoeld om overeenkomsten,
Om erachter te komen hoeveel Neder- maar zeker de onderlinge verschillen te

landstaligebi
jbeluitgavenerinomloopzi
jn
kunjehetbesteenboekwinkelbinnenstappenenvragenom 'eenbi
jbel'.Deverkoper
zaludanheelsnelduideli
jkmakenhoeveel
keuseris.En de koperzalontdekken hoe

overpeinzen;dogmatiek en bi
jbelvertalen
gaanimmershandinhand,zekerbi
jvertalingen diedooreen bepaalde kerk ofkerkgenootschap worden gepropageerd !Om de

keuzenögmeerobjectieftemakenhadden
moeili
jkhetisom eenkeuzeteYaken,wan- de samenstellers ook nog kunnen overweneerhijnietweetwaaraldie vertalingen gen om debetreffendebi
jbelpassagels)in
vandaan komen en waarin zenu eigenlijk facsimileaftedrukken.Delay-outvanzo'n
verschillen.
veelgelezenboek alsde Bi
jbelisvanemilxze bundelwilin datœ- oud vanbi
jbel- nentbelang,zekerwanneerjevoordekeuze
uitgaven wegwi
jsmaken:watiserinom- staatereen aan te schafen.
loop en watkunjezoaltegenkomen,bi
j- Hetderdedeelvanhetboek (pp.147-163)is
voorbeeld wanneerje eensbi
j de nieuwe eensamenvattendebijdragevan deredacburen op visite gaat en er in het gesprek teur, waarin hi
j een aantalzeer beharopeenseenbijbeloptafelkomt.
tensFaardige dwarsverbindingen -öök op
Hetboekvaltin drie stukkenuiteen.Ineen theolo/schvlak totstandweettebrengen.
eerste deel (pp. 10-92) beschrijven acht Een register van besproken vertalingen en
auteurs e1k een vedaling ofeen groep van eenli
jstvanmoeili
jketermenbesluitendit
vertalingen (ontstaan, verbanden of bot- werkje. Samen met de uitgave van C.
singen metanderevertalingen e.d.).Erko- Houtman, Nederlandse bl
jbelvertalingen
meninditdeelnogalwatonbekendebi
jbel- vanhetOudeTestament(bi
jdezelfdeuitgevertalingen boven tafel,zoalsde Friese en verendoormi
jbesprokeninStreven.mei
de Zuidafrikaanse bi
jbelvedalingen,maar 1981,pp.751752)is deze 'wegwi
js'een
ook uitgaven vanjoodsezi
jdekri
jgenaan- bruikbaarnaslagwerkje.Jammerdaterhedacht.Deel2(pp.94-143)bevateencatalo- lemaal niets in staat over een aantal in
gus waarin aan elke bi
jbelvertaling twee Vlaanderen wellichtnog circulerende bi
jbladzi
jdenwordenbesteed.Linksvindtmen beluitgaven(bi
jv.dievanJ.Th.Beelenende
allerelevantebibliografschegegevensenop zgn.'Professorenbi
jbel').
-

de rechterpagina één of twee perikopen
zoalsze in debetreffendeuitgavestaan op-

genomen.Hierisnaarmi
jnoordeeleenkans
gemistom wegwi
jsterakenindejunglevan

PancBeent
jes
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WalterNigg,TeresiavdaAvilaenhaar/##, sen,onderwieveelmystici,tochzeernabi
j.
Een essay met 53 kleuredoto's van HelmuthLooseeneennawoordvanluanBosco
de Jesùs;velaald doorTh.C.Madder,De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/
Amsterdam ; Uitgave Carmelitana, Gent,
1981,120 pp.,BF.490.

W ie wilmeebidden zalvanzelfeen keuze

maken.Hi
jlatezichechternietteveelIeiden
doordeindeling volgensdeverzen van het
Onze Vader. Schimmel heeft met deze
schikkingeen watgewrongenduidinggegevenaan veelgebeden.

Dezeuitgaveiseenoecumenischeopzetbi
j
W.Nigg bli
jftonverdroten overheiligen uitstek:wie metandersgelovigenkan meeschrijven.DitessayoverTeresiaiswellicht bidden gaat hen veel beter waarderen.
een van zi
jn meestboeiende.Bouwstenen Tenslotte nog een schoonheidsfout
je:het
daartoeIeverdenopdeallereersteplaatsTe- naamregisterachterin isweIvolledig maar
resia'sgeschriften en haareerstebiograaf, alfabetisch helemaalin de war.
G.Boeve
dejezuïetP.Ribera,dieallegeschriftenin

handen had en de heilige persoonlijk nog
gekend had.Voortsheeft Nigg zich laten
inspireren door de bedenkingen van de
Spaanse cultuurslosoof Miguel de

UnamunodieT.detoenaam '1aQui
jotessa'

Filosose

durfde te geven en haar 'de reizende

vrouweli
jkeriddervan deliefde'heeftgenoemd.De overste van de ongeschoeide Friedrich Engels,LudwigFeuerbachenhet
carmelieten teAvila,Juan Bosco deJesùs, eindevandeklassiekeDuitseflosohe,lnbeschri
jh ineennawoorddeuitstralingvan geleid, vertaald en geannoteerd door L.
de heilige,modern als geen ander,die als Vanneste,Wereldvenster,Baarn,1980,169
eerstevrouw totkerkleraargeproclameerd PP.,0.22,50.
werd.
Deverzorgde vertalingvanT.Madderver- Men heeftde filosofische positie van Karl
dient alle Iof. M eer dan 50 prachtige Marx welbondig omschreven als 'een krikleurenfoto's illustreren dit welkostbaar tiekopHegelaandehand vanFeuerbachen
boekdatmeteenuitnodigtom nogeensterug een kritiek op Feuerbach aan de hand van
tegri
jpennaarTeresia'szoinspirerendege- Hegel'.Menkanookzeggen:M arxverbond
schriften.
de Hegeliaanse dialectiek met het FeuerSilveerDe Smet bachiaanse mat
erialisme,onder afwi
jzing
vanhetidealismevan deeersteenhetstatiA.Schimmel,&u'rijkkome.Gebedenuitde sche denken van de tweede.OverhetaIbvereld vtpn de 1.
%Iam,Katholieke Bi
jbel- gemeen wordt de invloed van Hegelveel
stichting,Boxtel/Emmaus,Beveren,1981, sterkerbenadruktdan die van Feuerbach.
74 pp.,BF.200.
Vanneste merktinzi
jn inleidingechterterechtop datookdelaatstevoorhetdenken
Wi
j kunnen ons de biddende Moslim van Marx van eminentbelang is geweest,

nauweli
jks anders voorstellen dan voor- zozeerzelfsdathijMarxeerderalsFeueroverliggend,voortdurenddezelfdeformules
herhalend.Erbestaat nochtans een grote

bachiaan dan alsHegeliaan kenschetst.
Engelsheeftnadedood van Marx de beterijkdom van privé-gebeden in de lslam. kenis van beide denkers voor de marxistiDaaruit biedt dit boekje er een hon- schetheorieopnieuw geëvalueerd.Hethier
derdveertig,pergroep ingeleid metenkele besproken boekje wasdaar hetresultaat
korteleerstelligeteksten.
van.Hetisechter,méérdan alseenkritiek
Sommigevan deze gebeden zullen delezer op beide denkers,vooralte lezen a1s een
onmiddelli
jkvertrouwdvoorkomen,andere inleiding in de filosossche grondbegrippen
klinkenverouderdofleggenaccentendiewij vanhetmarxistischedenken zelf.Zowelde
nietgewoon zi
jn:lofpri
jzing,Godsgroot- systematische grondslagen als de historiheid.MaarGodisvoordezebiddendemen- schegroeienachtergrondendaarvankomen
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inditvlotenuitstekendgeschrevenboekje
helder naar voren. Inleiding en notenapparaatbieden de lezereen nuttig oriënta-

tiepuntbi
jdeplaatsbepalingvandezetekst,
die ook in Nederlandse vertaling nietsvan

zi
jnfrisheid verlorenheeft.
GerGroot

IanHacking,F:/lheefthlosohemetlt/t'
//te
maken?,vertaling:Zeno Swi
jtink,Boom,
Meppel/Amsterdam ;Denis,Deurne, 1980,
240pp.,BF.M 6.
Engelsefilosofenhebbenoverhetalgemeen

denaam helderendidactischteschri
jven,
zonderdathetgewichtvan hun uiteenzet-

tingendaaronderli
jdt.Menbejintdanook

metgoedemoedaaneenboekedateenzo
aantrekkeli
jketiteldraagtalshethierbesprokene.Helaaszinktdie moed echteral

snelindeschoenen,wantreedsnakortetijd
isuitHackingsbetoogmoeili
jknogwi
jste
worden.Aandesti
jlligthetniet,wantdieis
soepelgenoeg,maareerderaanheteuveldat

deauteurnergensdemoeiteneemtduideli
jk
te maken wathi
j nu eigenli
jk precieswil
beweren.Methetgevolg datde Iezerzich
aanheteindevanhetboek nogsteeds,maar

inmiddelstameli
jkverbi
jsterd,afvraagtwat
filososenueigenli
jkmettaaltemakenheeft.
Datwilnietzeggen daterinditboek helemaalgeen behartenswaardige dingen worden gezegd.Metname Hackingsuiteenzetting over de verschillen tussen de epistemologie van de l7e en die van de 20ste
eeuw (zag men de kennistoen binnen het

kadervanhet'innerli
jkvertoog',nuwordt
zeveeleergezien aIseen zaakvan 'publiek

asbestcem ent m aterialen
gevelstenen
holle en gew one stenen
ferton vloeren
m arbrabeltegels
usidallen
silex dallen
flintstone structuurtegels
marmerm ozaïek trappen
gevelelementen
in kunststeen
beton m aterialen
gipskarton platen
ornim at platen

novex plaien
isolatie m aterialen
venus open haarden
hela open haarden

vertoog')isde moeite waard.Hetboek a1s

zodanig,datbovendien noggeplaagd wordt
door een relatief groot aantal zetfouten,
wordterechternietmeegered.
GerGroot
John StuartM ill,De onderwerping van de
pr/l/l4z, vertaling van Eva W olff,inleiding

van Maaike Mei
jer, Boom, Meppel/Am-

sterdam ;Denis,Deurne,1981,178pp.,BF.
450.

JohnStuartMillwaseenvruchtbaarschri
jver,die zich in zi
jn publikatieszekerniet

n.V.
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uitsluitend op striktfilosoisch terrein be- herleiden. W aardevol is zeker Hebwoog.Ook politieke onderwerpen hadden blethwaitesondubbelzinnigeherbevestiging
zi
jn belangstelling,en daarondernam de van de speciseke taak van de theoloog:

emancipatiestri
jdvandevrouw eenbelang- oudegeloofscategorieënmoethi
jherdenken
ri
jkeplaatsin.Hetnuvertaaldeboekje,dat in het licht van de moderne filosose en
hi
jsamenmetzi
jndochterHelenschreefen menswetenschappen,waarvanhi
jdekritidatgerekend mag worden totdeklassieken sche bi
jdrage moet verwerken zonder
van de feministische Iiteratuur,is daarvan
eengoed voorbeeld.Een Nederlandse vertaling Iag nu dan ook voorde hand,alkan
men zich afvragen ofeenfilosoischereeks
daarvoor weIde aangewezen plaats was.

evenwelzel
faande verleidingvan horizontalisme ofreductionisme toe te geven.Dat

Hebblethwaitetheologiehoofdzakeli
jkziet
alseenvakaandeuniversiteit,legtzi
jnvisie
weIenige beperkingen op.De verhouding

heologie/gelovige gemeenschap,toch een
Hoebelangrijk hetboek voorde feminis- t
'
tischebeweging ook isofgeweestis,wl
js- probleem'voor een aantalvaktheologen.
gerigeimportantiekan men hetin iederge- komto.i.te weinig aan bod.
J.Koenot

valnauweli
jkstoeschrijven.
GerGroot

Gedragswetenschap
Theologie

Victoren Rosemary Zorza,Aanvaard afscheid,De dood van een dochter,Ambo.
B.L. Hebblethwaite, The Problems of Baarn /Westland,Schoten, 1981,239 pp.,
Theology, Cambridge University Press, BF.450.
Cambridge,1980,1M pp.,f2,95pb/8,95hc.
Ditishet-achterafopgestelde-dagboekvan
Met wat voor vraagstukken houdt de tweeoudersoverdelaatstelevensmaanden
theoloog zich bezig? Hebblethwaite ont- vanhunvi
jfentwintigarigedochterdievan

vouwthiereenduidelijkevisie:voorhem is kankersterft.(Oorspronkeli
jketitel:A Way
theolo/e 'rationalthought or talk about to die.) Het bespaart de lezer geen enkel
God'. Haar opdracht is niet primair van
apologetischeofspiritualistischeaard:'The
primetask oftheologyisthatofunderstan-

detail,raakthem totop hetbot;maarhet

diensten alsook met positief ingestelde

Jane,de stervende, doorloopt de zieken-

dringtzichnergensbrutaalop.Hetisjuistzo
wonderli
jk nuchteren tegeli
jk voIgevoel.
ding'(p.20).Rationeelinzichtin hetwaar- Men kan zich nauweli
jks een gefingeerd
heidsgehalte van ons geloof veronderstelt werk voorstellen datzo sterk zou aangrijeenopendialoogmetniet-christeli
jkegods- pen,tragisch en stralend aIsdit 'verslag'

atheïsten.Persoonli
jk geloofisgeen voor- huissituaties,deafzondering,detherapieën,
waardeom overhetobjectvandetheologie hetbeterworden,hetinstorten;enmethaar
na te denken,als men tenminste oog heeft

duikendeoudersin wanhoop,onmacht,op-

voordeapartestatusvanditobject.Vanuit standigheid,schuldgevoelens,destri
jdrond
dezeprincipesbespreektde auteurde ver- het'zeggen'.Zi
jondergaan de houdingen
houdingtussentheoloéeenantropolo/e,so- van artsen,verplegenden,vrienden,elkaar.
ciolo/e,psychologie,geschiedenisenfilo- Maar de hele tijd doorgroeittussen hen
sose, vaak verwi
jzend naar belangri
jke drieën en de broer Richard de eenheid.
vertegenwoordigers van deze disciplines. Aaanvankeli
jkkomendegevoelensnauweTelkenswaarschuwthi
jvoorhetgevaarin li
jkstersprake;zi
jwordenalleenzi
jdelings
de studie van religieuze fenomenen gods- geuit.Geleideli
jkzijnermeeraanzettentot
diensttoteen puurmenseli
jk gegeven te dialoog.Meer en meer nemen zi
jzelfde
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situatie inhanden,vinden mensen die hen

li
% ende tekst behandeld werd, b.v. HoF-

hierbi
jopgrootsewi
jzesteunen.Totzede manns Kater Murr (1980/22) en Eichenopenheid bereiken van verzoening,onder- dorFsTaugenichts(1826).
Iing en metde dood.Nietswordtnog ver- Nieuw zi
jn deinterpretatiesindubbelopzwegenenjekri
jgtalslezereendeelvande zicht:hetzi
jn onuitgegevenbijdragenvan
pi
jnendevredetoegeschoven.Ditboekis overwegendjongeregermanistenenzegeeen van die uiterstzeldzame werken waarvooriemand degave en dekrachthad om

diepli
jdenteverwoorden,teverwerkenen
op schrifttestellen.

G.Boeve

tuigentevensinsterkematevan vertrouwdheid metrecente studiesop hetterrein van
dereceptietheorie.Formeelbestaatnl.elke
analyse uiteen deel'receptiegeschiedenis'
eneen 'interpretatie'.In deze zin vormtde
bundeleengoedeweerspiegelingvande,na
hetuiteenvallen van de studentenbewegin-

genuitdejaren6overnieuwdebelangstelling
voorderomantiek:'DieKrisenjahreaufklëLiteratuurwetenschap

rerisch-rationalistischer Epochen sind die
RenaissancezeitenderRomantik'(Vorwort,

P.8).
In een inleidendkapittelwordenderoman-

Paul Liitzeler (Hrsg). Romane und.Er- tische romantheorieën geanalyseerd. Een

ziihlungen der deutschen Romantik.Neue keuzebibliogratie en een overkoepelend
Interpretationen, Reclam ,Stuttgart, l98l, personenregisterverhogendebruikbaarheid
vanhetgeheel.
389pp.,DM.34,80.
A.De Loecker

De uitgeverijReclam -vooralbekend om
haaruitstekendetekstuitgaven in kleinformaat,de 'Universalbibliothek'-geeftook
eenreeks'PaperbackszurLiteratur'uit.Elk
deel-totdusvereentwintigtal-bundelteen Literatuur

aantalwetenschappeli
jkebi
jdragenovereen

periode (b.v.'DiedeutscheLiteraturinder
WeimarerRepublik'),eenthema(b.v.'Literaturund Leser')ofeen auteur(b.v.'Schil- Hugo Brems,Alvt'ie omziet.Opstellen over
Nederlandse Poëzie 1960-1980, Elsevier
lersDramen').
Hiergaathetom 14 nieuwe interpretaties Manteau, Antwerpen/Amsterdam, 1981,
vanvnl.romansvan evenveelromantici,te 181pp.,BF.335.
beginnen met W ackenroders Herzensergiessungen (17* /97) tot E.T.A. HoF- ln het openingsopstel van deze bundel
mannsElixieredesTeufels(1815/16).Indit schetst H. Brems de evolutie van het
panoramavanderomantischeromankunst- poëtisch bedri
jfin Noord en Zuid in de
alleen bi
j Kleist (Michael Kohlhaas), voorbi
jetwintigjaar.In hetNoordenisdat
Fouqué (Undine) en Chamisso (Peter eenevolutie,vertrekkendvanhetti
jdschrift

Schlemihl)betrefthetkortereteksten-vindt Barbarber (met Bernlef en Schippers)
men alle grote namen terug.Dat Goethe waarindepoëziegoldalsinformatieoverhet
ontbreekt,is gezien de titel evident. Dat ongewonevanhetgewoneindevroegejaren

JeanPaul(FlegeliahrejenHölderlin(Hype- '60,viaderevivalvandeparlando-stijlinde
?'
fzpa)wè1eenplaatskrijgen,isbetwistbaar. jaren '70 naar de neo-romantiek van de
Bovendienisdeterm 'Romantik'inde titel laatstejaren.Ondertussen bli
jven erook
te ruim ; bedoeld wordt slechts de zog. dichters m-tn het werk die autonoom uit'Fr(ih-und Hochromantik'.Datdeuitgever sluitend mettaalbezig zijn.In hetZuiden

hetjaar1815alseinddatum kiest(nl.Napo- bli
jh de avant-garde poëzie langerin het
Ieonsondergang).heefttotgevolg datvan spoorvan de Vi
jftigerslopenenkomtde
sommigeauteursnietdemeestvoordehand doorbraakvanhetneo-realisme 10jaarna

Boekbespreking

Barbarber. Het is echter persoonli
jker,
emotioneler,maatschappi
j-kritischer en/of
picturalerbi
jde werkeli
jkheid betrokken.
Terwi
jlin Vlaanderen een generatie van
taalbewuste dichters zich bli
jftverzetten
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derlandsche Boekhandel,Antwerpen/Amsterdam,1980,440pp.,BF.1.100.

Inzi
jn inleidingvandebekendedundruke-

ditie van het oeuvre van Gezelle schreef
tegendedevaluatievan detaalkomtook de prof. Baur in 1943 dat men 'inmiddels
nieuwe romantiektotvollebloeizowelbi
j werkteaanvelezi
jden,metbehulpvande
maniëristische stadsdichters die de 40 al strikteremethodesderhistorischeen philo-

voorbi
jzi
jnalsbi
jdejongerendierond'75 lo/sche wetenschap,aan hetlevensbeeld
debuteerden.Daarmee heeftde auteurde

vandendichter'endatdeGezelle-studie'uit

kaartvanhetdichterli
jklandschapgetekend de phasederoncritischeophemelingen der
diehijinzijnvolgendeopstellenverderzal mythographische raadselen getreden geinvullen.Eerstdooreennaderebeschri
jving leideli
jktrachteenobjectiviteittebereiken
vandeneo-romantischestromingenvanhet (...)'.Gezellesverzamelddichtwerk,uitgefenomeenvandeliteraireti
jdschriftendiein geven onderderedactievanJ.Boets,geeft
Vlaanderen als paddestoelen uitde grond in zi
jn inleiding,toelichtingenenaantekeschieten,nadien dooressaysovervolgende ningen bli
jk van die kritische zin.In zijn

dichters:H.H .ter Balkt,Patrick Conrad, schetsvandereceptiegeschiedenisvan'GeChristine D'Haen, Roland Jooris, Rutger dichten,gezangenengebeden'wi
jstJ.J.M.
Kopland,Gwi
j Mandelinck,Leonard No- W estenbroek erop dat voor Gezelle de
Iens, K. Schippers, Hedwig Speliers en poëzie dienstig moestzijn voorhetvolk.
Marcelvan Maele,JotieT'Hooft.
Concreetbetekenthetdatde lezersbevesOpvallendbi
jeenaantalvandezedichtersis tigd en versterktdienden te worden in hun
deexplicieteband van hunwoordkunstmet Vlaamse en rooms-katholieke Ievensover-

debeeldendekunst.Menkanhierbi
jdenken tuiging.lnhetmei/
juni-nummer1981vanhet
aanH.H.terBalktenJosephBeuys,P.Con- Nieuw Vlaams Tl
jdschnft heeft Hedwig
raden E.Kienholz,R.Joorisen Raveel,De Spel
iers dat hetanago/sch dichterschap
Keysere.a.,K.Schippersen M.Duchamp. vanGezellegenoemd:zi
jnpoëziebestaatuit
BremsduidttelkensdevoordeIectuurvan

een reeksin versvorm geformuleerde tek-

dezedichtersbelangri
jkeparallellepicturale sten met religieuze en theolo/sche bestromingen.Verdervaltdetrefzekerheid op doelingen.Terwi
jlSpeliersnu steltdatde
waarnaee de auteur tot een goed geargunaenteerd en raak geformuleerd oordeel
komt over het oeuvre van de besproken
dichters.Datoordeelsteuntopeengrondige
kennis van degedichten,maarook op een
intuïtie die de lezerde indruk geeftdatde
auteurvan deze essayszelfeen dichteris,

poëzievanGezellealspoëzieproblem atisch
geworden isomdatdeprimairtaligebeteke-

A/wieomzietiseen uitstekendeintroductie
indeNederlandsepoëzievandelaatstetwee
decennia.
J.Gerits

voorbeeld van de Arabische poëzie de
kleinheid totesthetisch principewordtverheven,ultieme,pure poëzie schri
jft.An-

nisvanzi
jnwerkdooreensterkeanago/schestoorzendergetroebleerd wordt,isdat

volgensdeuitgeverts)en inleidersvan het
Verzameld werk duidelijk niethetgeval.
B.F.Van Vlierdenwi
jsterinzi
jninleiding
dieechterhetschri
jven vanpoëziegeruild vandeKleengedichtjesopdatGezelleindie
allerbeknoptste verzen, waarin naar het
heeftvoorhetschri
jvenoverpoëzie.

derzi
jdslegtVanVlierdenzeerhelderuitdat
voorGezelledichtenen biddentweenamen

voor hetzelfde zi
jn en dat de driemaal
XXXIII Kleengedichtjes en poëtisch gebedssnoervormenwaarinechterplaatsbli
jft

Guido Gezelle,Verzameld dichtwerk,deel voor hetpoëtisch taalspel.J.BoetszaIin
twee.Gedichten,gezangen en gebeden & zi
jninleidlngopLiederen,eerdichtenetre-

Kleengedicht
jes.Liederen, eerdichten et Iiqua duideli
jk onderstrepen datdie gelereliqua.Verzorgd doorJ.Boetsm.m.v.K. genheidsgedichten belangri
jker zi
jn voor
de Busschere en J.de Mûelenaere,DeNe- eenbeterbegripvanGezellealsactieveon-
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*
N

Hoewelhetduideli
jkisdatdehuidigelezer
depoëzievanGezelleongeli
jkmatigwaar-

o

deert,tochdientmetklem gezegdteworden

datin zi
jn taalhantering depriesterdichter

2000 Antwerpen,

Gezelle 'in hetdode watervan onze 19de
eeuwsepoëziedeenigelevendeviswas'(H.

*

Speliers).Daarom hetbli
jvend nietalleen

Q
c

k

cultuurhistorisch maarook poëtisch belang
vande Gezelle-studieenvandezeeditievan
hetVerzameld dichtwerk.
J.Gerits

#

o
o
o

Kcepoortbrug 4,

WalterNelissen,JotieT'
Hooft.Eendichtersleven. Elsevier Manteau, Antwerpen/
Amsterdam,1981,
.90pp.,gdll.,BF.155.

*
c

>
k
r

De publikatie van deze biografie van Jotie

T'Hooft(1956-1977)moetinnauw verband

u

gezien worden metdeuitgave van de Ver-

Q
Q

zameldegedichtenvandezejon%estorven
dichterbi
jdezelfdeuitgeveri
j.WalterNelissenwasookbetrokkenbi
jdevoorbereiding

Q

vandefilm diedeVpRo-televisieinnovember 1980overJotieT'Hooftgebrachtheeft.
Deverzameldegedichten,hetmateriaalvan
defilm enhetdoordefamilieterbeschikking

gesteldebeeldmateriaalzi
jndedocumenten

waaropdezebiograiegebaseerdis.Doordat
veeluitdegedichten enhetproza van Jotie

T'Hooftzelfgeciteerdwordtkri
jgtdelezer
eengestoleerdeterugblikophetmilieu,de
Iiteraire achtergrond,de drugscène,de in-

richtingen waarin de minderjarige dichter
gezeten heeft,hetliteraire succes van de
dropoutJotie T'Hooft.Deauteurbesteedt
ook veel aandacht aan de allesoverheersendedoodsgedachtediededichteraanzette
tottweeY sluktezelfmoordpogingeneneen

geluktederdepo/nginoktober1977.
œ zebiogrveisduideli
jkm>reenglobale
inleidingin de levensgeschiedenisvan deze

talentri
jkejongedichter,wienspoëziepure
autobiograse is.Men kan nietverwachten
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een unieke collectie boeken over architectuur, kunst, poezie, literatuur in een uniek kader
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alle dagen van 11 tot 18u . - 's maandags gesloten

BOEKENHUIS

tel. 031/34 35 12

zer van nu de achtergrond zou kennen
waartegen die gelegenheidspoëzie gelezen
moet worden.Voor de opname van deze
bundelpleitdusineersteinstantiehetcriterium van devolledigheidenpasdandatvan
deesthetische waarde.

(Kruispunt Lge Koepoortstraat, Klapdorp, Minderbroedersrui, St .-Paulusstraat)
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datderelatieIeven-werk,derelatiedichter- I
igeleefti
jddoorzijnmoederhetbeduit,en
ouders,geliefde en vrienden indatkortbe- hetbedri
jfsleveninwordtgeschopt.Metde
stekgrondiggeanalyseerd wordt.Datwordt gevolgen van lgnatius'eigenzinnigegedrag
dezaakvanuniversitaireverhandelingenen binnendeverschillendebetrekkingendiehi
j
achtereenvolgens aanneemtis de restvan
ditoscriptiesindekomendejaren.
J.Gerits hetboekgevuld.Daarbi
jisdedoorlopende
vertellingechterveelminderinteressantdan

deafzonderli
jkescènesensfeertekeningen

dieJohn Kennedy Toole onsvoorschotelt:

John Kennedy Toole,A Confederacy :y
.
/' dewonderli
jkewereldvanNew Orleansmet
Duno'
es,Penguin Books,Harmondsworth, zi
jnmerkwaardigaccentennogeigenaardil98l,338pp.

gerpersonages,dievaakheelwatgeslaagder

zi
jn neergezetdandehoofdûguurzelf.
Zeldenisdevoorgeschiedenisvaneenboek De mislukking van hetcentrale personage
zodoelbewustaIspropagandamateriaalge- van Ignatius Reilly iszelfséén van de be-

bruiktaIsbi
jdepublikatievanA Confede- Iangri
jkste oorzaken voorhetuiteindeli
jk
rt/cy t4
f Dunz'
es.Een auteurdiejarenlang falenvanhetboekalsgeheel.IgnatiusReilly
vruchteloosvanuitgevernaaruitgeverIiep, moesteenkomischefiguurworden,enjuist
tothijuitteleurstellingtenslottezelfmoord indezegeforceerdenadruk schietdehumor
pleegde,een moederdie de taak van haar zichzelfvoorbi
j;debeschri
jvingenworden
zoon overnam enhetboekuiteindeli
jkge- tégrotesk,hetgewichtigetaalgebruikvande
publiceerd wist te krijgen, waarna het protagonististéuitdrukkeli
jkIeukbedoeld:
prompttotmeesterwerk werd uitgeroepen lgnati
usReillyverveel
talna25bladzi
jden.
enzelfsdePulitzer-pri
jskreeg-hetverhaal A Confederacyt4
.
J'
Duncesisdusgeenmeesisté romantisch (té Amee mans (ek)om ni
et terwerk;hetiswéIeenzeerIeesbaarboek,

bi
jelke reclame-managerhetwaterin de uiteen in deIiteratuurnogalvergeten hoek
mond tedoenIopen.Hetresul
taatbleefdan
ooknietuit:'A bestsellerwasborn',nietin

van Amerika(W illiam Faulkner-ten naaste

belde de N ew York Tim es(vetop de titel-

alaangekondigd;de vertalerzaIheterniet

paginavan dePenguineditiegereleveerd)en

makkelijkmeehebben.

bi
j-en enkeleanderen nietmeegerekend).
deIaatsteplMtsdankzi
jdeuitbundigeIofdie Het is vooraldeze couleur /tpt:'t//e in perhetboek vande zi
jdevande criticikreeg sonages en taalgebruik die de roman zi
jn
tœgezwaaid.'A masterworkofcomedy'ju- charmeverleent.Een Nederlandseeditieis
Anthony Burgess noemde John Kennedy
Toole,ietsingetogener,ietsBritser,'A great,
originalcomic talent'.
NaIezingkan menzichafvragen waaraldie
opwindingnupreciesvandaankomt.Zeker, >nillxl

GerGroot

zl Confedelml'
y ()f D?
.
/aT'
e.
s'is een onderhoudend boek en het bli
jft een raadsel
waarom kennelijkgeenenkele uitgeverde

publikatie ervan aandurfde.Veel,zeerveel P.P.Pasolini,Deketterseervaring, HetW evanwatverschijntisvanaanzienlijkminder reldvenster, Bussum, 1981, l7l pp-, BF.
gehalte.Maareen meesterwerkishetzeker 455.
niet.En zelfsgeen 'grote'roman ofbelangri
jke satire; het is gewoon een onder- Ditishetkapittel'Cinema'uitEmperismo
houdend boek.
El'
etico,eenietwatuitvoerigerselectie dan
Hoofdpersoonishetmerkwaardigecreatuur in de zopas verschenen en hier eveneens
lgnatiusJ.Reilly,die metzi
jn wanstaltige besproken Duitse vertaling LKetzerer-

uiterli
jkenIichaamsomvang,envooralzijn fahrung,diedaarentegenweldehoofdstukpedante superioriteit van de nietsnut,de kenoverTaalen Literatuuropnam).Hetis
veroorzakerwordtvan een reeksfantasti- een beetje merkwaardi
g dateenuitgeveri
j

schemini-catastrofes,wanneerhijop30ja- die start met een filmwetenschappelijke
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reeksjuistdezetekstenheeftgekozen,die nomen,ja,deauteursmenen voortdurend
alle doordrongen zi
jn van een polemische metafysischemotieveninzijnwerktekunpara-semiotische en soms anti-semiotische nen traceren.Deze 'methode'isechtergetoon.In een Iand waarde semiotiek pasin- meengoed geworden, zodat, achteraf begang vindt,en waarde basisvoorde film- schouwd, het nu de voorzichtigheid van
semiotieknauwelijksgelegdis,kunnendeze Rohmeren Chabrolisdieopvalt!Feitisdat
tekstenvan Pasolinialleen maarverwarring zeoverelkefllm ietsN llinentsweten te verstichten.Op semiotisch vlak ishun waarde tellen,ook albli
jftdeanalyse,bi
jhuidige
gering,zoals ik reedseerderhierdeed op- normen gemeten, eerder OnuitgeWerkt,
merken.De krachtvan PasoliniIigtnietop slechtsgesuggereerd:weeisen heden ster-

ditterrein;zijnsterkteisde'donquichotte- kereargumentaties.Maaruiteindeli
jk blijft

rie',een irrealistisch utopisch te keergaan diteen erg Iezenswaardigestudie,die voor
tegen alles,metallemiddelen.De 'authen- veleIezersook een uitstekende introductie
ticiteit'vandezegestestaatbuitenki
jf,de betekent in dit fascinerende filmische
waarde ervanop theoretisch vlak isechter Oeuvre.
heeldubieus.Ofde lezerdatkan aanvoelen
Eric de Kuyper

eninzien,iseenanderevraag...HetIi
jktme
eerder dat hierdoor een zeker anti-intelIectualisme,ongewild,gesteund wordt en
datde kernvraag -de problematiek van de

J.vanderKeuken,Zien,Kijken,Filmen,
VanGennep,Amsterdam,1980,l60pp.,t1.

kunstenaarindezeti
jd,waarvandezege- 22,50.
schriften,zoalsdeveleanderevanPasolini,

mooie,pijnlijkeenkrampachtigegetuigenissenzi
jn-nieteensgelezenza1worden.Om
Pasoliniopeenjuistetoonhoogtetekunnen
volgen moetjeevenwispelturigen strategischIezenalshijargumenteert;datisniet
aan iedereen gegeven.
Elic de Kuyper

E.Rohmer& C.Chabrol,Hitchcock,the

Xrl'/fortyfour.#/?nJ, Ungar Press, New
York,1979,l78 pp.,gdll.

Van der Keuken wordt,ook in hetbuitenIand,beschouwd als één van Nederlands

meest oorspronkeli
jke filmmakers. Zi
jn
geëngageerde thematiek,zi
jn vri
j experi-

mentelemaniervanfilmenzettendetraditie
van lvens verder. Naast korte essays en
kronieken-waarinvaaktreffendepassagesbevathetboek eenmooiekeuzevanfoto's,
wantJ.van derKeuken isook -ofineerste
instantie'?-fotograaf.Deze bundelinggeeft
een goed beeld van de beéld-woord-kun-

stenaar,van zi
jn 'schizofrene'artisticiteit,
vanzi
jnkwaliteitenenzi
jngebreken.

ln 1957 schreven Eric Rohmeren Claude

Ericde Kuyper

Chabrol,toen nog filmrecensenten bi
jde

Cahiers du Cinéma,nu zelfberoemde t
ilmers, een baanbrekende studie over A. Theater

Hitchcock.Hetisgoed,nuerdelaatsteja-

ren zo veelover de 'masterofsuspense'
geschrevenwerd,eensopnieuw dezeeerste
benaderingspogingen te herlezen.Hetvalt WalterHinderer(Hrsg.),GoethesDramen.
meteenopdatde Britseperie evanHitch- Neue Interpretationen, Reclam,Stuttgart,
cock erg ondergewaardeerd wordt; soms 1980,367 pp.,DM.34,80.

zijndebesprekingenvandefilmsechtminimaalte noemen.VanafThe Rope (1948) DatGoethe,recentvoorzi
jn dramatische
worden de analyses indringender,en men werkeigenli
jkhetbestbestudeerddoorAnkannogsteedsbegri
jpenwaarom dezemo- gelsaksische scholars, een geschakeerd
nografietoenzo veelenzo'nsterke indruk auteurisgeweest,die nagenoeg alle denkmaakte. Een 'entertainer', een specialist baregenresenhistorischesti
jltypendramavan commerciëlefilmswordtausérieuxge- tischgebruiktheeft,looptsedertjarendoor-
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heen zi
jn interpretatiebeeld.Hem wasde kan worden.Wieenige zin heeftvoorwat
vorm nietzobelangri
jk,hetkwam ophet somsaltegemakkeli
jkmaarditkeerterecht
mensbeeldaandathijalti
jdinindirectezin avantgarde-dramawordtgenoemd,kanhier
aanbood en waarvoor de dramaturgie optimaalterecht.Terwi
jlhetresul
taatboslechts een nutsaspect was.Hoe deze at- vendien voer voor regisseurs is. De
mosfeervanlevenendenkenindialectische Schaubùhne am Halleschen Uferheeft er
eenheid als opdrachtvooracteurs en pu- trouwens op hetHollandfestival 1980 een
bliek,in zi
jn werk isaangebracht,maken publiekssuccesmee behaald.
een nieuwe generaite experten uitdie niet
C.Tindemans
de klassieke edknisbeklemtonen maarde

onmiddelli
jke aanspreekbaarheid ook in
dezeti
jd.Goetheisbeslistgeengrootdramatisch auteurmaarhijisnogalti
jd meer
dan boeiend om de wi
jze waarop hi
jconstantenvanzi
jn actualiteitinontmoetbare Albert Meier,Georg S#c/lacr. 'Woyzeck',
vorm heeftaangereikt.Allestukkenkri
jgen W .Fink,Mùnchen,1980,127pp.,DM .9,80.
een monografischebeurtwaarbi
jenkelde Petervon Becker(Hrsg.),Georg Bûchner.

sub- of nevengenres (pastorale, klucht, 'Dantons Tod'.Die Trauerarbeitim Schözangspel,klein drama overde Franse Re- nen. Ein Theaterlesebuch, Syndikat,
volutie, gelegenheidsdramatiek) wat col- Frankfurt,l980,176pp-,DM.24.
lectiever worden geclassificeerd. De (gebruikeli
jke)bibliografie (H.Hermann) is Een 'modelanalyse'bedoelend,presenteert
schitterend. Met de identieke publikatie A. Meier een nuchtere tekstgeschiedenis
overSchillerisdaarmee een aardig studie- van Woyzeck,eeninterpretatiediezichconen renectiegeheelontstaan.
centreert op de sociale relaties en op de
C.Tindemans dramaturgischebijzonderheid,eneenreeks
materiaaldocumentendiesamenhangen met
de historische kern van de tekstofmetde
ErnstJandl,AusderFremde.Sprechoperin opvoeringsgeschiedenis,afgerond metIec7 Szenen, Luchterhand,Darmstadt, 1980, tuursuggesties.P.von Beckerbundelteen
DM.17,80.
unieke teksteditie van Dantons Tod (typogratisch georganiseerd in de diverse ont-

E.Jandl,een geheimetip vooringewi
jden staansstadia),eendrietalverseopstellenen
diedebuitenbeentjesvandeDuitstaligely- eenpanoramavanhistorischegetuigenissen
riek koesteren,heeftaltijd alzichzelfin (atbeeldingen incluis)overde tekstbasisin
scènegezetendaarom verrasthetallerminst deFranserevolutie,waarbi
jdeafdrukvan
dathi
jthansvandezehangeensysteemtekst een onlangsontdekterecensieuit1851van
heeftgemaaktdie andermaalstaatof valt bijzonderbelangis.lndenieuwelectuuris
metdeaanvaardingvanzi
jn volstrektear- P.von Becker bezig met wat modieuze,
titicialiteit.Of er een narratieve draad in even vaak toch ook relevante associaties,
steekt,durfiknietuittemaken;ineIkgeval vooralm.b.t.derelatietotdeti
jdsgeesten

zalhi
jpasonderscheidbaarwordenviade hetverschijnselvrouw;ookD.Oehlerdoet
voorstelling,hettheater.Datmaaktmeteen

de lectuurnogeensovermaarthansm.b.t.

dezepogingalbetekenisvol.Deeigenli
jke hetbegrip vri
jheid ende wijzewaarop de
produktie-intentie voorhettheatermedium verbinding met de eros een ideologische
isafteIezen uitdedriepersonages(er,sie, constanteuitmaakt.H .T.Lehmanngaatdan

er2)die nietop identiteitmikken maarop
proces en interactie. De tekstwisselingen

(toch van dialoog gewagen?)zitten in een
drieregelverband,zonderuitzonderinginde

weer de relatie tussen de (destructieve)
dramatischevorm ende(constructieve)idee

revolutiena,metHeinerMûllersAa/rtkgals
tegeli
jkparallelen contrast.Om dezeop-

conjunctiefenindederdepersoon.Distan- stellen alleen alverdientde publikatie alle
tiëring tussen personage en ik-essentie die

ook dramatisch en linguaalverbijzonderd

reliëf.

C.Tindemans
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J.C.Roberti,(éd.),Le T/l/llrdpopulaire. Alfred Schwarz,From Bûchnerto Beckett.
îï/l/t/lït
paî'historiques, Laboratoire d-Etudes théâtrales de I'Université de Haute
Bretagne/Klincksieck,Paris,1980,89pp.

Drlvlf//ïcTheoryand theModesofTragic

Zonderopzienbarend te worden biedtdeze

Dezestudie maakteen slalom doorheenhet

x

Drama,Ohio UP,Athens,1978,360pp.,f
10,80.

bundelseminariebijdragen vooralnieuwe modernedramaom uittemakenofenhoe
perspectieven van onderzoek,minder me- hettragische concepterin aanwezig is.S.
thodisch dan weI thematisch. Het ge- gaatdaarbi
j nietuitvan deimmersaltijd
meenschappeli
jkethemaishetvolkstheater, dubieuze desnitie van de tragedie als een
benaderd in eenwijd gammavandemid- historisch-formeel subgenre; integendeel
delfranse kluchten,hetCatalaanse theater, ligtzijn werkprincipe,enmeteenhetfunde Russischemarionetten vande 17eeeuw, damenteelvernieuwendevandehelestudie,
hetoeuvrevandeFinsevolksauteurAleksis inhetbewustzi
jnvancontinuemutatievan
Kivi(1834-72),R.Rollandenzijncampagne een intellectueel-moreel klimaat van een

tothetrecenteregionaletheaterinSpanje. ti
jdperk datzich in telkensandere vormDetekstenzi
jninomvangbeperkt,werken codicesuitdrukt.Tegeli
jkgaathetdusom de
een bevattelijke stelling overzichteli
jk uit, herkenbaarheid van eengedeeldeopstelling
wensen vooralIichtte gooien op doorwerkendeaspectenenfactoren.Opdezemanier
horen ze thuis in een groeiend belangstellingsvelddaterggedifferentieerdwordtaangetroffen en dusook bestudeerd.
C.Tindemans

tegenover mens en wereld en de onder-

scheidbaarheid van hetsubjectief-particulierebi
jiederauteurafzonderli
jk.Tragisch
nietaIsuniverselemaaralsidiosyncratische
categorie.Hetanalytische resul
taatdatde

periode van de titelbestrijkt,isdan ook
meerjuxtapositiedanchronolo/scheevolutie.Bepaaldeinterpretatiesonderwegmo-

gen voornuancering betwistbaarzijn,de
werkoriëntering en de adstructie maken
dezestudietoteen van de meestIucide van

Genia Schulz, Heiner Mûller, Metzler, dejongstetijdwaardoordeverhelderingvan
Stuttgart,1980,203 pp.,DM.16,80.
het aandeelvan een aantalauteurs (van
Buchner over Ibsen, Strindberg, H ofDeze allereerste monografie overde merk- mannsthal,Eliot,M iller,Williams,Sartre,
waardige Oostduise theaterauteur biedt Camus,Brecht,Ionesco,Stoppard totBezich aan alseenbepaaldnietoppervlakkige ckett)bevorderd wordt.
inventarisvanmogelijke,vooralookdiverse
C.Tindemans
interpreaties;bovenaan staat uiteraard de

bi
jzondereaard van Miillersfundamentele
discussie van het marxisme,een element Helmut Schwimmer,Karl Valentin. Eine
vanproblemenmetzi
jnstaatsoverheid.De Analyse seines Werkes, R. Oldenbourg,
initiatieisnergensdidactisch,vaak veeleer Mûnchen,1977,203pp.,DM.12,80.
schroomvallig en terughoudend,gaatnooit
de centrale functie van de theaterbestem- Indidactischaantrekkeli
jkeaspectenvande
minguitdeweg,ontlooptnietdeproblema- volksauteur-acteur K. Valentin (ironischtisering van deeigenzinnigevormcode van gekke gestalte, sociokritisch taalidioom,
deze auteur die niet enkelde doctrinaire gemanipuleerde werkeli
jkheidsverwi
jzing,
voorschriftennegeertmaarook demomen- blaffende underdogrelatie tot overheid)
teelgangbare theatralesti
jltendensen.Uit- worden de persoon en het dramatische

eraardisdebibliograsezoalsalti
jdoriënte- oeuvreinnuttigeeneffciëntemootjesaanrend naardieperekennismakingterwi
jlde geboden. Enige problematisering van het
behandelingvanM ullersindividueleteksten

historische en/of actuele reliëf van deze

aparteaandachtkri
jgt.

zonderlingwordtkennelijknietbeoogdzo-

C.Tindemans datereenwatautoritairboekjeontstaatbi
j
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alle relativeringvan de ernst.Materieel-di-

AIsA.C.Bradleyin l905dekarakteranalyse

dactischishetbijzondergeschikt,pedago- inde benaderingvanShakespearestragedie

gisch-dramatisch weet het niet waarheen. vooropplaatst,consequent-methodisch uitvoertendaarmeedetoonvandeShakespeaPaternalismeinjeans.
C.Tindemans restudievoorzowateenhalveeeuw bepaalt

en vastlegt,dan vormthi
j hetvoorlopige
sluitstuk van een erg schommelende inter-

JohnRussellStephens,The Censorship of
English Drama 1824-1901,Cambridge UP,
Cambridge,1980,2% pp.,f 17,50.
Kate Terry Gielgud,A VictorianPlaygoer,
Heinemann,London,1980,126pp.,f9,50.

pretatiedie,vanhetpremièrejaar1607 af,
doorheen het Engelse,het Duitse en het
Fransecultuurgebied (doorS.prototypisch
aangetrokken,meteven aandachtvoorcriticialsde Deen G.Brandes ofde Neder-

landerB.TenBrink)criteriaheeftgezocht.
Opwelkejuridischegrondenwasdeinstitu- Moralisme en historisering bepalen de
tie van de censuurtijdensde l9eeeuw in hoofdrichtingenindezeslolo/schestrateGroot-Brittannië gevestigd? Door de so-

gie.De ongeregelde relatie tussen de titel-

ciologisch-maatschappeli
jke bestaansreden coryfeeën wordtdan artistiek welmet de
(toekennenvan speelconcessiesaan hetof-

Iippen beleden en geduld maarmeteen mo-

tkiële theater) te verduideliken he tSte- reel-ethisch gelaakten als argument voor
phenslneteen del
i
jstargumentenm-m diehet esthetischeontwaardinggebruikt;hetwi
jssamenspel tussen de subjectieve opvat- neuzige speuren naar documenteerbaartingen van de censoren en hun (doorgaans

historischefeitenverwaarloostkeeropkeer

correcte) interpretatie van de publieke

deautonomevri
jheidvandedrama-auteur.

reactiemechanismen hebben gedeter- Hetpsycholo/smevandekarakteranalyse
mineerd.Ineen subtieleanalysevandepo- isuiteindeli
jk ookweleenvariantvan het
Iitieke,de sociaal-criminele,de morele,de historisme maar het heeft alvast de verreligieuze, de satirische en de 'goede- dienste gehad nietbij voocang de over-

smaak'-aspecten reconstrueertS.eenti
jd- eenstemmingtussenwerkeli
jkheidservaring
perk dat de kunstofscialiseerde als begeIeiding vandeheersende codewatdeprin-

en dramatische verbeelding op te eisen.S.
heeftalle denkbare bronnen geraadpleegd

cipiëleafwi
jzingvanelkenonconformeten- wateen somswathinderli
jkevolledigheid,
dens bi
j de drama-auteurs (binnen- en eensoortbevolkingsli
jstoplevert.Opmerbuitenlandse),uitzonderlijkslechtsonderde keli
jkblijftdeafwezigheidvandeinterpretheatermakers(commercieel-slaafs)inhield.
Censuurbli
jktnietcontramaarinharmonie
metdegeldendepubliekecodetezi
jnontwikkeldengehandhaalfd.Bi
jdezecodesluit
zichGielgud (uitdeacteursfamiliesTerryen

Giel
gud)aan;hetdagboekaspectvan haar
privé-reactie op hettheaterrepertoire om-

tatie in het theater zelf, weliswaar methodisch-selectief verantwoord maartege-

li
jk toch een omissie.Datcriticials b.v.

HerderofLenz nietvoorkomen,islogisch
omdatzedezetekstniethebbenbehandeld;

toch bli
jftheteengebrekbinnenhettotale
receptiebeeld van Shakespearedatopti
jd-

trent (vooral)de eeuwwisseling signaleert genoten voormeerspeciseke teksten heeft

zoweldepersoonli
jkevri
jgevochtenheidaIs afgekleurd.
de instemming metde moreel-ethischecollectieveopvattingen vanzoweleengenera-

C.Tindemans

tiealseen maatschappi
jeneenkunst.
C.Tindemans

MichaelSteppat,TheCriticalReceptionof
Shakespeare's'
Antonyandcleopatra'from

1607 to 1905, B.R. Gruner,Amsterdam,
l980,6l9pp.,f1.80.

Linda L.Thomas,Ordnung und Wertder
Unordnung beiBertolt Brecht, P. Lang,
Bern/Frankfurt,1979,141pp.,sFr.28.
Inge Vinçon,DieEinakterBertoltBrechts,
Hain,Köningsteinl s.,1980,215pp.,DM .
29,80.

Manfred Voigts (Hrsg.), 100 Texte zu
Brecht.Materialien aus der WeimarerRe-

488

publik, W .Fink,Munchen,1980.473 pp.,
DM .26,80.
Bertolt Brecht,Mutter Courage und ihre
Kinder, Suhrkamp, Frankfurt, l980, 16l
pp.,DM .12,80.

Streven/febm ari

Steven Urkowitz,Shakespeare's Revision

of 'King Lear',Princeton UP,Princeton,
1980,170pp-,$ l7.
JaneAdamson,'Othello':?-&tragedy.Some

problems ofjudgmentandfeeling,Cam-

Werner Hecht (Hrsg.), Materialien zu bridgeUP,Cambridge,1980,301pp.,hc,f
Brechts M utter Courage und ihre Kinder, 15,pb,$4,95.
Suhrkamp,Frankfurt,1979,l95pp.,DM.8.
Thomas'Amerikaanse dissertatie ismerkwaardig om tweeredenen die allebeiin het
Brecht-onderzoek de functie van een ontdekking hebben;ze heeftachterhaald dat

Urkowitzachtdegebruikeli
jketekstversie
vanKing Learfoutiefen bewi
jstwaarom
(Quarto-enFolio-varianten).Hetisechtwat
meerdanfilologenacribie;hetwatvandeze
tekst,dewoorden endeactie,wordterdoor

Brechtsgewi
jzigdehoudingt.o.deGalileïs- bepaald,terwi
jlknutselwerk sedertde 18e
guurnietonderinvloed van de atoombom eeuw ernogeen 3eversiebi
jgefantaseerd
totstand isgekomen maarveeleeraIseen
metafoorfungeertvandepassiviteitvande
arbeidersbeweging tegenover het nazisme
en ze toontovertuigend aan datBrechtin

heeft.S.verwerptdemythevaneen (verlo-

ren)3e(ideale)versie,vatdeQuarto(1608)
opalseenonafmanuscriptendeFolio(1623)
a1seencorrectesoum eurstekstenpraatuit-

zijnoeuvredetoestandvanwanordeveruit voerig over de betwistingen.Zi
jn eigen
beteracht voorde mensheid dan hether- analyseiseclectisch,niet-integraalmaarde
stelde centralegezag watwellichtook ver- gesel
ecteerdeaspecten volgthi
jweItotin
klaartwaarom de socialistische heilstaatof hetlaatste detail.Zi
jn oordeelkomterop
deDDR-realiteitnietinzi
jnwerktotbehan- neerdatbeidetekstenelkaarnietverdragen;
delingzi
jn gekomen.Vinçonverbi
jzondert dat heeftconsequenties voor het theater,
Brechtsopstellingindevroegeeenaktersen ookalvraagtdathetoffervan vaak prachsitueert hem onderweg naar een sociaal tigepassages.Adamsonveegtde vloeraan
realisme terwi
jl ze aannemeli
jk maakt met het bestaande kritische corpus van
waarom hi
jti
jdenszi
jnballingschapnaareen Othello;ze speelthandig de contradicties
meer vertrouwd (nauweli
jks vervreemd) van de psychologische schooltegen haar
stijlbeeldteruggreep om actiefinhetti
jds- prominente vertegenwoordigers (b.v.

denken in te gri
jpen.De waarde van M . Bradley vs Leavis) uit.Zijzelf biedt een
Voigts'bloemlezingbestaaterindathi
jeen verse interpretatie aan waarin minder het
begeleidingvandeactueleti
jdsgeschiedenis connictcentraalstaatdan een netwerk van
terbeschikking steltwaarin Brechtnietals
een outsiderofeenzaatterechtkomtmaar
a1s een contextsguur.De teksteditie van
MutterCouragewinthaarbetekenisdoor45

spiegelbeelden waarin b.v. lago als zelfparodie van Othello fungeert.Othello zelf

wordtheelwatcomplexerentegeli
jknietzo
ergverschillend vanalleoverigefiguren.Zo

scherpe Ii
jntekeningen (Tadeusz Kuli- ontstaatereen vurig pleidooivooreen ansiewicz)die de dieptezin van opvoerings- deresamenhang,eennieuweeenheidwaarin

momenten opvangen en tegeli
jk schetsen jaloersheidnogsteedsdominantbli
jftmaar
vaneenwerk-in-produktiezi
jn.Deherdruk thansaIseengemeenschappeli
jketrekvanal
vandematerialiatekstisontgoochelendom- dezetemenseli
jkemensjes.
datelkeactualiseringisuitgeblevenende le

editie(19M)onveranderdis;opzichbli
jftde
bundelvoldoendeboeiend,maarde Brechtreceptieissedertdien echtnietstilgevallen
endatishierbepaald nietuitafte lezen.
C.Tindemans
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Dehoogstongewoneingreepvandepausinhetbestuurenhetbestaanvandejezuïetenorde
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blootgelegde vertrouwenscHsis.
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Guatemalastaatdezemaandvoorverkiezingen.Deverschrikkeli
jkerealiteitvanditCentraalamerikaanse land isonsde Iaatste ti
jd watnaderbi
jgekomen doorberichten over
VlaamseScheutistendievermoordofontvoerdzi
jn,teruggevondenofondergedoken.Indie
berichten wasop de achtergrond vaak sprakevan hetgeval-pellecer,een Guatemalteekse

Jezui
'
etdiein juni1981ontvoerd werd en viermaanden laterin een doorde regering
georkestreerdepersconferentieverbi
jsterendeverkle ngenV egdeoverderoldievooralde
Kerk speeltin hetgeweldvan derevolutiediehieraan degang is.W atisermetdeze man

gebeurd?En vooral:watvalteruitzi
jn verklaringentelezen overdeideologievan het
regime?
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SindszijnonalankelijkheidheeftIndiazichopgewerkttotdeachtsteplaatsonderdemeest
gdndustrialiseerdelanden.Ondanksdegestadigegroeivanindustrieen BNP werddekloof

tussendeallerarmsten-meerdan40% vandebevolking-endeoudeofnieuweri
jkenen
middenklassealsmaargroter.DeauteurbeschHjftdeinternationaleennationalemechanismenvandievaaknieteensbedoeldemaarin degegeven-onveranderde-omstandigheden

onvermijdelijkescheefgroei.
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NaasthettotdiepinZwart-AfrikagepropageerdeArabischzi
jneenaantaloorspronkeli
jke
negertalenop ditmomentinvolleexpansie.Integenstellingmetdeculturelepolitiek vande

kolonialeenex-kolonialeinstantieszijnhethaastuitsluitendmissionarissenenzendelingen
geweestdiedezetaleneerti
jdsgeregistreerdengece isceerdhebbenendezemensenstnnn
ookthansnoginvoordetotstandkomingvandeonontbeerli
jkgewordenwoordenboeken.
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Achter de schermen van hetIsraëlisch theatergaatmeerschuildan de ons vertrouwde
opdelingingroteenkleinegezelschappen,methunverschilleninrepertoire,aanpak,publiek

énûnanciëleleelaarheid.Ishetgevestigdestadstheatervan TelAvivvri
jklassiek van
inspiratieenmisschienwatkrampachtiginzi
jnvernieuwingspogingen,danmikthetstadstheatervan Haifameeropconfrontatie metdeactualiteiten op socialeintegratie.Gevallen

apartzi
jn:hetkibbutzimtheaterdat,ondankszi
jn vri
jeimprovisatievorm,uitgesproken
waardenbevestigendwilzi
jn,enhetHebreeuwseOmanutLa'am datuitdrukkeli
jkbedoeldis
voor-en afgestemd op -hetcultureelzeerheterogenepubliek van de immigranten.
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Sindskortwerdaanhetallijvigerapportoverluchtvervuilinghetonverwachtekapittel'zure
regen'toegevoegd.Omwille van aparte geologische en meteorologische omstandigheden

hebben Scandinavië,Zuidoost-canadaenhetnoordoostenvandeVSergteli
jdenvande
massaleluchtvervuiling diehonderden totduizenden kilometersdaarvandaan door'anderen'veroorzaaktwordt.
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Doorhaarthematiekendichterli
jkeexpressieheeftAndreus'kinderpoëzieeenhopeloos
gecompromitteerdgenreopverkwikkeli
jkewi
jzevernieuwd.Andreusbreektresoluutmet
hetstereotiepegemoraliseer,neemtnieuweenactuelesituatiesopdekorrel,maardannietin

devorm van een oproerigbetoog,dochbi
jwi
jzevanironischeofkritische,telkensweer
verrassende randnotities.
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Paus W ojtyla en dejezuïeten
Robrecht Boudens

Toen Ignatius in 1534 de Sociëteit van Jezus oprichtte, was een sterke

bindingmetdepauseenvandewezenlijkeelementendiedenieuweordevan
meetafaan zou kenmerken.De zogenaamde 'vierdegelofte'-van gehoorzaam heid aan de paus -is daarvan slechts één facetl.In de Ioop van de

eeuwenwistendejezuïetenditimagotebehouden.Steviguitgebouwden-tot
véér enkelejaren -steeds toenemend in aantal,groeiden ze uittoteen
invloedrijk elitecorps W aar de paus onvoorwaardelijk een
bereep @P kon doen. Het is bekend dat de voornaamste
raadgevers van HusXIIJezuïeten waren.De Civiltà cattol
ica,hethalf-

maandelijkstMdschriR van deItaliaanseordeprovincie,maggezienworden
aIseen spreekbuisvanhetVaticaa :erverschMnengeen fundamenteleartikelen dienietvoorafdoordecuriez%ngoedgekeurdendehoofdredactie
vanhetbladberustbMpatersdieom hunonkreukbarekerkelijkheidbekend
staan.Deengebindingtussen deordeendepausbetekentevenwelnietdater

geen perioden van wrijving en crisiszMn geweest.Decomplexiteitvan de
Mstorischegebeurtenissen maakthetvrqwelonmogelijk deoorzaakdaarvanuitsluitendaanéénkanttezœ ken.Inhetperspectiefvandegeschiedenis

kan nxhtansgesteld worden datde verantwoordelijkheid vooreen vertrouwenscrisisnueensoverwegendaan dezildevan deJezuïeten,danweer
aan die van depaus en/ofdecuHe mœ tworden gezocht.

Een breekpunt
Eenmaalishettoteenabsoluutbreekpuntgekomen.In 1773werd deorde

doorClemensXIV opgeheven.Defeiten zi
jn genoegbekendom erhier
uitvoerigtebli
jvenbijstilstaan.Doorpraktischallehistoriciwordtaangenomen datdeze ophem ng nietalleen voordeSociëteit,maarvoordehele

kerk en hetpausdom zelfeen zware slag isgeweest:hetuiteindeli
jke
lZieo.m.J.Smitsvan W aesberghe,DeGeestvt/a SintIgnatiusf,a zijn Orlc,

Ni
jmegen,19482,vooralpp.l36-179.
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resultaatvan eenlangereeksvernederingen diedekerk moestondergaan
vanwegehetregalismevandevorsten,geaccentueerd dooreen uitgesproken verlichtingsmentaliteit.Algemeen wordtook aangenomen dat,zowel

in Europa alsindemissiegebieden,dekerk doorhetverdwijnen van de
jezuïetenveelschadewerdtoegebracht.Doordejezuïetenwarenfouten
begaan,erwas machtsmisbruik en wellichtook zelfoverschatting,m aar

doorgaanswordteveneenserkend,datdezeafwijkingen opzichzelfniet
voldoendewarenom deophefsngterechtvaardigen.Ookalsdejezuïeten,
gegrepen doordegeestvan hun tijd,hetelan van de eerste vurigheid
verloren hadden,kan toch rustig gesteld worden datze noch beternoch
slechter waren dan de andere orden.H et enige probleem waarover de

historicihetnieteenszijn,betreftdepaus:heefthijwi
jsenvoorzichtig
gehandeld?Ofgetuigde zi
jn handelwijze van zwakheid en overdreven
toegeeii
jkheid aan vorsten en antiklerikale pressiegroepen? Beide
opinieshebbenhunargumenten.Depauslijktons,allessamengenomen,
eenzwakkesguurgeweesttezijn,diezich tegemakkeli
jk lietmanipuleren.Anderzijdsmagmendesuppressievandejezuïetennietloszienvan
dehelehistorischeevolutievaneenti
jdperk:zijisdeeersteaktevaneen
drama,waarin laterook andere orden zouden ontbonden worden en dat

zijnhoogtepuntzou vinden in degevangenneming en deportatievande
paus.Pas in 1814 zou de Sociëteit opnieuw oë cieel opgerichtworden.

Opnieuw werdendejezuïeten 'hetvoorstelegioen'indekerk,deordedie
zich speciaalin dienstvan de paus stelde,bestaande uitgoedgevormde
elitemensendiezich daarvanookbewustwaren(peculiarevitium nostrum

had P.Cordara,deeerstegeschiedschrijvervan deorde,ditzellewustzijn reedsgenoemd).
Dehele 19eeeuw doorgroeidehun aanzien.Hetbereikte een hoogtepunt
onderhetpontx caatvan HusXII.Nadiensdood ishuninvloed opnieuw
vervlakt.Erkwamen spanningen m etde pausen en de recente gebeurte-

nissenonderhethuidigepontzcaatwijzenopeenernstigecrisis.Hierover
moetenwi
jhethebben,want-integenstellingmetClemensXIV -isnude
pausnieteenzwakke,maareenuitermate sterkepersoonli
jkheid,dieer
vasttoe besloten iseen restauratie in de kerk door te voeren.Doordit

beleid zi
jn ook dejezuïeten in hetgedranggekomen.

PausW ojtyla en dejezuïeten
Hetiseenpubliekgeheim dathetsindsgeruimeti
jdnietmeervlottussen
deordeendepaus.Opzijnzachtstuitgedruktkanmenvaneencommunicatiestoornisspreken;in feitezi
jn erfundamentele meningsverschillen.

R.Boudens/
#lul Wojtyla en dejezuïeten
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Laten wevooreerstdefeiten diezich delaatste maanden hebben voorge-

daan op een rijtje zetten.
Indeloopvan 1980vroegP.Arrupe,sinds1965generaalvandejezuïeten,
om gezondheidsredenen van zi
jn ambtontheven te worden en tegen 1
augustus 1981de Algemene Congregatie te mogen voorbereiden,waarop

zijn opvolgergekozen zou worden.Krachtens de Constitutiesvan de
Sociëteitwordt de generaalvoor hetleven gekozen,maar geen enkele

regelverbiedthem voorti
jdigzi
jnontslagaantebieden,wanneerditnuttig
of nodig wordtgeacht.Paus Johannes-paulus weigerde evenwelop het

verzoek in te gaan,omdathet-zoalshi
jhetzelfuitdrukte -niet'het
geschiktemoment'was.lneenschrijvenvan 1april1981aandegeneraal
werd deze weigering nog eensherhaald.
Op 5augustus 1981werd Arrupe,op de terugweg van een verm oeiende
reis in het Verre Oosten,getroffen door een hersentrombose die hem

gedeelteli
jkverlamde.Kortdaaropbenoemdehi
jeenvanzi
jnassistenten,
deNoordamerikaanVincentO'Keefe,alszijnvicaris.Preciestweemaanden later,op 5oktober1981,werddoordepauseen zeeruitzonderli
jke
maatregelgetroffen.Hijbenoemdede8ojarige,nogheldervangeestmaar
bijna blinde Paolo Dezzaalszi
jn 'persoonli
jkeafgevaardigdebi
jde Sociëteitvu Jezus'.Om deze delegM tbd te stnnn en eventueelop tevolgen
werd deuitSardinië aRomstige 53jarige Giuseppe Pittau aangewezen,
provinciaalvan deJapansejezuïetenprovincie.Detaakomschrijving van
œ zD en R'ttnllwerd in v;jzgemene bewœ rdingen weergegeven:erzs
persoonli
jkevertegenwoordigervandepausvoorinstaan datdevoorbereidingvan deAlgemeneCongregatiegoedverlooptentoezichthouden op
dealgemeneleiding van de Sociëteit.ln een tweedeaan Dezzagerichten

vooralsnog nietgepubliceerd schri
jven,werd zi
jn taak alsdelegaatexplicietergepreciseerd,maarhetisin iedergevalreedsgewetendateen van
degeheim evoorschriftenluidt:'eventueleontslagenvanhogereofondergeschikte oversten van de Sociëteit weigeren,in conformiteit met ue
gelofte en de deugd van gehoorzaamheid'.

Op6oktoberoverhandigdedekardinaalstaatssecretarishetschri
jvenaan
P.Arrupeengafhem uitlegoverhetschrijven vandepaus.Arrupebleef
generaalvan de orde methet daaraan verbonden gezag.Gezien zijn
gezondheidstoestand echterzou Dezzahem vervangen,een functiedienu
door P. Vincent O'Keefe werd wnargenomen. Louis Laurendeau, a1gemeen secretarisvan de Sociëteit,stuurde hetnieuwsvan Dezza's benoem ing op 13 oktober aan de provinciaals,metverzoek hetpas op 31

oktoberkenbaartemaken.In Spanjeechterlektehetreedsop22oktober
uit,via een editoriaalvan José M artin Descalzo in hetM adrileense blad
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M C,wnnn'
n dennndachtgevesigd werd,zowelop de hoge leehijd vu
Dezza a1s op de ongewone en voor de jezuïeten vernederende benoemingsprocedure: niemand van de assistenten was geconsulteerd.

Doorhetvoorti
jdigbekend geraken van de maatregel,zag men zich in
Rome verplichthet embargo op het nieuws op te heffen en reeds de
volgende dag werd demaatregelofscieelbevestigd.De Spaanse kranten
waren uiteraard de eersteom de beslissing van de pauswereldkundig te
maken en een eerste com mentaarte geven.La Vanguardia titelde:'De

pauslegtmeteenpersoonli
jkebeslissingzi
jngezagaandejezuïetenop'.F!
Pais en ElPueblo zagen in de maatregeleen reactie tegen watmen de
vooruitstrevende vleugelvan de orde zou kunnen noemen.Vida N ueva

sprak van een 'noticiabomba'.Een echo van deverbijstering kon men
spoedig in de buitenlandsebladen terugvinden.De Londense Times had
hetoverde'Society ofJesusinTurmoil',deTabletovereen 'brutalinsult'

tenaanzienvan P.Arrupe.HetNederlandseweekbladDeTl
jdsprakvan
een 'pauseli
jke coup'en had de indruk datde orde 'onderpauseli
jke
curatele' was geplaatst. Onze Standaard gebruikte het woord

'staatsgreep'.In sommige commentaren werd een vergelijkinggemaakt
metdeophefsngvandeordein 1773-maardergelijkeparallellengaanniet
op :Johannes-paulus11isClemensXIV nieten detwintigsteeeuw isniet
deachttiende.M aarmisschienkan men welterechtstellendat,sinds1773,
de Sociëteitvan Jezus nooit.voor een ernstigerdilemma heeftgestaan.

Hoereageerdendejezuïetenzelf?Ofscieeldoorgaanswaardig,zijhetniet
zonderontgoocheling,nietbegri
jpend hoedepausop eigen initiatiefen
schi
jnbaarwillekeurig een dergeli
jke maatregeltrof,die denormaalte
volgen procedure buiten werking stelde en de hele orde voor een 'fait

accompli'plaatste.AlledoorRomeofscieelgegevenuitlegtenspi
jtkwam
de maatregeloveralseen ai euren van de visie en hetbeleidvan Arrupe.
Enkeleprovinciaalsnam en een nietcompromitterende houding aan,her-

innerdenhunledenaande'sensusEcclesiae',dekerkelijkegezindheiden
aan degehoorzaamheid aan depaus,zoalsIgnatiusdie had gezien,maar

allevoeldendepauseli
jkebeslissingalseenblaam.DeDuitseprovinciaal
hnaldehetwoord van ClemensXIIIaan,die dejezuïeten tegen Lodewijk XV in bescherming nam :'Sintutsunt,autnon sint'(ze moeten
bli
jven zoalszezi
jn ofophouden.tebestaan).KarlRahneren zeventien
andere Duitse Jezuïeten-theologen Hchtten een schijven nnn de paus
waarineerbiedigmaarduidelijkgewezenwerdopdeongewoneprocedure
en ongerustheid werduitgedruktoverdebedoelingen dieerachterkunnen
schuilen en zelfs over de verdedigbaarheid van de genomen maatregel.

Uitdrukkelijk werd gesteld,dathetmoeili
jk isGodsvingertezienin de

R.Boudens/#l/l Wojtyla en dejezui'
eten
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manier van handelen van de paus en datde geschiedenis leertdatook

pausenzichbi
jhetnemenvanbepaaldemaatregelenkunnenvergissen.De
provinciaalvanFrankrijkschreefaandeoverstenvandejezuïetenhuizen:
'Cesdécisionsnousatteignentauplusintimedenous-mêmes'enhi
jstelde
uitdrukkelijk vastdathetgebeurde indruiste tegen de gang in van het
normalerecht.Hi
jweeserdepatersnochtansopdatookvoordeexempte
ordencanon499j1vr hetkerkelijkwetboekgold,n1.datallereligieuzen
depausmoetenbeschouwen a1sdehoogstegezagdragerindekerkenhi
j
drukte de hoop uit datde paters deze beproeving in geestvan geloof
zouden kunnen M nvnnrden.De twee Canadese provincie s spmken ronduitvan een 'onverstandige beslissing'.De provinciaals van de tien provinciesderVerenigdeStaten schreven op 23oktoberaanP.Dezzaom hun
bezorgdheid uitte drukken overde gevolgen die de benoeming van een
rechtstreekse afgevaardigde van de pauszou hebben op hetgewone bestuurvan de Sociëteit('settingforth concernswe haveabouttheeffectsof

theHolyFather'sactionontheordinarygovernmentoftheSociety').De
pauselijkebeslissingscheeneensoortstaatvanrechtloosheidinhetleven

teroemn wnnHn hetgevnnrvu maniplatienietondeA bnarwas.* 26
oktober,onmiddelli
jknahetontvangenvandezebrief,stuurdeDezzaeen
telex aan de Amerikaanse provinciaals waarin hi
j duideli
jk poogde de
draagwi
jdtevan depauselijke beslissing te minimaliseren.Slechtstwee
puntenuitdeconstituties,zozeihi
j,wordenbuitenwerkinggesteld:lt'het
sam enroepen van de Algemene Congregatie isuitgesteld om 'een betere

voorbereiding'ervan mogelijktemaken;20hetbestuurvan de Sociëteit
zalmomenteeluitgeoefendwordendooreenrechtstreeksedelegaatvan de
paus,in plaatsvan doorde vicarisdie doorArrupe wasaangesteld.Alle
andere punten van de constituties vooralhetgezag van oversten en

raadsleden,provinciaals en plaatselijke oversten,de normen van het
religieuzeleven,degeloften,hetapostolaatenz.,bleven vankrachtzoals
voorheen.Bovendien zoudekomendeAlgemeneCongregatievoorbereid
en uitgevoerd worden volgensde traditioneelvastgelegde normen.

Dezza'sverklaring,dieweldrain anderejezuïetenprovinciesbekend gernnkte,wasnietvan aard om alle ongerustheid weg te nemen.M etname
werd gevreesd,datde pausde bedoeling had het'interregnum 'zo lang te
laten duren tot er voldoende provinciaals waren die er borg zouden
voor staan datde Algemene Congregatie en de keuze van een nieuwe
generaalzouden verlopen in de geestvan hetdoorJohannes-paulusgevoerde restauratiebeleid.In normale omstandigheden worden in de pe-

riodediedegeneraalskeuzevoorafgaatallebelangrijkebenoemingen'bevroren ', maaralsdieperi
odenuteIangzou duren-wantwatbetekent'een
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beterevoorbereiding'?-danzouDezzadeprovinciaalskunnen benoem en

diehijbeschouwtalsmannen diedevisievandepausvolgen.Dievrees
leekvelennietongegrond.Sommigen zagen indeaanduiding van P.Pittau
alshulp eneventueelopvolgervan Dezzazelfseen stillewenkvandepaus

om aan teduiden wiehi
jgraagalsopvolgervan Arrupezouzien.
Op devoorzienedatum van31oktober1981vatteP.Dezzazi
jn zending
aan meteen geconcelebreerde eucharistieviering in de curia generalizia

van dejezuïeten teRome.Dehomiliediehijbi
jdezegelegenheid hield,
wildeduidelijkeengeruststellingzijn.Hijonderstreeptedebedoelingvan
depaus:dedialoogdiehijmetArrupewasbegonnenovereen'grondiger
voorbereiding van deAlgemene Congregatie'-en dusde verkiezing van
een nieuwe generaal-gewoon verderte zetten.W aarom dit,volgensde
normen van deconstituties,nietmetdevicarisP.O 'Keefekon,werd niet
gezegd.Een anderpunt waar Dezza de nadruk op legde,was de ver-

houdingtussen deordeen depaus.Dejezuïetenvormen een ordewaar
mennaaropkijktalsnaareenvoorbeeld:vandaarhunverantwoordelijkheid ten ennzien van dehele kerk,vandnarook hetfeitdatdepausen er
zich somstoegenooptzagenhen opdevingeren tetikken.'W atdepausen
ons in herinnering willen brengen,is hetfeitdatelke zending van hen

komt,hetzi
jrechtstreeks,hetzi
jdoordebemiddelingvandeoverstenvan
deSociëteit,endatwehun richtli
jnenmoetenvolgen,zoalseeniederdie
eenzendingheeft-iedere'missus'-derichtli
jnenmoetvolgenvandiehem
zendt'.

Vanz3februaritot3maart1982zijnalleprovinciaals(envice-provinciaals
van onaoankeli
jkevice-provincies)vandeordedoorP.Dezzavooreen
bijeenkomstin Rome samengeroepen,om erhun 'de concrete punten
waarop de H .Vaderwildatze hun aandachtrichten,mede te delen'.

Een interpretatie

LouterjuridischgezienispausWojtyladoorhetbenoemen vanP.Dezza
Zszi
jn 'persoonli
jkevertegenwoordigerbijdeSociëteitvanJezus'zi
jn
bevoegdheidniettebuitengegau .Welishethoogstongebruikelijkdathet
hoofdvandekerkzichzopersoonlijkenzodrastischmengtinhetinnerli
jk
functioneren van een orde,want-alle welwillende en som somslachtige

omschdjvingen vandemotivatieten spi
jt-zi
jn ingri
jpenkomterop neer
datdegewone en doorde constitutiesvoorzienewerkwijzebuiten spel
wordtgezet.InzijnbriefaanA= pehadJohannes-paulusgeschreven,dat
hi
jzi
jnbesprekingenmetdegeneraalhadwensenvoorttezetten,mnardat
die onderbroken waren door de aanslag op de paus en de ziekte van
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Arrupe.Daarom,zo schreefhij,heb ik besloten een persoonlijke vertegenwoordigerbijdeordetebenoemen.Delogischeconclusie,zoheeft
een waarnemeropgemerkt,had moeten zi
jn:daarom za1ik die nu met
P.o'Keefeverderzetten.In iedergevalheeftdepausop een vri
jongewonewijzedeindrukgewektdatermetdejezuïetenietsverkeerdliepen
datdaaraanalleendooreenpersoonlijkingri
jpenverholpenkonworden.
Hetisbelangrijkhierbijvoorogentehoudendatdemaatregeljuistopeen
cruciaalmomentin de geschiedenisvan de ordegenomen werd:defase
diem oestleidentotdekeuzevan eennieuwegeneraal.ToenPedroArrupe

eenjaarvroegerzijninzichtom alsgeneraalaftetredenenom deprocedureingangtezettendiem oestleiden toteen nieuweadministratiebekend

maakte,werdhem doordepausgevraagdaantebli
jven.Reedstoenwerd
sterk vermoed datJohannes-paulus een langere voorbereidingsperiode

wenste om de ti
jd te hebben een koerswijziging tot stand te kunnen
brengen.Datsommige leden van de curie en enkelejezuïeten uitzi
jn
onmiddelli
jke omgeving hem in dezezin aanmoedigden,iseen publiek
geheim .Het ziekvallen van P.Arrupe bood de paus onverwachts de

gelegenheidrechtstreeksintegrijpenindeorde,waarmenzichnietalleen
kon afvragen waarom P.O 'Keefe onwaardig was bevonden de orde als
vicariste leidenz,maarook ofin de Sociëteitmethaarmeerdan 27.000

leden geenandere 'persoonli
jkevertegenwoordigervan depaus'gevonden kon worden dan de 8ojarige Paolo Dezza,die zich gedurendehet
generalaatvan P.Arrupetochnietzo duidelijk a1seen voorstandervan
diensideeënhadopgesteld.P.H ttau iswelgematigderenwordtbinnende

ordealseenmanvandedialooggezien.Menhooptdathi
jdereactiesvan
beidezi
jdenza1wetenoptevangen,eventueelterelativeren;maarhetfeit
dathijdoordepauseli
jkebeslissingmetP.Dezaageassocieerdwerd,za1
zijnreputatiegeen goed hebben gedun.
Uiteindeli
jkkanmendecrucialevraagnietuitdeweggaan:watverwijtde
pausdan eigenlijkdejezuïeten?

2In 1978,bi
jdepauskeuze van Albino Luciani(Johannes-paulusI),zeiV.

O'Keefeo.m.:'HetpausschapmaggeenmonoliY schkrA termeerhebbenen de
bisschoppen indewereld moeten nietlangerwordengedomineerd doorhetVaticaansebestuursapparaat.Demachtvancurieenstaatssecretariaatdientteworden

ingeperkt'.Hijnoemde drieconcrete,hoogstactueleproblemen waarmee de

nieuwepauszichgeconfronteerdzou zien:degeboodenregelingzhetpriesterceli-

baatendevrouw inhetkerkeli
jkambt.'Mendientdezezakennlettebehandelen
alswaren hetgoddeli
jkewetten...Naarmijnmeningkandediscussieworden
heropendzonderdatdegeloofsleerwordtaangetast'çDeF(/#,1september1978).
Hebbendezeuitsprakenmeegespeeld inhetopzi
jschuivenvanO'Keefe?
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Tweezakentrekkenhierbijonzeaandacht.Vooreerstschi
jntdepausvan
oordeeldat Rome over de kloosterorden in hetalgem een en over de

jezuïeteninhetbi
jzonderonvoldoendecontroleheeft.Ditgeldtoverigens
vooralleexempteorden,maarvanallelooptdeSociëteitvanJezuswelhet

meestindekijker.Datdepauszodenkt,ismeerdaneenveronderstelling.
In GiovanniCaprile'sStoria deISinodo wordteen merkwaardig voorval

aangehaald,dateigenlijk nu pasalzi
jnreliëfkri
jgt.Hetdateertuit1974.
Een bisschoppeli
jkecommissiewassamengekomen om mogeli
jkeagendapunten tebespreken.KardinaalWojtylakwam onverwachtsmethet
voorstel'hetreligieuzeleven'aandeordetestellen.Toenzijncollega'ser
zijn aandachtop vestigden datditnietkon omdatgeen enkele bisschoppenconferentiedithadvoorgesteld,antwoorddehijpromptdathi
j
hetdeed.Zonderdralenschreefhi
jeentekstneer,waarop menweliswaar
nietisingegaan maardiereleverend isvoorzi
jn ideeën.
Nadecrisisin hetkloosterleventehebbenbehandeld,weeshijop enkele
dringende redmiddelen.Daaronderkwamen voor:een grotere integratie
in hetdiocesane leven en een herziening van de notie 'exemptie',waar-

doorsommigeordenaan iederebisschoppelijkecontroleonttrokken zi
jn
enbepaaldevoorrechtengenieten.A1spausschi
jntW ojtylaernietanders
overte denken.Ditisalthanseen conclusiediesommigen trekken uiteen

woord van P.Dezzatijdensdienshomilievan30oktober.Hijzeidatde
paus hetgeraadzamerhad gevonden de Algemene Congregatie van de

jezuïeten uitte stellen totna de promulgatie van hetnieuwe kerkeli
jk
wetboek.Onmiddelli
jkbegonmenzichaftevragenofdecodexclausules
kon bevatten diedeSociëteitonderbisschoppelijk gezag kon plaatsen.
Ook ofermisschien richtlijnen in voorkwamen die een sociaal-politiek
engagementin de toekomstonmogelijk zouden maken.
Datbrengtonstothettweedepuntdatdepausongetwi
jfelddwarszit.Op
deFilippijnen,inZuid-envooralinMidden-Amerika,hebbendejezuïeten
compromisloosgeopteerd voorde armen en verdrukten en hebben daardoorhetelitairimagovan deordeveranderd.Vaneencorps'doctrinairen'

zijnzevoorvechtersgewordenvansocialerechtvaardigheid.Arrupe,die
reedsin 1980een briefovermarxistischemaatschappi
j-analysehad gerichtaanzi
jnpatersinLatijns-Amerika3,haderweliswaareenvoorzichtig
standpuntingenomen,maarmoesttochvanuiteenbepaaldezi
jdetehoren
kri
jgen dathijhetgevaarvan hetcommunismeonderschatte.Hoe dan

3 Cfr.Jezuïetenenmarxistischeanalyse,inStreven,juli1981,pp.867-874.
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ook,metdesteunvan Arrupehebbendejezuïetenblijkgegeven van een
enorm aanpassingsverm ogen aan watsinds Vaticanum 11 in de kerk op

ganggekomenis.Zestaanopdevoorpostenendaarishetgevaaralti
jdhet
Fx tst.Erishetgevnnrvx rhetleven (vœ r kol werden d;ejezuïeten
doorrechtsemilitiesgedoodinGuatemalaeninElSalvador);erisookhet
gevaardatergeen duideli
jkegrensmeerwordtgetrokken tussen inzet
voorde mensenrechten en politiek.Alsmen nu weethoe hardnekkig de
paustegen depolitieke activiteitvan depriestersgekantis,omdatditniet

zou stroken methungeestelijkeroeping-mendenkeaansommigewaarschuwingen diehi
juitte ti
jdenszijn Zuidamerikaansereis-dan begHjpt
men dathij aan hethoofd van een orde die door haar aanzien toch
algemeen beschouwd wordta1sexemplarisch voorhetreligieuze leven,
nietiemand gekozen wilzien die deze toestand laatvoortduren.

Onwillekeurigkomen wedanuitbijdePoolseoorsprong vanpausWojtyla4.Poleniseen land waarlinkstegenoverrechtsstaat.W elnu,alwatop

sociaal-religieusvlak 'progressief li
jkt,omdatheteen socialeinzetveronderstelt,wordtalslinksbestempeldenbi
jgevolgafgekeurd,zekeralser
politiek ofgeweld aan te paskomt.
KardinaalBaggio,alsprefectvan de congregatie van debisschoppen en

voorzittervan depauseli
jkecommissievoorLati
jns-Amerika,ismomenteelwellichtde machtigste man aan decurie,alwashetmaaromdatalle
dossiersbetreffende bisschopsbenoemingen via hem behandeld worden.

Hi
jvoertreedsgeruimetijdeen beleiddatvolledigparallellooptmetde
zienswi
jze van de paus: geobsedeerd door het com m unistisch gevaar
ervoorzorgen datzoveelmogelijk 'rechtse'ofdatalthans zo weinig
mogeli
jk 'linkse'sguren benoemd worden.Samen metaartsbisschop
Lopez Trujillo,voorzitter van de CELAM (Latijnsamerikaanse Bisschoppenconferentie),wordt geïntrigeerd om de sociaal-geëngageerde
jezuïeten (en leden van andereorden)ineen ongunstigdaglichtteplaatsen.GedurendedeherstelperiodevandepausbelegdeBaggioeenbi
jeen-

komstom de problemen van Latijns-Amerika te behandelen.Arrupe
vroegmetklem datdeagendapuntenopvoorhandzoudenbekendzijnom
eengrondigevoorbereidingmogelijktemaken;hijstonderbovendienop,
datexperten uitde betrokken landen aanwezig zouden mogen zijn en
vroegnaareenruimerevertegenwoordigingvandereligieuzen,dietochde

overgrotemeerderheid (70%)van hetpriesterpotentieelinMidden-Ame-

4 Cfr.P.Hebblethwaite,#clzlenPool,instreven,december1981,pp.201-210.
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rika uitmaken.Hetresultaatvan debi
jeenkomstwas een eervolcompromis,maarBag/o konnietverbergendatallestoch nietverlopen was
zoalshijhetgewenstzou hebben.
Erisgeenmateriaalvoorhanden om tebewijzendatdekardinaalaan de
pausdeDezza-oplossingheeftvoorgesteld,maarhi
jza1ernietongelukkig
om geweestzijn.Deopiniesvandepausenvandekardinaalconvergeren
iniedergeval:PadreArrupeenzi
jnassistentenslotendeogenvoorwatte
'progressief was,te 'links',te'politiek-actief'.Daarom moestdeleiding

van deordebi
jideologisch andersgeoriënteerde geesten berusten.Zo
werd Dezza 'de persoonlijke delegaatvan de paus'.W atditconcreet
inhoudtzalwellichtuitdevoorfebruari-maartgeplandebi
jeenkomstvan
provinciaalskunnen blijken.
Intussen werd vooralin Lati
jns-Amerika zelfde draagwi
jdte van deze
benoeminghard aangevoeld.Debevoorrechteklassejubeldezetoe.Uit
Columbia schreefeen Duitsjezuïet:'De pers van de geprivilegieerde
klassedieditlandbeheerst,heeftdebeslissingvandepaustoegejuicht.Ze
wordtbeschouwdalseenveroordelingvan diekrachtenindeSociëteitvan

Jezusenindekerkdiemoeili
jkhedenhebbenmetwereldlijkeenkerkeli
jke
gezagdragers,om wille van hun opkomen ten gunstevan de ondergeprivi-

legieerde,benadeeldelagenvandemaatschappij,vooreenrechtvaardiger
socialeen economische ordening en vooreen kerk die nietuitsluitend op
gezagdragersen hiërarchie isgericht,m aar op de gemeenschap...'.

Depausiseen sterkepersoonlijkheid.Wathi
jmeenttekunnen verantwoorden,zalhi
juitvoeren,ook alshi
jdaarvoorradicale middelen moet
gebruiken.Wrijvingenencov ictentussenpausenjezuïetenzi
jneraltijd
geweest,maar Om een m aatregelaan te treffen die zo radicaalin het

innerli
jklevenvandeordeingri
jpta1sdebenoemingvanDezza,moetmen
opklimmentotde17eeeuw,toenInnocentiusXI,nahetoverli
jdenvande
jezuïetengeneraalP.de Noyelle in 1686,de Algemene Congregatie er
praktischtoedwongTh.Gonzalezalszijnopvolgertekiezen.Hoewelde
huidigeti
jdsomstandighedenverschillenvandetoenmalige,isertocheen
zekere analogie te bespeuren in hetfeitdatde pausen in beide gevallen
m eenden te moeten optreden omwille van dehouding die tegenovereen
actuele problematiek moestworden aangenomen.Drie eeuwen geleden

betrofhetdepastoraaltheologie(probabilisme -probabiliorisme).Thans
gaathet grotendeels overhetconcreetin deprakti
jk omzetten van
sociale rechtvaardigheid en hettotstand brengen van rechtvaardige so-

cizestm cturen.Sommigejezuïetenmogenzichdanookindatglibberige
grensgebied tussen socialepolitiek en godsdiensttevergewaagd hebben,

hetradicaalingri
jpenvandepausblijfteenhoogstongewonemaatregelen
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is in iedergevalalseen blaam overgekomen.

Deproblemen waarmeedejezuïetengeconfronteerd worden,zi
jn overigensproblemen diealleordenkennenendiezich sindshetConcilieaande
kerk alszodanigstellen:een drang naarwaarachtigheid,een doorhethele
leven geloofwaardigm aken van watmen voorhoudtin theorie,een groeiend pluralisme dat plaats biedtaan een hele waaier opvattingen in de
theologie en in de moraal,een evolutie in debeleving van hetreligieuze

Ieven,eenrekeninghouden metdewisselendetijdsomstandigheden,een
nieuw verstaan van hetgezag.Dergeli
jke spanningen treden wellicht
scherperopbi
jdejezuïeten,omdatdezeordeindekerkontegensprekelijk
een grootprestigegeniet.Cov ictsituatieskunnen daardooropvallender
worden.M aarkan hetmensenten euvelgeduid worden,alszevan oordeel

zi
jndathetgevaarvaneenpassieveverburgerlijkingenvanonverschilligheidgroterenernstigeris,danhetgevaardezo onduideli
jkegrenstussen
godsdienstigebeleving ensocialeinzetteoverschri
jden,en datditrisico
genomen moetworden?lshetnietverkiesli
jkerhetetiket'links'opgeplakttekrijgenomwillevaneenreëelengagementvoordeverdrukten,dan
zich 'rechts'op testellen,nooitbuitendeschreeftegaan-noch in denken,
nochin handelen -m aariedereevangelischebewogenheid temissen?W el
zalmen de deemoed moeten bezitten,zich rekenschap te geven van het

feitdatdestri
jdvoordesocialerechtvaardigheidniethetheleevangelieis.
H etisvoordepaus,diezich zovaakalsverdedigervandemensenrechten

heeftopgesteld,heelduidelijkdatdepriestersdezi
jdevandeverdrukten
en bedrukten moeten kiezen:op 10januari 1982 heefthij dit in een
toespraak nogeensuitdrukkelijk bevestigd.Hi
jiseralleenom bezorgd,
dateengeneratie'politieke'priestershetwezenvan hungeestelijkezendinguithetoog gaatverliezen.Godsdienstmaginderdaad niettotpolitiek
wordenherleid,maareenbelevingvan hetevangeliekantoteen daadwer-

kelijke sociale inzetleiden,en vaak iszo'n inzetnietmogelijk zonder
rechtstreekse ofonrechtstreekse stellingnam e.
Hetisdan ook zeerde vraag oflatere historici-alseenmaalhetverdere

verloop van deonverkwikkeli
jkemaatregelmetalzijngevolgen bekend
zalzijn-bi
jhetbeoordelen vandezetochzeersterkepaussguurvan een
gelukkig initiatiefzullen kunnen spreken.

De pausweetweldathijuiteindelijk za1kunnen rekenen op degehoorzaamheidendeloyauteitvan dejezuïeten -zi
jgelovenindeverlossende
krachtvan degehoorzaamheid-maar,zoisdeeditorialistvanTheTablet
schreef:'Theworstviceofecclesiasticalauthority isto play on thevirtue
ofgood men'.

502

H ersenspoeling in G uatem ala
Fr.Van Bladel

Deverschrikkingvandeterreurdieop hetogenblik in Guatemalaheerst,is

onsdelaatstetijdwatnaderbi
jgekomen.M estersenreligieuzendiehun
levengeven voordearmen ofbedreigd worden en moeten vluchten.M aar

daarnaastduizendenboerenenindiosdieverdwi
jnen,gemarteldworden,
beestachtiguitgemoord,alleenmaaromdatzi
jvoorelementairerechtengrondb.v.diehunbestaansgrondis-opkomen.W ehorenerdelaatsteti
jd
ietsmeervanl.Opdeachtergrond van dieberichtenisvaak sprakevanhet

gevabpellecer,een 'geval'waaruitzoublijken dathetregimesindskort
een geraclneerder m ethode dan fysieke foltering en moord beproeft:
recuperatie doorhersenspoeling.

Hetgeval-Pellecer

Dinsdaggjuni1981verlietdeGuatemalteeksejezuïetLuisEduardoPellecer Faena op 2 u.'s middags zi
jn communauteitin de zona 5 van
Guatemala-stad.Op 300m van hetpresidentiëlepaleiswerd zi
jn wagen
klem gereden, zes gewapende mannen sloegen hem bewusteloos en

sleepten hem uitzi
jn auto.Mensen op straatzagen hetgebeuren.'s
Anderendaagsdrongen mannen hethuisbinnen waarPellecerom veilig-

heidsredenen , en toe ovemachtte;zj doe den eenjonge man,hetlijk
lieten zeliggen,een anderepaktenzem ee.Voorvelenwasdezezoveelste

ontvoering geen verrassing.Pellecerspastorale werk brachtzijn leven
steedsmeerin gevnnr.Hi
jwas,samen metdeevangelischepredikante
JuliaEsquivel,hoofdredacteurvan hetoecumenischeti
jdschriftDiâlogo
enonderhieldcontactenmetandereti
jdschriften enradiostations.Dnnrnaastwerkte hijvooralonderdejeugd en in zellulpgroepen en volks-

lOverdesituatieinGuatemala,zieb.v.MarioCoolen,Tienjaarpastoraalaan

deZuidkustvan Guatemala,instreven,november 1980,pp.99-111.
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organisatiesin deslums,a1scoördinator,animator.Datwerd bijzonder
gevaarlijktoen zich daarsteedsmeervluchtelingenuitE1Salvadorkwamenvestigen,mensendieaandebevri
jdingsstrijddaarhaddendeelgenom en.Pellecer had zelf in El Salvador gewerkt en werd dus door de

veiligheidsdienstnauwlettend in de gaten gehouden.Zi
jn provincinnloverste,CésarJerez,gl hem deraadGuatemalateverlaten.Datwildehij
niet.Zijnland bloeddedood,hijkon hetnietinde steek laten.Tegelijk
verheeldehi
jnietdathijvreesde voorzijn leven.
Viermaanden lang wistniemand waarhi
jzich bevond,zijn familie en
vriendenniet,geen enkelekerkelijkeinstantieofinternationaleorganisatie die navraag deden bi
j regering en leger.Regering en leger wisten
nergensvan.Maarineens,op30september,dookhijopuithetnietsenin
een doorderegeringgeorkestreerdepersconferentiegafhi
jvoorjournalisten,universiteitsmensen,zakenlieden en buitenlandse diplomaten een

verbijsterende vertoning van auto-kritiek weg.Hij wàs helemaalniet
ontvoerd,zoalsdeinternationalelastercampagne tegen Guatemalawilde

doen geloven.Hijhaddiezgn.ontvoeringzelfgeënsceneerd.Begin 1980
hadhi
jzich aangesloten bijhetEjército GuerrillerodeIosPobres(EGP,
hetGuerrillalegerderArmen),maarhi
jhadzi
jndwalingingezien.Omdat
hi
jernietandersmeeruitkon geraken,had hi
jtoevluchtgezochtbi
jde
veiligheidsdiensten.Daarhadhi
jzi
jn warevrienden,ja,zi
jn ware identiteitgevonden;daarhadhi
jzich,in vollevrijheid,gedurende113dagen
(hijsprakaltijdvan 122)kunnenvoorbereidenopdeverklaringdiehi
jnu
hadafteleggen.Pathetisch-deemoedig('zohebikhem nooitgekend',zei

zi
jn provinciaallater) smeekte hi
jde aanwezigen en hethelevolk van
Guatemalaom vergxenis.Pedant-nauwgezetrateldehijzijn betoog af
overde roldie vooralde kerk -jezuïeten en anderereligieuzen,catechi
en,
enwoo
Indi
volst
k,
enboer
inzi
jennant
ranenor
den ganisaties-spelenindemisleidingvanhet
opde-geprepareerde,vaneenbrie:elgelezen -vragenachterafvuldehi
jdataanmetnaam entoenaam.Hi
jmaakte
bekenddathijdejezuïetenordewildeverlaten.Hi
jwasbereidzijnkunde
in de communicatiewetenschap voolenn ten dienste van de regering te

stellenalsdezehem meteendergelijkeverantwoordelijkheidwildevereren.Mnnrgezien zijnverleden washetdnnrmisschien nog een beetjete
vroegvoor.Bekering vraagtti
jd.
De persconferentie werd op 5oktoberuitgezonden doorde TV ;viapers
en mdio vond ze een snelle en bM everspreie g in Centmnl-en Zuid-Amerika.Op 22 oktobertrad Pellecer op voor de militaire academ ie in San

Salvador.Maaralonmiddelli
jk nadeeerstevertoningin Guatemalahad
bisschop Rivera,deopvolgervan Romero,inzi
jn zondagspreekgezegd:
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'dezeman vertoondekenneli
jk symptomen van drugbehandeling enfoltering'.Datmoethijgehoordhebbenvanenkelebisschoppenvan Guatemala,die Pellecer een paar ogenblikken,steeds in aanwezigheid van

veiligheidsagenten konden ontmoeten.Hijherkendeze niet,steldezich
stereotiep voor metde woorden:'Ik ben Luis Eduardo PellecerFaena,

Guatemalteek,jezuïet,35jaar',terwi
jlhi
jbijiedereen bekend stond als
'Cuache'.Onmiddelli
jk voor zi
jn eerste publieke optreden hadden de
bisschoppenerophetpresidentiëlepaleisaleenvoorsmaakjevan gekregen:een video-opnamediei
jseli
jk veelop devertoningdaarnageleek.
De leiding van de Centraalamerikaansejezuïetenprovincieprotesteerde
krachtig:'Té veelsymptomen wi
jzen erop datdezeverklaringen onder
zeerzwaredrukzijnlgelegd.P.Pellecerwerd 113dagenlanginvolledige
lzonderingvastgehouden in de gebouwen van de veiligheidsdienst,zon-

derdatookmaariemandzijnfysiekeenpsychischeintegriteitkongaranderen.Dieopsluitingwasblijkbaarnodig om hem psychologischklaarte
kri
jgenom zijnspectaculaireverklaringenafteleggenendeinhoudervan
testructureren'.Totdiesymptomenhoordenzijnlichtgezwollengelaaten
glariënde ogen,het monotoon doordravende debiet,uitdrukkingen en

zegswi
jzen die zijn bekenden hem nooithadden horen gebruiken.Hij
vergistezich in dedatavan voorzijnbetoogbelangri
jkegebeudenissen.
Hijraakte verward in namen van groepen en instellingen waarmee hij
jarenlang had samengewerkt.In zijn antwoord op een vraag van de
Spaanse consul-generaal,of hi
jiets wistvan de SpaansejezuïetPérez
Alonso,die twee m aanden na Pellecer'verdwenen'was en waaroverde

persuitvoerighad bericht,verried hijhoe compleetzijn isolementwas
geweest:vandaag hoordehi
jdu rvan voorheteerst.Inzijn cuM culum
vermelddehi
jdathi
jookingenieursstudieshadgedaan;zi
jntherapeuten
wistenbli
jkbaarnietdathi
jdoorzijnmedebroedersalleenmaarplagend'i1
ingeniero'werd genoemd:zi
jn moeiteindeomgang metcijfersen technischedingenwasspreekwoordelijk.Watiserdanmethetbewustzijnvan
dezemangebeurdalshijnuzichzelfingenieurwaantenzegtzsingenieur
b.v.naar Argentinië te willen gaan?

Watisermetdezeman gebeurd?W atgaaternuin hem om ?Hi
jisnu
zogezegdeen vrijman.HetMinisterieheeftallaten weten:'Hijkan als
priesterinhetlandblijvenalshijdatwil;wilhijweg,dankaniederdiedat
verlangt,hem uitgeleidedoentotopdeluchthaven'.Maarwaarishijnu?2
2In een interview in HetBelang van Limburg (30/31juuari1982)metP.
Schildermans,deVlaamseScheutistdieinjanuariontvoerden teruggevonden
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En watgebeurtermethem a1shi
j,doorpsychische deterioratieofanderszins,nietm eer bruikbaaris?
Alsditinderdaad een gevalvan eldersalbeproefde methodevan hersen-

spoelingis,danrijzenernoganderevragen.BeheerstdeGuatemalaanse
veiligheidsdienstzelfdeze methode ofis het mede daarvoordater 200

Argentijnseanti-terreur-expertsinhetlandzijn?Steedsvakerook hoort
m en spreken van Israëlischevakkundigen diewerken in opdrachtvan de
V.S.IsPellecerde eerste op wie deze behandeling werd toegepast? De

enigeishi
jzekerniet.Maarin hetanderegevalwaarweietsvanweten,
washetsuccesnietzo compleet.Metde lndianenleiderHemeterio Toj
M edrana,een van de oprichtersvan hetComité de Unidad Campesina

(CUQ ,werdhetzelfdegeprobeerd.Verdwenensinds4juli1981,dookook
hi
jenkelemaandenlaterweerop om eerstvooreen groep Amerikaanse
senatoren,laterop een persconferentiegetuigenisafteleggen van zi
jn
'bekering'.Maarop26novemberwerdhi
jdoorhetEGpuitdegevangenis
bevri
jd en maakte hijvia enkele bezette radiostationsbekend datzi
jn
verklaringenafgedwongenwaren'onderdeongelooiijkstemartelingen'3.
Demethodewordtnatuurlijknietalleenmaargebruiktom hetslachtoFer
te 'bekeren',maarom achterinformatietekomen.Veelmeerdan watde
veiligheidsdienstallang geweten moethebben,kon Pellecer echter niet
onthullen.Hi
jwasgedurendenegen m aanden werkzaam geweestin de
Comisiôn N acionalde Propaganda van hetEGP,maardatg, hem nog
geen overzicht over de werking,de plannen,de medewerkers van de

organisatie.Totdrie keertoe komthi
j erop terug:de volksbeweging
bestaat uitautonome cellen die van elkaar niet méér weten dan strikt

werd,vraagtdejoume st:'Hebtuookiemandvanuw ondervragersherkend?

Men zegtdatP.Pellecernu meedoetnnn hetverhoren van opgepakten'.Schildermans u twoordt:'Ik noem geen namen'.Is ervoordeze insinuatie enige

bewisvond?
3 'Methanden aan enkels opgebonden werd ik om de vjfminuten in een
broe oven gestoken en erdan weeruitgehazd,24 uurlang.Ze hebben memet
drugsbehandelden metelektriciteit.Zezeidendatzemin vrouw enmin vif
kinderen ook hadden en datze diezouden vermoorden.Zedreigdende dorpen
waarik gewerkthad tebombarderenenerdekinderen,vrouwen endeouden van
dvenweertegaanvermoorden.Zebmchten me dar nnnrtoeen lieten me zien
hoebeestachtigze tewerkgnnn.Zedwongen medebevolkingtoe tespreken.In

Santiago Atitlh
anmoestik ze,onderbedrei/ngvanmitre etten,zeggendatde
radio-,hetevangelisatie-enopvoedingswerk subversiefwas.lnChichicastenango

(eenvandetoeristenstedeninGuatemala,FVB)moestikvanuiteenhelicopterze

nnnreenmilitirepostlokken,waareenvistdkwasgespannenomze, temA en.
Dan hebben ze me voorbereid voordie fameuze persconferentie metpseudo-

joumzisten.Devmgendiezemochtenstellenwarenhunopgegeven,ikkreegde
antwoorden gedicteerd'(DIAL,nr.758).
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noodzakelijk is.Op vragen naarhetbrein achterdebeweging,naarde
snanciering,naar plannen ofondernemingen weethij niets anders te
antwoorden dan:91k heb altijd horen zeggen dat...Ik heb ernooitnaar
gevraagd,wantik wisttoch datze me nietszouden zeggen',ofweldebi-

teerthi
jgewoondeversievanderegering:'Ikhebaltijdhorenzeggendat
hetEGpgesnancierdwerddoordesocialistischelanden,maardoorwelke
en hoe,datweet ik niet.Ze halen ook geld uitovervallen en diefstal,
'recuperatie'noemen ze dat.Verder dragen ook Europese fondsen het

hunnebi
j:Caritas bijvoorbeeld;geld datingezameld wordtvoorzogenaamde projecten,wordt lgeleid naar de guerrilla'. 'MetAmnesty
Internationalhebben wedirectcontact,wehebben huntelefoonnummer'.

(Metderaadselachtigetoevoeging:'Datcontactverlooptviadejezuïeten,
diehunwetopleggen aanderegering').A1snaarnamen gevraagdwordt,
noemthi
jmensendie,zoalshi
jzelfzegt,'allanggelokaliseerdengecatzogiseerd zijn'.M .a.w.onthullingen warenernietzoheelveelbij.
W aarom dan m aakte de regering zoveelophefvan deze verklaringen?
Radio Exterioren Espaha constateerdeonmiddelli
jk:'Verrassenderwi
js
stem men Pellecers verklaringen letterli
jk overeen metde these over
guerrilla en religieuzen in Centraal-Amerika die door het regime in

Guatemala onophoudeli
jk wordt gepropageerd'.W atregering,grootgrondbezitters,conservatieve christenen (en de Amerikaanse politiek)
altijdalhebbengezegdover.
decommunistischeiv ltratieindekerkende

volksbeweging,overdestaatsondermi
jningenhetterrorismevangroepen
en bewegingen diehetevangeliemisbruiken om dearmen in een misdadig
revolutionair avontuurte storten -hetvolk van Guatem ala en de internationaleopiniekonden hetnu ook eenshorenuitdemond van een ander,

eenjezuïet!Leesjedit'getuigenis'in datperspectief,dan ishetop het
eerste gezichten van onsuitbekeken,lgezien van de methode die hier
gebruiktis,een naïefstuk propaganda voorde ideologie van hetregime.

Maardenkjeaan wateruitnaam van dieideologie onderhetvolk van
Guatemaladagvoordagwordtaangericht,dan verkeertje verbazingin
ontzetting.

De drie wapensvan de subversieve kerk
De tekstvan de persconferentie,métvragen en antwoorden,is woord

voorwoorduitgetikt,vertaaldengepubliceerddoorDIAL4.Hi
jbeslu t36
* DIAL=Dt
gusiondeI'informationsurl'hmériquelatine,47,quaidesGrudsAugustins,75e M s.Ik citeernietztdd letterldk,ik moetsamenvatten en
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grotebladzijden,helaastelangom hierinzi
jngeheeltewordenweergegeven.Helaas,omdatalleendieheletekst,metzi
jnaarzelingen,versprekingen,pedanteuitweidingen,dieonontwijkbareachterdochtwekt:watiser
metdepersoonsidentiteitvan deze mangebeurd ?lk kan erslechtsenkele

hoofdlijnen uitophalen.
De vertoning werd ingeleid door de persattaché van hetM inisterie van
Binnenlandse Zaken.Die g, meteen de toon aan.De cod erentie was
georganiseerd op verzoek van de W esident,GeneraalRom eo LucasGar-

cfapersoonlijk.'Deregeringwilhiermeeingenen deleietstegendekerk
alsinstituutondernemen.Zewi1integendeeldatde onthullingen van deze

jezuïetalleGuatemaltanen endehelewereldbewustmakenvandegevarenwaaraanonsvolk,vooralonzejeugdblootstaat...Wathi
jutevertellen
heeft,zijn ervaringen,zijn stri
jd in de guerHlla,zi
jn bekering -hetis,
geloofik,zoalhetbeste watu op een middag alsdeze kuntm eemaken.
Padre,porfavor'.

En Pellecerbegon:'Mijn naam isLuisEduardo PellecerFaena.Ik ben
Jezuïet,35jaar,Guatemalteek.Totgjulijl.wasiklidvanhetGuerrillalegerderArmen'.Om tebeginnen zettehij('nietom meeropteberoemen,
maarom de vragen in teleiden die u zich wellichtzultstellen')welke
bevoordeeldeopleiding hi
jalsjezuïetgenoten had:studiesin Ecuador,
M exico,ElSalvador;klassieke talen en com municatiewetenschap,510sose en theologie,zelfs ingenieursstudies en geneeskunde.'Hoe ishet

mogelijkdatiemand alsik,wiehetin zi
jn familiaa
,lmilieu nooitaan iets
ontbroken heeft,die zo veel heeft m ogen studeren,een christen,een

priester,eenreligieuszoontspoordis,datMjdewegvanhetgeweldheeft
gekozen ?'.Datisalleen teverklaren ismen weetm etwelkedrie wapens

een christen,een priester,eenjezuïettegenwoordig doorzijn overheid
verplichtwordtom te gaan,'drie wapensdieveelexplosieverzijn dan
welke munitie ook'.

Het eerste wapen is de bevr#dingstheologie ('daar hebben zelfs de
buitenlandsejournzisten onderu alwelietsvan gehoord,veronderstel
ik').In hetspoor van Vaticanum 11heeh de Lati
jnsamee aanse BisschoppenconferentiedietheologietotdeharegemaaktinMedellin(1% Y
enD ebla(1979),enéllepHestersenreligieuzenwerkenermee.W atvoor
theologie,watvoor nieuwe religieuze visie isdatdan?

'Debevrijdingstheologie stelthetvolkeen nieuwe Jezusvoor,een heel
verspreidefragmentensamenbrengen.BdnqVesinditartikelisontleendau de

pubhkatiesvan DIAL.Verderheb ik gebM k gemnnktvan een m ikelvu Hans
Zwiefelhofer,Die nichtnurden Leib,sondern den Geisttöten,in hetZwitserse

jezuïetentidscho Orientierung,15/31december1*1.
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andereJezusdandiewijalleninbijbel-encatechismusonderrichtbijonze
eerste communie hebben leren kennen :een rebelse Jezus,een Jezusdie
zichtegen hetkapitzistischesysteem keert,eenrevolutionaireJezus,een

Jezusdie een partijdige God is,een God van de armen,een God die
uitsluitingenalleendeverlossingvandearmenverkondigt;deHjken,de
machtigen,diegenen die nnn hethoofd van deregering staan,diehebben

dekerkaleeuwenlangnaarhunhandkunnenzetten,hetwordtti
jddatde
kerk zich uitsluitend indienstvan dearmen stelt.DieJezusheefteenheel

concreetproject.Hijisopenrdeeenri
jkkomenstichten,eenrijkdatwi
j,
vooralwijjezuïeten,identzceren methetsocialisme,een ri
jk datons
veolichteensocizistischemaatschappijoptebouwen.Daarvoorhebben
we natuurlijk machtnodig.DieJezusheeftnietsmeerte mA en metde
institutioneleen hiërarchischekerk.Hi
jishelemaalnietmeergdnteresseerd in de moraaldieonsgeneratieslang heeftgeleid.Hetenigebelang-

ri
jke,hetenigeabsolute isderevolutie,hetsocialisme,de machtsovername.Derest-b.v.dathuwelijkennietmeerwettiggeslotenworden,dat
echtscheidingen en libertinage toenemen -is voor deze nieuwe m oraal

totnalbi
jkomstig'.
Hettweedewapenwaarmeeallejezuïeten-'ikherhaal,bijnazlejezuïeten
van mi
jn generatie'-zich gedurende vier,vijfjaarvertrouwd moeten
maken,ishetmarxisme-leninism e.'Een priesterdieaan de noden vande
wereld van vandaag wil beantwoorden,zo beweerde men, moet een

expertzi
jn inhetmarxisme-leninisme.Wi
jgingen erwelvanuitdathet
alleen maarging om de zgn.marxistische analyse:een methode om de
oorzakenvan deuitbuitingvan onsvolkendem iddelenom dieoptehe/en

te analyseren.Maarhier1ag een van mi
jn fundamentele vergssingen.
W ar om ? Omdatik geloofdedathetanalyse-instrum entpuurtheorie en

getheoretiseerkonblijven.lkzagnietindatdetheorieonvermijdelijkuit
moestlopen op datgene waarop ze inderdaad uitgelopen is:depraxis's.

EenderdewapenwasdeDzexlgemeneCongregatievandejezui'
etentwee
jaargeleden en de optie die daar genomen werd6.Hetwerk van de
5Dnnrover/ngdebiefvanP.Arru- ,deGenere -overstevandejezuïetenl8
december1%%.Cç.lezuïetenenmarxistischeanalyse,inStreven,juli1% 1,pp.
867-874,endevertzingvandiebdefdiewi'onzelezersterbeschikkingstelden.
6DeMgemeneConFegatieishethoogstebeleidsorgaanvandejezuïeten.De
32eA.C.hadniet'tweelnnrgeleden'plu ts,mnarin 197*75.Indebesluiten,inhet
hoofdstukoverOnzezendingvandaag:dienstvanhetgeloofenbevorderingvan

derechtvaardigheid(hetfnmeuze4edecreet)stondo.m .telezen:'Debevordering

vanderechtvnsrdigheid iseenabsolutevereistevandedienstvan hetgeloof...Er
isgeenechteverkondigingvanhetEvangeliezondereenvastberadeninzetvoorde
rechtvnnrdigheid...Dezekeuze moetonsleidentothetherzienvandevraag met

wiewd solidirzi
jn...œ solido teitmetmensen(...)diecollectiefonderdrukt
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jezuïetenmoestzichvoortnnnbijvoorrangrichtenop dearmstesectoren
van de maatschappij.W attevoren alschuchterop gang wasgebracht,
moestnu worden geradicaliseerd.Ons Ieven,onze kennis,onsgeld en
onzebestekrachten moesten dnnrvoorworden ingezet.Vanuithetgeloof,

dieheiligsteschatvan onsvolk,hebbenwi
jhetevangelieverdraaid,ons
volk misleid,heteen nieuw evangelie voorgehouden.Onderhetsimpele

volk,datnietveelalgemeneenpolitiekecultuurheeft,zijnwij,jezuïeten,
erwonderwelingeslu gd,doormiddelvanelementairecatechismussen en
allerleiaudio-visuele middelen en misbruik makend van de autoriteitdie

weontlenenaanhetfeitdatwepriesterszijn,heeldienieuwetheologieen
datmarxismeingangtedoenvinden;wi
jhebbeneenhele'pedagogievan
de armen';ontwikkeld.

Com m unistische pastoraal

Omstandig zette hi
jvervolgensuiteen hoehijzelfaan die subversieve
pastoraal had meegewerkt. Eerst in El Salvador en Nicaragua.In El

Salvadorhad hi
jin Aguilares8gewerktmetdedelegadosdelapalabra
(Déleguésvan hetwoord),eenbeweging,inheelCentraal-Amerikaverspreid,van lekencatechisten die deplattelandsbevolking samenbrachten

inkerkeli
jkebasisgemeenschappenenzezodesmaakgaveninzelforganisatie.M aardieorganisatieop basisvangeloofen evangeliewasmaar'een

eersteinstantie,een eersteniveau'.Watwijbeoogden,waseen tweede
niveau:de bevolking moestook politiek bewustworden gemaakt.Wij
zeiden tegen de mensen datzi
jzich te weer moesten stellen tegen de
uitbuitingdoordesnqueros,degrootgrondbezitters.Daartoesteldenwij
hun de rudim enten van hetmarxisme terhand,maakten hen vertrouwd
mettechnieken van zelfverdediging,'die regelrechtnaargeweld leiden'.

Op diemaniervielendiekerkeli
jkeorganisatiesiseen rijpevruchtinde
schoot van het com munistische guerrillaleger, het Frente Farebundo
M arti.'Datwashelemaalnietwatikbedoeld had,maarikwasweleen van
hen die hethun op een presenteerblad nnnbood.De tegenstellingen in El

worden,magnietdeznnkzdnvanslechtsenkelejezuïeten.Zemoetonsallerleven
kenmerken'.WelkepWsmoetenjezuïetenalsPellecerdnarnuvoorbetzen?
7 Titelvan hetbekendeboek vu H ulo Freire.
8 Pellecerzegternietbi datdejezuïetRutilio Grande,metwie hi samenwerkte,dnnr vermoord is,volgçns velen de nnnleiding voor de 'bekering'of
'rH icalisering'van Mgr.Romero.

510

Streven/maart

Salvadortussenriikenenarmenwaszoexplosief.datom hetevenwelke
goed geformuleerde boodschap de revolutionaire vonk kon doen over-

slean.M= dereliéeuzeboe schapheefthetvoordeeldatzeku bogenop
deautoriteitvangeloofentraditie:aldieonschuldigeboeren,misleiddoor
hetwoord van de priester,doorde autoriteitvan de kerk !'.

InNicaragua,ten tijdevan Somozanog,werktehijmee aan deopbouw
van coöperatieve landbouwgemeenschappen. Natuurlijk werkten die
voorhuneigen elementairelevensonderhoud,maarhunvoom aam stedoel
was,geld op te brengen voorhetSandinistischeBevri
jdingsfront.
M idden 1977 kwam hi
jterug naar Guatemala-stad.De communauteit

waarhi
jingeplaatstwerd,leiddeeensociaalonderzoeks-enactiecentrum
(CIAS).Ze bestond uitjezuïeten 'die allemaalspeciale studieshadden
gedaan,deelitevan deSociëteitzatdaarsamen.Zehadden allem aalzes,

zevenjaaronderdeindiosinhetElQuiché-departementgewerktmetde
DelegadosdelaPalabra,metalfebisatieprojecten,godsdienstonderricht,
landbouwcoöperaties'.Kortom -dezelfdeschakelalsin ElSalvadortus-

sen eersteentweedeniveau-zi
jprepareerdenhetterreinvoorhetCUC,
hetComité de Unidad Campesina.Die beweging steunde vooralop het
traditionele Indiaanse gem eenschapsleven.Daar hebben de Delegados

eenbedenkelijkgebruik vangemaakt.'Demiswordtgecelebreerdineen
geïmproviseerdeschuilplaatsg.Depriesterlaatzich leiden doordesmaak

van hetvolk.Huweli
jken worden gesloten zonderdatdegebruikelijke
takswordtbetaald.Ti
jdensdepreek kan iedereenhetwoordnemen.De
m ensen Zeggen:laten W e Vanavond m aarnaardeDelegados gaan,eris

hiertoch nietsanderstedoen'.(Inde stad ziejetrouwenseen analoog
fenomeen:'
jongemensenzeggentegenhunoudersdatzenaareenfeestje
gaan en zegaan naareen politieke vergadering,zoalsze vroegerstiekem

naareen slechte cinema gingen').M aaralgauw ging hetCUC de basis
vormen van hetEGPIO.'Ik zalnietzeggen datdejezuïeten aan deoor9Alleen 2 delectuurvanbdbelenevangelieislevensgevnarldk.Zozsd:e
lndiaansevrouwen-catecMstengetuildenlDlALnr.703 :'Watindebjbelverteld
wordt,datslaatopons.Mozesdiezinvolkuitdeslavernjbevldde.Jezusdie
vervolgd werd doorhetgouvernement.Alsdesoldaten komen en zevindeneen
bdbel,beginnenzeoponsteslnnn:datmoetMergednnnz4nmetdiebibel,de
volgendekeergajeeraan.Nuzdnermensendiehunbibelbelravenhebben,zi
alleenwetenwnnrhijzit.Anderengnnnermeedoor,inhetgehelm.Onzebisschop
enV epriesterszdnhierweggetrokken.Datwaseenzwareslag:zdhebbenons
rechtopdoenstaan,zihebbenonsgeleerddatwi
jonzeeigenwaardigheidhebben.
Maarhetwasgoed:hetisbeterdatwivermoordworden danz4.Wedoennu
alleenvoort.A1sergeenhostieszdn,vierenwdeuche stiemettortillas'.
10HetCUCheeftveelbdgedragentotdeverzoeningensamenwerkingtussen
indiosenladinos(vanSpaansenœomst),warmeedeverzetsbewegingpasgoed
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sprong staan van deze organisatie,maarzi
j hebben erhun zegen aan
gegeven.Zijhebben ervooraltoebi
jgedragen datzeinternationale bekendheid kreeg.De hele wereld moestweten datde Indianen overeind

kwamen,datzijdebasisvormdenvan derevolutionairevolksbeweging.
Deslechtereputatiediewi
jinhetbuitenland genieten,metallegevolgen
vandienvooronsland,hebbenwi
jmedeaandejezuïetentedanken'.Dat
istrouwenseen vandeaspectenvan debevdjdingstheologie,'hetaspect
van deaanklacht:wiechristen wilzi
jn,moetonrechtaanklagen en het
wereldkundig maken.Geloofwaardig wordtdiedenunciatievoorala1sze

vankerkeli
jkeinstantieskomt:dieliegenniet.Datisdanookhetwerkvan
vele groepen in Europa die zogezegd opkomen voor solidariteitmetde
landen van Centraal-Amerika.De lastercampagne tegen Guatemala is
grootendeels hetwerk van kerkmensen'.

Zelfhad Pelleceruitsluitend onderdearbeidersin dekrottenwijken van
Guatemala-stad gewerkt.'Ik moestdnareen politieke organisatieopzetten'.In die Coordinadora depobladores,die allerleizelfredzame volks-

groepencoördineerde,liethijzichbi
jstaandoorjongerenuitdeslumsén
doormeisjesvanhetColegioBelgico.Dezustersvandieeliteschoolinde
hoofdstad (deZustersvan deH.Familievan Helmet,een Vlu msecongregatie)stuurdenhunleerlingen in devakantievooreen maandoftwee
naarUspantàn en àndere Indianendoœ en in ElQuiché om ze te leren
delen in 'hetbrutàle bestaan'van de campesinosen ze te sensibiliseren

voordie reziteit('Operatie Uspu tàn').'Zevroegen meofik zednnrbi
j
wildehelpenenti
jdenshetschooljnnrkonikdan eenberoepdoenop hun
beste leerlingen voormi
jn werk in destad'.En obligaatvolgtnog eens
dezelfderedenering:argeloos,metdebestebedoelingen zijn dezusters
viahunpastoraalwerk indesamenwerkingmethetCU C terechtgekomen.

Zi
jhaddenb.v.contactmetVicenteMenchù,eenvandeIndiaanseleiders
van de bezetting van de Spaanse ambassade. 'Ik zal niet zeggen 2le
zusters,maarverschillendevan hen hebben rechtstreeks samengewerkt
metde guerdlla'.

Hemzelf is het netzo vergnan.Gaandeweg is hi
j bezweken voor de
verleidingom zichbijdeguerrillanantesluiten,nietAsmilitante,maarals
colaborador.'Hetisiseen virusinfectie:alsdie zich manifesteert,iser

eenlangeincubatieperiodennnvoorlgegau '('tussenhnnkjes:uweetdat

op gang isgekomen.HetCUC kwam in hetwereldnieuwsdoorde vreedzame

bezettingvandeSpnnnseambassH e(31j=uO 1O%,war 39Indianenvoorde

l televisiecamera'slevend werden verbrand.
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ik ook geneeskundeheb gestudeerd').Dedriemachtigewapenswaarhij
nogeensopterugkomt-debevri
jdingstheologie,hetmarxisme,deoptie
vandejezuïetenvoorrechtvaardigheid-wordenongemerkt,maaronvermi
jdeli
jk wapens van 'terroristisch'geweld.Theologie,pastoraal,samenwerking metarmen en ontrechten vorm en slechtseen eerste niveau;
vanzelfslaan ze overin politieke en datwilzeggen revolutionaire actie.

Datheefthetregimealti
jd algezegd.Datheefthi
jnu zelfingezien.
Jezuïeten en Scheutisten
A1snazijnuiteenzettingdeaanwezigenvragenmogenstellen,iseréénbij
diegevaarlijklijkt:'Alsmenuw indrukwekkend en magnzek exposézo
hoort,krijgtmen deindrukdatu overeenenorm memorisatievermogen
beschikt'.Pellecer:'Spreektuvan ietsgememoriseerds?Ik heb uw vraag
nietgoed verstaan'-'Inderdaad,pater,uw verhaalzitpedectin elkaar.Ik

vraagme, ofdattoeteschrijvenisaanuw grotecapaciteitenofdatmenu
ietsvanbuitenheeftdoenleren'.Maarhi
jhadaleerdergezegd:'erzullen
natuurlijkmensenzijndiedenken:diednnr,diezegtalleenmaarwatmen
hem dwingttezeggen'.Vooraldejezuïetenzullendatbeweren:'diegaan
weerzeggen :hetisallemaaldoordeautoriteitenendeveiligheidsdiensten
geprefabriceerd...Er is,geloof ik,veel hoogmoed in de Sociëteitvan
Jezus'@
Diehoogmoed komteldersnogterug.Op de vraag overdeinvloed vande

jezuïeten op de anderereligieuzen antwoordthi
j:'Dejezuïeten hebben
attijd xxmultiplicatoreny:willen zi
jn:invloed uitoefenen op mensen die
vroegoflaatophunbeurtinvloedenmachtkri
jgen.Methuncollegesisdat
mislukt.Nu doep ze datin de CONFREGUA ,de confederatie van de

religieuzeninGuatemala.Zozi
jnzeb.v.heelnauw gelieerdmetdePaters
van Scheut.VerschzendeScheutisten,vooralzi
j,verlenen directofindirectonvoorwaardelijk steun aan de gueM lla' Op de twee,drie keer
terugkerende vraag ofdejezuïeten,alsze dan toch zo'n verdedelijke
invloed uitoefenen,nietuithetl= d m oeten worden gezet-'datiselders
toch ook alwe1eens gebeurd'-kom teen 'diplomatisch'regeHngsant-

woord:'A1sdejezuïetenergensbuitengezetworden,sti
jftdatalti
jd nog
hun hoogmoed.Ze zouden hetpublicitairgeweldig uitbuiten.Alsik deel

uitmaaktevanderegering,eerlijk,ikzoudnnrvoorzichtigmeezi
jn.Laten
we eerstalle mogelijkheden onderzoeken om toteen dialoogtekomen,
zodatzeechtvoorhetwelzijnvanGuatemalagaanwerken.Wekunnenze
misschien wu rschuwen:alszezich nietbeteren,ja,dan zouden wetot
een dergeli
jke maatregelkunnen overgu n.Maarik geloofdathetonze

F.Van BtadeklH ersenspoeling in Guatemala

regering,dieoprechtdemocratischis,enorm veelkwaad zou doen,vooral
op internationaalvlak'.

Onthulling van een ideologie

De bisschoppen van Guatemala schreven o.m.:'W i
jhebben vollevertrouwen in hetgezond verstand en de kritische geestvan onsvolk om te
onderscheiden wat in deze verklaringen waar is of vals'.M aar dat is

misschien niethetbelangrijkstepunt.W antwatbetekenthier'waar'en
'onwaar'?Alleshangtl van de interpretatie,dekleur,deverdraaiingdie

men eraan geeft.Ook bi
j ons zaleen bepaalde pers,zullen sommige
kerkgangerszeggen :'A1shetwaarisdatdezeman gehersenspoeldis,dan

isdatnatuurlijkverschrikkelijk,maarjemoettoegeven:veelvanwathi
j
zegt,isjuist'.lnderdaad,veelvanwathijzegt,isjuist.Enwekennentoch
de leuze:pdesters moeten nietaan politiek doen.Dathij,zoals vele
anderepriestersenex-priesters,zichbi
jdeguerdllaheeftaangesloten,is
waar,hetistenminstebevestigddoorhetEGP.Maarwaarom heefthijdat
gedaan?Datdepastoraalvandebevrijdingstheologiearbeiders,boeren
en indiosbewustheeftgem aakt,iswaar;datisinderdaad haarbedoeling.

Datzijdùsverantwoordelijk isvoorhetgeweld,iseenbeweringdiede
dingenophunkopzet.Datdejezuïeten,naastveleanderereligieuzenen
vooralde inlandse christenen,willen opkomen voor hetrechtvan ont-

rechten,datzijdatalseenintegrerenddeelvanhunevangelischeroeping
beschouwen,is waar;dat was tenm inste de bedoeling van hun 32e A1-

gemeneCongregatie.Datdatmarxismeis.datzi
jdnnrom eenmarxistische
opleidingkri
jgen,iseenbespottelijkebewering,maarzemaA twelduidelijkwatwedienenteverstennonder'hetcommunistischgevaar'waarmee
in Centraal- en Zuid-Amerika steeds weer geschermd wordt door de
Doctrine voorde Nationale Veiligheid.de Amerikaanse politiek en...de
Christen-Democratie.Vooralhier ligt volgens ons hetbelang van Pellecersonthullingen :ze onthullen op een pedecte manierdeideologie die

hetgruwelijke regimein Guatemalamoetrechtvnxrdigen.
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Sociale rechtvaardigheid in India
W alter Fernandes

ToenAziatischelandenzoalsIndiaindejarenveertigonalankelijkwerden,
daarin IatergevolgddoorandereAziatischeen AfrikaanseIanden,begonnen
zevoIoptimismennn hun nieuweba/ynn.Zehadden gezien hœ deW esterse
IO den zich de afgelopen eeuw hadden ontwikkeld en hoe de socialistische

landen,inhetbi
jzonderdeSovjet-uniediein1928eenvandearmstelanden
terwereldwas,deIaatstetientallenjarengrotevooruitganghaddengeboekt.
DeeconomenendeIeidersvandenieuweonalankelijkeIandenhieldenhet
voorvanzelfsprekenddatzijookrijkkondenwordendoorzichnaareenvan
beidemodellen terichten en dooroverdrachtvantechnologievanderijke
naardearmeIo den.Nadertigjaarvangeplandeontwikkelingmoetenwe
evenwelvaststellen datIndiaen deandereIanden van deDerdeW ereld niet

bereikthebben watzijzichzelftotdoelhadden gesteld.

India,datin 1947 nauweli
jksenige industrie van belang bezat,bekleedt
vandaag de dag de achtste plaats onder 's werelds meestgeïndustriali-

seerdelanden.Tegeli
jkmetdezevooruitgangnam echterookdearmoede
toe.Hetinkomenperhoofdisdelaatstedertigjaarmeerdanverdubbeld,
hetbruto nationaalproduktvervijfvoudigd.Erwerd een stevige industriële basis gelegd en India exporteertzelf altechnologie naar andere

Derde Wereld-lu den.Vele van zijn belu gri
jkste bedijven worden stilnnn kleine multinationzs metve- kkingen in andere Aziatische en M rikaanse landen.

Tegelijkerti
jd neemtdearmoede in hetland toe.Terwi
jlderijken ri
jker
gewordenzijn en een sterke middenklasse isopgekomen,zijndearmen
armergeworden.Debovenstevijfprocentbezit35% vandeopbrengsten,
de dertig procent daaronder hebben een redelijke levensstandaard.
Maarin 1961zatongeveer40W van de bevolking onderhetarmoedeni-

veau,d.w.z.hetoverlevingsminimum,vandu gbi
jna 50%,
.In absolute
ci
jfersbetekentdat:vande640miljoen menseninIndiazi
jnermeerdan
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300 mil
joen die minder hebben dan hetlevensminimum,ongeveer60
mil
joendie50% vandeinkomstenbezitteneneenhooginkomenhebben
en l50 miljoendieredelijk kunnen bestaanl.
Jezoukunnendenkendatditcontrasttussenarmoedeenri
jkdom tewi
jten
is aan een ondoeltreFende industrialisatie.Datditeen verkeerde hypo-

theseisbewi
jsthetfeitdatdegrootsteklooftussenarm enri
jktevindenis
in demeestgeïndustrialiseerdestaatM aharashtra,waarvan dehoofdstad
Bombay hetcomm erciëlecentrum vanhetland isenbeschouwdwordta1s

denationale schytkamer.Deklooftussen arm enrijkishetgrootstinde
staten methethoogste inkomen perhoofdz.
Een derdepuntdatopvaltwanneerhetgaatoverIndiaen demeesteDerde
W ereld-lr den,ishetverschilin der moede van hetW esten en die vanN de

armelanden.Ookin derijkelanden van hetWestenzi
jn ervelearmen,
maar die worden geholpen door sociale voorzieningen :ziekteverzekering, pensioengeld, werkloosheidsuitkeringen. In India en de meeste
Derde W ereld-landen evenwelbetekentarmoede vaak uiterste ellende.
A1seralsocialevoorzieningen bestaan,dan kunnen daaralleen staatsbe-

dienden,bi
jeen vakbond aangesloten arbeidersen andere min ofmeer
geprivilegieerdemiddenklassegroepen van genieten.De werklozen en de

armen op hetplaiteland moeten hetzonderstellen.Om maaréén voorbeeld te noem en :de medische voorzieningen.In 1971bedroeg hetkin-

derstedteci
jfer80per1.000indestedenen 120ophetplatteland3.Maar
hetcontrastwordtnogschrijnenderwanneerwedeverschillentussende
verschillendeklassen in eenzelfdeterritorium vergeli
jken.ln Delhib.v.
bedroeghetkinderstedteci
jferindehoogsteklassenin 1975minderdan40
per 1.e ,watongeveerovereenkomtmethetci
jferin hetWesten,mnnr

bijdebouwvakkerssteftongeveerdehelft,d.i.485vande 1.000levend
geborenen vöörze zesjaaroud zijn4.
W atgeldtvoorlndiagaatevenzeerop voordem eestelandenvan deDerde
W erelden datzou onsmoetenwakkerschudden endoen nadenken.Zoals

in Latijns-Amerikaen Zuidoost-Azië vindtmen ook in India luxueuze
Qatgebouwenenslumsvlaknaastelkaar.Evenbelangrijkishetontbreken

l V.M .Dandekar& N.Rath,Povert
y inIndia -Dimensionsand Trends,SameekshaTrust,Bombay,1971,hfdst.1.

2RajKrishna,TheCentreandthePeriphery.Inter-stateDisparitiesinFcfpat?micDevelopment,inSocialAction,31(1),jan.-maart81,pp.3-10.
3Population Studies,nr.5,tabel12.2,p.410.
4 AndreaM .Singh,Women and theFamily,Coping withPoverty in theDelhi

Slums,inSocialAction,27(3),juli-sept.77,pp.244-246.
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van geli
jkepromotiekansen voordeverschillendeklassen.Bi
jvoorbeeld
hetonderwijs.De hoogste klassen kunnen hun kinderen naardebeste
scholen sturen en later naar beroepsopleidingen zoals geneeskunde en
ingenieursstudies,ofze kunnen in overheidsdiensttreden en in hetbeleid
terechtkomen.De armen evenwelkunnen de hoge kosten van hetpri-

vé-onderwi
jsnietbetalenenmoetengenoegennemenmetscholenmeteen
lagere standaard.Hetgevolgdaarvan isdatze nooittoegangkrijgen tot
een beroepsloopbaan,totdeuniversiteitofeen overheidsdienst.De armsten,vooraldievan hetplatteland,kunnen hunkinderenzelfsgeen school

laten lopen:die kinderen moeten thuisop jongere broertjesen zusjes
passenterwi
jldeoudersuitwerkenzijn,ofzemoetenalheeljong-negen
oftienjaar-zelfwatgeld gaan verdienenom hetschameleinkomen van
hun ouders aan te vullens.

Oorzaken

Hethelemaatschappelijkbestelwerktinhetnadeelvandearmen,inhet
voordeelvanderijken.Enkelenuitdearmerelagenslagenernogwelinuit
hun ellendeteontsnappen enop teklimmen,maardegrotem eerderheid is

ertoe veroordeeld te blijven waarze is en meestalgaan ze ernog op
achteruit.Geconfronteerd metdezetoestand,zi
jn wemisschien geneigd
de rijken van hypocisie te beschuldigen en de armen van luiheid en te
menen datzijmaarhun verdiende loonkri
jgen.De echteoorzaken zijn
waarschi
j
.nli
jk welfundamenteler dan louter hypocrisie ofluiheid,of
overbevolking zoalssom migen hetlievernoemen.Zoalsweinhetbegin al
zeiden:toendevoormaligekolonieszoalsIndiazelfaan hunontwikkeling

begonnen te werken,richtten zij zich op een van de twee Westerse
modellen -kapitalistisch ofsocialistisch -ofeen com binatievan de twee.
Indiavond hetvanzelfsprekend datoverdrachtvan technologieen indus-

trialisatie alleen zi
jn problemen zouden oplossen en ging van startmet
ambitieuze vi
jgarenplannen vooreconomische ontwikkeling.Datdeze
veronderstellingen valsbleken en datdeklooftussen ri
jk en arm in het
land grotergeworden is,ligtnietaan een gebrek aan goedewilmaaraan
het feit dat de beleidslieden som mige waarden voor vanzelfsprekend

namen.Zi
j zagen overhethoofd datdehoogontwikkelde technologie,

5J.P.Naik,Equalitf,Qualityand Quantity:TheElusiveTrianglein Indian

Education,Allied D bllshers,Delhi,1975,pp.6-9.
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symboolvan W esterse vooruitgang,totontwikkeling isgekomen in een
welbepaaldecontextvaneconomische,socialeen politiekebehoeften van
deze landen en in een andere situatie.

Eenvandebelangri
jksteelementenvandiesituatiewashetkolonialisme.
Dedoorsnee-W esterling die dekolonisatievan Aziatische en Afrikaanse

landensteunde,waservanovertuigddatzi
jnrasdeopdrachthad,andere
continenten te beschaven.W athi
j nietwistwas datkolonialisme een
economische noodzaak was en dat de ontwikkeling van de W esterse

wereldwezenlijkalingvandeaanvoervangoedkoperuwegrondstoffen
en overvloedig kapitaalonder de vorm van belastingen en de aankoop
doorde koloniesvan afgewerkte industriëleprodukten.Daarvoormoest
de ontluikende industriële basisuithet18e en 19e eeuwseIndia worden
vernietigd.De industriële ontwikkeling van het W esten wasbovendien
gefundeerd op deuitbuitingvan de arbeidersin de W esterselandenzelp.

Zelfstoen dieAziatischeenAfriknnnselandenpolitiekonalankelijkwerden,veranderdedeeconomischesituatienietaanmerkelijk.Desituatielag
we1watanders in lu den die onnlankelijk werden na een gewapende
revolutie.lndia echter,zoalsdem eeste Aziatische en Afrikaanse landen,

verwief zi
jn onal ankelijkheid langs vreedzame weg,door onderhandelingen metde koloniale macht.Datleidde totvele concessies aan de

kolonisator.In hetonalankeli
jkheidsverdragwerden lndiaen Pakistan
verplichttalri
jke belangrijkeclausulesin te lassen die de economische
belangen van dekoloniale machtveilig moesten stellen ten koste van de

plaatseli
jke bevolking7.Zonder deze toegevingen zou hetBritse parlementde onal ankelijkheidswetnooithebben goedgekeurd.
Daaruitvolgdeeendrievoudigeaoankeli
jkheid.Hoeonal ankelijkook,
Indiahing nogaltijd afvande Westerselanden,in hetbi
jzonderGrootBrittannië,voorhetgrootste deelvan zi
jn verbruiksgoederen.Zi
jn exportprodukten waren vooralvan hetzgn.traditionele type:thee,jute,
kom e,katoen enz.Zelfsvoordezeprodukten waren de meesteplantages

enmaatschappi
jeninhandenvanbuitenlanders.Welwarenenkeleplaatselijke'compagnieën'ontstaaninhetkadervandenationalistischebeweging.Maarook zi
jhaddengeleerdtelevenalspartnersvandekolonialisten.Metandere woorden,lndia en de meeste onal ankelijk geworden

6 PeterWorsley,TheThird World,W eidenfeld and Nicholson,Londen,19732,
PP.8-10.

7 GunnarMyrdal,AsianDrama:A studyinthePovertyofNations,Pantheon,

New York,1968,Vol.1,pp.270e.v.
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landenblevenalankelijkvanbuitenlandsemaatschappi
jenwatbetreftde
eigendom van hunproduktiebedrijven.
Ook voordeverkoop vanhun ruwegrondstoffenbleven zee ankeli
jk.
HoewelIndiaen SriLankadebelangri
jkstetheeproducenten zijn,bleef
Londendebelangri
jkstetheemarkt,endebelangrijkstemarkten voorin
M rikaenLati
jns-Amerikaverbouwdekofseliggen in Europa.Hetzelfde
geldtvoorkatoen en anderegrondstoFen.Datbetekentdatde produce-

rendelandengeen enkelecontrolehebbenoverdeprijsvanhunprodukten,maardaarvoor van de vroegere kolonisatoren al angen8.
Ook voor hettransporttenslotte van deze grondstoffen waren lndia en

andere Derde W ereld-landen alankelijk van buitenlandse maatschappi
jen.India,mettoenterti
jdeen bevolkingvan400miljoen,bezatin 1947
een scheepstonnenmaatkleinerdan 200.000-voorhetgrootste deelvoor
binnenlands transport.

Toen hetonal ankelijke India van startgingmetzijn economische ontwikkeling,beseften deleidersnietdatdeinternationaleeconomischeorde

tegen hen was.Zelfsderijkelanden kunnen uiteindelijk nietvan hypocusie worden beschldigd.œ kzl
jvonden hetimmersvnnzeïsprekend dat
hetW esterseindustrialisatiemodelhetenigewasdatterbeschikkingstond
en dat transfer van technologie de arme landen tot ontwikkeling zou
brengen.Hoedan ook,de Indiase economie bleefde kenmerken van het
kolonialisme dragen :de trad. itionele exportprodukten bleven eigendom
van,werden op de marktgebrachten getransporteerd doorbuitenlandse

maatschappijen.Zoalszovele andere landen leende lndia van de rijke
landenom duremachinesvoorzijnindustrialiseringaanteschaffen.Deze
leningenwerden 'buitenlandsehulpverlening'genoemden dearmelanden
moeten die terugbetalen in harde valuta verkregen doorde export van

ruwegrondstoffen waarvandepri
jzen,inhetbuitenlandgemanipuleerd,
bli
jvenzakken.In 1X4b.v.mnnktenthee,koë eencardamom 15% uitvan
India'sexport.Tussen 1951en 1974 steeg depri
js van uithetWesten
geïmporteerdeindustriëleproduktenmetmeerdan400% ,terwijldepri
js
van degoederenuitdeDerde W ereld tussen 1951en 1961met25% afnam

ennauwelijksverdubbeldeindevolgendetienjaarg.Hetgevolgdaarvanis
datIndiavandaagdedagongeveer25% van zi
jn exportmoetgebruiken
voordealetalingstermijnen en voorhetbetalen van interestop schuld

8Ibid.,pp.275-276.

9 UPASI(The United Planters'Association ofSouth India),Planting Direc-

f/ry,Coonoor,197419.Statistieken op pp.560-567.
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aan hetbuitenland,dezgn.'buitenlandsehulp'.Daardoorslinken 'slands
bronnen voorontwikkelingsinvesteringen.

Plaatselijke toestand
W atgeldtop internationaal niveau gaat ook op voor de binnenlandse

situatie.Zoalsdeklooftussenrijkeenarmelandensteedsgroterwordt,zo
groeitook de klooftussen arm en ri
jk in India.Slechte wilisnietde
voornaamsteoorzaakdaarvan.Debeleidsliedenzi
jn ervanovertuigddat
hun beslissingen de gewone man zullen helpen en de armoede zullen

opheffen.Zi
jbeseffen echternietdattechnologieen economischegroei
allèèndeproblem en van om heteven welklandnietkunnen oplossenalser
ook geen sociale hervormingen tot stand komen.Zoals internationaal

gezien deeigendommen inhandenzijnvan enkelemultinationaleondernemingen,zo komen ook binnenelklanddeopbrengstenterechtinhanden
van enkele personen offamilies.De bestgesitueerde 10% van 's lands

bevolkingbezit50% vanzijnopbrengstenterwijldeonderste40% slechts
5% bezit.
De beleidslieden die het oprechte verlangen koesterden hun land tot

ontwikkeling tebrengen,zagen nietindatwatzija1swetenschappeli
jke
economische wetten en beslissingen ten bate van de kleine man beschouwden,in feite misschien alleen m aarde belangen van de weinige

rijkenkondendienen.Zi
jvindenhetvanzelfsprekenddatdeeconomische
wetvan vraag en aanbod hetland regeert.M aarwie datalseen neutrale
wetbeschouwt,verdoezelthetheleprobleem van demachtvan de eigendom en dezeggenschapoverdeproduktiemiddelen.In India b.v.creëer-

dendeplannenmakershetzgn.panchayatiraj,d.i.plaatseli
jkbeleid op
domsniveau;zi
jdachten datditvanzelfzouleidentoteennieuweagrarische gemeenschap waarin elke dorpsbewoner zi
jn plaats zou hebben.
Dezeveronderstellingzagechteroverhethoofddatin dedorpengrond en
macht reeds in handen waren van enkelingen. Omdat men er niet in
slaagde deze structuren te veranderen,kwam men totprecieshettegenovergestelderesultaat.Degenen die alm achtig waren gebruikten depan-

chayatirajom hungreepop delandelijkebevolkingteversterkenenom
via hetplaatselijkebestuureen vingerin depap te krijgen van 'slands
politieke bedri
jf.Op die manier maakte een maatregel,bedoeld om de
'kleineman'tehelpen,uiteindeli
jk dereedsmachtigennogmachtigeren
verstrakte hun greep op de bevolkinglo.
10 C.T.Kurien,Poverty and Development,CLS D blications,Madras,1* 7,
pp.81-84.
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Continuïteit in verandering
Devoornaam stereden van hetvoortbestaan van deze situatieisdatnoch

het kolonialisme noch de onalankeli
jkheid een echte breuk methet
verleden betekenen maarweleen voortzetting van de verandering.De
kolonisator had de medewerking nodig van de bestaande machtige
groepen in degekoloniseerde landen om de bevolking onderde duim te
houden en hun positie te versterken voor economische doeleinden.In

Vietnam kregenzedesteunvandevoormaligefeodaleheren,terwijlzeop
het Indiase subcontinent de medewerking kregen van de Brahmins en

anderehogekastesenvandelandheren.Datzi
jndegroependietoegang
haddentothetdoordekolonisatorengeïntroduceerdeonderwi
jsenlater
deelgingen uitmaken van de koloniale administratie. Na de onal an-

keli
jkheidwarenzi
jhetdiedebeslissingengingennemeninhetland.Met
anderewoorden,onalankelijkheidbetekendemachtsoverdrachtvande
buitenlandsekolonisatoropdeplaatselijkemachtigen.Hunverlangenom
hun land totontwikkeling te brengen was oprecht,maarhun waardensysteem was datvan de koloniale opleiding die ze hadden gekregen.

Beperken weonstotdegezondheidszorgen hetonderwijs,danzien we
hoe de strategie die door de mannen-aan-het-roer werd uitgestippeld.

duidelijkdeoudewaardeweerspiegelt.lndiabezatzijneigen,goed ontwikkelde medischesystemen.M aarde kolonisator,in de overtuiging dat
alleen de W esterse geneeskunde en beschaving menswaardig en weten-

schapm lijkwaren,negeerdeen ontwnnrddedeplutseli
jkecltuuren systemen.W esterse geneeskunde en hethospitalisatiesysteem werden ingevoerd ten behoeve van de Britse en de andere kolonialen en in een later
stadium genootook de Indiase hogere klasse de voordelen ervan.In de
m edische faculteiten werden alleen W esterse methoden onderwezen.

Toch bleef0 % van debevolking neankelijk vandelokalegeneeswijze
diedoordekolonisatorontwdchtwasen geen kansm eerkreeg om zich
verderte ontwikkelen.Hetgevolg is datde eigen lndiase geneeskunde

meerdu eeneeuw 1= gisstilblijvenstnan,terwi
jltochalti
jdnogmeerdan
75% van debevolkingdnnrop aangewezen is.De W estersegeneeskunde,
gebaseerd op een hoogontwikkelde technologie,is duur en ligt alleen

binnenhetbereikvandegefortuneerdeklassenl1.Maarzijalleenwordtals
wetenschappelijk beschouwd.

lIGunnarMyrdal,Op.cit.,pp.l.593-1.598.
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Bijdeonna ankelijkheidkwam hetgezondheidsbeleidinhanden vanhen
dieinditsysteem gevormdwaren.ZijhaddenhetWestentotvoorbeelden
zijhaddenwaardenwaaraanzi
jzichmoestenhouden.lzldiaheeftminder
dan een half ziekenhuisbed voor 1.0* inwoners,tegenover 10 in het
W esten.M aar 90% van deze bedden staan in de steden,en daar leeft

slechts20% vandebevolking;op hetplatteland(80% vandebevolking)
zijnnagenoeggeenvoorzieningen.Debeleidsmensen warenervan uitgegaan dat het hele land,ten gevolge van de industrialisatie,in enkele

tientallenjaren verstedelijktzou zijn.Bovendien,toen debehoefteontstondaan preventievegeneeskundeen aanhuisartsen voorhetplatteland,

beslootdeIndiase MedicalAssociation de slechtsdriejaardurendeopleidingafteschaFenom demedischescholenop hetniveau tebrengenvan

watzi
jalsinternationie,d.i.W estersestandu rdsbeschouwden,terwijl
degezonheidssituatie in hetW esten toch helemaalandersis.En datzelfde
verbond wilnog steeds nietdat die kodere opleiding opnieuw wordt
ingevoerd. De geneeskunde-faculteiten hebben wel ldelingen voor preventieve en voor inheemse geneeskunde,m aar deze vakken staan heel

laag gequoteerd en kri
jgen slechtsweinig aandacht.De medische opleidingwordtsteedsgespecialiseerderenduurderenbli
jftdusbeperkttot
studenten uitde stedelijkebovenlu g,die op hetplatteland,waarvaak
zelfs elektriciteit en stromend water ontbreekt,nieteens zou kunnen

leven.Eenmaalafgestudeerd,zettenzi
jdnnrom eendureprivé-praktijkop
in de stad ofze emigreren naarhetri
jke W esten,waardoorIndia zijn
intellectuele elite zietwegvloeienlz.De stadsziekenhuizen investeren in

de meestmoderne technologie,terwi
jl0 % van de bevolking primaire
gezondheidsvoorzieningen ontbeert.

Overhetonderwi
jssysteem,datdoorhetkoloniaalbestuurgeïntroduceerd werdom plaatselijkeambtenarenopteleiden,moethetzelfdeworden gezegd.Van in hetbegin werden de heersende en deondergeschikte
rassen gescheiden gehouden en werden twee verschillende systemen ingevoerd.Het'Cambddge'-systeem wasbedoeldvoordeEuropeanen,het
Indiase systeem voor de bovenste laag van de Indiase bevolking.Dit

onderwi
jssysteem ispraktisch onveranderdgebleven sedertdekoloniale
ti
jd,metditverschildathetIndiasesysteem ookvoordemassawerdopen
gesteld doorhetintroduceren van de lndiase talen.HetCambridgesys-

12 D.Banerjee,SocialandCulturalFoundationsofHeaIthServicesSystem,in

Econolniz'and Politil'ialFt'ck/l',IX (32-34speciaalnummer), aug.74,pp.l.344I.339.
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teem houdthetnog steedsbijhetEngelsen wordtnu bezochtdoorde
Indiase elite.Aangezien hetlndiase systeem in de meeste staten gratisis

en hetCambridge-systeem tamelijk hoog schoolgeld vraagt,wordthet
eerste door de armere klassen bezocht en hetlaatste door de hoogste
klassen.De medische sector,ingenieursen andere hoog gekwalisceerde
beroepen en kadedunctiesgeven de voorkeuraan een vlotte kennisvan
hetEngels.En dus kunnen alleen de hoogste klassen,die hetdure En-

gelstaligeonderwi
jskunnenbetalen,eengooidoennaardezemachtsposities.

Anderzijdsis hetalfabetisme in hetland na 30jaaronalankeli
jkheid
gestegenvan 14tot34% ,2 blijfthetongeli
jkgespreid.Voordemannen in
de stad bedraagthetbijna 60W ,op hetplatteland 30% ;voorvrouwen,
slechts 35% in de steden en 9% in de dorpen.Veelmeeruitgesproken
verschillen treden aan hetlichtwanneerhetgaatoverarm enri
jk.Inde

hoogsteklassen heeftmeerdan 60% onderwijsgenoten,van de minder
begoeden kunnen slechts 15% lezen en schri
jven.En daarin zi
jn nog
verschillen tussen stad en platteland,man en vrouw.ln de stedelijke
gebieden liep ongeveer80% vandemannenuitdehoogsteklassen school,
en 30% uitde armere klassen,maarvoordevrouwen isdatslechts60%

van de rijkere en l0% van de armere.Op hetplatteland bedraagthet
percentage in dehoogsteklassen ongeveer60% voorde mannen en 40%

voordevrouwen,terwijlindelagereklassenslechtsl5% vandemannen
enminderdan3% vandevrouwenkunnenlezenenschri
jvenl3.Ongelijkheid heersterop elk niveau -tussen man envrouw ,tussen kasten,tussen
stad enplatteland.En watgeldtvoorhetalfabetisme,gaatookop vooralle

anderevormenvandiscriminatie.Deongelijkhedenvanvöördeonaoankeli
jkheid zijn meeruitgesproken en hebben vasterevormen gekregen.
Metandere woorden,ondanksde industrialisatiezi
jn de economie,het
onderwi
js,de medische en andere systemen niet1osgeraaktvan hun
koloniale achtergrond.De plannenmakersen leiders brachten de zware

industrietotontwikkeling in dehoop datzijde basiszou worden voor
consumptiegoederen bestemd voor het grote publiek.De industriëlen
investeerden echter vooralin de zgn.luxe-goederen bestemd voor de
hoogsteklassen,datisimmersdemeestwinstgevendesector.Vaak wordt
consumptie in eigen land ondercontrole gehouden om grondstoffen te

13 Govt.ofIndia -Dept.of SocialW elfare,Women in India.. A Statistiz.al

Prtfle,New Delhi,1X8,tabellen4.1& 2,pp.ll7-122.
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kunnen exporteren en aan vreemde valuta te geraken voorde al etaling

van schulden opgelopen als'buitenlandsehulp'bi
jdeontwikkeling van
deze industrieën.Buitenlandse maatschappijen leggen gaandeweg de
handopdezebedrijven,waardearbeidskrachtenzoveelgoedkoperzijn;
metdewinstgaan zelopen.Hetresultaatisdatin Indiaen in veleandere
Derde W ereld-landen eendeelvandebevolking hetzich kanveroorloven
een W esterse levensstandaard aan te houden,de staathetzich kan per-

mitterenmeerdan20miljoentongraanalsbuffervoorraadaanteleggenen
erzelfseendeelvanteexporteren,terwi
jleenanderdeelvandebevolking
degenen die werken om ditgraan teproduceren -ondervoed isen zich
geen voedselkan aanschaffen.
Dit is symbolisch voor de twee gemeenschappen waarin India,zoals
-

andere arme landen,is verdeeld.Zij leven in een zgn.neo-koloniale
economie die,alle goede bedoelingen van de bewindslieden ten spijt,
werktten batevan derijkelanden endeupperclassinIndiazélf.Hetis
in wezen een econom ie van tekortaan goederen,kapitaal,diensten en

werkgelegenheid.Ditleidttoteenklimaatvancompetitieindestrijdvoor
de beperkte bronnen in hetland.Vele onderzoeken hebben aangetoond

datindeklimaatvanwedi
jverdezwakkerenindemaatschappi
jbenadeeld
zi
jn,aangezien zijnietde krachthebben om aan die competitie deelte
nem en.

Neem b.v.onderwi
js.In velegevallen gaan armere en ri
jkerekinderen
samen naar school.Maarde arm ere kinderen hebben van huis uitgeen

onderwi
js-traditie,hunouderskunnenhenniethelpen.Bovendienmoeten
ze,eenmaalthuisvan school,hetgrootstedeelvanhunti
jdbestedenaan
hulpinhuis.Mislukkingenkomendanookveelmeervoorbi
jdearmedan
bi
jderi
jkerekinderen.Zowelambitiealsdemogelijkhedenom eenberoep
aan te vatten meteen hoge statuszijn groterbijderi
jkere kinderenl4.
Bovendien hebben ook leraars de neiging selectiefte worden ;de beste
leraarstrachten in de scholen meteen hoge statusbinnen tegeraken;die
beschikken overde meeste fondsen.
Kortom ,India-zoalsandere DerdeW ereld-landen -heefteeningebouwd

mechanisme datzi
jn instellingen doetfunctioneren om hetbestaande
systeem draaiende te houden waarbinnen theoretisch iedereen geli
jke
kansen heeft,maarslechtsenkelen dieook echtkrijgen.Allemechanismen keren zich tegende armen en hebben deneigingeen nationaalzowel

14 R.Rath,From u
j'f
pcïl/Isolation&aStagnation.A StudyofScheduledCaste
GrtaI/pl,inSocialAcfït
ya,24(2),apriljuni74,pp.106-108.
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alsinternationaaleconomisch systeem in stand tehouden waarbinnen de

armoedevansommigeneenwezenlijkevoorwaardeisvoorderi
jkdom van
anderen.

Besluit
W atwehieraan hetwerk zien,iseen onbewustsociaalm echanismedatde

rijken en machtigen bevoordeelt.De bewindslieden zijn oprechtin hun
verlangen de'kleineman'tedienen.Maarderealiteitisdatdegenendiede

produktiemiddelenbezittenookhetonderwijsenanderekennismonopoliserenenhunmachtvergroten.Daardoorkunnenzi
jzichbeterorganiseren om nog grotere machtte verwerven.
Om de armen van devoordelen telaten genieten,moetenerinspanningen
worden geleverd om het systeem in hun voordeel te veranderen.Ze

moetendemogelijkheidkrijgenzichzelfteonderwi
jzenenzichteorganiseren,zodatzehetrechtverwerventelevena1smenselijkewezens.Inhet
huidigesysteem wordthunhetmenselijkerechtonlouden op een redeli
jk
bestaan.Ditgeldtzowelop internationaalals op nationaalvlak.Alsde

armen hetmenselijkerechtmoeten krijgen een menswaardigbestaan te
leiden,dan m oeten de nationale zowel als de internationale systemen
worden veranderd.Dieveranderingkan ernooitkom enzolangdelevens-

sti
jlvan derijken nietverand.ert.Erwordenvaakpogingenondernomen
om dearmen vooruittehelpen,zonderdatm en enigeinspanning doetom
de oorzaken vandearmoedeaan tepakken.W ilmen debehoeften van de
armen rechtlaten wedervaren,dan zalhethele systeem moeten worden

veranderd.Dearmelandenzi
jndeleveranciersvanruwegrondstoffenen
goedkopegastarbeidersvoorderi
jkelandenwierontwikkelingnietmogeli
jkzouzi
jnzonderdearmoedevandeDerdeW ereld.Zoishetookinde
armelandenzelf,waardankzi
jdearmoedevanvelenenkelenrijkkunnen
zi
jn.Menkanzijngeweten sussendoordearmoedetoeteschrijven aan
overbevolking, luiheid van de armen en andere echte of vermeende

symptomen die hetgevolg,nietdeoorzaak van armoedezi
jn.De echte
oorzaken vanarmoedezijntevindeninhetonrechtvaardigesysteem dat
aangezwengeld wordtom deoverheersingvan een handjevoltebestendigen via hetalleenrecht op de produktiemiddelen,hetpolitieke leven,

onderwi
jsen andere diensten.Deri
jkelanden in deinternationale constellatieendedominerendegroepen in dearmelanden moeten leren leven
zonderkunstmatige behoeften en weelde,zodatde armen hun minimale

behoeften kunnen voldoen.Ze zullen hun levenssti
jlgrondig moeten
veranderen.

W .Fernandes/l/cfl/e rechtvaardigheid in India
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Hierligtdeuitdagingvoorhetgeweten van hendiehetchristelijkideaal
vanrechtvaardigheid,dedemocratischewaardenvanvri
jheidendemenselijkewaardevangeli
jkheidinerewillen houden.Daarvoorishetnodig
datin India zelfvelen i
jveren om depubliekeopiniegevoeligtemaken
vooronrechtvaardigheid entewerken vooreen rechtvaardigersocio-eco-

nomisch systeem.ln de ri
jke landen zijn ermensen nodig die ervoor
zorgen datdepublieke opiniein hun eigen land opkomttegende onrechtvaardige neo-koloniale economische orde en die werken aan een neiuwe
internationale economische ordels.

lq

Voorditartikelheeftde auteurgebruik gemaaktvan sommige van zi
jn

vrogerepublikaties,vooral:People'sparticipation inDevelopment-Approaches
to Non-FormalEducation,lndianSocialInstitute,New Delhi,1980;TheIndian
Catholic Community -ItsPeoplesandInstitutionsinInteraction with theIndian

Situation Today,Pro MundiVita-AustralasiaDossier,Brussel,12-13,jan.80;
The Church and Human Rights,in Vidyaboti.Journalof TheologicalStudies,
nov.& dec.78;ChristiansandDevelopmentinIndia,inVidyajyoti,feb.& mnnrt
80.
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Taalkunde aIs ontw ikkelingshulp
llervé Daras

De belangstelling voorde inheemse talen van Afrika neemtvoortdurend
toe.Voorheelhetnoorden van Afrika,vanafM auretanië overM arokko

enz.totin Egypteen Soedan(hetgrootstelandvan hetAfrikaansecon-

tinent)is hetArabisch de enige omciële taal.Zelfsin Algerije -terre
française1830-1962-issindsdeonalankeli
jkheideenArabiseringsproces
opganggekomendatnietmeertestuitenis.IntalrijkelandenvanZwartAfrikawordtArabischgesproken,o.m.in Senegal,Mali,Niger,Tsjaad,
Ethiopië,Somalia en Djibouti.En overalwaardeIslam zichheeftverspreid -en nog steedsverderoprukt-wordtviade Koranscholen onderrichtgegeven in de Arabischetaal,zelfsin hetnoorden van Mozambique.

Toen wi
jonlangszelfin Kigali(Rwanda)waren eneen bezoekbrachten
aan hetIslamitisch Cultuurcentrum,hoorden wi
jermeerArabisch spreken dan Fransof Kinyarwanda.

Anderzijds stellen wi
j vastdatsteeds meer mensen zich beginnen te
interesseren voordenegertalen.Van deSoedantalengenieten b.v.W olof

(Senegal),Ewe(Togo),Baoule(Ivoorkust),Yorouba en Haousa(Nigeria)

ruimebelangstelling,ookvanwegedeinlanderszelf,entalri
jkeBantoetalen werden en worden grondig bestudeerd.Eén van die Bantoetalen in

'opmars' is de nationze tnnl van Rwanda,het Kinyrwanda (het voor-

voegselKi-betekent'taal';somsishetTji-,li-,Lo-enz.;Ba-,Wa-enz.
verwi
jstnaardestam,naarhetvolk).Zoalsinhetverledenwordtdaarook
nu nog voortreffeli
jk taalkundig werk verrichtdoortalri
jke(blanke)paters,resp.zendelingen.Meteenvanhen,IrénéeJacob,haddenwijverleden zomereen gesprek.PaterIrénée is aR omstig uitFranstalig Canada

(TroisRivières,Québec),kreegzi
jnopleidingalsWittePaterinAlgiersen
Carthago(Tunesië),werktevanaf1965'tevelde'inRwandaenhoudtzich

sedert korte tijd bezig methetherwerken van hetwoordenboek Kinyarwanda-Frans/Frans-Kinyarwanda.

Rwanda,een Iand zo grootaIsBelgië metca.6 mi#oen inbvonersen 2
of/zcfile talen,Fransen Kinyarwanda (zoalsKenia #.v.Engels en Kis-

H.Dgusll'
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wahiliheejt).Is hetKinyarwanda werkell
jk denationale taal?z@ er
grote dialectische verschillen binnen Rwanda?

Eéntaalvooréénland,jezalhetinAfrikanietdikwijlsaantreffen!Ook
even buiten de grenzen van Rwanda,d.w.z.in Zaïre (Goma,...),in
Oeganda en in Tanzanië wordtnog Kinyarwanda gesproken. Er zi
jn
dialectischeverschillen,o.m.inhetnoorden(aan degrensmetOeganda)
en in hetnoordwesten (Nyondo),maarze zijn te verwaarlozen.

Fehoordenhettijdensonsverblùfin Centraal-Afrikaal#QIv#/Jonderstrependoordeinlanderszc4J'
.
'hetz#nde(blanke)patersenzendelingen
diebegonnenzl
jnmetdecodscatievandenegertalenresp.Bantoetalen.
Zez#a erjullieechtdankbaarvoor)Datlvt'.
szekerook1$/e/voor#IcJa#J
hetgeval,niet?
Inderdaad !Reeds in 1926 publiceerde pater Hurel een woordenboek

Kinyarwanda-FransT rans Kinyarwanda.W atbetreftfonetiek enz.was

hetvolledig op Latijnseleestgeschoeid.Daarna werd hetvervolledigd
doorpaterSchumacheren tenslotte doorpaterGerard Van Overschelde,

debekendepaterGerard!Dezehoogbejaardeconfraterinrustegafmezijn
notitiesenverzochtmeeenvolledigenieuweversievanzijnwoordenboek
uitte geven :'dàtwoord stond er nietin,dàtwoord stond erfoutiefin,
enz.'Ikgaduselkebladzi
jdeherwerken!M aarook op alleterreinen van

detaalkundezijnpatersresp.zendelingenalsdecennialangactief.In1920
steldepaterHurelbijvoorbeeldeengrammaticavanhetKinyarwandaop
voordeinlanders.Veleouderezwartenzullenunogdezeboekjeskunnen
laten zien.En hoevelegebedenboekjesin hetKinyarwandahebben wi
j
vroegernietverspreidbi
jdeinheemsebevolking!W i
jvoerden dezelfde
'taalpolitiek'overheelZwart-M rika.

Bestaaterbehoefteaan een nieuw woordenboek?
Ikdenkvanwel.Teneerstezullenervele'nieuwe'woordenbi
jkomen,en
zullen talri
jkefouten moeten worden verbeterd en ten tweede zi
jn alle
vroegerverschenen woordenboeken totaaluitverkocht.Ermoetduswel
een nieuwe uitgave op de marktkomen.

H ebben de Rwandezen zo'n woordenboek nodig?Z# hebben toch een
andere cultuurdan de onze?
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Ofiemanddiekanlezenenschri
jvenookgelukkigerisdaniemanddiedat
nietkan,laatik in hetmidden.WijEuropeanen hebben dezwarten nu
eenmaalmeteen geschreven cultuurin contactgebracht.Sommigen zullen datwellichtbetreurenmaarwekunnen nietm eerterug.W ieanno 1982

in Rwanda b.v.nietkan lezen noch schrijven ligtverachterop bi
jzi
jn
landgenotendiehetwelkunnen.Indezecontextlijkthetmenuttigdatde
Rwandezen over een woordenboek kunnen beschikken.

##hetsamenstellen vanzf?'abb,oordenboekbaseerttnenz/c/ltochhoofdzakeliikt4p een mondelingetraditie,integenstelling met:.v.onze 'grote
van Dale',die voI citaten staatuitromans enz.5'/e/#:aen stelt dit de

Iexicografen nietvtpt?rspecialeproblemen?

De traditionele negerliteratuur berust hoofdzakelijk op mondelinge
overleveringen.Ditgeldtook voor Rwanda.Onderimpuls van prof.A .

Coupezdiein Brusselen in Butare (Rwanda)Afrikaansetaalkundedoceert,werden evenwelalzovele verhalen,raadsels,spreekwoorden enz.
Opgenomen en Van CommentaarVoorzien,datmen gerustmagZeggen dat
hetveldwerk afgerond is.Erwerd enorm veelgepubliceerd -zie o.m .het
departementAfrikaanseTaalkundein Tervuren -waarop we verderkunnen bouwen.

Kanproh Coupezu dan niethelpen h(jI/3t,bs'oordenboek?
Datdoethijgraag!Hijisnuin Butareenkomt? entoeeenslangs.Einde
augustusvertrekthijweernnnrBrussel.Ik kan zi
jn aantekeningen wel
gebruikenmaarzezijndoorgaanstegeleerd,te5jn-b.v.inhetweergeven
van deuitspraak -om zeovertenemenin hetwoordenboek waaraanik nu
werk.Prof.Coupezheeftin Butare een heelteam van medewerkers:twee

licentiatenindeletteren,eentypiste,eenoudmandiewerkeli
jkallesweet
overdejuisteuitspraakvanhetKinyarwanda...eneenafgestudeerdevan
de universiteitte Brussel(ULB).Ik meen datprof.Coupez voorhet
ogenblik m eerbelangstelling heeftvoorde problem atiek rond hetzogenaamdeproto-Bantoe,tevergeli
jkenmethetIndo-Europees,danvoorhet
Kinyarwanda.Prof.Coupez bestudeertalle Bantoelaten,nietalleen het

Kinyarwanda.InButareheefthi
jdaaroveralenorm veelmateriaalverzameld:duizenden steekkaarten enz.

H.BuçasllaalkundeaIsontwikkelingshulp
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FJJ A.M eeussen daar ook alnietm ee bezig ?

Kentudieman ook?Hi
jwasinderdaadeenvandegrootstetaalkundigen
voorAfrika.Bijnaallenegertalenzijntoontalen,d.w.z.latenwaarin het
muzikaalaccentergbelangri
jk is.Prof.A.Kagame,een Rwandeesdie
taalkundedoceerdeaandeuniversiteitvanButare,zeiooitaan A.Coupez
en andere Europese taalkundigen die zich metde studie van negertalen

bezighielden:'JulliepratenwelKinyarwanda,maarwijzingenhet!Alleen
Meeussenheefteenmuzikaaloorenzegtonsnazoalshethoort....Zijdie
Meeussen gekend hebben,spreken nu nog overzijn fenomenalekennis
van hetKinyarwandaenhetKirundi(nationaletaalvan Boeroendi).
In de boekhandel Caritas, hier in Kigali (er is trouwens maar JJn

boekhandelin dehoofdstad),troffenw'#eenh/eklaanom Kinyarwanda
teleren,geschreven doordePresbyteriaansezendeling Overdulve(werkzaam in Kigali).F J/denktu van ditwerk?
Hetiseen uitstekend boek.Hetis nieuw in die zin dathetnietmeeris

opgevatop de manierwaarop wijeen andere Europese vreemde taal
zouden willen aanleren.Kinyarwandaleertmen toch nietzoalsb.v.een
Europeaan ltaliaansleert.Hetboek ishelu serg duur.

FJ/is nu eigenll
jk hetgrootsteprobleem :(jhetherwerken van zo'n
woordenboek?

Hetiseersten vooraleen technisch probleem.In Rwandazelfzi
jn de
drukkersnietuitgerustom een woordenboek op de markttebrengen dat

gezien magworden.Komtdaarnogbijdaterheelveelfoutenzouden in
staan(ofbli
jvenstaan,zelfsnacorrectievandedrukproeven).Ikzalmijn
lichtin België moeten opsteken.Lang magik dnnrnietmeermee wachten

wantwellichtwenstdedrukkerdatikmi
jntekstenzoofzoinleverendan
moetik misschien allesweerwi
jzigen.Ik denk datik hetwoordenboek
eerstvoorlopig en perO evering -d.w.z.perletter-zalvrijgeven in de
vorm van elektronisch gezette stencils.Daarzullen dan nog welverbete-

ringen bi
jworden gesuggereerd,doorinlandselezersbijvoorbeeld.Pas
dan kan ik metde desnitieve teksten naarde drukkergaan.

IC.M .Overdulve,Apprendre la langue rwanda,Mouton, The Hague/paris,
1975.
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Kan deFranseambassade die zc#'
çhierin Rwanda beschiktovereen
.
uitgebreidecultureledienst,niethelpenhtjàe/opsporenvandegeschikte
drukker?Rwanda is toch een zogenaamd '
francofoon'land...Hetbehoort toch tothet grote geheel van zgn.Franssprekende landen van

Afrika...'vrienden'van Frankri
jk...

Datdachtik aanvankelijk ook.ln Canadahad men onssteedsvoorgehouden:Frankrijk,dàtiscultuur,d.w.z.boeken,opvoeding enbeschaVZgv* rlM denuitdeœ rdeWereld.Mnnrtœ n< vx rmi
jnw'x rdenbœ k
ginginformerenbi
jdeFranseambassadehierinKigali,konikmijnoren
haastnietgeloven:zijonderstreepten datzevooreendergelijk initiatief
helemaalgeenbelangstelling(nochgeld)hadden.Viaenkelehospitalenen
eenpnarvoedselprojectenmeendenzijwerkelijkaljarenlangallesgedenn
te hebben wat voor de gewone Rwandees mogelijk was..Och,voor
Frankri
jk -onderGiscard d'Estaingwashetin elk gevalzo -isontwikkelingshulp eersten vooralgebaseerd op prestige,op grootseprojecten
duszoalsin Zaïre en eldersin M rika.Enige ti
jd geledeng, de Franse
presidentaan de Rwandese presidenteen Caravelle (vliegtuig)métbemanning,gewoonomdatGiscardhetRwandesestaatshoofdeenpleziertje
woudoen...enhetgewonevolk wordtoverhethoofdgezien.Overmi
jn
woordenboek wi1ik hetdan nog niethebben.
Hoewerktu concreetgezien aan hetherwerken van hetwoordenboekvan

paterGerard?Heep u bepaalde voorbeelden voorogen?
Ik onderzoek woord nawoord aan dehand van notitiesvan paterGerard
zelf,van A.Coupez en van anderen.Daarnaastligthetonovertroffen

wœ rdene k Kinmdi-Fx sT x s-Kinmdivu paterF.M .Re egem (w%

werkzaam inBoeroendi).Datisvoormi
jhetgrotevoorbeeld.Goeddatik
daaropkansteunen.DaarbijwordiknoggeholpendoorLePetitRobert,
beter dan door hetZlr/vlle-woordenboek.In Le PetitRobertvind ik

bi
jvoorbeeld meernamen van ziekten,plu tenenz.du in deLarousse.
H oeveelwoorden zalhetwoordenboek tellen ?

Een25.000.Maarhetzi
jnerzekerméér.Bi
jsommigegevenwi
jenkelde
wodelnnn metdnnrbijV eV eidingen diewekennen.Datbeschouwen
wijalséénwoord...Hierinligtookdetechnischemoeilijkheidwaaroverik
u daarnetsprak:de drukker moetwortel,O eiding enz.goed en vooral

duideli
jk kunnen weergeven en datisweleen probleem,geloofik.
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Zoals de Europeanen ook weleens van 'prim itieve'mensen spreken,

p?chhtaazehett
ptpkdikbs'iilsover'primitieve'talen.IshetKinyarwandaeen
primitieve taal?

Debegrippenrijk,arm,mooi,lelijk...gebruikenwi
jbestnietalshetover
talen gaat.Hetisallemaalzo subjectief.U weetzelfzekerreedsdatde
begroetings-en afscheidsformulesin hetKinyarwanda(en nietalleen in

dezeBantoetaal)uiterstvecjndzijn.Aanwiezegjehet?W anneer?enz.
M en heeftdaarvoortelkensandere woorden.Datis een voorbeeld dat
iedereendiewilluisteren,hiertochkanhorenzonderook maaréén woord
Kinyarwandate kennen.En neem nu alle termen in verband methetvee,

debananenteelt,hetsmeedwerk(b.v.speren),hetvlechtenvanmandjes
(detientallen verschillendesguren waarvoormen telkenseen heelander

woord heeftl...ln dezecontextishetKinyarwandarijkerdandeFranse
taal!De melk dieeen koeheeftgegeven in devoormiddagheetandersdan
dem elk van de namiddagofdeavond...Een kleine bananenboom wordt
andersgenoemd dan een grote.Ook voordeinheem serechtspraak en het
bestuurbestaan meerdan genoeg woorden.Ronddierechtspraak bestaat

een hele slosose.Indien wijde Code Napoléon en ons(Westers)bestuursapparaatinZwart-Afrikawillen invoeren,danlijkendenegertalen
natuurlijk arm.
Ishetvandaag nog weIuitte voeren,//a m an helemaalalleen voorhet

herwerken (of samenstellen) van een woordenboek? Zou ook hier
teamworknietbeterz@ ?

Ik steuneerstenvooralvoortdurend ophetwerkvan mijndrievoorgangers,Hurel,Schumacheren Van Overschelde.Daarnaastheb ik dan nog

F.M .Rodegem liggenenwinikgeregeldadviesinvanprof.Coupezenzijn
team medewerkers in Butare.Rodegem zou ik we1persoonli
jk willen
gaan opzoeken in België...lsdatgeen teamwork? Ik m aak geen splinternieuw woordenboek,ik herwerk het.

& citeerthierbl
jveelnamen...allen blanken.Depatersz@ ca.1900in
Rwanda aangekomen...Kunnen inlandse taalgeleerden anno 1982 niet

z/tfaan hun woordenboek werken?
Ik geloofweldatze hetzouden kunnen,maardoen,datiswatanders.ln

Butarezijn altientallen inlu dselicentiatien in deletteren gevormd.De
meestenzijnnahetbehalenvanhundiploma(waarmeezedandoorgaans
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in staatsdienstterechtkomen)nietmeergeïnteresseerdinwetenschappelijkwerk.Zezijneigenli
jkteweinigambitieus.Anderenleveren we1heel
graagkritiek op prof.A.Coupezenzijnwerkmaarpubliceren zelfbi
jna
niets.Voeraldie kritiek op prof.Coupez betreur ik.Prof.A.Kagama

doceerdeM rikaansetaalkundeenlettereninButare.Hijiszeventigjaar
en gaatnietmeer mee metde faculteitvan de letteren,die eerstdaags

vanuitButareovergeplaatstwordtnaarRugengeri(spreidingvanenkele
faculteiten).WiezaldeleerstoelvanAfrikaansetalendaarinnemen?Het
blijftallemaalerg onzeker.
H eerstereen grote Iiteraire activiteitin hethedendaagse Rwanda?
Zeker!Poëzie-van oudsher-romans,novellen en niettevergetentoneel.
Vooralhetteaterin hetKinyarwanda heeftsucces.

EentrefwoordindegesprekkenvanelkedaginRwandais'deschoolhervorming'zoals ze nu wordtdoorgevoerd.FJ/is lzu?mening overdeze
hervorming?

Nog geen 6% van de leerlingen die basisonderwijs gekregen hebben,
studerenverderinhetmiddelbaaronderwi
jsz.Ditwasvoorderegeringde
aanleiding om hetonderwi
jsdrastisch teveranderen.Er wordtnu meer
nnndacht besteed aan de moedertaal,het Kinyarwanda,dan aan het

Frans;verderkri
jgendeleerlingeneengrondigeinitiatieindelandbouw,
intimmer-ensmeedwerk...Hetbasisonderwijsbevatnu8jaar(i.p.v.6)en
vormteen volledig afgesloten geheel.Indien men verder wil studeren,

d.w.z.middelbaaronderwijswilvolgen,moetmen eentoegangsexamen
O eggen.H etspreektvanzelfdatvele blanken hetdiep betreuren datde

jongeren minderFranskrijgen,wantdecommunicatie tussen 'boy'en
'meester'(deblanke)za1nu nog moeili
jkerverlopendan voorheen.Anderzijdszi
jnerookzwartendiedeschoolhervormingaReuren:wieza1er
na hetbasisonderwijs metdie minieme kennisvan de Franse taalnog
verderkunnen studeren ?Zullen detoegangsexamensvoorhetmiddelbaar

onderwijsin alleernstplaatsvinden(ofwordtheteen vriendjespolitiek)?
De klooftussen depnnrinlu dse ri
jken en deontelbare armen zalnog
groterworden wantderi
jken zullen hun kinderen naarprivé-scholen of

2Cfr.hetboekjec/lpd'oeilsurleRwanda,OmceRw.d'Information,Orinfor/

Kigali,pp.22en 23.
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naarde BelgischeofFranse schoolzenden waarze toch nog inde Franse

tnnlzullen1esH jgen...En meisjesdiemoetenleren timmeren en smeden?
Hetlo/plin iedergevalnietvan een Ieien dakje.En u/c///cà/kostzo'n
hervorming heelveelgeld?

HeelhetprojectwordtdoordeVSgesnancierd,geloofik.Deschoolhervorming werd m .i.nogal vlug doorgevoerd.Het is goed dat men het

Kinyarwandaeenbelangri
jkerplaatswiltoekenneninhetonderwi
js,maar
datschepttoch enormeproblemen.Zo heeftmen een aantalwerkgroepen
opgericht die moeten zorgen voor een aangepaste terminologie in het

Kinyarwanda van veelvoorkomende woorden in de lessen aardri
jkskunde,mathematica,muziek enz.Vroeger gebeurde dat allemaaluitsluitend in hetFrans.Diewerkgroepen had men beteropgerichtvooraleer
men metde hervorming van walstak.

Metdeschoolhervorming krl
jgthetKiswahilieveneenseenplaatsin het
onderwijs,niet? Datll
jktme ftpc/?positief als Ive bedenken datin de
omringende landen Kenia,Tanzania,Oeganda en Oost-zaike Kiswahili

gesprokenwordtendathetzey.
çdeofJcfi/etaalisinKeniaenTanzania.
TotvöörenkelejarenwaseremigratievanuitRwandanaardeomliggende
landen.MaardeRwandeesisnogalhonkvast.Hi
jisnooitverweggeweest
van de grenzen van Rw anda.Zow elin O ost-zaïre a1s in O eganda of

Tanzaniavestigde hijzich waarernog Kinyarwandagesproken en verstenn werd.Ik meen dat er nu geen emigratie meer is.Vele Zaïrezen
komen nu zelfde grens overnaar Rwanda.

Bestaaterenigegell
jkenistussenhetKinyarwanda enandereBantoetaIen?

Men zegtdathetKinyarwanda en hetKirundi(Boeroendi)zustertalen
Zi
J*n. Kagame A g zel
fs zover één n mmatica uitte geven voorbeide
talen,waarbi
jhi
jdan telkensop deverschillen wees.Maarhetwasbijna

onbegonnen werk.Erzi
jn veelovereenkomsten...Maarevenveelverschillen. De Bantoetalen vormen weliswaar een homogeen taalkundig
geheel,maarik geloofnietdatiemand uitde streek van Kasaïb.v.die

Tjilubaspreekt,eenRwandeeszou verstaan ofomgekeerd,zekernietde
ongeletterden en zozijndemeestennog,helaas.Iemand dieAfrikaanse
taalkundeheeftgestudeerd,zou wellichtenigeparallellen kunnen trekken
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tussenhetKinyarwandaenhetTjiluba,anderenzekerniet.Coupezzeime
eensdaterongeveer 450 Bantoetalen bestaan.Enorm veel,niet?3
Hoe is de taalkundige situatie in Zai'
re?

Uitwatik van collega's verneem en uitwatvia de Zaïrese radiozenders
opgemaaktkan worden,meen ik te mogen stellen datde regering van

Moboetoe graag zou hebben dathetLingala (d.i.Li-Ngala)nog meer
verspreiding zou kennen overheelZaïre.M isschien zietKinshasadaarin
een eenmakendefactor.M aarhetland iszogroot,zo enorm uitgestrektwellichttegroot-datMoboetoestaalpolitiek weinig succesheeft.Andere

groteregionale(BantoeltalenalshetTjiluba,hetKikongo(rondKinshasa)
en hetKiswahili(in hetoosten)willen geenszinsonderdoen voorhet
Lingala.Ik geloofweldathetLingaladeverkeerstaalisgewordenvoorhet
grootstedeelvan Zaïre.Hetwordtop vele plaatsen verstaan.Jekunthet

misschien vergeli
jken met het Kiswahiliover heelOost-en MiddenM rika.Aandekunstwordtdietaalgesproken,inhetbinnenlandwordthet
Kiswahiliverstaan en alseen 'lingua franca'gebruikttussen zwarte handelnnrs,zelfs in Rwanda.

FJfonshierinCentraal-hfrikadadeliikopvielIvl.
:hetfeitdathtjnaalle
(blankelpatersenzustersdeinlandsetaalsprekenmetdezbk'
arten,ferlv(#
blanken tewerkgesteld :# Sabena (grondpersoneel), Unesco, Uniceh
FAO,
ABOS enz.zelden of nooitKinyarwandapraten methun 'boy'of
'

zamu'(nachtwaker).Debevelen (.
!)worden doorgaansuitsluitend gege-

ven in hetFrans...Ftjkomen zopas uitdegarageterug :(jpaterJan
(JOC).S(/IietonshetweekbladvoordeRwandezen inkijken,Kinyamateka(#.w.z.hetnieuw inhetKinyarwanda),enàl
ysprakheelvlotmetde
zwarten in àùa taal.

3Demeeste talen die gesprokenwordeninOost-,MiddenenZuid-Afrikazi
jn
Butœtzen(hetw*M Butœ Ytekent'man'd.i.'mens'
).Ook hetKiswnhiliis
een Bantoetaal.Velen menen dat het een kunsttaalis,een soort Esperanto;
anderen zdn ervan overtuigd dathetSwahiligeen negertaalis,maarweleen
Semitische taal,d.i.een soortArabisch.Mogen wi
jhethiernog eensgoed

beklemtonen?HetKiswahiliisdevoornaamste Bantoetaal,duseen negertaal.
weliswaar metvele Arabische leenwoorden,maar meteen structuurdie 100%
Bantoeis.

Aanvankeli
jkwerdhetKiswahilialleenaandeOostkustvanM rikagesproken,
maarhandelu rsdiehetzwartebinnenland introkken,hebben ook daargezorgd
voordeverspreidingvandetaal,totinhetoostenvanZaïretoe. ZieD.V.Perrott,

Swahili(Teach YourselfBooks).
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PaterJanzalwelKiswahiligesprokenhebbenmetzijninlandsemedewerkersin de garage,wanthi
j waslu ge ti
jd in Oost-zaïre en leerde het
daar uitstekend. ln een stadde) als Kigali verstaan er velen Kiswahili.W atuw opmerking betreftin verband metde paters en zusters,

daarmeebenikhetroerendeens.Nooithebbenwi
jonsdemoeiteontzien
om eenAfrikaansetaalteleren,hoemoeili
jkditookwas(enis).Velenvan
mijnconfratersinZaïre,Boeroendi,Kenia,Nigeriaenz.hebbenzicherg
verdiensteli
jkgemaaktbi
jdecodiscatievan negertalendievroegernooit
Werdenneergeschreven.Overalwaarhetenigszinsmogeli
jkwas,stelden
wijboekjessamen om basisonderwijstekunnengevenindemoedertaal.
Ik geloofnietdatwi
jaan cultuurvervreemding hebben meegedaan.Wij
hebben onssteeds 8nn dezwarten (ook taalkundig)aan gepasten niet
omgekeerd.WijleerdenoveralinAfrikaeersthuntaal,leerdenzelezenen
bidden eersten vooralin hun eigen taal.ln een aantalgebieden zoalsin
Kameroen b.v. waar we in één parochie totaal verschillende talen of

dialectenaantroffen,moestenwijwelovergaanophetEngelsofhetFrans.
Wi
jzijnervanovertuigddatdebestuderingvandenegertalenenalleswat
daarmee samenhangteen essentieeldeelisvan de ontwikkelingshulp.

In hetgroteIslamitisch Cultuurcentrum van Kigalibverden u/(/hartell
jk
ontvangendoordedirecteur,dieonsdaarbqnog meteenmassaboekenKoranlectuur,boeken om Arabisch te leren,enz.overstelpte.En alles

gratis'vanwegekolonelKadhah'...FJ/isdepositievan deIslam hier?
Hetcentrum isveeltegrootvoorwatheteigenlijkmoetofwilvoorstellen.
Erwonen amperenkeleprocentenislamieten inRwanda.W elishetzodat

Libiëbijvoorbeeld allesinhetwerk stelt(metgeld kan men veel!)om
meermoslim ste winnen in heelZwart-M rika.

U kreeg I/w opleiding als Witte Pater in Noord-Afrika. U hebtdaar
wellichtookArabischgeleerd.Een 'moeilijke'taal,omdatklinkerso.m.
nietgeschreven worden.?

IkstudeerdeinCarthago(Tunesië)theologieenArabisch.Maarikinteresseerde medaarveelmeervoordearcheologiedan voorhetArabisch !Het
Arabisch 1agm enieterg:vooraldeuitspraak -de 'r'b.v.-vond ik enorm
.

moeilijk.Klinkers schri
jftmen inderdu d niet,juistzozs in het Hebmeuws,een M dere See dsche tnnl.m t stelt soms rote problemen wat

betreftinterpretatievanteksten:bijM hm dbi
jvoorbeeldkunjewelraden
dathetoverde profeetM ohammed gaat,in andere gevallen isdatnietzo
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duideli
jk.Wi
jstudeerden hetklassiek Arabisch van de Koran;voorde
uitspraak zi
jnervariatiesb.v.tussen hetArabisch van Marokko en dat
van Irak.MaarhetArabisch magje nietvergeli
jken meteen negertaal,
zelfsnietmethetKiswahili.HetArabisch iseen wereldtaalen beschikt
overeen ongeëvenaarde geschreven cultuur,zelfsvan vöörde opkom st
van de lslam .Noord-M e a is trouwens helemaal anders dan ZwartM rika.

FJfzijn lzlvtoekomstplannen?
Alsik klaarben metdeherwerking van hetwoordenboek -laten wehopen

binnentweej= -dr zouikF- hetondeG chtinhetKinyn u dazois
hetnudoormijnconfraterpaterFrançoisaan(blanke)ontwikkelingshelpers,vrijwilligers,jongepaters-maarerzijnnietveelroepingenmeer-en
anderegegeven wordtovernemen.Hetiseen 'rapid course'van ongeveer

viermaanden.Deleergangwerdbi
jvoorbeeldalmetveelsuccesgevolgd
doordevrouw vandeBelgischeambassadeur:eenmooiti
jdverdri
jf!Het
zi
jn vooralmensen die langere ti
jd in Rwanda willen blijven,diedeze
cursus volgen.
Kuntu hiergoed werken in Kigali?
Hetiseen formidabelklimaat,niettekoud,niette warm .Ik laatdehele

dagdedeurvanmi
jnkameropenstaan.Heerlijk!Rondzesuurmoetikze
dichtdoenwantdanzouikweleenslastkunnenkrijgenvaninsecten.W at
eenverschilmetTroisRivièresinCanada,waarikgeborenben:i
jskoude
enlangewinters.lkbenblijdatikhierinuiterstgunstigeomstandigheden
kan werken,nietvoormezelfofvoordeblanken menrvoordeinlanders.
Eerst en vooral voor hen wilik een goed woordenboek op de markt
brengen.

F# wensen uveelsuccesen vooralveelmoed!Kwaheri(Kiswahilivoor
'totziens').
!
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T heater in Israël
Carlos Tindem ans

Bijeen eerstekennismaking metdeorganisatievan hettheaterin Israël
vermoedjedevertrouwdepatronenuitEuropaaantetrelen;theater,zowel
esthetisch alssociaal,isook daareen stedelijkcultuuridioom,opgedeeld in
grotere gezelschappen m et staatssteun en kleinere cenakels die een eigen

thematiek en stijluittesten in moeizame snanciëleen esthetischeoverlevingsprocessen.BlijfjeechterietslangerinhetIand,dankom jeIangzaam
achter de andere waarheid die binnen hettheater de maatschappelijke
barsten Iaatzien.Naastdestadsgezelschappen vindjedan een Iandelijke
theaterorganisatie die de politieke realiteitresecteerten de heterogeniteit

opvangtinstructuur,oriintering,stijlrichtingenthematiek.NaastdestadscultuurvanTelAviv,Haifa,BeershevaenJeruzalem trefjedandeOmanut
La'am ,mettussen beidestrekklngen in deeigenzinnigewerkvorm van het
theater in de kibbutzim.

Stadstheater TeI Aviv

Deculturelehoofdstadvanlsraëlis,zondertwijfel,TelAviv.Jeruzalem is
een symbooldatzich politiek hu dhnnftmnnr cltureelamperleeft.W eliswaarbestaatersedert1972hetKhan-gezelschap,hetenigedatzoietsis

eenrepertoirespeelt;om zi
jnbestaansrechtaftedwingen,wordtgraagop
specialeprojecten,opderandvan hetexperimentele,en bepaald nietop
hetgrote publiek gemikt.Beersheva isdaarentegen een waagstuk in de
sociale zin.A1s grootimmigratiecentrum meteen erg uiteenlopende bevolking dienthettheaterzich daarin Zuid-lsraëlnog teintroduceren.Het
repertoire isverrassend genoeg nagenoeg uitsluitend buitenlandsen het
niveau ronduitprovinciaal.
Te1Aviv heefttweegrotegezelschappen,hetHabim aen hetCam eH.Het

Habima,trotsopzijnMoskou-herkomst,heeftnogsteedsdecoöperatieve
vorm ,kent24.000 abonnenten,ontwikkeltbewusteen zionistische herkenbaarheid.Hetgeeftzowat25 produktiesperseizoen,heeft18 regisseursin diensten,overtweezalen en een reisprogram maverdeeld,brengt
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hetom en nabijde l.700 voorstellingen metongeveer 50 acteurs.De
bezettingsgraad ligttussen de 65 en de 78% van de zalencapaciteit;representaiereizen nnnr het buitenlu d vormen een pincipieel punt in de
bezigheid.HetrepertoirevandeIu tstetweeseizoenen bestaato.m .uitde

beroemdeDybbuk(nieuweregievandeAmerikaanJoeChaikin),Shakespeare,Strindberg,Lorca,W illiam s,M olière,Joyce,R.JeFersmaarook

E.deFilippo,J.Grumbergen(voorheteerstinIsraëlmetDood van een
anarchist)DO o Fo.Tot40% vu hetbudgetmoetvan deknnHenverkoop
komen ;komtermeergeldbinnen,dan mag datgespendeerd worden aan

specialeprogramma's.Deacteursworden vooreenperiodevandriejaar
geëngageerd en 'featherbedding',hetautom atisch continueren van een
contract,isuitgesloten :een speciaalpanelvan deNationaleRaadvoorde
Kunstbeoordeelt periodiek de artistieke waarde van de medewerkers.

Habimali
jdtechteronderzijn eerbiedwaardigheid;ingebeddegewoonten,zowelinspeelsti
jlalsinrepertoriëring,raken ermoeili
jkdoorbroken
endealankeli
jkheidvaneenbehoudendpubliekwreektzichpermanent.
Daardoorgaatde voorkeurvan degrootschalige vernieuwersduidelijk
naarhetCam eri.Ontstaan in 1944,stadstheatersedert1971,bespeelthet
Camerieveneens twee zalen,metzowat40 acteurs, l1regisseurs,een
uitgebreide dram aturgische stl , ongeveer 600 voorstellingen per
seizoen. Recent repertoire bestond uit M iller, Shakespeare, O 'N eil1,
Brecht; het lopende seizoen voorziet Ayckbourn, ShpFer, M olière,
Ostrowsky,Priestley en een hele reekslsraëli's,onderwiedelievelingen
(zelfdram aturgen)Hanoch Levin en Nissim Aloni.

Hanoch Levin (01943),van wie ik twee produkties heb gezien,debuteerdein 1968 a1senfantterrible meteen ongezouten cabaretprogram ma:

Jiien ik en de volgende oorlog,aanleiding zelfstoteen parlementaire

interventie,omdathetdefaitistischwerdgeacht.Sedertdatdebuutishij
jaarnajaarmeteennieuwedramatekstgekomen,diehi
jmeestalzelfook
nogregisseert.Nogaltijdishi
jeen'stoutejongen'.Taalisbi
jhem ineerste
instantiemateriaalvoormensen om zichvanelkaarteonderscheiden,niet
om totbetercontacttekomen;beelderigheidmaarvooralook subjectief

psychisme kenmerken zi
jn personage-idioom en freudiaanse franjes
overwoekeren vaak hetkruim .M eestalgaathetom portretdrama'swaarin
in een IsY lisch-herkenbr e contexteen individu zichzelfope u< zseen
nooitvolledig ontgonnen en toch altijd aan deanonimiteitontkomende
tijdssguur,eeniitsindemassa,nooiteenclichéofstereotype.lk zagde
Engelstaligeproduktievan Ya'acobiandLeidenthal(1972),hernomenom

in festivals te Edinburgh en #ew York te worden voorgesteld.Een
driehoeksconstructie,waarin tweevrienden uitelkaarvallen wanneerde
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enewegtrekteneenvrouw ontmoet,terwijldeanderezijnvriend,endus
ookdevrouw,hondsbli
jftvolgen.Dievrouw,eenunieklijvigexemplaar,
volzelR ritiek en zonderillusies,incarneertzowat alle denkbare com -

plexendiedegewezeneenlingopgestapeldheeft.Hethuweli
jklooptmis,
devrienden vinden elkaarterug,watri
jker,watarmerook.Realistische
weerspiegeling zit er nergens in ;hetis een volstrekt willekeurige verbeelding,waarin voldoendelevensechtheidaan tetreffenisom psycholo-

gische evidentie te verwachten,maarwaarin de aansluiting bi
j de ervaringswerkelijkheid telkensweerabruptvoorkomen wordt.Zo stellen
zich desguren doorgaansin de derdepersoon voor,een vervreemdingsmechanisme dat,behalve wrang-komisch,vooraleen eigensoortige vermenging van intimiteit en afstand produceert.De dialoog,ondenkbaar
zonder het ascetisme van de H nter-techniek,zitvolrake bonmots die
vanzelfuitde zelfontluistering voortkomen,heelerg spiritueel,vaak op

hetrandje van hetlichamelijk-groveaf.De mensdie zichzelfalsobject
beleeften zich klinisch weette gedragen.Hetis weinig hartverheffend,

welaltijd vrolijk,uitermate boeiend.De trend li
jktnu welenigszins
voorbij;hetverstoppertjespelenvandeauteurachterpersonagesdietot
ophetbotonthuldworden viaopniemandtoepasselijkeanalyses,lijktte
vrijblijvend.Dathiermee een auteurechterhethandwerk op peG deen
pedectewijzegeleerdheeft,wordtdoordedrieacteursbrutaalduidelijk
gemaakt.
Het vaak gore taalt
je,hetbalanceren tussen neobarokke overdaad en
platvloerse taalsabotage,het brutalistisch in stukken hakken van per-

soneninwillekeurigemoten,ditprocédévondik(nainiuisteringvanmijn
bereidwilligegastheren)ookinTheSorrowsofJob,Levinsjongstestuk.
Andermaalstaathiereen portret,de bijbel-lob,centraal,vereenzaamd
midden in dedruktevan dertigrollen.Job,doorLevin gemanipuleerd om

zi
jn eigen skepsiste ventileren,nietenkelzijn religieuzemaarook zi
jn
politieke skepsisbinnen dezo nadrukkeli
jk godsdiensthanterende staat
Israël.Mi
jn begeleiderswisten me te melden datde hiëratischeplechtstatigheid van enscenering en spelgeschraagd/uitgehold wordtdoor een

allerminstbijbels-verheven taalen datdaarin precieseen van de constanten vanditdramasteekt.Optisch wasvandezedualiteitechternietste

merkenendatalleenallijkteroptewijzendatderegisseurzi
jneigentekst
nietoptimaalheeftgediend.Ondelussen getuigtditslag ensceneHng voor

zowelde sterkte (in de individuele uitbeelding) a1s de zwakte (in de
coherentie),vanzoweldeauteuralsderegisseur.Ikbenzelfsgeneigddit
tekort te veralgemenen naar het lsraëlische theater als geheel;enige

reservebli
jftnochtansgeboden,mi
jnervaringin de ti
jd wasbeperkt.
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Stadstheater Haifa
Haifa heefteen stadstheaterdatgrotendeelsgeleid wordtdoorm ensendie

van oordeelzijndatdeconsumptieveestheticavanTelAvivopeendood
spoorzit.Regisseursenvooraljongeauteurs(RamiRosen,lsraëlEliraz,
HillelMitelpunkto.m.)willen ervooraleen anderpubliek aanspreken.
Haifa,van oudsher meteengemengde bevolking,leek hen daartoe een
beter stndgebied ;het is er thM s een reuzenlaboratoHum voor de eigen

dramatischeliteratuur.Hetgezelschap (42acteurs,zowat600voorstellingen,3scènes)trachtbarricadesteslopen enbarrièrestedoorbreken;
behalve de zaalkunst in eigen huis, zoeken ze braakliggende theater-

gebieden,ontwikkelingscentra en legerbasesop.Dejongeauteursspreken verscheidene aspecten van het lsraëlische leven aan.Auteurs als
YossiBar-Yosef,YehoshuaSobolofYaakov Shabtaihebben hetoverde
generatiekloof,deinteretnische spanningen,degettomentaliteit,hetpro-

bleem van hetwortel-schieten,de nostalgie naar de eerste tijd na de
immigratie.Andereauteurs-NolaChilton(eenvandemeestinspirerende
regisseusestevens),Aharon Meged,Hanoch Levin ofNissim Aloniconcentreren zich op de mentale actualiteit:de permanente staatvan

oorlog,hetbewustzi
jnvandreigingenverlies,vooraldenachtmerrievan
de lsraëlische soldaat.Hetgehalte van aldeze werkstukken heeftniets
metliteratuurtemaken ;dezeauteurswi
llentheatermogelijkmaken,geen
plaatsin hetdramatische pantheon verwerven.Functionalisme,directe
uitspraak,theatrale pretext,publieksoriëntering.

Een van demeestambitieuzeprojecten vandezetroep isgerichtop de
buitenwijkvanHaifa,NeveYosef,stapelhuisvan Oosteuropese,Noordafrikaanseen (recent)Sovjetimmigranten,meteen totaalgebrek aan sociale integratie.Een deelvande troep leeftpermanentonderdeze mensen ;een Amerikaans immigrant,MichaelRosenberg,is er de spilvan.

Artistiekeintentie en sociaalculturelewerkingzi
jn hierniette scheiden.
Kinderclubs,bejaardenclubs,tienerstheater,straattheater,rollenspel,
zeK mago, sociale expressie, het rolt alles door elkaar heen in een
reusachtigeworkshop.Hettheaterassim ileerthetleven in dewoonbuurt

op eenmenselijkniveau;dezorgrichtzichnietopdeticketverkoop maar
opdeleel aarheid.Hetiseenveelzijdiggemotiveerdengetraindteam,dat
een grote waaier van spelgebieden en aandachtspunten beheerst.Principieelisditeen theaterdatzichzelfin bewegingheeftgezet,datop stap is

gegaanom zijntheaterkundigheidtoetepassenopnieuwevelden,datals
theateractiefwensttezi
jn buiten deeigenlijke schouwburg.
Ondertussen wilhetstoute toevaldatik een première mochtmeemaken
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binnen de schouwburg zelf.Een debuterend auteur,BenniHadar,pre-

senteerdeH atasha (= Uitputting,een allusie op de stelling-ofuitputtingsoorlog aan hetSuezkanaal1969),grootsprakerig aangekondigd als
de eersteling van een nieuw theatergenre,de 'theatrock'. Behalve de

nadrukkelijkeaanwezigheidopdeachterscènevaneenrockgrouponderscheidde zich deze tekst, wv n'n uiteraard een serie songs-mét-mi-

crofoonsteun,nauweli
jksvu O dere teksten.In een bunkerzseen sool
narrenschipstelteenassortimentsoldaatjesdiversepsychische(psychotische)standenvoor:levenenstervenzi
jntraumatisch,iedereenisop een
ofanderewi
jzegeschondendoordeervaring.Schizofreniealspermanente
toestand. Rauwe soldatenhumor, buitenissige typologie, rocklawaai,

technischesnl esenoorlogsgeiits.Dezowatduizendlatetienersdiede
voorstelling bezochten,laaiden van geestde t,m eervoorde muziek dan

voordethematiek,vreesik.W antwatbetekenteendergelijkepubliekswerving?W ordthiereengeneratieviasociocultureleargum entatieop een

kritieklozemiddenli
jngehesenofwordthettheaterinderdaadgehanteerd
isinstrumentvoor sociale integratie dan we1verandering?

OffTeIAviv

Deklemtoonop desocialeverandering,op debreukindestroomlijnligt
centraalin hetwerkprogramma van hetalternatieve theater.Alternatief

wilvooralzeggen niet-gesubsidieerd.Daarom wordternogalafwijkend
gew erktdoorartiesten die toch nog hun brood binnen deoflciële struc-

tuurwillenblijvenverdienen.Dezeminigroepjesonderscheidenzichdoor
hun methode van werken,hun repertoire,soms reeds hun sti
jl,maar
vooraldoor het risico datze lopen.Dat risico ontstaatvanzelfals het
theaterprincipieelalspoging,alsonderzoek van zichzelfwordtopgevat.

InhetfestivalvanAkko(dekmisvaardersstad)vindenzeelkaargeregeld.

Dezetroepjesschakelendedominantievanhetwoorduit,tastenverwante
kunstvormenaf,ondervragendetheatertaal.Devoorlopigjongstevande
bende,de Kvootzat ha'teatron (de groep theater) in een slooprijpe
buitenwi
jkvanTelAviv,NeveTzedekhadtweestukkenophetrepertoire
staan van de pionierster Nola Chilton:Adams Poerim Party.overeen
psychiatrisch rehabilitatiecentrum met holocaustoverlevenden als patiënten,en Geslagen vrouwen,waarin 7 actricesrapporten van passanten
in vrouwenhuizen akelig-sec in scène zetten.Ik zag erechteralleen het
debuutvan Dalik Volinitz,3epeleton,Ie sectie.Hetstuk berustgroten-

deelsopeigenervaring,bevat7mannenrollen,jongeidealistischelsraeli's
dievri
jwilligbi
jdepara'sdienstnemenom hunlandtedienen.Heteerste
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deeldocumenteertde drillen detraining totpefecte moordenaars,wat
psychisch en fysisch in de blote speelhaltothallucinante spelmomenten
leidt.Eenm aalopgeleid,willen ze aan de slag;de teleurstelling isenorm

als ze in hetbezette gebied een vluchtelingentehuis metPalesti
jnen,
meestalvrouwen enkinderen,tebewaken krijgen.Dewerkeli
jkheidziet
erandersuitdan deopvoeding in idealistischewaarden hun heeftbi
jgebracht.Het slot van deze tekst,die alweer een parlementaire reactie
opleverde,is anders welerg ontluisterend.De sectie wordtgedemobili-

seerd,trekthetkakhiplunjeuit,herleidtzichweertotonooglijkesubjecten,diewelbereidzi
jnopiedermomenthunplaatsinderangenopnieuw in
tenemen.Persoonlijkheidgeeft(enkel)deuniform !Flardenfolklorezi
jn
doorhetsoldateske heen gevlochten,ook alweerin denarrenschiptrant,
metslapstick en komiek.Opvallend isde volwassen portrettering van de
Arabischemensen inditdrama.Zo wankeltdevoorstellingtussen sociale
interactie als serieus probleem en dramatisch paroxisme datclimax na

climaxontwijktentochopeenuitdagendedramatiekuitis.Joodsedgoed
en Ism ëlische ervaring vormen samen de be em voor deze l ematische

intentie.Datdittroepjebovendieneenonderkomenheeftindesloopwi
jk,
isin overeenstemm ing metde bedoeling artistiekewaardete zaaien in de
ondergeprivilegieerde buulen.Hetis geen institutie,geen dramatische
fabriek,hetiseen iexibele ruimtedie theateralsvanzelfsprekend instrum entvan sociaaloverleven opvat,zonderconsessiein devorm ,wilofde
them atische aanvaardbaarheid.œ fTelAviv.

Kibbutzimtheater
Israël en kibbutz vallen voor nogal wat buitenlanders samen.Dat is

natuurli
jk onwaar.Erzijnnagenoeg200kibbutzim,maarzezi
jnzo verschillend van elkaardateenheiduitgesloten is;bovendien isdelevens-en

maatschappijopvattingbinnen en buiten zoiwijkenddatovereenkomst
denkbeeldig is.

Elke kibbutzbepaaltzelfstandig welkeopvattinghi
jwilgrondvesten en
uitbouwen.In deGalilei-kibbutz van Ga'atonwaarik detheatergastwas,
is de grondsle ,al sedert 1936,zionistisch en com munistisch.De gemeenschap van bezitis er extreem ;de opvoeding van de kinderen is

gecentraliseerd.Mnarelk individu heeft,alsde mogeli
jkheden erzijn,
rechtop maxim ieontplooiing.Datverklnxe bv.wnnrom deacteursdiein

een van de twee kibbutz-gezelschap- n (waaroveriedere kibbutz beschikkenkan)hundagtenkvinden,hunopleidingnnndetoneelschaoolvan

TelAvivkri
jgen.DeZuidisraëlischevoep,gevestigd indeSinaï,dieik
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zag optreden,richtzich vooralop improvisatietheater.Hetgezelschap
brengtgeen diepvriesrepertoire speelklnnrnaareen willekeurigekibbutz,
maar op de thema's en motieven die hun door de culturele raad van de
uitnodigendekibbutz worden pnngereikt,zetten de acteursimprivserend
een spelop waarvan de ontwikkeling m ede door de aanwezigen wordt
bepaald.

Watikhebmeegemaakt,laatgeentwijfelover.Dezetroepkanwat.Ineen
gesprek metdekibbutzledenkrijgendeacteurseen uurvoordeaanvang
hunmotievenenfiguurschetsen.Deregisseurgeeftdeaanwezigen(vande
e kibbue eden wren ereen 2* opgekomen)eenkolebescM jvingvan
eengrondsituatieen dedaarin opgenomenpersonages.Hijverzoektdan
twee,drieacteursop basisvanhun achtergrond een contactgesprek aante

gaan.Datduul hooguitvijfminutenenhetisderegisseurdiehetopgang
gebrachtehandelingsgegevendoorsni
jdt,zweven laat;datherhaaltzich
metandere confrontaties drie ofvier maal.Dan wordthetpubliek ge-

vraagd welke mogelijkheden zich hebben ontwikkeld.De meejt contradictorische suggestiesworden aangereikt,maaralle op basis van hun
eigen kibbutzervaring.De acteurs bepalen al spelend welke van deze
suggestiesze overnemen enuitwerken.Erkwam tenslotteéén scèneuitte

voorschi
jn metalleacteurs(hetwarenerzes)samen.Diewordtdoorde
regisseurabruptlgebroken.Erkomtgeeneinde.Deleden vandekibbutz

moetenzelfafronden,nietineenijlebabbel-na,maarindedagpraktijkvan
hetbeslissingenforum waarop de gem eenschap isgebaseerd.De onderlinge discussie w as m eteen aluiterm ate druk.

Hoe goed ik ook iuisterend werd bijgestaan,hetwasme nietmogelijk
nauwkeurigde dialogische evolutie en de thematische constructie te vol-

gen.En tochwasmehetpatroonduidelijk.Demotieven stammenuitde
ervaringvan dekibbutz ;watvoorgesteldwordt,behoorttotdecov ict-of

onenigheidssfeer,niettotde idealisering.Dittheatermoetplaatselijke
problemen oplosbaarmaken.Hetleidtonvermijdelijk totrechtstreekse
confrontaties,totwoordduelswaaringelijkentegengeli
jkfrontnnlbotsen.
Niethetpersonagedirigeertdediscussie,juistdaarom breektderegisseur
afals de improvisatie diekantdreigtuitte gaan.Welzi
jn alle acteurs
beïnvloed doordevoorbespreking die de thema'saanreikt.Hetkan haast
nietandersofdittheaterleidttoteen bevestiging van een centraalstand-

puntwaarzich hetindividu bijneerteleggen heeft,enop dezementale
onderwerpingisdeheleimprovisatietechniek afgestemd.H etgaatom een

groeperingvangeli
jkgezindenendezeeenheidprimeertopelkeneigingtot
dissidentie ofschakering.Hettheaterbevestigtdeze onmiskenbare ten-
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denstotconservatisme.Hetkomtmijniettoehierideëlecommentaarop
uitte brengen.Als theater echter is ditde dood in hethart.Bijalle
bewondering voor de schitterende motoriek die de acteurs in hun spel-

duelsinbrachten (metuiteraardtoch ookdeimpulsvaningebedde,vaste

spelschema'sdie hoedan ook overde onmiddellijke situatieheen wordengestolpt),kanjenietandersdanvaststellendatdittheateraanhanden
en voeten gebonden ligt.

Om anut La'am
Jaren lang viel het theater in Palestina samen m et vroege Russische

immigranten.Het OhelGezelschap (1926 reeds) was heteerste per-

manenteleater,inflmcuevu dera idersbeweA :meeY uwennnneen
socialistische maatschappi
j.Momenteelechter houdtdatdeelvan de
bevolkingdatinlsraëlisgeboren enopgegroeid hetanderedeel,datuitde
diversewindrichtingen thuisisgekomen in evenwicht.Datheeftgeleid tot
een statistisch vastgelegd onevenwicht in culturele strata,vertnnld in

houding tegenoveren gedrag tijdenstheateropvoeringen.Erzijn Europesepublieksgroepen naastimmigrantenuitArabischelanden,Sovjetimmigranten naast Jem enieten,Tunesiërs naast Duitsherkomstigen.Een
levensgrootprobleem .

Onmiddellijknadeonaoankeli
jkheid(1948)washetuitgangspuntdathet
theatergeen exclusieve kunstvorm in de handen van theatermensen en

een beperktieatere wustpubliek mochtzin.Theaterdiendeeen expressie teworden vu menseli
jke acdviteiten in een nieuwe omgee g,in stnnt
iedereen tebereiken in een visueel-emotionele taal.Die taal,datverbin-

dingsmiddel,zou hetHebreeuws zi
jn.Hettheater werd meteen een
avondschoolvoorde nieuwgekom enen,die erhetnieuwe idioom opstaken in levensechte situaties.Theater als sociaalagent.Deze basishou-

dingbestaatnogsteeds;deopvoeringisbelangri
jkerdandeinhoudofde
artistieke verdienste.De organisatie die zorgtvoor de produktie en de

distributie van theateronderdebehoeftige inwijkelingen overhethele
grondgebied heetsedert 1969:OmanutLa'am,Kunstvoorhetvolk.De
stu tverspreidt de immigranten overnieuWe gemeenschappen en m0S-

havim (coöperatieven waarindeleden,andersdanindecollectivistische

kibbutzim,autonoom blijven).Deze nederzettingen liggen doorgaans
cultureelbraak.OmanutLa'am trachtterplaatse een samenleving op te
zetten en gebruikt dnnrtoe de cultuursector. Zowel bestaande gezel-

schappenwordenernnnrtoegezondenzsplaatselijkeorganisatievormen
aangemoedigd.Permanent moet de onderneming worden geëvalueerd.
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Wordthettheaternietoverschatin zijn ro1ter overbrugging van een
culturele kloof? W ordtvia hetHebreeuws hetculturele pluralisme niet
lgewezen ? W ordt W esterse cultuur nietveeleer opgelegd? W ordt de
eigen culturele efenis nietverdrukt?
Dejaren vijftig stelden een unitair zicht op de nieuwe maatschappij
voorop.Israëlals smeltkroes.De etnische identiteit van de im migrant

moestafgeworpen vooreennieuw bewustzijn.Dezepaternalistischebenadering verloor echter greep toen de grote im migratiegolven uit het
Midden-oosten opdroogden.Sedertdien heerstereen meerliberaalpluralistisch beleid,hetpubliek wordtgeconsulteerd om via eigen voorkeur

dekeuzevan hetrepertoiretebeïnvloeden.Metdetijdgroeideook het
inzichtdathet leater eigen wetten kent;theater als sociie voorziening

bleefa1s richtlijn onaangetast,maar voortaan werd hetrechtop zelfstandige inhoud en methode erkend.

HetDrama Departmentvan de universiteitte TelAviv heeft (o.l.v.
Shoshana W eitz)de verhouding onderzochttussen Omanut-publiek en
stadstheatem ubliek(ontwikkelingsgraad,socialesamenstelling,culturele
achtergrond,frequentieenevolutievan hettheaterbezoek enz.).Deuit-

komstwasbijallenuchterheidtoch welverrassendgeslaagd tenoemen.
Zonderde speciseke organisatie zou hettheaterbezoek in de afgelegen

woongebieden welnietop gang zijn gekomen;thans is ook daareen
publiek tevindendatingedragen smaak nietzoveelverschiltvandatinde
steden.Georganiseerdheid,stabiliteiten homogeniteithouden echterook
gevaren in;stagnatiedreigtw anneerhettheaterzich richtop hetpubliek
en daardoorelke nieuwe aanpak principieelschuwt.

lkhebeenvoorstellingvandezeorganisatiebi
jgewoondin Bet-shemesh,
zowat20km ten zuidwesten vu Jenlznlem.Bet-shermesh isse el 1W 3een
streekcentrum ,m eteen bevolking van 45% Noordlrikanen, 30% lsraëli's,l5% uitEuropaen Noord-Amerikaen 10% uitIrakenlran,terwi
jl

aanvullingenvoorzienzijnuitdeSovjetunie,Zuid-Afrika,Frankri
jkende
VSA .15% vandezebevolking,vooraldevrouwen,hebben helemaalgeen
schoolgelopen,45% slechtsbasisonderwi
js.Cultureelverschillend,in-

tellectueelheterogeen,socinnlsterk geleed.In hetplaatselijkeculturele
centrum ,metde schouwburgruimte als centraalpunt,zaten zowat800
personen dichtopeengepaktgezellig elknnrte begroeten.Iedereen kent
iedereen,voorafwordtergezongen,zelfsmuziekgemaakt,doorledenvan
hetpubliek zelf,als spontane improvisatie.Stiptheid is uitgesloten.
In deze sfeerkomteen gezelschap een voorstelling geven van hettwintig

jaargeledenvrijveelgespeeldestukvan W .Hall,TheLongandtheShort
and theTall,eenBritsepatroeljedieeenJapannerkri
jgsgevangenmaakt
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ennietweetwataantevangenmetdeverslagenvi
jand.Hierwordtheteen
IsraëlischepatroeljedieinZuid-Libanonisbinnengedrongen en een Palesti
jn gevangen neemt. Aan het eind komt iedereen om. Geen
triomftheaterbijgevolg,althansnietin de maatschappeli
jk-politiekezin.
Wantandermaalziejelekkeresoldu tjesmetiitsendereplieken,bange
om cieren die doorgewonejongens-zoalsjij-en-ik te grazen worden genomen.Populistisch,onrealistisch.Sterk reconstruerend gespeeld,op

empathie en identécatie afgesteld.En.bi
j alle reserve voor ditsoort
artistieke m ystiscatie,uitermate geslaagd.Alvastvoorhetpubliek.(Ofschoon er toch welenige moed voor nodig is om de eigen Israëlische

jongensdood telaten gaan,en nietbepaald alssuperhelden.)Anderhalf
uurvöördeaanvanglegden drieacteursaan degeïnteresseerden onderde
bevolkinguitwatzekwamendoen,waarom en hoe.Ookdiediscussieheb

ikmeegemaakt,enalhebikernauweli
jksietsvanverstaan,duidelijkwerd
weldatergrote belangstelling bestond ;de mensen waren op detailsuit:

overwatvoorsoortsoldaten zou hetgaan,metwelkeachtergrond (b.v.
een im migrantuitde VSA die HebreeuwsmetYankee-accentspreekten

grote salvo'sgelach opwekt),hoe voelen ze zich?Deintegrale actualiteitservaring van deze mensen blijktin een voordiscussie kan theater
geïnvesteerd.Detechniek van deacteursin deomgang metdeze ongesossiceerde toeschouwers bleek 2 even inde gend;geen didK tische betweterigheid maar een gedoseerd educatief inspreken op aspecten en
factoren die voor hetpubliek de volg-en dus verstaanbaarheid konden
verhogen.

HettheaterinIsraëliskwalitatiefenstructureelvergelijkbaarbijwatwein
West-EuropaaantreFen.M wijkendevormenen normen hangenterecht
samenmetdespecisekemaatschappi
jdielsraëlwilzi
jnendiealankelijk
isvan verledenenheden.Defunctiediehettheatertoegewezenkrijgt,is
daarentegen volstrektverschillend ;de instrumentalisering van de kunst

ligtingebouwdindedoelstellingalsgemeenschapvangelijksoortigemensen metdiverse culturele ervaring.De homogenisering van deze diver-

siteit,eentijdlangalsabstractwensideaalgekoesterd,heeftnudeplaats
geruimd voorhetrechtvandesubgroep.Dekunstvanhettheaterheefthet
recht verworven zich vanuit organisatorische en kunstintentionele va-

rianten op decompactebevolking toe tebewegen.Hetprobleem bli
jft
uiteraard datde theaterkunstslechtséén facetuitmaaktvan een integrale

socialesituatieendatfunctie,impacten waardering al ankelijkzijnvan
elke wi
jziging in de basissituatie.Hettheater wilechterbewustdeel
hebbenaandatprocesvandeveranderingvan debasisituatiezelf.Datkan
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hetenkela1shetzijnro1van observator-commentatorbi
jeen werkelijkheidopgeeft,zijngedehydreerdekunstidealenbeweegli
jkmaakteneenrol
van mentoropneemt,zichzelftevensen noodzakeli
jk in ditprocesvan
sociale en artistiekeverandering begevend.Hetisgeen kwestievan m eer
geld ofeenanderestructuur,hetiseen kwestievaninzichtenvisie.Enhet

theaterin Israëlbeschiktoverhetbewustzi
jndatderealiteiteen proces
van groeien,verwerpen en aanbieden inhoudt.
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Continentale Iuchtvervuiling
H enk Jans

HetmoetalIang vooriedereen duidelijk zijn datstromen en rivieren zich
h- enaam dnietstoren aan regionaleofnationalegrenzen diedemensdoor

hunafwateringsgebiedgetrokkenheeft.Nogsteedsishetmogelijken zelfs
gebruikelijk datéén land,in naam van de nationale soevereiniteit,een
waterloop grondig vervuilten dievervuiling dan straleloosdoorspeeltnaar

destroomafwaartsgeleen buurlo den.Debuurdie aIsIaatstein de rij
komtiserdan vaakberoerd aan toe:denken wijmaaraanNederlanddat
nog altijd methetzwaarverzilteRijnwateropgescheeptzit.
M inderbekend ishetfeitdatook Iuchtvervuiling vérreikende,internationale allureskan aannemen.En helem aalonverwachtwasdebevinding dat

datsoortvervuiling bijzondernaregevolgen kan hebben op continentale
schaal:nietalleen in de onmiddellijke buurtvan devervuilingshaarden
mnnr honderdœ totdzxlv-ndœ klKme*o dnnrvo dnnn.Dathebe n tothe
schade o.m.de Noren en Zweden ervarenl

Sindshetbeginvandejarenvi
jftigliethetlnternationaalMeteorologisch
Instituut(IMl)van Stockholm systematischmetingenuitvoeren overde
kwaliteitvan de neerslag (regen en sneeuw)in 175 meetstations,over
W est-en M idden-Europaverspreid.Datinitiatiefwasingegeven doorde

zorg om de vri
j plotse en massale visstedte in duizenden meren en
meertjesvanZuid-scandinavië.Demetingentoonden aandatindeloop
van eenpaardecenniaderegen in Scandinaviëalmaar'zuurder'geworden

is,en datdie zure regen (acid rain)de iora en fauna van ongereptgewaande natuurgebieden verstoord en ten dele al vernietigd heeft.De
metingen in derestvan Europaverrichttoonden even ondubbelzinnigaan
dat de zure regen een gevolg WaS Van de enorme massa's ZWaVel- en

lCfr.lmpactt
afAcidPreci
pitationonForestandFreshwaterEcosystelnsin
Nfyrlvcy,Edit.F.H.Braekke,SNSF Project,Research ReportFR/76,Oslo,
l976;SvanteOdén,TheAcidityProblem - AnOutlineofConcepts,1976,Vol.
6,nrs.2,3,4,pp.137-166.
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stikstofdioxyde,bi
jdeverbrandingvanfossielebrandstoffenontstaanén
grotendeelsaRomstig van deverstedeli
jkteen/ofgeïndustrialiseerdegebieden in Groot-Brittannië,Noord-Frankri
jk,België,Nederland,beide
Duitslanden,Polen enTsjecho-slovaki
je.Vanzelfsprekendhadmeninal
die landen eveneensmetzure - en vnnk nog zuurdere - neersle , te
rekenen,maardegevolgen daarvan waren ermeestalminderopvallenden
zelfsdefacto mindererg dan in Scandinavië,waarde apartegeologische

ondergrondnietopgewassenbli
jkttezi
jntegendeveranderendekwaliteit
van de neerslag zoalsdie vanuithetzuidwesten en zuiden wordtaangevoerd.

Zuur en zuurder
Dezuurgraad van eenwaterigeoplossing pleegtmen aan tegevendoorde
zogeheten pH -îs'
aarde.Hetzure karakterhangtim mers afvan de con-

centratie vJn îvaterstohonen in de oplossing (gesymboliseerd door
vierkantehaakjesgH+J.Inheelzuiver-chemisch neutraal-wateriseen
uiterstgeringe hoeveelheid watermoleculen in ionen gedissocieerd:een

literwaterbevateen tienmil
joenste(1H 7)gramion van zowelH+ als
OH- .Uitdeleervandechemischeevenwichtenvolgtdathet'ionenpro-

drukt'(hetproduktvanbeideconcentraties)eenconstanteis,gelijkaan
1> 14 of:(H+jx(OH- 1= 1* 14 in àlle gevallen. De grotere concentratievan éénionbrengtduseen evenredigekleinere concentratievan

hetandere ion metzich:neemtb.v.(H+1tien maaltoe (van 1H 7 tot

1e ),dan neemt(OH- Jevenveel, (van 1e 7 tot10 ).Daareen
oplossing zuurder wordtnaarmate de waterstosonenconcentratie groter

wordt(dan 10-7),steldeSörensenalin 1909voor,dezuurgraad vaneen
oplossingaantegevendoordeexponentvantien(métomgekeerdteken)
waarindieconcentratiewordtuitgedrukt.Datheetbi
jdetinitiedepH van
deoplossing.Aan waterstosonenconcentratiesvan 10-6, 10-5, 10-4...

100(= 1)beantwoorden dusPh-waarden van 6,5,4...0.Een neutrale
oplossing heefteen pH geli
jk aan 7.Hogere waarden -toten met 14 wijzen op eenalmaarbasischeroplossing.Erzalhierin hetvervolgdus
steeds sprake zi
jn van de verandering in pH van de neerslag in W estEuropaenNoord-Amerika.Enom maardadelijkeenpaaruitschieterste

noemen:devooralsnogzuurstegemetenneerslagvieltijdenseenstorm te
Pitlochry in Schotland in april 1974:de pH bedroeg 2,4,watovereenkomtmetde zuurgraad van azi
jn;hetlaagstejaargemiddelde,nl.3,78
werd in 1967 genoteerd in de Biltin Nederland.
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N orm ale en abnorm ale neerslag

Hoe zou een 'normale'neerslag ermoeten uitzien?Oorspronkeli
jk bestaatde waterdamp uitnagenoeg 'gedistilleerd'water metpH x7.M aar

hetindeatmosfeeraanwezigekoolstofdioxyde(CO2)lostzichtendelein
die waterdamp op en vormt mét water het zwakke zuur, koolzuur

(H2CO3),datinbeperktematedissocieertinwaterstosonenH+ enbicarbonaationen (HCO3)- Ondernormale omstandigheden van druk en
concentratie wordtdepH van de neerslag doorhetaanwezige koolzuur

verlaagd totde waarde 5,6:die lichtjes 'zure'kwaliteitvan regen en
sneeuw geldtals'natuurlijk',aangezien datprocesettelijkeeeuwen lang
denormalegang van zaken geweestis.M en gewaagtpasvan 'zure regen'
wanneer de pH van de neerslag beneden 5,6 gezonken is.

Hetstaatbuitenkijfdat,althansinEuropaenNoord-Amerika,depH van
de neerslag gevoeliggedaald is,datdeneerslag veelzuurdergeworden is

sindshetbegin van de industriële revolutie.In heti
js van gletsjersen
ijskappen zitwateringevrorendatin boorkernen onderzocht,gedateerd
en geanalyseerd kon worden.Zwitserse glaciologen constateerden op

Groenland dat180jaargeledeningevroren watereen pH had variërend
van 6 tot7,6.Op heteerste gezichtkan hetverwonderlijk lijken dat
waardenaangetroFen werdendiehogerliggendandehiereerderbeschre-

ven 'normale'waarde5,6.Maardatwasenisnietzo uitzonderlijkin de
natuur:dezuurgraad van deéchteneerslag hangtafvan een grootaantal,

min ofmeerlokalebij-mengingen van stofdeeltjesen andere ionen,die
door de wind werden aangevoerd vanop hetzee-oflandoppervlak.Zo

bli
jktde neerslag boven kalksteengebieden (door de opname van calciumionen)gemakkelijkeenPH tebereikenverboven6.Omgekeerdkan
deneerslagindebuurtvan vulkanen,doordeuitwasemingenvanzwaveldioxyde en zwavelwaterstof die mét zwater zwavelzuur vormen,pH-

waardenopleverendiegevoeliglagerliggen dan 5,6.Mnnrdatzi
jn inde
natuureerderuitzonderli
jkeen geogro sch welomschreven gevallen.
Dein W est-en Midden-Europa uitgevoerde metingen toonden aan datde

neerslag er sinds hetbegin van dejaren vi
jftig 5 tot30 maalzuurder
geworden is,metti
jdelijke pieken van regen-of sneeuwstormen,die
honderdentotduizendmaalzuurderwarendannormaal.Vergetenwijniet
datdepH bi
jdesnitieeenlogaritmischeschaalis:eenoplossingmetpH =
3isduizendmaalzuurderdaneenmetpH = 6.Optwintigjaarti
jdheeftde
neerslagzonemeteenpH variërendvan4,5tot4,eerti
jdsgelokaliseerdin
de Beneluxlanden, zich uitgebreid tot bi
jna geheel Duitsland,
Noord-Frankri
jk,hetmidden van Groot-Brittannië én hetzuiden van
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Scandinavië.Endezeuitbreidingverliep volkomen parallelmetdegemeten toename van zwavel-en stikstofdioxyde in lucht-en bodemm onsters
van deBritse,W est-en M iddeneuropese gebieden.Tussen 1955en 1963

steeg -alsprijs voorde economischegroeivan de goudenjaren?-de
zwaveldioxydeconcentratieindeW esteuropeseatmosfeermetgem iddeld

5% perjaaren bleefsindsdiend nagenoegconstant.De stikstofdioxydeconcentratiebli
jftsinds1955toenemenmetongeveer4% perjaar,totop
vandaag.M en schatdat90% van beideoxydenin deEuropeseatmosfeer

aan menselijkeactiviteittewi
jten is.Metdewaterdampin deatmosfeer
vormen dieoxyden desterkezuren,zwavelzuuren salpeterzuur.Diezure
waterdamp wordthonderden kilom eters verdoorde wind meegevoerd,

overzeeën oflandoppervlakten metgering reliëf,vooraleerhijalszure
regen neerkomtop deeilanden,vastelandenen vooraldeeerstegebergten

diehijopzijnwegontmoet.lnhetbeginvandejarenzeventigwerdinhet
relatiefongerepteH oge Noorden van Zweden nog een pH van 5,4gemeten,maar in hetzuiden van Zweden schom melde die toen altussen de

(catastrofale)waarden4,12en4,32.Enin 1974matmentegelijkinIerland
en aan de W estkustvan Noorwegen een pH van 3,52.

Scandinavië betaalthet gelag

Waarom zijn vooralde Scandinavische landen zo gevoelig voor -en
geïrriteerddoor-dezureregen diederestvan Europahun bezorgt?Datis

eenverhe apm .Degeolo/scheondervond vanScandinaviëbehoorttot
de oudstevan onscontinenten bestaatgrotendeelsuit'zure'gesteenten

zoalsgraniet,gneisen kwartsiet.Dergeli
jkegesteenten zi
jngekenmerkt
dooreen hoog gehalte aan siliciumdioxyde en een relatiefgering gehalte
nnn -basisch reagerende -alkali-en aardalkalimetalen zoalsnatrium en
calcium .Het zoetwater van rivieren en vooral meren dat zich Op de
verweringsbodem van dergelijke gesteenten verzam elt,beziteen gering
'buffer'-vermogen.Bufferoplossingen noemtmen oplossingen waarvan

dePH nagenoegongewijzigdblijftondanksvrijaanzienlijketoevoegingen
van een zuurofeen base.Een typische bufferopleiding bevatnaasteen
zwak zuur tevens een zout van datzelfde zuur:de dynamische even-

wichten diedaarbi
jontstaan,neutraliseren grotendeelsdetoevoegingen
van een zuurofeen base.De NoorArne Hene sen onderzochtmeerdan

2 Ci
jfersontleendaan G.E.Likens,R.F.Wright,J.N.Galloway,T.J.Butler,
AcidRain.inScient@cAmerican,okt.1979,pp.39-47.
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duizend (tendelereedsdode)merenin zijnland enconstateerdedathun
gezond voortbestaan al angt van het gehalte calciumbicarbonaat

Ca(HCO3)2 datsamen metkoolzuurH2CO3 in hun watervoorkomt.

Omwillevandegeologischeondergrondisdatgehaltebijzonderklein;het
'natuurlijke'waterbevatslechts1,7milligram calcium perliter,en heeft
een pH van 6,5.W anneerde pH doordeaanvoervan zureregen geringer

wordtdan 5,verliestdatsoortwater zi
jn bufferwerking:daaltde pH
dientengevolgevoorlangereti
jd beneden4,3dan vindtdereedsgeconstateerde massalevisstefte plaats.En datprocesisin Noorwegen op dit
ogenblik volop aan de gang in een gebied van zowat 33.000 km2.De
verzudng van het water remt of verhindert de normale e raak van
organisch lvaldoorschimmelsen bacteriën :van bacteriën isbekend dat
*@ *
Zl
J ln een zure omgeving m eestalminderem ciëntworden.Zo raA thet
eeuwenoudç en aan de aparte bodem gesteldheid aangepaste evenwicht
tussenfytoplankton,zoöplankton en hogere organismen volkomen ontre-

geld:eenaantalvissoortenzijninhetbeschouwdegebiednagenoeguitgestorven.Diemerenzienernogsteedsbedriegeli
jkmooienglashelderuit,
maarhetzi
jndodewaterengewordentengevolgevaneen onzichtbareen
reuklozesluipmoord,waarvanmen totvoorkortnieteenskonvermoeden

door wie hi
j werd gepleegd.Nu men datwelweet,zi
jn de daarmee
verbonden problem en van internationaalrechtvoorheteerstgesteld.

Noord-Am erika doethetnog grootser
Ietslaterdan Scandinavië3hebben deVerenigde Staten en Canada zich

zorgen gemaaktom deverzuring van deneerslagdie daarletterlijk nog
veelverderreikt.Ook daarzi
jn hetvooralongereptgewaande- vaak
uitdrukkelijk beschermde - natuur- en recreatiegebieden die er de
rampzalige weerslag van ondergaan. Om precies dezelfde redenen
trouwensalsin de Scandinavischelanden:enorme oppervlakten van het

Canadese 'schild'en aanzienlijkeoppervlakten van deAdirondachs,de
Appalachen en vele gebieden in Nieuw-Engeland bestaan eveneens uit
een ondergrond van precambrische, overwegend zure gesteenten.

Duizenden meertjes en meren in het noordoosten van de VS en het

3 In hetrapportvan de American ChemicalSociety,Cleaning Ourfkvïrèya-

?ntaaf.TheChemicalBasisforAction,Washington,1969,kwam hettrefwoord

'Acid Rain'nog niet in het register voor:alleen op pp.31-32 werd terloops
verwezen naarde in Europareedsverworven onderzoeksresultaten.
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zuidoosten van Canada zijn door de verzuring van de neerslag dode
wateren geworden.
ln datgebied varieertdepH van de neerslag van 4,2 in de winterperiode
tot3,5tijdensdezomer:wezagenreedsdatditIetale waarden zijnvoor

eengrootdeelvan dezoetwate+ oraen -fauna.Sindsenkelejarenisde
zure regen ook naar het zuidoosten opgerukt en doorgedrongen totin
Florida.Gevreesd wordtdateen meergespreide economische 'ontwik-

keling',metnameinhetwestenvandeVSmetterti
jdeenanalogeinvloed
zou kunnen hebben op de Rocky M ountains,die eveneens overwegend

uitoeroudezuregesteenten zi
jn opgebouwd.
HetonderzoekindeVSbrachteenparadoxaalgevolgvandestri
jdtegen
de luchtvervuiling aan hetlicht.Sinds 1963 stipuleertde Clean AirAct4

datde nieuwe schoorsteenpijpen voorde verbrandingsgassen voortaan
hogermoetenzijndan200m.W aren erin 1955in deVS slechtseenpaar
schoorsteenpijpen van om en bi
j 180m,dan teldemen erin 1975aleen
twintigtalvan boven de 300 m . De uitschieter in datgezelschap is de

meer dan 400 m hoge pi
jp van een koper-nikkelsmelteri
j in Sudbury,
Ontario:uitdie ene schoorsteen komt thans 1% van alle zwaveldie

jaarli
jks in onze atmosfeer wordt geloosd. Men schat dat die ene
schoorsteen perjaarevenveelzwavelin deatmosfeeruitbraaktalsalle
vulkanen van de hele wereld sam en.De trend naar almnar hogere fa-

bdekspi
jpen,diezich ook eldersin deindustrieludendoorzet,vermindet
weliswaardeoverlastvan deluchtvervuiling voormensen en milieuin de
buurt van energiecentrales en industriecomplexen,m aar bevordert en
versneltde verzuring van de neerslag over heelgrote afstanden:'Van

lokaleproblemen hebben wijregionaleproblemen gemaakt's.Totop de
i
jskapvanGroenland issindseenpaardecenniadeneerslagvan zwavel,
lood en andere chemische elem enten gevoelig en gestadig toegenomen.
Ook in Amerika weetmen dus thansheelgoed waarde zure regen vandaan komt.M aar de daarm ee verbonden technische,economische en

politiekeproblemen zi
jn nog langnietaan een oplossingtoe.
Onom keerbaar?
Kan hetvoorimmense gebieden zo noodlottige proces nog welomgekeerd worden? Zowelin Noord-Amerika als in Europa verwachtm en

4In 1967aangevulddoordeAirQualityAc/.
5Acid Rain.o.c.,p.40.
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nietdatdeenergieproduktiegevoeligkanofzaldalen in deeerstejaren
en decennia.Hetiszelfswnnrschi
jnlijk datdeverbranding van fossiele
brandstoFen nogza1toenemen doorde2 merkbaretrend om opnieuw en
méér steenkoolte gaan gebruiken. De voornaamste motieven daartoe

zijn:een verminderde alankeli
jkheid van de aardolieproducenten en
een tegemoetkom ing aan hetverzettegen een verdere uitbreiding van de

kernenergie(dieop hetpuntvan deluchtvervuiling veruitdezuiverste

'brandstof'is).Men isnogalgemakkeli
jk geneigd hetheleprobleem als
een technisch probleem af te doen :de technicimoeten er m aar voor
zorgen datde verbrandingsgassen ontzwaveld en van stikstofdioxyden

gezuiverd worden vooraleerzein deatmosfeerworden vri
jgelaten.
Ophetgebiedvandeontzwaveling(vanvnl.steenkoolenaardolie)werd
alveelonderzoek verrichten werden demogeli
jkheden in kleinerebedrijven uitgetest.Het radicaalste middel is:uitsluitend zwavelarme
steenkoolen aardolieteverbranden.Maardatisslechtseen vrijgering
procentvan de in denatuurvoorkomendebrandstoffen.W atde nnrdolie

betreftismenjuisteerdergeneigd het'minderwaardige'residu van het
distillatieprocesvan aardolie(defameuzepitch)voordeverbranding te
reserveren:enjuistdoorhetdistillatieprocesisdatresidu almaarrijker
aan zwavel geworden !W aar de steenkooltamel
ijk veelpyriet (i
jzersulsde)bevat,probeertmen een mechanische en magnetischescheiding
uitte voeren op de vergruisde steenkoolvöördie verbrand wordt.Gecombineerde chemische en elektrostatische procédés vermogen het
zwaveldioxyde uit hetverbrandingsgas neer te slaan in de vorm van

(vaste)sulseten en sulfaten.De verwijdering van stikstofoxyden uitde
verbrandingsgassen bli
jkteen veelmoeili
jkerprobleem tezijn:in laboratoriumproeven slaagtmen erwe1in,ongeveer80% van dieoxyden uit
hetgasweg tehalen,m aardetoepassing van diemethoden op industriële

schaalisnauwelijksvan degrond gekomen6.
Eén kenmerk hebben alle totnog toe beproefde systemen gem een :ze

zijnergduuren verhogenaanzienli
jkdekostpri
jsvandeenergieproduktie.En ondertussen verlangtde publieke opiniemetevenveelklem tege-

li
jk goedkope energie en zuivere lucht!Zo lang ergeen nationale en
internationale,bindende overeenkom sten bestaan,staat hetde produ-

centen vri
jdeconcurrentievoorwaarden tevervalsen doorgoedkoperte
produceren en dedaaruitvoortspruitende luchtvervuiling doorte spelen

6 Cfr.Cleaning OurEnvironmentbo.c.,pp.64-74.

H .janslcontinentaleIuchtvervuiling

555

naar hun naaste of verre buren,die er vaak - door een ongeluk, kige
samenloop van omstandigheden - in feite meerhindervan ondervinden
dan demedeburgersvan die producent.En intussen zien Noren,Zweden
en Canadezen met lede ogen aan hoe hun meren dood gaan aan een

vervuiling waarvoorzi
jzelfnietin hetminstverantwoordelijkzi
jn.
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K inderpoëzie van H ans A ndreus
Jan Van Coillie

'En nu moesthiereen wijzelesstaan te lezen
maar'kzalwelwijzerwezen'.

Toen Hans Andreus in 1967 zMn eerste verzenbundeltje voor kinderen
publiceerde(nain 1966deversjesvoorDeTrapeze4tehebben verzorgd),
washetjarenlange monopolie van hetzoeterige en belerende in de kinderpoëzie - althans in Nederlu d - alweI duchtig aan het aftakelen.

AnnieM.G.Schmidthad methaarverfrissendehumoren haarsomsbijzonder scherpe anti-m oraalde gevestigde waarden aan het kantelen ge-

bracht.Toch bleefhetbeeld van hetkinderversaIseen opvoedend lesjein
eenlieftalligjasje(vooralinVlaanderen)ne weIeentijdjeopz'n voetstuk.
Daarwaren dierijmpjeszo aardig voorgeknipt.De eerste bundelsvan
Andreusvallen dan ook in datklimaatvan waardenwisseling en schipperen
tussen traditieen vernieuwing tesitueren.Zewaren zekergeen donderslag

bijheldere hemel.Tx h betekende hetweIietsdateen 'echtdichter'de
Iangerij van kinderversschrijvendeschoolmeestersen vooraljuffrouwen
doorbrak.(Hoewelhijookhiernietdeeerstewas:Schmidt,Hoekstrae.a.
schreven ook gedichten voorvolwassenen,maarhijwasweldemeestopvallende.)ZUndichterWkenatuurzalzichda O kbundelnabundelstads
creatieverafzetten tegen de belerende traditie.

Afstand van het klassieke m oraliseren

ln 'Waarom,daarom'(1967)vinden wenog een aantalversjesmeteen
explicietopvoedendefunctie die vooraltotuiting kom tin de slotzinnen.
Toch gaathetom een andere moraaldan de 19e eeuwse,waarin deugd,

werkzaamheid,nuttigheid,spaarzaamheid,tevredenheid metzijn lot,
orde en hygiëne alsbelangri
jkeprincipeswerden meegegeven.Ditburgerlijkewaardenstelselwordtdoorprikten zelfsafgebroken.Dehuismus
die nietvan genadderen gekwetterhoudt,kri
jgtrustig de kansin zijn
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fauteuilte genieten van een pijpje en een kopjethee bijdeteevee;de
mopperpotvindthethelemaalnietergnooitbezoek tekrijgen,hi
jhoudt
alleen van mopperen en zo wordthi
j welduizendjaar:'Wantàndere
potten gaan kapot/maarnietzo'n oude m opperpot'.Veelzeggend ishier

hetversje overdeluiemier.Luie mieren waren voordeklassieke kinderversjesopzichaleencontradictio in terminis.Hétvoorbeeldvoorde
kleine lezeroftoehoorderwasin talri
jke versjeshetnaarstige miertje
(zoalsinDekrekelendemiervan delaFontaineofineendichtbundeltje
voordekatholiekejeugdvanrond 1850:'Welfoei,zoo sprakhij,zoueen
dier,/eenmiertjemi
jbeschamen...').InDeversierendemieren (uit:Kinderversjes, 1975)heeftAndreushetironisch overdeze klassiek aan de
mieren toegeschreven werklust.Delaatste twee strofen vanDe Iuiem ier
luiden als volgt:
Ben ik daarom een slechte mier?

Welnee.Zo vind ik mijn plezier,
wat aldie m ieren toch m oet sterken

dieheeldedag maarblijven werken.
W antzelfs alheb ik niets verricht,

dan zien ze toch mi
jn blijgezicht
en wordthun werk daardoor verlicht.

Dusdoe 'k alsluiemiermijn plicht!

Ena1ssterkstestaaltjeuitdezereeks- nogsteedsuitWaarom,daarom
-

nietlanger in een dier of voorwerp getransponeerd,m aar door het

kindzelf(doorAndreus'schri
jfact)gesproken,hetspeelseLiedjevande
Iuie week:

isKalmpjes-aan-dag.

wantVrijdag
is Morgen-weer-vri
j-dag.

Dinsdag
is Kom -ik-begin-'-dag.

en Zaterdag
is 's Avonds-wordt-het-later-dag.

W oensdag
isZou-ik-het-wel-doen-dag.

en Zondag

Donderdag

dus M aandag,

isDit-is-een-bijzondere-dag.

tjaMaandag,
datisweerKalmpjes-aan-dag.

M aandag

is Eet-je-buikje-rond-dag.

Ook in de volgende bundels vinden we - hoewelminder frequentsporen van ditomkeren,relativeren ofe reken van die verouderdem o-
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raal,de reactie wordt zelfs explicieter.Opvallend is hier,in De r()m-

meltuin (1970),hetversDevlieger.Eenmooievliegerhoudternietvan,
aaneen touw vasttezitten,hi
jwilhoger,ruktzichlosen...duikeltnaar
beneden.Tothiereen vrijklassiekehistorie,dievroegerwelvakeraan-

gegrepen werd om hetkind de wi
jze les bijte brengen dathoogmoed
steedsten valkomt.HierechterschrijftAndreustotbesluit:
En de moraalvan deze historie? Nou,

zorg alsje vliegertvooreen iink sterk touw !

UitDefontein in dehl/f/enw/tjk (1973)komtdan 'tHebbeding,waarde
afstand van hetklassieke moraliseren zich hetduideli
jkstverwoordt:
Twee apen op een wandeling,
die zagen eens een hebbeding.

'tLag zo teglanzen in de zon

datje'rhaastnietnaarki
jkenkon.
Maarallebeiriepen ze:'tlsvan mij!
lk zag 't'teerst,nietji
j!
Ze gingen aan 'tschelden,sloegen aan 't slaan

enstrompelendzi
jnzenaarhuisgegaan.
En dathebbeding waarom hetbegon,
datlag te glanzen in de zon.

(En nu moesthiereen wijzeIes staan te lezen,
maar'k zalwelwi
jzerwezen).

lndelaatstebundelKinderversjes(1975)li
jktdezetendensfelafgezwakt.
Slechts in één versje kunnen we min of meer duidelijk sporen van
Andreus' antimoraal terugvinden, met name in De drie vliegen. Drie
vliegen zitten om hethardstte liegen.H etwordtkilen dewind steektop.

Hierzoude 19eeeuwseburgerdichterdegelegenheid beslistnietvoorbi
j
laten gaan om de deugnieten om hun leugensen opscheppen een tlinke
oplawaaite geven.Andreus echterbesluit:
@*@en vlogen gauw hethuis weerbinnen
Om daar nOg IDCCFleugens te Verzinnen.
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Een vreemd gedichtna ditalles li
jktop heteerste zichtHetstekelvarkent
je(uitKinderversjes).Een klein stekelvarkendrukterzijnongenoegen uitomtrentz'n stekelige huid:
Toen sprak z'n vader:'Zoon,ik ben
steeds stekelig gebleven
en daardank ik m 'ngezondheid aan
en een langen gelukkig leven.

Hetli
jktwelofde dichterde moraal 'wees tevreden metje lot'wil
onderschrijven.Maarerzijn m.i.verschillenderedenenom daarnietzo
zwaaraantetillen.Eerstenvooralzijndezeregels- mededoorhun(al
te)verheven toon- opgenomen in deluchtige relativerende sfeervan

hethele gedicht,en verderis hetbestmogeli
jk dat'stekelig'hiereen
dubbele bodem heeft,zodatertoch nog weereen 'anti-m oraal'zou opduiken.
Toch komt,zoals boven gesteld,in Andreus'eerste bundel, Waarom ,
daarom ,nog een min ofmeersterk opvoedendetendensnaarvoren,het

duidelijkstongetwijfeldinDehogehoed,waareenhogehoeddiesteeds
opschept over z'n waardigheid als hoofddekselvan de burgemeester,
dooreen ninke windstoothetwater in wordt gezwiept,watde dichter

doetbesluiten:'Dus leer maar van die hoge hoed datje wat minder
ble en moet'.Hoeweldeze more niets 8an duideli
jkheid te wensen
overlaat (ze wordt trouwens vanuit auctorieelstandpunt meegedeeld),
heeftzetoch nietdatzwaartillendekarakteruitde traditie.Dehele jcène

bezitzekervoorhetkind ietslachwekkends.Hetlachenmetongelukjes
vaneen ander(vallenoverbananeschillen,stappen in eenem merwater,

zijnhoed ofparaplu doorde wind verliezen)iseen vandebelangri
jkste
bestanddelenvandehumorvanjongekinderen.Hetplotse'dus'aanhet
einde heeftin deze contextdan ook eerdereen vreem dcontrasterend dan

versterkend effect.Ookderegels'Hi
jkniptejuisteenlintjedoor,/want
daarzijn burgemeesters voor'vallen in ditluchtige kaderte situeren,
hoewelditprikje wellichtvooralbijvolwassenen zalaankomen.(Ditis
trouwens iets wat Andreus welmeer doet,hetis een van de factoren

waardoorzi
jn kinderverzen ook volwassen lezersaanspreken.)Hoewel
doordezevefrissendehumorhetgeheeldichterbi
jhetkindkomt,bli
jft
hetzo datin ditgedichthetlesjeop een erg directe wi
jze wordtnaar
voren gebracht.
Naast deze relativerende hum or heeft Andreus echter een efsciënter

techniek ontwikkeld om wathij hetkind wilmeegeven,in een meer
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kind-eigen vorm te dichten.In het klassieke moraliserende kindervers
nam op heteindedoorgaanseengezagdragendesguur,vader,de meester

of de dichter zelf het woord om metopgeheven wi
jsvinger hetkind
terechttewi
jzen oftebeleren(insommigegevallenlegdededichterdeze
slotregelsookin demond van hetkind zelf,wat(zoalsbi
jVan Alphen)
toteenzekerpedantkarakterleidt).Andreusnu laatde1esofdelevenswi
jsheid uitspreken dooreen sprekend dierofvoorwerp.HeteFectis
dubbel:demoraalwordtdichterbijhetkindgebracht(ook humorspeelt
hier meestalmee),maar meteen ook verder van de auteur,die zich
minder direct engageert. M aar laten we dit alles even illustreren met

enkelevoorbeelden (alleuitWaarom,daarom).Bijzonderspeelsentypisch is du b.v.De regenworm.Een reuzenluge regenworm slu t,bi
j
gebrek aan nattigheid,voortdurend indeknoop.Tenslotteraakthi
jvolledigdemoedkwijttot...hetineensbeginttestortregenen.Enderegenworm komtop hetidee:

hetgeenbewijst(...)
***

alzitje nog zo in de knopen,
blijfsteedsopdeontknopinghopen.
Erg grappig in dit verband is ook De papegaai.Een papegaaidie 'zo

mooienwi
jsenfraaialszelfsdeknapsteprofessoren'spreekt,kannooit
eszijn bek houden.In elk stadje,dorp ofgehuchtjekan men van zijn
redevoeringen genieten in de aard van:
Dames en H eren,uch,uch
ik wilmaar beweren,kuch,kuch,

zoalsik alzei,hum,hum,ja,ja,
enzovoorten etcetera!

Maar op een dag wordt hethem toch teveel en voor zichzelf (en de

lezertjes)trekthi
jhetwi
jze besluit:
Dames en H eren,hum,hum ,
ik wilmaarbeweren,hum ,hum

datwieteveelpraat,zelfswijsenfraai,
dielijkt,hum,hum,op eenpapegaai!
Hum ,hum !

Jaja!

InHetboot
je tenslottekomteen eigenwijsbootjedatin z'n eentjewou
gaan varen,na storm en tegenwind tothetinzicht:
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ik will matroos, l stuurman,lkapitein,

wanthoezeerhetmespi
jt,
jekuntnietalti
jd,
nee,jekuntnietaltijdinjeeentjezijn!

Laathetkind zichzelfzijn
ln zi
jn eerste bundelbli
jktook alAndreus'hechte solidariteitmethet
kind,m ethetreële,springlevende kind dan wel,en nietmetdie kleine

volwassene zoals wij grote mensen die soms zo graag zouden zien.
Beetje bijbeetje kunnen weaan dehand van devierbundelshetbeeld
opbouwen van hetkind zoalsAndreushetziet,een kind datbesteenslui

ofboosmagzi
jn,datnietsteedsi
jverigmoetwezen,datlawaaimaakten
somsonhandig is.Doorde versjesheen merken we ook in diezin een
groeiende,min ofmeer expliciete anti-moraal,van H etIand zonderlaI1'
Jl/naarH etH errie eiland.

UitWaarom,daarom citeerden we alhetvolledigeLiedje van deIuie
w'ddk,datnog vooralin despeelse,bi
jnanonsensicale sfeerte situeren
valt.InHetmeisjedatop haargevoelzong NàaltAndreusdesolidariteit
nauwer aan. Soms zingt het meisje over lieve,vrolijke dingen,dan
voelen alle mensen zich 'aangedaan',maar som s zingtze over boze en
griezelige zaken,dan wordtiedereen bang:

Maar'tmeisje zei:
'Somsben ik blij,
maar som s ook niet,

dan klinktmi
jn lied
een beetjeraar,
een beetje naar,
maar datis ook de bedoeling,

omdatik altijd weer
alleen op mi
jn gevoelzing'.

Hierwordtalietsduideli
jk van watook verderde kern van Andreus'
houding tegenoverhetkind zalbli
jken,een standpuntdatwe zouden
kunnen verwoorden als:laathetkind zichzelf,laathetechtkind zi
jn.
Andreusveroordeeltniet,hi
jlaathetkind zijnmaarvrijheid.Wanneer
Sjaantjezich methaarnieuwe zonnebrilvan de anderekinderen afzondertom urenlang stiltezitten,roepen haarmakkertjeswel:
Hé,Sjaantje,hé
speeljenietmee?
Zi
jn wejou opeenste min?
Zieje allesdonkerin?
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Maarechtverwi
jtendoenzeniet.En wanneerSjaantjesbrilaanstukken
valtbijhetbukken,ishun reactie:
Hé,Sjaantje,hé,
speelnou maarweer mee
en hou op m etdatgegrien;
d'r was toch geen zon te zien.

Hetsterkste schaartAndreuszich aandezi
jdevan hetkind inHetIand
zonder lawaai,waariedereen op zi
jn tenen rondlooptmet steeds de
vinger op de mond.
En alle kindren van ditland,
die zien zo bleek,zedoen zo stil.

'tIs voordie kindren ongezond :

alti
jd dievingerop demond:

Hetlijktwelofzeziekzi
jnwant

Sssst,sssst,sssst.

nooitgeefteréén een ninke gil.

Uit De rommeltuin lichten we twee gedichten die in deze context te

situeren zi
jn.In Geloofje 'tnietwordtallesop hethumoristische vlA
geheven.Drie strofen lang houdthetkind vol,iedere morgen kwiek uit

bed te springen om na watochtendgymnastiek en een i
jskoudedouche
metnogzeeën vanti
jd aan hetontbijttekunnen beginnen,tot:
Wat?Geloofje'tniet9
.Nou,goed.
alsje hetdan weten moet:

lekkerwarm in m 'n bed!N ee kom ,
'k draaime nog maar even om .

's morgens kreun ik :ö,die wekker!
öööh,ik 1ig hiernog zo lekker,

MindergrappigenzonderomwegengaatheteraantoeinDe <eeJVrolqk
Automaat,waarieder- mitshetinstoppen van een kwartje- viaeen
machinedeheledagvrolijk wordt...
Waarom ik dan zo kribbig ki
jk?
Ikbenvandaaggeenkwartjerijk
en trouwens:ik vind 'twelzo 5jn
om a1sikkribbigbenkribbigtezi
jn.
In hetzelfde genre,en wellichtnog krasser,kunnen we Geen zin uitDe

fontein in de buitenw#k situeren (invloed van Annie M .G.Schmidtmet
o.a.Ikben Iekkerstoutuithetgeli
jknamigebundeltjevan 1955heefthier
misschien welmeegespeeld):

J.Van CoWielKinderpoëzie van H ansAndreus

Ik wou,ik wou,ik wou,
ik weetnietwatik wou,
ik weetnietwatik zou,
ik weetnietwatik m oet,
nietdat'terietstoedoet,
wantik heb geen zin,geen zin,
nergens,nergensin,
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ik hang alleen maar
overalrond en zeuren ze van :

Watwiljedan?
dan zeg ik:Je vervelen
en niksniksniksnikswillen
is ook weleens gezond.

ln deze bundelDefontein in dehl/f/ealvtjk komtertrouwens nog een
nieuwedimensie explicietbi
j.In enkele gedichten contrasteertAndreus
een huidige oftoekomstigevolwassenenwereld metdie van de kinderen,
waardoorhetsolidariteitsgevoelvanzelfsprekend nog hechterwordt.In

De helikopterbedenkteen hefschroefvliegtuig bi
jzichzelfdathettoch
welpraktisch zou zi
jn alsalle mensen 'voorhun werk,plezier,gemak'
een helikopertjeklaarhadden staan op hun dak,want:
Datverminderde sterk hetaardse verkeer
en in de straten daar speelden de kinderen weer.

(Merken we terloops op datook hier parallellen te vinden zijn met
SchmidtviaTrap is weggewaaid uitOp visite:# dereus,1956.)
Ook De ingebouwde chronometer is een aardig voorbeeld in deze aard

(een ingebouwde chronometerwaardoormannen en vrouwen nu nooit
meertevroeg oftelaatkomen,werkt'nietbi
jpersonen onderzomin of
meerdeveertienjaar'en,zovoegtdedichterernogaan toe,'datis,vind
ik,ook maar beter').Maar het mooiste en tevens meestvérgaande
staaltjevanAndreus''kinderschap'vormttochwel:Eenboom datiseen
prachtig ding,watik nietnalaten kan hierin zijngeheelteciteren:
Een boom is een prachtig ding,

hi
jstaatgewoon waarhijstaat,
doet nietaan grotemensenpraat
en roept nooit:Grote stom meling !

wanneerjeietsmisschien nietweet
ofalti
jd allesweervergeet
htjkniktmaarliever:'tIswe1goed,
en zegtnooitwatjedoen oflaten moet.
Dus zou 'ter ooiteen keer van komen
datgrote m ensen plotseling
veranderen in bomen
doorde wind gewiegd,gesust,
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nou,datwas dan een prachtig ding,
dan hadden alle kinderen rust.

Deze ingesteldheid die we doorde bundels heen a.h.w .metsteeds toenemendekrachtkonden volgen,vindttenslotte nog een laatste climax in

'tHerrieeiland uitKinderversjes (ook weermetmogeli
jke invloed van
Schm idt,cfr.o.a.H etStoute Kinderen Huis uitD e spin Sebastiaan,

1951).Opdateiland mogenallekinderenlawaaimaken,dansenen springen zoveelzewillen,'hunvadersen hun moedersvinden 'tprachtig,/die
glimlachen en luisteren aandachtig'.

Vernieuwde them atiek
H etverzetvan HansAndreusrichtzich nietalleentegen de verouderde
moraal,tegen de traditionele opvoedingspatronen,m aar intern binnen
hetgebied van de kinderverzen ook tegen de som s tot vervelens toe

herhaaldethematiekofmotieven ingedichten voorkinderen.Dergeli
jke
reactiemagongetwijfeldhoogstmerkwaardigwordengenoemd.Zoheet
eenvanzijnversjesGeenversjesoverregen (uitDefonteinindebuitenwi
jk).
Een versje overregen
kom jenogaldikwi
jlstegen.
Regen die spetterten regen die spat,

datzegtzo gemakkeli
jk en dat
geeftook algauw die regensfeer

in een liefzachtregentje van woorden weer
M aar we hebben nu aleen week of wat
geen nattigheid gehad.

dusdaarom m aareensgezwegen
overdie regen.

InDe versierendem ieren,waaruitik boven reedsciteerde,willen mieren
hun nestversieren,maar de verschrikte koningin roeptze totde orde;
immers:

zoli
jkt'tofwi
jmieren
feestwillen gaan vieren
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in plaatsvan altijd hard te werken
van 's morgensvroeg tot's avonds laat

zoals 't in alle boeken staat
wanneer 'tovermieren gaat!

M erkwaardig is ook Andreus'verweer tegen actuele mistoestanden als

milieuvervuiling,verstedelijking enz...Op ditvlak iszi
jn inbrengzeker
vernieuwendentrouwensvrijuniekindeNederlandstaligekinderpoëzie.
Nooitechterishijhard in zi
jn kritiek;ook hierbewaarthi
jeen zekere
afstandelijkheid door een tikkeltje humor,watironie,een understatement.Somsplaatsthi
jde 'stekenonderwater'letterlijktussenhaakjes.
A1s ieder druk en bezig heer

eenvisjewasinderivier
(weléén meteen zuiveringsinstallatie),-

hijzwom ervolplezieren gratie
en wasaldiegedachten kwi
jt
aan drukte en aan bezigheid.

(uit:Defonteininde/?/
zï/t,aI$'#k?.

HetzelfdeprocédéontmoetenweookinDekrinkels(uit:Derommeltuin)

overeen heelklein volkjedatje 'somstoevallig eenshoort/(op eendag
als'tverkeernietzo héélergstoortl'ofinDefonteinindebuitenwiikuit
degelijknamige bundel,waarde mensen zich dank zi
jde sierlijk spettende waterbogen een beetje ri
jk voelen 'ook zonderveelgeld (want
V een2 nan huur/moeten zezich blauw betzen:/wonen isduur).
Nietlanger tussen haakjes,maar welook over hetprobleem van de
watervervuiling vinden we een uitspraak in Dereiger(uit:Kinderversjes),waardeprachtigbeschreven vogelurenlangVergeefseenVisjeprobeertte vangen...
in ons om te huilen

alti
jd nog zo vuile
water...

Hetvaltmoeili
jkAndreuseengeëngageerdauteurtenoemen.Ookinzi
jn
poëzie voorvolwassenen is hijdattrouwens- in tegenstelling totde
meeste experimentelen - nooitechtgeweest.Hi
jiseerderiemand die
zichvoortdurendverwondtaan descherpekanten van demaatschappij.
Hij sni
jdtzich pi
jnli
jk in de vingers,maar geeft nietrechtstreeks de
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indruk datzijn handen echtjeuken.Zi
jn verzen zijn geen directe oproepen totactie,totverzet.Vanop een zekere afstand raken ze de pro-

blemen aan,roepenzevragen op,zettenze- vaakdooreenkinderlijkonschuldige visie - ons volwassenen aan het denken.De retorische

vragen in ditsoortgedichten zijn in ditverband opvallend.Zo in De
komeetvan Halley (uit:Defontein indebuitenwiik):
M aar watvindt nou zo'n komeet

'tlsdaar vooruitgegaan ?

a1sdieop zi
jn beurtdeaardeziet
Ofjuistniet?
en hi
jki
jktdeboelhierweereensaan?

ofin Hetoude huisje (uit:Kinderversjes),waar een 'schilderachtig'
huisje voor de oprukkende stad moetverdwijnen. Meteen ironische

ondertoon schri
jftAndreus:
W antde mensen m oeten wonen
en ze m oeten ergens heen

en watisdan één oud huisje
datmeer klimop is dan steen?

Hetknusse,gezelligehuisje draagttrouwensAndreus'bijzondere zorg
weg.lnelkebundelvinden weéén ofmeerversjesdiezichafzettentegen
denietsontziende hoogbouw en een warm pleidooihouden voorde oude

mensvriendelijke woonst. ln het dorp 'zestienhuizen' moet het a1leroudstehuisgesloopt.Degemeenteraad zitmetdezaak verveeld,want
hoe zalhun dorp nu gaan heten?Tenslotte besluiten ze totde bouw van

een nieuwe nat.En metzi
jn typische ironie laatde dichterde dorpsmensen besluiten:'Lelijk,datbeton en glas/maarallesblijftin naam
zoalshetwas!'(uit:Waarom,daarom).InM oedertjeMieneke(uit:De
rommeltuin) drukthet oude vrouwtje haar liefde uit voor haar vertrouwdehuisje:'wemégenelkaar- endaargaathetom'.Zi
jhoeft'geen
moderne veertienhoog-iat!'.

In Wonen (uit:Defontein in de buitenwl
jk)formuleertAndreus zijn
houdingtegenoverdebehuizingsproblematiek in wens-vorm :'k wou dat

iedereenkonwonen/ineenhuis/waarinjewerkelijkkonwonen'.Nuzit
menigeen 'in z'n hokje/als'n triestaapjeop 'n stokje'.InOverloop te
koop uitdezelfde bundelbiedteenjongetje deoude overloop die hem
'zo'n lekkerrustig gevoel'biedt,te koop aan,hethelehuiswordtim mers

gesloopten hijmoetnaareennieuweiat.Dekritiek ishiergereduceerd
tot een eenvoudige constatering, het stemmingsbeeld primeert. Een

soortgeli
jketechniektrelen weaaninHetbosuitDerommeltuin,waar
hetantennen-bosen hetgroene bomenbostegenokerelkaar worden ge-

steld.Alleen uitde opeenstapeling van negatieve termen ('nooiteens
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groen,rare,kale staken,netzo kaal,eindeloos groot')kan Andreus'
positielgeleid worden.UitKinderversjeshebik reedsHetoudehuisje
vermeld.ln Zomerstad uitdezelfde bundelwordtde druk van de stad

vanbetonmet'blokken stenenindezon/blokken,blokkenaanjebenen'
de ik-dichter teveel,hi
j 'willopen npnr hetgroene /land voorbi
j de
horizon'.Hier,evenals in Wonen,is hetcontrasthetmeestaccuutverwoord.
Erisbovendien een verscherping in verwoording merkbaarin de opeen-

volgende bundels.MaarAndreus'visie op de maatschappij methaar
problemen is helemaalnietuitzichtloos,nietzwartpessimistisch.Ditis

trouwens,geziendegerichtheidopkinderen,ookmaarbest.Zohoudthi
j
hetkindbi
jdehandofhoudthi
jheteen handbovenhethoofddoorook
in hetkleineofbli
jkbaargewone een tikkeltjehoop,watverzachtingte
zien (zieDefontein in de buitenwl
jk)ofdoordewerkeli
jkheid poëtisch
om tebuigenzoalsinHetruisenvan dezee(indezelfdebundel)waarhet
verre geraas van de snelweg door hetkind meteen eindeloze golfslag
vergeleken wordt.

Vernieuwde vorm
Tenslotte vernieuwt Hans Andreus ook de traditionele, vastgeroeste

vorm van hetkindervers,hoewelzi
jn inbreng hierminderopvallend is.
Hi
jbli
jftvoorhetgrootstedeeltraditioneelwatrijm (meestalgepaard),
versbouw (meestaltwee-ofvierregelige strofen)en metrum (overwegend

jambisch)betreft.Toch is er,ook op deze drie punten,een evolutie
merkbaar.Hetrijm wordtnade eerstebundelallosser,minderin een
vastschema gebmikt;frequenterwordthetklinkeMjm nnngewend.Mnnr
hetbli
jven uitzonderingen.In de versvorm valtminderverandering te
bespeuren.De belangrijkste evolutie vertoonthetmetrum.In deeerste
bundelhebbennogbijnaalleversjeseen sterkemetrischeinslag(typisch
voorhetklassiekekindervers)enmeerdandehelftvandegedichtjeszi
jn
haastzuiverjambisch.Indelaatstebundelzijndergelijkeverzenop één
handtetellen.Ertekentzich dusweleenontwikkelingafnaareenvrijer
vers,datdichterbijdespreektaalstaat.Typerend ishierhetsporadisch
schHjven-zois-je-het-uitspreekt; 'pliesie' (voor politie), 'dat lachen
mostnietmagge!','hoedik ik wor' 'dee' 'gerejen'enz...
Belangri
jkerdandezeevolutieiswellichtdevariatiediededichterinzijn
vorm aanwendt.Hoewelbepaalde procédésweloverwegen,houdtAn-

dreus zich geenszins nan enkele bem rkte schema's.Zo wisselthi
j het
overwegendjambisch versin detweedebundelafmeteen grootaantal
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trocheïscheverzen,ofschreefhijookverzen metdrie-,zes-ofachtregelige strofen (ofcombinatieshiervan).Andreusweetzich binnen debeperktevorm vanhetdoordetijdgegroeideklassiekekinderrijm metvaak
verbazingwekkend gem ak te bewegen.Typischeformelekenm erken van
verzen voor kinderen als herhaling,parallellie,contrast, opsom ming,

klanknabootsing,alliteratieenz.integreerthi
jop kunstvollewi
jzeinzijn
poëzie.

Zijnmeesterschapalsdichtermanifesteertzichechterookinhetinlassen
van voorkinderverzen ongewone en vaak verrassende technische 'kne-

pen'alsdubbelri
jm,vaakmethumoristischeffect:'Ach,wasik maareen
dromedaris/daaréénbultheelwatminderzwaaris'(De Kameelende
dromedaris,uit:Kinderversjes);functioneelenjambement:'enkeldoor
datprachtig puur/spelvan toch nietveelmeer/dan een paardansende

waterstralen'(Defontein in debuitenwqkl;slagdjm,gecombineerd met
enjambementen:'Daarzaten ze en kwaakten dat/zo'n woonbootbest
ietsaardigshad/maardatjewelzorustigzat/5jn opeenwaterlelieblad'
(De woonbootuit:Waarom,daarom);neologismen ('een mopperpot',
'knalpotteren','zwemmerig weer');origineelwoordspel;'een aap op

schooliseigenli
jk maarapekool','hennigalseen hen';chiasme,synecdoche en vergeli
jking.Waarvergelijkingen op zich alzeldzaam zijn in
verzenvoorkinderenishetvergeli
jkenmetzakenuitdemoderneleefwereld bij Andreus echténig:'daar schuimen witte koppen alsof een
reuzemixerdaar/deboelstaatoptekloppen'(H etIiedvandestormwind
uit:Kinderversjes).
Metditalleskunnen we toch besluiten datdekinderverzen van Andreus

in vele opzichten binnen de kinderpoëzie nieuwe mogelijkheden
schiepen.Inhoudeli
jk wees hij doorde hekeling van een verouderde
moraalen van afgezaagde themata een andere weg dan die van de tradi-

tie.Zelfzette hi
j op die weg nieuwe stappen door hetmeegeven van
andere waarden in een andere vorm en doorhetbehandelen van nieuwe

thema'suitde eigenti
jdse leefwereld,een wereld diehijtrouwensniet
zelden m eteen milde ironie of een onderhuidse kritische opmerking op
de korrel nam . Ook form eel m ag het belang van Hans Andreus niet

worden onderschat.Zijn dichterli
jke natuursteeg torenhoog uitboven
hetgeri
jmeluitvroegertijdenen schiepnieuwekansenvoordetoekomst
in hetlanceren van enkele eerste pogingen om hetkinderversuiteen eng

keursli
jftebevrijden.Hetisdan ook ergjammerdat- zoalseen door
mijgehouden enquête in 180basisschoolklassen in Vlu nderen uitwees
zijn bundeltjesop onze scholen nog zo goed a1sonbekend zijn...
-

l$LI;
'
Brandverzekeringen
Verm+nngsorxH nemingttxxebten*

c* um- 0394
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G m brich :
gevoelvoor orde

houden.Eenpaarli
jnen,eenbepaalde
lichtvalen een beperktaantalkleuren

warenalgenoegom bi
jdetoeschouwer

hetbeeldvaneenheellandschap opte

Negentienj> rnahetverschi
jnenvan roepen;een landschap dathi
jinzi
jn
het baanbrekende werk Art and IIIusionlverm stGom bdch onsopnieuw
meteenbelangrijkeenimposante studie:TheSenseofOrder,A Studyinthe

eigen waarneming zelf actief constm eerde en dat toch een even na-

tuurqetrouweindrukmuktealsdegedetallleerd weergegevenlandschappen

PsychologyofDecorativeArtl,datmag uitdepeHodevanderepresentatie,van

gelden alsvoortzetting van,maarook Renaissance tot Impressionisme.Art
alsaanvullingop,heteerderewerk.In and Illusion waseen studiewaadn op

Artand Illusion hield hi
jzich vooral heldereeneenduidigewi
jzewerdtoe-

bezig metde kunst als representatie, gewerktnaarde eindconclusie:datde
metde manieren waarop m en in de ge- representat
iegeennatuurlijk,maareen
schiedenis heeft geprobeerd de wer- dui
delijkontwikkeldenaanjeleerdfekelijkheid zo 'echt'mogelijk uitte nomeen is,en dat de basls van dat
beelden.De hoogtepunten lagen daar- leerprocesnietalleen gevonden wordt
bi
j volgens GombHch in de Griekse inhetm eesterschap vandehand,maar

Oudheid en de Renaissance (de ont- ook in datvan hetoog,in de ontwikdekking van het perspectieg. M > r keling van de visuele vu M igheden van
daarna zocht de kunst haar verdere kunstenaar en beschouwer.
ontwikkeling eerderin de richting van M > r de beeldende kunstisnietalleen
deillusie ;hetgingerhaarnu nietm eer representatie,werd Gom bHch na het

zozeerom dewerkeli
jkheidgetrouw te verschijnenvanArtandlllusiontegenkopiëren,alswelom een illusie van die geworpen,enhetispreciesop di
tbewerkeli
jkheid te geven, met ge- zwu rdathi
jin zi
jnJongstewerk antbm ikmaking van de listen en lagen woordwilgeven.InTheSenseofOrder
waarmee de menselijke perceptie kan g> thetnietmeerom hetprobleem van
worden verleid of voor de gek ge- de representatie, maar om een complem entair fenomeen :datvan hetornam ent,de decoratie of,zoals Gom-

bHchhetzelfbi
jvoorkeurnoemt,het

1.E.H. Gombdch,Artand Illusion.A patroon (
pattern). De kunst-als-orStudy i
n thePsfchology ofPictorialRep- namentis overalterug te vinden:als
resentation,Phmdon Wess,Londen,1* 0; patroon in w eefsels en textiel, in

Nederlandse vertaling: E.H . GrombHch,
telpagina's,inde
Kunsten illusie.De psychologie van het boekgravuresenoqti
jstenvanschildenjen;opfaçades,in
beeldend weergeven. De Haan, Zeist/ li
Standaard Boekhandel,Antwerpen,1< . frontonsen kapitelen,lnm odeontwer-

ngvanmeubilairen
2.E.H.GombHch,TheSenseofOrder.A ?enendevormgevi
StudyofthePsychologyofDecorativeArt, lnteri
eurs. Die aljemeenheid werkt
Phidon W ess,Londen,1X 9.

oveHgensnietin zi
ln voordeel;hetor-
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nament trekt geen M ndacht,het doet
geen appèl op de centdpetale beschouwing,zoals de kunst van de representatie,maar vormt V een œ n be-
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bHchdM rbijhanteed en dat2 dx rde

ondertitelvan hetboek wordtaangege-

ven:A Study,inthePsychologyofDecorative Art. In de hedendaagse

jndiverseHchtingente
geleidingsverschijnsel.Hetisop een kunsttheoriezi
dergeli
jkemanierinhetdageli
jksleven onderscheiden: kunstsociolo/e, seaanwezig datons voortdurend contact mantiek,formele esthetiek en kunsterm ee onsblind maaktvoorde inge- psychol
oée.Van de lMtste Hchting is
jantevedegenwoornieuzewijze waarop hetornamentis GombHcheenbril

ontworpen en waarop hetbinnen het diger.Demeestestudiesdieopditmogeheel is ingepastJeen charme die m entaan hetornam enten aan de or-

echterdesteduideli
lkerwordtwanneer
We hetornamenteenm aalbewust en
metopen oog tegemoettreden.
HetisvooralM ndezealgemeenheiden
aan dita-substantiële karaktervan het

namentelekunstwordengewi
jd,werken volgens de formele,of hoogstens

de symbolische, benadeHngswi
jze.
Gom brich daarentegen tracht, uit-

gu ndevanzi
jntheorievande visuele

ornament te wi
jten dat de meeste waarnem ing, te komen tot een psykunstgeschiedenissenen-beschouwin- chol
ogische analyse, zonder durbi
j
gennauwelijksaandachthebbenvoor ovedgensdeanderebenadeingen, te
de decoraieve kunst(ofbeter:hetor- wijzen.Hetgaathem erechternietom
nem enteleaspectdatinelkevorm van

de interne relaties tussen de verschil-

beeldende kunstaanwezig is).Toch is lende elementen van hetornamentte
een dergeli
jkelacune in de20e eeuw onderzoeken,zoalsdeformeleanalyse

moeili
jknoggoedtepraten.Wantniet doet,oftetrachtendebetekenissenvan

alleen isde beeldendekunstin prehis- die elementen te achterhzen,zozs de

torische tijden voortgekomen uithet symbolische en semantische benadetekenen vanabstractepatronen3,m> r

nngenwillen,maarom dezeelementen

li
jktkunstdaartoe in onze tijd weer in relatie te brengen met onze pertemgtekeren.Debeeldendekunstldkt ceptie,metonze wijze van zien en
heden ten dage,althansin h> rmeest waarnemen.Hi
jprobeed erachterte
belangrijkestromingen,immerseerder komen hoe die elementen in en door

onze perceptie m et elku r in verband
intentie dan aan de wiltotuitbeelding, worden gebracht, ze at daain tenstot representatie. Een herwu rdeling lotte een orde kan oplichten.
van de decoratievekunst,dekunst-alsornament,is dus hoog opportuun,en Volgens Gombrich is de wu rneming
daaru n heeftGombdch inzi
jnnieuwe nieteenpassieveinstantiedienietsanboekeenbelangdjkebi
jdragegeleverd. dersdoetdan de gegevens van de zinInteressant is het werk echter nietal- tuigeninontvangsttenem en;dewu rleen vanwegehetonde- eo ,mnnrook nemingconstrueertzelfgrotere gehevanwege het gezichtspunt dat Gom- len,opgrondvandeelementendiehu r
doorde zintuigen worden M ngereikt.
W anneerdateenrepresentatievevoorte beantwoorden aan een ornamentele

3.Zieo.a.A.Leroi-Gourhan:zegesteet

stelling betreft (een landschaqsschil-

jvoorbeeld),worden dle elela Parole,Albin Michel,V s, 1- en deij bi
1* 5.œ paleontoloogLeroi-Gourhantoont
hieHn M n dat de pre-histoische kunst in
eerste instantie abstractwas.M en tekende
of schilderde regematige patronen, bestunde uitlinen,punten ed.M uurschildeingen zs die van Lascaux en M tamira
vormenpaseenveellaterstadium,wu mnn
een langdudge ontwikkeling van vu rdigheden eq technieken voorafisgegu n.

mentengdntegreerd toteenbetekenis-

volgeheel,datverwi
jstnaareenrealiteitelders(eenlandschap);inhetgeval
van eenOrnamentprobeeë dewzarneming een interne orde te ontdekken -

eenordevansymmetdeofasïmmetie,
reyelmaat of afwisseling,rltmiek of
antmiek,gelijkenisofverschil.Zoals
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Streven/maart

hetmuzikaalgehooralleafzonderli
jke li
jkerti
jd weerproblemen zouden opnoten 'vasthoudt' tot het daaruiteen roepen.H etboek vormteerdereenultm elodiek kan contrueren,zo g> took gebreideen hoogsterudi
eteomschrijhetoog te werk m etde elementen van vingvladieproblematiekdandatheter
een visueelpatroon,totdatdaadn een eenantwoordopzouwi
llenzi
jn.Zoals
zekere ordeisaangebrachtofaan het Gombichaanheteindvanzi
jn voorlicht getreden.Dit sool constructies woord alzegt:'M y ambition hasbeen

zijn vergeli
jkbaarmethypothesesdie tooqenquestions,nottoclosethem'.
worden opgesteld en vervolgens met In dl
t opzetis hi
j vx rtreffeli
jk gehetobjectvergelekenom tezienofze slaagd.Voorwie nietenkelzoektnaar
voldoen.Hetzi
jnpo/ngentot'ontcij- kanten klare oplossingen en antwoorfeHng','leeswi
jzen'dieop hetobject denzalTheSenseofOrderdanookeen
wordenuitgeprobeerdenaln= rgelang
hetSUCCeSdaarvan Worden VerWorpen
ofbehouden.VolgensGom bHchbevat

uiterststimulerendelees-en,geziende

honderdenprachtigeillustraties,ki
jkervaring zijn;eenwurdiqevoolzet-

elkewurnemingsacteendergelijkcon- tingvan een nureedsklasslek x uvre.
structiefelementenookalvoordathet

betreFende objectin zi
jn totaliteitis
waargenom en isditproces van hypo-

Charo Cregoen GerGroot

theseenvergeli
jkingopganggekomen;
hetismodulatieprocesdatpasophoudt

wanneerinhetobjecteenbevredigende

ordeisontdekt.
Dethem atiek van hetboek isdaarmee
echternietalleenvantoepassingop de

Nobelprijsvoor de
Neo-Keynesiaan Jam es

mechanismendieinwerkingtredenbij Tobin
de ontci
jfering van ornamentale patronen doorde beschouwer,m aarook Integenstell
ingmetdeoorspronkeli
jke
op depsychologischem otievendieten Nobel
pdjzen (voor natuurkunde,
grondslag liggen aan de produktie er- scheikunde,geneeskunde,literatuuren
van. Deze beide interessegebieden voorde vrede),dateertde pri
jsvoor
worden in de diverse hoofdstukken in
verband gebrachtm etde verschillende
andete problemen die dit onderwerp
aankleven,zoalsde vraag n> rde oorsprong en geschiedenisvan de uiteen-

economiepasvan 1* 8.Hijisechter

even prestigieusen snancieelaantrek-

kelijk(1mil
joenZweedsekroon,d.w.z.
ca.8mil
joenBF.).Deprijswerdin1981
toegekend aan de Amerikaanse eCO-

lopendeornamentelestijlen,dekwestie noom JamesTobin (63),professoraan
van defunctie van hetornam enten de
betekenissen en sym boliek waarvan

hetdedrajerkanzi
jn.

de Yale University.De redactie vroeg
me een bondig overzicht van enkele
belangri
jkebijdragenvanTobin totde
econom ischewetenschap,evenz svan

A rde weldsheid vu hetonde- em en
hetgroteaantalthema'sdataandeorde zi
jn opvattingen inzakede prangende
komt,iserinTheSenseofOrdermin- econom ische vraagstukken van deze

dersprakevan eenduideli
jkegedach- tdd, werkloosheid en iniatie. Van

tenontwikkeling,alswelvan eenlaby- dnanlitkanikookTobinsvisiesitueren
dntachtige omzwerving die steeds tenopzichtevanenkelerelatiefrecente
weer op hetzelfde punt tem gkeert, alternatieve denkrichtingen in de mam>r intussen steeds Hjker wordt. cro-economie
W erd erinArtand Illusion een duide-

li
jke stelling geponeerd die op rechtli
jnige wi
jze werd ontwikkeld, The
sense of Order biedt geen welomschreven conclusiesdienietzelftege-

grootsteverdiensteligtongetwi
jfeldop
hetterrein vandemonetairetheorieen

@

politiek:veGjningen en aanvullinjen

2000 Antwerpen,

van deKeynesiaansevisiekaraktenseren Zi
J*n onderzoek terzake.

Centraalstaatzi
jnanalysevandnvraag
naargeld.VolgensKeyneskanerbi
jde
economischesubjecten,naastdegeld-

vraagne igvoortransactiedoeleinden,
een speculatieve vraag nar geld voorkom en wanneer een voldoende grote

Kcepoortbrug 4,

sti
jging van de rentevoet verwacht
wordt;inplutsvanobligatiesworden
danliquidlteitenaangehouden.BijTo-

bin wordt de vraag naar geld veel
ruimer gezien,als een onderdeel van
een algemene Yraag naar Yermogen :
geld is één van de mogeli
jke vermogensbestanddelen,naastsnanciëleac-

tiva(zoalstermi
jndeposito's,kasbons,
obligatiesen aandelen)en reëleactiva
(zoalshuizen en kapite goedereq).
De economische eenheden (gezlnnen

en ondernemingen) streven een optimale sam enstelling van hun verm ogen

na;zehoudenhierbi
jrekeningmethet

verwachterendementen hetrisico verbonden aan de diverse activa.Risico-

mi
jdendesubjectenzullen eengediver-

sz eerde portefeuille samenstellen,
waarvan een gedeelte uitgeld zalbe-

een unieke collectie boeken over architectuur, kunst, poezie, literatuur in een uniek kader

macro-economisch van aardl.Tobins

alle dagen van 11 tot 18u . - 's maandags gesloten

Hetwerk vanTobin bestri
jktdiverse
deelgebieden van de economische wetenschap,maarhetisvrijwelexclusief

(Kruispunt Lge Koepoortstraat, Klapdorp, Minderbroedersrui, St .-Paulusstraat)

BOEKENHUIS

Een Neo-Keynesiaanse
m onetaire
macro-econom ist
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staan.

Bezeportefeuille-ofvermogenstheorie
vormtook debasisvoorhettransmis-
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siem echanism e van de monetaire politiek :hierm ee wordtbedoeld hetgeheel
vanschakelslangswar demaatregelen
vanm onetairbeleidinvloeduitoefenen
op de reële economische activiteit

Streven/mnnrt

nomie.M aarook op hetgebied van de
zogenaamde reële m acro-economie

heefthi
jwaardevolwerkgepresteerd.

Twee thema's waarover Tobin uitvoerigheeftgepubliceerd.betreFenhet
(produktie en tewerkstelling). Het consumptiegedrag en deeconom ische
transmissieproces verloopt volgens groei.Alsvoorbeeld kunnenwedepoTobin alsvolgt.Een m onetaire impuls gingvermeldendiehi
j,samenmetW.
uitgaande van de centrale bank ver- Nordhaus,heeftondernomen om een
stoort het bereikte evenwicht in de maatst, vandeeconomischewelvnart

vermogensstructuur;een sti
jging van (measureofeconomicwefare:MEW)
de geldhoeveelheid b.v.2 zal een te op te stellen,als alternatiefvoor het
grootnnndeelvan hetgeld in detotze Natione W odukt.Erwordtuitgegaan

portefeuilleveroorzA en.Ineenpo/ng vandeci
jfersvanhetBa toNationaal

om hetevenwicht te herstellen zi de W e ukt,waaropdaneenaantalbewervraag nar andere vermogenscompo- kingen worden uitgevoerd:herschiknenten toenemen.De koersen,ofde ki
ng van sommige comqonenten en
prijzen,vandezeactivazullendanook toevoeging van enkeleposltieveennesti
jgen (wateen dzing van hetren- gatieve correctieposten,o.m .watbedementimpliceert).Uiteindeli
jkzullen treftdeschadeveroorzaaktennhetmiook de nnndelenkoersen de hoogte in- lieu(- )endetoenamevandehoeveelgnln;hierdoor neemtde verhouding heidvri
jetijd (+).Zoverklgtmenin
toe tussen de marktww de van de on- plu tsvan een pre uktidndicator(het
dernem ingen endevervangingswar de BNP) een maatstaf voor de convan dekapite goederen van deze on- sumptie.Opgondvandevermeldebedernemingen. Deze verhouding, die rekeningen zpn de auteurstotde conTobin de q-ratio noemt,is een belang- clusie gekom en datde groei van de

rikgegeven,aangezienzevolgenshem

de grootte van de investeingsvraag

welvaartin de Verenigde Staten,tijdensdeperiode 1A 9-1% 5,slechtsde

determineert/deze vmag is,op haar helftzouhebbenbedragenvanwatgeYul,van bljzonderebetekenisvoor suggereerdwordtdoordetoenamevan
hetglobie vraag- en produktieniveau hetNationaz D odukt.
in de econom ie.
lletinteressantste l
ijken onsechterde
Deze,doorTobin qereiiseerde,inte- opvattingen van Tobin inzake werkgratie van de snanclële m arkten in het loosheid en inqatie en het OVerKeynesinnnse m onetire en reële sys- heidsbeleid terzake.
teem , betekent voor het oorspron- W atdewerkloosheidbetreftgaatTobin
kelijke Keynesiaanse model een be- niet akkoord met Keynes over de

lu gdjke nnnvulling en veMjking.De theoretische mogeli
jkh#id van eveninterdependentievan dediversemark- wichtbi
j ondertewerkstelling.W elis
tenkomtMerdoorduideli
jkertotuiting. Tobin van m ening dat de nnnpassingsmechanismen in depmkti
jk onvoldoendewerkzaam zdn,ze atzich
Io atie,werkl- heid en
situaties van aanhoudende werkloosstabësatiepolitiek
heid kunnenvoordoen.Detaakvan de
overheid bestaater du in,de optre-

Hetori/nelevanTobinsoeuvreligtbe- dende werkloosheid weg te werken.
slistin de sfeervan de monetaireeco- Tobiniseenovertuigdvoorstandervan
eenactiefoverheidsbeleidengelooftin
2 Doorb.v.overheidsfondsen in hu den de eFectiviteit van zowel de budvanpdvé economischeeenheden nnnteko- gettaireisde monetirepolitiek.
> n,kan decentralemonete eautodteitde
hx veelheidgeldinomloopdoentoenemen.

Ten opzichte van het infatieverschqnselzi
jn Tobinsopvattingen niet
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jevenweloveluigd te
onberoerd jebleven doordetheoreti- plutsenlijkthi
scheevolutleterzake.Indejarenzestig zijnvaneentendenstotacceleratievan
washeteconom ischbeleidindemeeste de iv atie.Tobin laater echter geen
landen gebaseerd op de zogennnmde twi
jfeloverbestaandathidesocizeen

Phillips-relatie.Deze,doorA.W .Phil- individuele kostvan de werkloosheid
lips,vastgestelderelatielegteenstabiel die ne igisom een eventuele versnelnejatiefverbandtussenhetwerkloos- lingvan deiv atie tevoorkomen en a
heldsniveau en de inqatiegru d:met forti
oriom eenvertragngteveroorza-

j
eenfotewerkoosheidstemteenlVe ken,veeltegrootacht.Vandnsrdathi
iv atle overeen,terwdleen geringe indehuidijeomstandijhedengekantis
werkloosheideensterkerepHjsstjging tegeneenlv atiebesta dingviaeendetotgevolg hed t. Op grond van deze iatoirepol
itiek.Hijverwachtdnnreninnation-unemplofmenttrade-off (,- tegen een gunstige/ectvan een inkoruillkandeoverheldbijhetuitstippelen menspolitiek die de vorm zou aannevanhnnreconomischbeleidkiezentus- men van richtli
jnen voor toegelaten
sendiversecombinatiesvan werkloos- loons-en inkomenssti
j/ngen,gekopheid en iv atie. De meeste (Keyne- qeldaansskalebeloningenresp.penasinnns-geïnspireerde) autoriteiten op- llsaties.
teerdenvooreenhoogtewerkstellingsniveau,datze dooreen soepeleenac-

tieve economische politiek @ne-tuning) meenden te kunnen rev seren: Tobin versusalternatieve
hiervoordiendewe1een zekere tolbe- m acro-econom ische
taidonderdevorm vaneenwathoger strom ingen

iv atieritme.JamesTobinwasti
jdens
een gedeeltevandeKennedy-yeriode
(1* 1-62):alslid van de Amenkennse
presidentlëleCEA (CouncilofEconomicAdvisers),nauw betrokkenbi
jhet
voerenvaneendergeli
jkbeleid.

Dehierboven geschetjtevisievanTo-

binop werkloosheid en iv atiewijkt

sterk afvan de monete stischeopvattingen terzake.
Tegen het einde van het decennium Demonetaristengeloveninhetbestaan
echter werd het geloof in de Phillips- van een 'natuurlqk werkloosheidsper-

relatie nnn het wankelen jebracht. centage' waarbij de arbeidsmarkt in
Tweefactoren speelden hierbp een ro1:
vooreerst, de formulering van een
aanti theoretische bezwaren door M .
Friedman en E.S.Phelps,vervolgens,

evenwicht is en alleen frictionele en

vrijwilligewerklozen voorkomen.Het
ligtnietbinnen de mogeldkheden van
de economische politiek,de werkloos-

defeiteli
jkeevolutievanwerkloosheid heid op een duurzamewi
jzebeneden
en iv atie die /ng afwi
jken van het het niveau van de natuurli
jke werkdoorPhilliysgeschetste verband.Uit loosheid te drukken,tenzi
jten koste

deze ontwlkkelingen resulteerde een van een steeds accelererende iv atie.
anderevisieop delruilproblem atiek: Verderverw erpen de monete sten de
ook neo-K eynesianen, zoals b.v. Fr. doeltrelendheid,zelfs op korte ter-

Modi/iani,begonnentegelovenineen mi
jn,vandebudgettairepolitiek.Te-

tendenstotinqatieacceleratiebeneden venskanten zi
j zich tegen e1k inkoeen bepe d werkloosheidspercentage mensbeleid.
(de zogennlmde non-accelerating in- Metbetrekkingtotde iniatiezijn de
Tation rate of unemployment. m onetaristenvanmeningdaterslechts
vooréén enkelniveau van werkloosNAIRU).
DehoudingvanTobininzA edetrade- heid ee: stabieliv atieritme geldt,n1.

oF mistwelwatduidelijkheid:soms voor de natuurli
jke werkloosheid.
geefthijdeindruknogsteedstegeloven Zoals reeds eerder aangestipt, vindt
in een lange-termi
jn lruil;op andere Tobin de N AIRU te hoog om socie
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aanvaardbaar te zi
jn.Tenslotte staan Een terechte keuze
de monetaristen,in tegenstelling m et
Tobin, aœ erig tegenover een activis-

toekenningvan deNobelpri
jsaan
tische economische politiek.Zijver- De
kiezen een vaste beleidsregel, met slechtséén enkele econoom impliceert
nam e een stabiele groeivan de geldhoeveelheid.
Een'tweedegolr vanm onetarism e,de
New classical macroeconom ics, gaat

datmen noodgedwongenaan eenaantal

waardevolle kandidaten voorbi
jgaat.
Bi
j afwezigheid van kwantitatieve
maatstavenishetevenwelonbegonnen

nog verder dan het oorspronkelijke werk om precies uit te maken of de

monetarism e.Uitgaande van de voor- haver wel naar hetm eest verdiensteonderstellingenvanmarktendiesteeds

inevenwichtzijnenvanrationeleverwachtingen3 bi
j de economische subjecten,wordtgeconcludeerd dat,zelfs
op korte termi
jn,een systematische
econom ischepolitiekgeeninvloedkan
uitoefenen op het produktie- en tewerkstellingsniveau. Tobin verwerpt
deze stelling, vooral omdat ze geen
verklaringkanbiedenvoordiversekarakteristieke elem enten van de con-

li
jkepaardisgegaan.
DebekroningvanTobin,juistvijfjaar
na zi
jn monetaristische opponent,
M ilton Friedm an,kan ovedgens best
verdedigd worden.N iet alleen heeft

TobinhetKeynesianismeverri
jktmet
originelebijdragenophetgebiedvande
m onetaire en Enanciële m acro-econo-

mie,maarook heefthi
jgezorgd VOOr

een voortdurendeconfrontatievan het
junctuurbeweging.
nesiaanse denken met diverse
Eenstromingdiezichrecenteli
jkinde Key
n
i
e
uwe,
alternatieve strom ingen.BoVerenigdeStatenjemanifesteerdheeft
en die een belangnlkeinvloed uitoefent vendi
en voldoen zijn geschriften aan
opdeom ciëleeconomischepolitiek,is hoge vaktechnische eisen.W e kunnen

desuqply-sideeconomics.Centraalin onsdan ook beslistaansluiten bi
j de
de visle van de aanbe economie staat uitspraak van W assily Leontief,
een vrijdrastischebelastingverlaging. nobelprijswinnaar 1973: 'Tobin re-

Daarvan worden een reeks positieve presents the best in me ern economic
electen verwachtop hetsparen en in- theory in the K eynesian mode'.
vesteren,op de groeien op de iv atie.
Samen m et vele andere econom isten
M arcelVan Geel
staatTobin erg sceptisch tegenoverde
vooropgestelde resultaten. Deze
theode berust,volgens Tobin,op een Gesela teerde biblie rafe
onvoldoende empirische basis en de
gesuggereerde e/ecten zouden sterk Essaysin Econom ics.Vol.1:M acroeconomics; Vol. 2:Consumption and
overtrokken zijn.
Stippen wetenslottenogaan datTobin, Econom etrics, North-Holland, Ambi
jonsweten,tegenovertweerecente sterda ,1W 1& 1W 5,526& 4% pp.;Is
denkrichtingen, geen (gepubliceerd) Growth Obsolete?inNBER,Economic
standpuntheeft injenomen:de 'on- Growth, Columbia U P, New York,
evenwichtseconomle' (disequilibrium 1972,pp. 1-79 (co-auteur W .Nordeconomics) en het Post-Keyne- haus);The New Economics One Desianisme,die beide teruggaan op het
Older, W inceton UP,Princeton,
oorspronkeli
jkewerkvanKeynesener c1ade
X 4,105pp.iH ow DeadisKeynes?in
een nieuwe interpretatie aan geven.
Econom ic Inquiry,okt. 1977,pp.4593 Verwachtingen worden 'rationeel'ge- 468.;The M onetaristCounter-Revolunoemd wanneerze 2le relevante bescMk- tion Today - An Appraisal,in Econobare informatie incorporeren.
mic Journal,m aart 1981,pp.29-42.
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DominiqueLecouh,L'ordreetlesjeux.Le

Filosose

positivisme Iogique en question, Grasset,
Paris,1981,348 pp.

W .R.deJongen W .A.dePater,FJa re#e-

HoewelhetfllososscheleveninFrankëk
van oudsher:jk en intensiefmag worden

nering totformele structuur,enige hoofd- genoemd, valt een zeker provincizisme

stukken uitde logica,Van Gorcum,Assen, dnxraan toch ook niette onteggen.Datis
1% 1,138 pp.,;.24,50.
voornameljkhetgevolgvaneenstevigont-

wikkeldetnocentrisme,datgeneigdisvëDeopzetvanditboeNewordtindeonder- we1alleswatvanelderskomtbivoorbaat
titelgoed weergegeven;hetgaathierinder- metenigneerbuigendwantrouwentebel d=d eerder om enigecapita selecta uitde

ken.Hetzz deeerstekeerin degeschiede-

lo/ca dan een systematische inleiding nisnietzdndathetFru sedenkenmeenteen
dn8n'n.Men leertgeen loésche systemen belangrijkedoorbraA teweegtehebbengehanteren,mnar welwordtmen vertrouwd

bmcht,om achterl teontdekkendatprecies

gemaAtmetdelo/schedenkwdzealszo- diezelfdeontdekkingeen halveeeuw eerder
danig,en we1indemeestruimezin van het alin Duitsland wasgednnn.

Welnu,zoergishetmethetlo/schPositisomsookdegrenzenvandezuiverelo/ca visme en zdn geesteskinderen,deanzytienworden,respectieveli
jkinhethoofdstuk sche slosose en de me erne wetenwoord.Dardoor overscha''dtdit boeo'e
overdedelnitieendeinterpretatie,ookenkele tu lfllosossche en hermeneutische
thema'smeegenomen.Demeesttechnische

schapstheorie nog nietgesteld,almag het

welopmerkeldk hetendatnamenzsWitt-

genstein,Popmren Feyerabend pas de

gedeeltenvanhetboekzdntevindeninhet lutstepnnrjnxrinFrankëkenigebekendeerste hoofdstuk,wnarin op zeer heldere heidbe/nnenteklgen.Eenontwikkeling
wi
jzewordtingegaan op zAenals'geldig- wu rop Dominique Lecoul metdit boek
heid','lo/scheredeneervormen',e.d.,enin heeftwillen inhaken.Hethoofdbestanddeel
het aanzienli
jk moeildkere slothoofdstuk ervan wordtgevormd dooreen Mstoische
(beide van de hand van W .R.de Jong), inleidingindeslososevandeWienerKreis,
wnnrindezebel ppennnndesyllo/stische gevolgd door twee uitgebxide hoofdstukenklassenlogicaaanschouwldk wordenge- kenoverPopperen W ittgenstein.Vooralde
mnnkt.Deme ernelo/cablk'
ftvëwelge- uiteenzetting over de tu lslosose van de
heelbuiten beschouwing;dw voor wordt laatste is d%rbj interessant. Lecoul
men verwezen nnxr de inleiding van de schetstWittgensteinenerzi
jdsalseensguur
Swarten Hubbeling die in dezelfde se:e is
verschenen.Samenvattend:een zeernuttig
boek vooriedereendiewilwetenwar hetin

die veeldie- r in de klassiek-slosossche
vmagstukkengdnteresseerd wasdan vaak,
vooralin de interpretatievan de Tractatus
de logicaeigenli
jk om gaat,zonderdirect doorde WienerKreis,wordtgesuggereerd.
getraind teworden in hetzelfoplossen van AnderzjdszouWi
ttgensteindetraditionele
formeel-logischeproblemen.
slosose,in zoverredezennnspraA doetop
absolute geldigheid en streeftnnareen toGerGroot te visie op de wereld,hebben opgeheven,
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doore1kdiscours,endusookhetslosossch

discours,tedoenopjnnnindeplumliteitvan

te spelen die ulternnrd elke tote -

auspraA ondere nt. Nogmazs: Wittgenstein wasvolgensLecoul welgevoelig
voor de behoefte nnn een totnnlslosose,

NOORDSTARFONDS

msnrzaggeenanderemogeNkheiddandie

MA.V.

(zozsdezevendestellingvandeTractatus
alaugeeft)in eenzwqgen tem iculeren.
IneenslothoofdstukprobeertLecoul (ooit
een leerling van Althusser) Meruitenige
conclusiestetrekken voorde marxistische

slosose.En hetishierdathi zich,nade

Steuntvooe urend
hetVlaam se KuRuurleven

wellicht weinig revolutione e mar min-

stenszakeWkeuiteenzettingvan deeerste

d;e hoofdstukken,enigszinsin hetbanze
verliest.W ant ook hetmr xisme,zoheet
het, dient zichzelf op grond van W ittgensteinslessentelerenverstnnnalséénvan
deladitionelevormenvanslosv e,eenon-

bereikbre (ofals alsbereiktvoorgesteld,

eenvalse)totaliteitsvisiewilden zdn.Ook

hetmarxismemoetzichduslerenherkennen
alséén van devele te spelen,wnsn'n elke
totziteitsnnnspraA oplost.Lecoul zegthet
mooier,mar dar komthetopneer.Dushet
einde van hetmarxisme?De lezerzou het

we1denken,alldktLecoud zelfnog niet
zovertewillen gaan.Hetdoetiniedergeval

U kunt
hleraan m eehelpen
d* r u
te Iaten vec ekeren

bIjde
Vlaam se

verzekerlngemaatx happlj

mdeljk overdreven nnn zoveelzwurge-

schutin stellinggebmchttezien voorzo'n
futieleeindconclusie.Watdàtbetreftheeft
hetFransedenkenvnnknogzeer,zeerveel
van hetAngelsA sische teleren.
Charo Crego
GerGroot
Ton Lemaire,HetVertoog overde Onge-

Wkheid vanJeandacquesRousseau,ofDe

Ambivalentie van de Vooruitgang,Ambo,
Ba- ,1* 0,303pp.,;.37,50.

De N oordstar
en Boerhaave

HetVertoogoverdeOngeldkheidbehoort
zekerniettotde meestbekendegescho en
vanRousseauenmeestz wordterin demonop v eën ook maar weinig nnndachtnsn
besteed.Toch betrefthethiervolgensTon
Lemaireeenwerkvanheteerstebelu g,niet

alleenvoorhetjuistverstnnnvanhetdenken
Van Rousseauzelf,mRlr00k Vooreen gne.
d

begripvandeheleme ernetvooralsx ize)
slosose.Metdezerelatiefuitvoerigestudie

Groot Brl/annlëlaan 121,
90* Gent

TeI.(e91)257515
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wilLemaireeenbddrageleverenaande're- mogeldk,zoalsderedacteuren terechtophabilitatie'vanditdeelsvergetenwerk.Aan merken,mnxrwilmenenigehelderheid bedehand vaneen uitvoerigesamenvattingen trachten rond dit toch 2 weinig overzichtekstu alyse en een doorwrocht com- telike onderwerp,du is een strak-conmentsnrl>thdzienwelkebetekenisditge- sistentebenaderingtoch verreteprefereren
sche t had binntn het totze oeuvre van boven deze bonte verzameling van invalsRousseau,en binnen hetdenken van zdn hoeken, waarvoor de ondelitel 'de ge-

p'welergwddsgetjd,maarookwatdeimportutieervan is schiedenisvaneenbegri
voor het hedend- se Elosofsche en so- noemd mag worden.Veeleerheeftmen te
cioloéschedenken.Vooraldatlaatstekomt maken meteen handvollosgestructureerde
uitvoerigaan deordein hettweededeelvan m ikelen van wisselend gehalte, w= van
het boek,wnsn'n Rousseau wordtgecon- vooraldebddragevanPeterWeslyoverde
fronteerd methetmarxistischedenkenende meteysica-kritiek van RudolfCarnap ende
hedendaagse sxiologie en antropolo/e. WienerKreisvermelding verdient.
Een studie die zeker zz voldoen nnn LeGerGroot
mairesintentie 'fllosofen en socize wetenschapm rsin Nederland teattenderenop het
belang van Rousseau'swerk.'
GerGroot Ge sdienst

C.A.vanPeursenenE.J.Petersma(red.),

Metafysica,degeschiedenisvaneenbegrip, Augustinus,Belndenissen, verte d door
Boom,Mepm l/Amsterdam,1981,1% pp., Gerard Wi
jdeveld,Athenaeum - PolA &
;.29,50.

van Gennep,Amsterdam,1981,4% pp.,;.
47,50.

De term 'metiysica'iswellichtéénvan de
meest raadselachtige in de hele slosose.

(lerard Wi
jdevelds vertzing van AugusWatdeeigenldkebetekenisvanhetbegip tinus' Confessiones verscheen voor het
ookis,voorvelenzalhetvoornameldkas- eerstin 1* 3.Hooggeprezengingdezeversociatiesoproepen met duisterheid,half- sielugeti
jddoorvoordeidezevertzing
mythischedenkpatronen en vreem dekron-

(die alleen aldeze eeuw doorviereerdere

kelpaden die slechtsvoor ingewijden be- pogingen wasvoorafgegnan).Na geruime
gaanbaarzi
jn.In die betekeniswordthet tddonvindbaartezdngeweest,ishetwerk
woord 'metlysisch'in hetdagelijkstaal- nuopnieuw,ineenvoortreFeli
jkverzorgde
gebruiktegenwoordigookvaA gehanteerd;
de redacteuren geven dnxrvan in hun inleiding een aantalgoede voorbeelden.Dit
boek is bedoeld om iets van die vreemde
klank van het begrip 'metlysica'weg te

uitgave,op demarktgebmcht.Hettaalge-

bruikvanGerard Wi
jdeveld,hoewelinzi
jn
neigngtoteenzekeregedragenheidweinig
actueeltenoemen,heeftde tussenliggende

twintigjaargoeddoorstaan.Levendigescè-

nes wisselen de meer plechtig gestemde
ovem einzingen metvoldoenderegelmaataf
om deaandachtvandelezervasttehouden,
ookvandielezer,diemethethiergebezigde
hetgebrekaanonderlingesamenhangtussen tnnleigen minderbekend is.Een metrecht
deverschillendem ikelendieindezebundel klassiek genoemde vertaling.

nemen en duidelijk te maken waarhetin
deze tak van slosose eigenli
jk om gaat.
Daarinismenechtermaarzeergedeeltelijk
geslaagdendatisvoornameli
jktewitenaan
zi
jn opgenomen.Sommige zi
jn historisch

vanaard,zoalsdeartikelenoverAristoteles
GerGroot
en Kant, andere systematisch, zoals die
over de relatie van de metafysica metde
sociale slosofie en de wetenschapsleer, W illem S. Duvekot,Jezus Messias.Hoe
weeranderezittendnnrzo'nbeetjetussenin. verstaan we dat?Kok,Kampen,1981,136
Nu zijn uiteraard beide benaderingswijzen pp..;.19,50.
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'Hetisdebedoeling van ditboekje- zo
lezenweinhetWoordvooraf(p.7)- om zo
duideldk en eenvoudig mogeldk deuiterst
belane kevraagtebehandelennaarJezus'
Messianiteit'.
Debehandeldestofiseenbeknoptereneen-

voudigerweergavevanwatdescM jverin
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hi
jhetboekvanDuvekotterhandneemt!!
Ook op anderepunten vind ik hetboekje
slordig.Zo verwijstDuvekotbj herhaling
nnnrtekstenuitQummn,degeschn'ftenvan
de Dode Zee.De geïnteresseerde leek -

v
oorwiehetboekjetochgeschrevenwilzi
jn
-

vindtechternergenseenverklo ngvanal

twee eerdere publikatiesheeftneergelegd:

diemerkwnnnligeA odinmnzsCD,1QH,
dedissertatieSee/iJezusZichzef voorde 1QSb,1QM,4Vlor,enz.Hethnd vu de
Messiasgehouden? (Assen,1972)en het lezerzalopwellenvanvreugdewanneerhi
j
dnarop voortbouwende Kunnen we Jezus ofzi
jleestdatJezusdoorMattheuszevenkennen?(Kampen,1X 7).Zoalsuitallege- mai metde titel'Zoon van David'wordt
noemdetitelsblijkt,cirkelthetvoortdurend genoemd(p.8*.Ki
jkjevoorallezekerheid
om de inmiddels beroemde (beruchte?) tochmaarevenindeconcordance,dantelje
kwestievan:dehistorischeJezusen deke- inelkgevalachtplaatsen!En warom - zo
rugmatische Ckistus.M .a.w.de onoplos- vraagik mi
jtenslotte, - brengtDuvekot
barevraagnnnr:hoeisJezusinwerkeldk- alleen de Griekse Sirach alsautoHteitnaar
heid geweesten watheeftde gelovige oer- voren,wanneerhetgaatom de positie van
gemeente van Hem gemaA t?
het koningschap ten opzichte van het
Hetalgemene,inleidendehoofdstukoverde priesterschap(p.48)?Juistopditpunthad

diverse vormen van exegese (pp. 9-26) eenverwi
jzingnaardeHebreeuwseSirach
mondtuitin de uitsprnnk vandeauteurdat (m.n.45:23-26en50:22-24)nietmogenontzi
jn methe e van exegetiseren hetduide- breken!Om korttegaan:eenboekewaarlijkstteomschrijvenisalseenhistodsch-po- aanmetnameopmethodischvlakhetne ige
sitievebenadering.lndeeropvolgendevijf op aan te merken is.
hoddstukken onderzoektDuvekotdu de
PancBeentjes.
verschillende titelsvan Jezus:M essias,De
Zoon des Mensen,Zoon van David,Zoon
van God,enz.Ik wilhetthansniethebben
overdeconclusiesdiemensamengevatkan
lezenoppp.99-103.Inplu tsdnnrvanzouik

JanLambrecht,Hl
jgaatvooronsuit.Jezus
volgen in het M arcusevangelie, Vlaamse

Bi
jbelstichting/Acco, Leuven, 1981, l36

willen wpzen op een munsinziensstruc- PP.,BF.210.
turelefoutinhetbetoogvandeschri
jver,die

een vootnnntallezersop een catastrofaal Dit werk over het M arcusevangelie verdwe spoor zou kunnen brengen.Hetbe- schdnttengepastetdde,inhetkadervande

treftzi
jnmaniervansprekenoverderelatie litur/scheB-cyclus(zondagsevangeliënuit
tussen Paulus en de Synoptici(Mattheûs, Marcus).Het behandeltde voorkeurtheMarcusen Lucas).Keerop keerlezenwe ma'svandeevangelist:bjhem staatdeidee
nlmeljkinDuvekotsgeschHftopmerkingen van de navolging centraal,Jezusvolgen is
als:'H ulus heeft zich dus m.i.duideldk Marcus'eigen geliefdeen vnnk benadrukte
aangeslotenbi
jdeverkondi/ngvandeSy- gedachte.Hetboek bevatzevenhoofdstukno
p
t
i
c
i
.
'
(
p.
5
7;cfr.p.78;p.1% ;p.108); ken.Na een inleidend hoofdstuk over de
'
...of
Paulusdeli
jnenvanuitdesynopticiop moeili
jkheidvanhetScho lezen,zoekthet
dejuistewi
jzeheeftdoorgetrokken'(p.107). tweede in een overzichtvan hetevangelie
nnnr M arcus'opzet en voornaamste oog-

Het komt mi
j voor dat hier pure ge- merk.Terillustratieenomschrijvingvande
schiedvervalsingwordtbedreven.Paulusis

gevonden hoofdgedachten ontleden devol-

histoischgezien helemaalnietseankeljk gende hoofdstukken een aantz tekstvandesynoptischeevangeliën om dedoe - gedeelten ofperikopen,waronderheelwat
eenvoudigeredendatbdnaalzdn bHeven zondagsevangeliënuitdeB-cyclus.Vierapreedswaren geschreven op hetmomentdat pendices achteraan - compositie, sugdeevangeliën werden samengesteld!Dele- gestiesvoorverderestudie,aanbevolenlite-

zerzi
jzichhiervanterdegebewust,wanneer ratuurenregster- verhogendebruikbaar-
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heid van hetboek.De benadering van het

twee delen (onder redactie van dr.F.W .

evangelie isdus vooralbi
jbeltheologisch: Grosheide,1935).Dezewerken zdnechter
meeraandachtvoorderodedraaddiedoor
hetevangelie gaatdan voorlosstnnnde ge-

uitverkochten bovendien in menig opzicht
verouderd.

gevens.Eenbi
jzonderreliëfwordtgeschon- Ingelukkigetegenstellingtotdejrenvöör
ken aan de actualiserende tendens van de de Tweede Wereldoorlog tekentzichthans
evangelisten aandetoepasbnnrheid van dit zulkeen matevan eensgezindheid indewe-

evangeliein de huidigeti
jd:wathield het tenschappeli
jke beoefening van hetbdbevolgenvan Jezusin,in Marcus'tjd,maar londerzoekaf,datdet4dri
'pljktvooreen
ook nu nog,voor ons? In een suggestief samenvattend werk dat de kerkeldke
nawoordkomtschri
jver,metbehulpvaneen scheidsli
jnen achter zich laatin een eeroudEngelsgebed,nogeenlaatstema2 terug

biedig luisteren nnnr de Heilige Schriften

opwatMarcusmetzi
jnevangeliebedoelde: zijngeschiedenis.
Dagaan dag,Heer,dag aandag,/Driedin- HetBl
jbelsHdndboek,datzichindeeerste
genik U vragen mag:/U kennen metmeer
helderheid,/U minnenmetmeerinnigheid,/
U volgen waaruw wegook leidt,/Dag aan
dag!

plu tsten doelsteltinformatie teverstrek-

ken aan de geïnteresseerde bdbellezer,
waarbij bovendien is uitgegaan van de
overtuigingdatde Sche tnietenkelnorm,

Inzijnvoorwoordhaddeauteurverklnnrd maarookproduktvan traditieis,zalin drie
hetalseen van zi
jn opgaven te zien,de delenverschijnen(1:DeWereldvandeBijgeïnteresseerde niet-specizist met de re-

bel; 11: Het Oude Testament; III: Het

sultaten van hetme ernebi
jbelonderzoek NieuweTestament).Wathetthansverschebekendtemaken.Naaronsoordeelishb'in nen deelIbetreft,reedseen oppervlA kige
dezeopgavegeslaagd.Maarzijnnietgeinge kennisname van hetgebe ene mnnktzonverdienstebestaatervooralin,onslu gsen
doordeteksten inlevend contacttehebben
gebrachtmetdekrachtigegeloofsvisieende
pastoralebewogenheid vandeoudsteonder
de evangelisten.

neklaar datwe te maken hebben met een
boek datzekerin hetvööronsliggend de-

J.-M .Tison

Nederlandse te gebied.Achtereenvolgens

cennium (wellichtlanger)de functie van
standnnrdwerk zalvervullen.Voorelk on-

derwerp iseenberoep gednnn op de (doorgaansreformatoische)specizisten in het

wordtdelezeropeendegeluke,dochleesbarewi
jzegeïnformeerd overdegeogrv e

A.S.van der Woude (hoofdred.),Bnbels van debdbelse landen (pp.11-75),de rHandboek.Deel1:DewereldvandeBt
jbel, cheologievan Palestinaenanderebjbelse
Kok, Kamm n, 1* 1, 5* pp. tekst + 58 landen(pp.76-110),overdeschn'ftsystemen
illustraties.
entalenindewereldvandebdbel(pp.111216),detekstgetuigenentekstgeschiedenis
Alteweinigzdnderesultatenvan demo- van hetOude en Nieuwe Testnment(pp.
dernebi
jbelwetenschapbinnenenbuitende 217-277),degeschiedenisvanhetOudeNa-

kerk bekend.Nog steedsworden dooral- bi
jeOosten(pp.278-470)endebdbelseinlerleisoorten vooroordelen veelnieuwere- stellingen (pp.471-530),m.a.w.hoe men
sultaten genegeerd en onbenut gelaten. leefdeenwerkte;hoehetge sdienstigleven
Nietteminbespeul men in brede kring be- vorm kreeg;de kalender,de feesten,e.d.
hoefte aan verantwoorde,moderne en we- Eendergeli
jkmonumente boekmnnkthet

jk om op elkvandeartikelen?tenschappeldkgefundeerdeinformatieover onmogeli
hetlandvandebi
jbelendegeschiedenis,de zonderlijkintegaan;zezjnzondermeer
taal, de inhoud en de verklaring van het vanhoogwetenschap-ldkgehalteen- zd
Oude en hetNieuwe Testament.

hetsomsmetwatinspanning- voorieder-

Enigermate omvangri
jke inleidingen van een tebevatten.
dezeaard warendeInleidingtotdeBl
jbel Jammerisdatonderdemeeste bddragen
van dr. H.Th.Obbink en A.M. Brouwer nietwordtvermeldopwelktijdstipzezjn
(Leiden,1948)enYetBiibelschHandboekin afgesloten; gezien de literatuuropgaven
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moetdatzweerd:etotvierjnargeleden Schreibers betoog zouden moeten schrazi
jn!DeliteratuuropRvenzin z6 ssmen- gen:hetW estenhoortsamenmetdeOPEC
gestelddatindem ikelenzélfnauweldksof de Derde Wereld tehelpen,enerzijds;de
geen voetnoten voorkomen,hetgeen uiter- technologische revolutie van de inforMrd deleesbMrheidaanzienljk verhoogt. matica,microprocessors,de telecommuniWatik in dit- ook watde tekeningen en catiewi
jzigtonzeeconomietengronde,an-

foto'sbetreh - werkeldk uitstekend ver- derzi
jds.Daarbi
jgeeftde auteurbldk van
zorgdenaslewerkpjnldkmis,iseenregis- eenongelooni
jkeen irriterendenaïeveteit.
tervan besproken(bibell-plaatsen.Zeker Alsofidealismedebasiszou vormenvan de

tenaanzienvanHoofdstuk4(overdetekst- internationale betrekkingen. Alsof het
getuigen,devo anten en de emendaties), W esten staattetrappelen vanongeduld een
mnnr niet minder met betrekking tot het gedeeltevanzi
jnwelstand nnnrdeontwik-

hoofdstuk overdebjbelsefeesten,deka- kelingslanden te transfereren. Voorz omlenderendegesdienstigeinstellinjenhH willevandeWestersetechnolo/scheinnoeendergeldkregisternnnrmdnmenlngniet vatiecapaciteit vergroot de kloof tussen
mogenontbreken.Latenwem- aannemen NoordenZuidelkedag,terwi
jlsubpolenin
dathetin een van de beidevolgende delen
woMtopgenomen !
Een boek datvoortheologiestudenten ver-

deperiferie(b.v.deOpEc-staten)decon-

dienstleraren zullen hetmetvm chtkunnen

Schreibers werk wel,en mochten nobele

tradicties van hetsysteem eerder verster-

ken dan verzachten.Snedigejournzistiek
plichte literatuur zou moeten zdn.Ge s- en aangename lectuur biedt Servan-

hanterenbijdevoorbereidingvanhunles- bedoelingenalleenvolstaanom eendegeli
jk
Sen.
wetenschappeli
jkbetoogoptebouwen,dan
PancBeentjes wasdithetboek van hetjnnr.Wathelaas
niethetgevalis.
E.Faucompret

Economie
Literatuur
Jean-lacques Servan-schreiber,De uitda-

ging.Haalt Europa hetjaar2000? Orion,

Beveren/Gottmer,Ndmegen,1*1,3% pp., Kingsley Amis,Lucky Jim,Vertaald door
BF.5O .

H.W .J. Schaap,Veen,Antwerpen /Kluwer,Deurne,1981,287pp.,BF.380.

Servan-schreibers werk Le del# mondial,
vertnnld in achttien talen,isnu ook in Nederlandse versie beschikbaar. Nog meer
dan in de Franse editie valt ons de alte
fragmentarische benadering op waarmee

Op grond van zi
jn debuutmetLuckyJim

werd Kingsley Amis in 1954 meteen ge-

rangschiktbi
jde 'angry young men',een
paarjongeschri
jversdieschoonschipwil-

dezejournalistde na-oorlogse internatio- den mAen metde veloollM e,vœ rx rlogse
nale betrekkingen poogt te analyseren; Engelse maatschappij en die daarom in
hierdoor li
jktzi
jn boek op een compila- scherpe satires de traditionele waarden op
de korrelnamen.Vanop Fotere afstand is
betrekking hebben op een ofanderdeelas- hetondertussenduideli
jkgewordendatdie
pectvan de internationale realiteit,zonder maatschappi
j-kritische dimensie toen wel
datevenweldieper ingegaan wordt op de ergoverroepen werd en datde zgn.'angry
kern van dezaak.Metmoeite ontdektmen young men'(nu bedaarde en gearriveerde
doorheen deze doolhof van verhalen (nu zestigers)alvlug heelweinig metelkaar
eensgaathetoverde conferentievan Ban- gemeen blekentehebben.Datbeletnietdat
dung, dan weer over het bombardement LuckyJim naaldiejareneen prettiglees-

tiewerk van (zeer korte)artikelen die alle

van PearlHarbor)tweeleidendeideeëndie

baar,bi
jmomenten sprankelendboekblijft
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overdejongeanti-helddiedeplechtigeuni- personages onderling verbinden raken ner-

versiteitswereld op stelten zet maar uit- gens verward in een ondoorzichti
g psyeindeli
jk toch niet aan hetkortste eind chologisch kluwen.En datisvooreen detrekt. Een boek vertalen dat veel aan buuteen nietgeringeverdienste.
woord-ensti
jlspeldoetisnietgemakkeli
jk,
J.Gerits.
maar op wat minder soepele passages na

kwijtdezenieuwevertzingzichbehoorlijk
van haartaA .

Guido Kums. Gaston Burssens, Verzameld proza. EIsevier-Manteau, Antwerpen/Amsterdam,
1981,679pp.,BF.l.575.

Robert Baeken,FJa liefde en ondeugd,
Bruna,Utrecht/Aartselnsr,1981,240pp.
Deze roman heeftals motto een fragment
uiteen slosossch poëem van de Polugese
dichter Fernando Pessoa, waarin gesteld

Om de kwaliteitvan Burssens'proza,de

degeli
jkheidwaarmeede samenstellinggebeurd is en de onbaatzuchtigheid van de
uitgever,diehetbinnen handbereikhebben

vanalleprozavandezeauteurbelangri
jker
wordtdatdedingen werkeli
jk zi
jn watze geachtheeftdanhetmaken van winst,ver-

dientdezeuitgavevan hetVerzameldproza
van Gaston Burssensalle lof.Nadeverzamelde dichtbundels,alverschenen in 1970,
Evelynegestaltekri
jgt,van meetafgerela- maaktdezeuitgavehetvolledigoeuvre toe-

li
jkentezi
jnendaternietstebeqri
jpen
valt.Darmee wordthethelemystenevan
'dasewig Weibliche',datin de sguur van

tiveerd.Evelyne- meteenduideli
jkever- gankeli
jkvandezetemperamentvolle,alti
jd
wi
jzing naarhaarbi
jbelsenaamgenotedie rebellerendeauteur,diezich - zoalszi
jn
haarpartnerzand indeogenstrooidem.b.t. vHend Pqulvan Ostai
jen- inzi
jngrotesk
de ware betekenis van de appelbeet- is prozaenjageertdoorgri
nnikendenmeteen
een raadselachtige weduwe die de mu- onverbiddeli
jke logica zowelde baniiteit
seumsuppoost, Frederik Knopf, uit zi
jn alsdeleugenachtigheid van vele kunst-en
verworven geesteli
jk evenwicht brengt. Ievensvormen teontmaskeren.WieditverLiefdeheetdekrachtdiedam oein staatis. zameld prozaopnieuw leestvandeman die
Knopfiseenvriend van Phil,Nikoen Sarah ook tot tweemaal toe de Driejnsrli
jkse
Stockhuys.Philis de combinatie van een Staatspri
jsvoorpoëziekreeg,voeltonmid-

stoki
jn en een rokkenjagermetvoyeuris- dellijk datGaston Burssensnogalti
jdeen
tische neigingen,Niko iseen muzikantdie actueelauteuri:.Metplezierkanmenzi
jn
onmogelijke tegenstellingen meent te voorstelling van AlbertBontridderaan de

moeten verzoenen en Sarah istussen haar pers lezen n.a.v. de toekenning van de
extravagante broers het gewone fabrieks- Arkpri
js 1957 ofzi
jn erg persoonlijke 'lemeisje,ongecompliceerdgelukkigmethaar zing'over experimentele poëzie uit 1964.
Maar evenveelleesgenot beleeft men aan
doodgewone Jan.

R.Baeken beschri
jftdewisselenderelaties 'FabulaRasa',zoveeloudere stukjes,gevan verwantschap, vriendschap en liefde
tussendiepersonagesgedurendedeperiode

schreven tussen 1925-1943en nietin chronologischevolgorde gepubliceerd omdatde
vanéénjaar.Enhi
jzorgtervoordatdege- auteur,terecht,ervan overtuigd is datze
beurtenissen die elkaar opvolgen hem in actueelzullenbli
jven.lndebibliogrv sche
staatstellen deverschillendeaspecten van begeleiding van Luc Pay die systematischdecomplexeman-vrouw verhouding tebe- chronologisch opgesteld is, wordt
lichten.Zonder te vervallen in diepzinnig nauwkeurigverslag uitgebrachtvan devergeslosofeer,romantisch geleuterofmorali- schillendewi
jzevanpublikatievandiepro-

serend bordjes plaatsen met 'verbe en zastukken.Alsdeinhoudvanafzonderli
jke
te...'op,heeftS.een verhaalvan liefde en publikatiesaanzienlijkafweek vandievan
ondeugd geschreven metveelverrassende lateregebundelde editiesheeftL.Pay niet
wendingen en meteen zeergrotestructuur- gea
'nrzeld teksten tweemaz op te nemen.
beheersing.De verschillendedraden diede Daardoorkomtmen in de tweede afdeling
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die hetbeschouwend proza van G.Burs- dichterwie de introspectie nietvreemd is
sens bevat,nogal eens teksten en tekst- en diebovendien alessaysgepubl
iceerd
lhoff en J.H.
fragmenten tegen die voordien in een an- heeft over Martinus Nl

dere contextreedsgegeven zi
jn.Weten- Leopold, zeer belangri
jke dichters, ook
schappeli
jke accuraatheid,het verlangen voor Ida Gerhardt.Voorde biogro e van
naarvolledi
gheid en wellichtook hetbesef de dichteres heeft S.alleen geput uit de
dateenuitgavealsdezeindetoekomstniet monogrv e van haar huisgenote Marie H.
gemakkeli
jk meer tot stand zal komen, Van derZeyde omdatde monogro e van
heeft de samensteller voor deze redun- Jan van der Vegt, Het ingeklonken lied
danties doen kiezen.Hoofdbrokken in het (Bzztôh,'s-Gravenhee,1%0)pasnade@-

tweededeelzijn de monograseën overP. sluiting van zi
jn studieverschenen is.Om
VanOstAen enFlorisJespers.Hetderde lda Gerhardtalsdichteresbeterte begrijdeelbevat twee toneelteksten van Burssens.'Boy'uit1952 waarin Burssenszich-

pen isde kennisvan volgendefeiten nood-

zelfophettoneelbrengtindesjuurvande

sen lnoeder en dochter,de verering voor

'Intermezzo.Groteske voortoneelin een

gaide zus Truus,haar leraarschap in het
gymnasium te Bilthoven.

zakeli
jk:dewederzi
jdsehaatgevoelenstus-

schri
jverFrankRogersen waanndedialo- haarleraarJ.H.Leopold,de poëtischevagenméérrenectiezi
jnopdemogeli
jkheden deë guur,hnnrklassieke studiesin Leiden,
van hettheaterdan eigenli
jk theater,en deemulatio methaareveneenspoëtischbebedri
jr (geschrevenin1935engepubliceerd
in 1954).Hetiseen bewerkingvan Paulvan

In de beschri
jving van haar poëtische
OstA ens groteske 'Intermezzo' gecom- oeuvretrektS.eenduidelijkegrenstussen
bineerd metstukken naarHamlet.

haarvroegeverzen(1940-1955)endelatere
Hetaangri
jpendsteprozavan G.Burssens verzen van, 1955 wanneer de dichteres
zinm.i.œ Memokes195657,D:e e e (01*5) Ns 'de Y zwemnde tnnl- en vormhoofdstukken,die een eenheid vormen en

kmcht he

door L.Pay daarom zi
jn samengevoegd.
Datzegedeelteli
jkinhetFransen hetNederlands geschreven zi
jn kan mçn beschouwenalseenformeelbewijsvanBurssens'esprit,maarze gevenaan diebi
jzon-

complexdichterschap'(y.69).HoewelIda

der geestige, luciede en ontroerende gesprekken tussendeauteuren Betty,de putain respectueuse,vooraleen universelere

ve- owen vu een O t en

Gerhardteen dichteres ls die haastin elk

afzonderli
jk gedicht haar hele thematiek
legt,analyseert S.toch de belangri
jkste
themata in hun evolutie en hun onderlinge
relatie:hetautobiograssche,de haat-liefde
voor Holland,de Egyptische,Griekse en

Keltische mythololie, haar opvattingen

dimensie.'Alsjeallesgrondighebtbeleefd
en alsjeallesevengrondigvanjehebtafgetrapt,danbli
jvenernogmaaralleentwee
stropijltjesoverwaarjejeaanvastklampen
kunt:God en de poëzie'(p. 173)dixitG.

overpoëzie en religle.
Tweegedichten,hetVliegend Herten Het

Burssens.

de synthese van haar dichterschap.In afsluitende stilistische notities toont S.aan
hoededichteresvan een uitbundigeen zeer

J.Gerits

W illy Spillebeen,Ida Gerhardt, B. Gott-

sterreschip uitde bundelViifVuurstenen
(1974)beschouwtS.als hoogtepunten van
Gerhardtsoeuvreen hi
jpresenteertzeals

Iyrische stijlin de vroege verzen geëvolueerd is nnnr een uitermate gecon-

mer, Ni
jmegen/orion, Beveren-Melsele, centreerdeen klassieke schriftuurin de la1981,l44pp.

tere verzen.

Zoalsgebruikeli
jk in de serie Grote OntNi
emnnd kon hetM lvm vu Ida G.M.œ rhrdt- in 1980 verzameld en uitgegeven

bi
jPolak& VanGennepenindatzelfdejaar
bekroond metdeP.C.Hopftpls- beter
inleiden dan W illy Spillebeen, zelf een

moetingen vindt de lezertot sloteen volIedige primaire bibliograse en een uitgebreide bibliogrv e van secundaire Iiteratuur.

J.Gerits

Personalia

Dr.R()brc(.
llt St?/,
/Jt,??s',geboren l920. (kristallografie). Doceert aan de UniHoogleraar kerkgeschiedenis (heden- versitaire Faculteiten Sint-lgnatius te
daagseti
jd)aan de theologischefacul- Antwerpen methode en kritiek van de
wetenschappen.W asvan I973totl977
teitvan de K U Leuven.
Adres Bondgenotenlaan 3, B-3000 hoofdredacteurvan Streven-België.
Adres:KardinaalM ercierleilI,8-2600
Leuven.
Berchem .
Cll(lr()tl
-rt/t
vt?,geboren I954 te Navarra
?/-/t?A'Titldclnalls,geboren l93l.
(Spanje).StudeerdefilosofieteMadrid 131. ()-t'
enestheticatePari
js.lsmomenteeld(
- Studeerde Germaanse filologie aan de
.?
centefilosofie aan hetlnstituutJoaquln RU Gent,promoveerde in 1966.lsdoTurina en wetenschappeli
jk assistente centtheaterwetenschap aan de Univervan de vakgroep esthetica van de Uni- sitaire lnstelling Antwerpen.
Adres:Jan van M irlostraat I,8-2520
versidad Auténom a te Madrid.
adres: Calle Galileo 67, 3t'
-l, Madrid Edegem.

I5,Spanje.
H(,l.b'
(;Dt/?'
z/A',geboren I94I.Studeerde
Germaanse filologie en psycholinguïstiek aan deKU Leuven.lsleraarEngels
en Duits. Publiceert over volkskunde
en overlogopedie.
Adres: Gen. Lemanstraat 94, 8-2600
Berchem .

blxlll% Ut
v/? BIad(,IA'.
./
.,geboren l922.
Studeerde klassieke filologie,filosofie
en theologie. W as van l957 tot l973
hoofdredacteurvan Streven-België.
Adres:Sanderusstraat 5,B-2000 AntWerpen.

ltlll V(lll C()iIIi(), geboren l957. Studeerde Germaanse filologie. ls asistent Nederlandse Literatuur en
D1-. +t///t,/-F(,l.ll(lll(l(,s. onderzoeksdi- s
Vol
kundeaande KU Leuven.Bereid
recteur aan het lndia Sociallnstitute, eenks
doctorale dissertatie vooroverhet
New Delhi.
fenomeen verzen voorkinderen in N ederland en Vlaanderen tussen l850Gcl. GI'()()t, geboren I954. Studeert l950.Publicist.
theologie aan de Katholieke Theologi- Adres: Kerkstraat
8-3200
sche HogeschoolAmsterdam en wi
js- sel-l-o.
begeerte aan de U niversiteitvan Amsterdam . Vertaler van li
-I
-1(?b'
(t(l
-(.
' t//A' %1tll.('('I Vtlll Gcta/, geboren l937.Stuk
b't1-(911.%(' 1$'
(At(
tllx(.ll(l;.
) van Husserl deerde handels- en financiële weten(Boom, l980).
schappen aan de Sint-lgnatius HanAdres: Borneostraat ll, NL-1094 CE delshogeschool, economische wetenAmsterdam.
schappen aan de KU Leuven en eco.

nomie aan de universiteitvan Pari
js.

Dl-./'
/tJ/?/v.
1(111b.A,/.,geboren l924.Li- Doceertaan de Universitaire Faculteicentiaatfilosofie en theologie.W asvan
l9j9 tot l962 assistentgeologie aan de
KU Leuven.Prom oveerde in 1965 tot
doctor in de natuurwetenschappen
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8-2800
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G.DE SCHRIJVER,Bevrijdingstheologie in Europa

587

Hetinternationaalcolloquium vanW oudschoten(dec.1981)ginggeenszinsdekernvraaguit
deweg:kaneenbevrijdingstheologienaarLatijnsamerikaansmodelûberhauptvandegrond
komeninderijkeindustrielanden,waardeovergrotemeerderheidvandebevolking-en de
christenen-#efacto en minofmeernoodgedwongen solidairismetdemechanismen van
hun welvaart,ook alkomtdie totstand op derug van de Derdeen deVierdeW ereld? De

velepartiëleantwoordenopdieprangendevraagblekenmoeilijkerenmoeizamertezijndan
de vraagstelling zelf.

R.EM BRECHTS,HetBrandt-rapporten de gemeenschappelijke belangen van
Noord en Zuid

6*

IsdeCancun-conferentievan oktober1981voordezoveelstekeergestrand op hethardleerse

collectieveegoïsmevanderi
jkelanden?UitBrandts'overlevingsprogramma'spraktenminsteeeneerlijkeengefundeerdezorgom degemeenschappeli
jke-öékeconomische-belangen
van armeenrijkelandensamen.Denogjonge'economievanhetgenoeg'zourichtinggevend
kunnen zijn vooreen vooralsnog utopisch aandoendeheroriëntering van deeconomische
orde,dieletterlijkenopkortetermijneenkwestievanoverlevingisvooreengrootdeelvan
dewereldbevolking.

J.GERITS,Dichters op de drem pelvan '80

614

Alsnimmertevoren,zoli
jkthet,worden aandelopendebanddichtbundelsgeproduceerd.
Verrassendgenoegkomendaarenkele'zeergoede'(R.R.VanLondersele)dichtersaan het
woord,diequa thematiek en taalkundige omgang metde poëtische materie aandachtnoch
moeite hebben geschuwd.

L.L.S.BARTALITS,Tragische ontwikkelingen in Polen

631

Hetaanvankelijke-ookeconomische-succesvanhetGierekbewindwerdalteduurbetaald
dooreen schiereindeloze stroom van buitenlandse leningen.ThansverdenktSolidariteitde

Poolseregeringervandehoognodigeénmogelijkeeconomischehervormingenniettewillen
doorvoeren,teneindedevrijevakbondmètzijnpolitiekeaspiratiesvoorgoedtediscrediteren
in deogen van een bevolking dieeralmaarslechteraan toeis.

F.BERTIAU,NieuwekijkopJupiter,SaturnusenPluto

640

Ruimtesondesen verfijndeobservatietechnieken hebben totin dejongstetijd onzekennis
vanJupiter,SaturnusenPlutotendeleaangevuld,tendeleookgrondiggewijzigd.Tegelijk
echterdroegenaldiewaarnemingenbijtoteeninzichtelijkveelbevredigenderencoherenter
beeld van deplanetenontwikkeling binnen hetenezonnestelsel.

W .L.BOELENS,W ijswordenvanjeverleden:N.GreitemannenW .Grossouw
653
Denaoorlogse beroering binnen de katholieke kerk van Nederland heeftzich een moment

toegespitstop depersoonlijkelotgevallen vantweebekendeexegeten.lneen autobiografische terugblik op datverleden situeren beideauteursdewortelsvan hetconiictin een veel
vroegere periode.En hun meestalgenuanceerde beoordeling van mensen en dingen draagt

wezenlijkbijtoteen beterbegrip vanwaternu eigenlijkaandehandwas-en is-metde
moeizameontvoogdingvanhettheologischonderzoeken hetchristelijk bewustzijn.
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Bevrijdingstheologie in Europa
GeorgesDe Schrijver

Van 10tot14december1981hadin W oudschoten (Zeist,Nederland)een
colloquium plaats onder de titel:'De toekomstvan Europa.Een uitdaging voordetheologie'.Erwaren een negentigtaldeelnemers:vaktheolo-

gen en leken van de basisgemeenschappen (uitBelgië,Frankrijk,EngeIand,Ierland,Italië,Spanje,Nederland,Duitslanden Zweden)samen met
een tientalwaarnemers uit Oostblok en ontwikkelingslanden.Hetcolloquium wasbedoeld aIsvoorbereiding op de samenkomstvan deEcumeni-

scheVerenigingvan derde-wereldtheologenl,dieinjanuari1983inGenèvezalplaatshebben en waarop ook een beperkteEuropese delegatie uitgenodigd is.Dit verklaartwaarom er in W oudschoten in hoofdzaak werd

nagedachtoverdeIink dieeen bevrijdingstheologieinEuropametdebevrijdingstheologieën uitdeDerdeW ereld verbindt.Vragenwerden bestudeerddiedeLatijnsamerikaanse,AfrikaanseenIndiasebevrijdingstheologieën stellen,nagedacht werd over de inhoud die een Europese bevrijdingstheologiekan en moethebben.In ditartikelzullenwijdegrotelijn
schetsen die uitde besprekingen naar voren kwam.

Hetsubjectvan de theologie
In de m oderne theologische literatuur wordt opnieuw de vraag naar het

subjectvan detheologiegesteldz.W iedoetaan theologie? W ie spreekt
theologisch met gezag? Vroeger zou men zonder aarzelen geantwoord

hebben:depausen debisschoppen,omdatzijambtelijk deleiderszijn;
of:detheologen.omdatzijdeskundigzijn.Tegenwoordig wordtdatantwoord welgenuanceerder.Theoloog-zijnwordtgeassocieerd methetdoen
van waarheid.Theoloog isnietwie alshetwarein hetluchtledigenadenkt

overdeopenbaring.Maarwie zich inzetvoorheilen bevrijding in een

1 EATW OT :EcumenicalAssociation ofThird W orld Theologians.

2 Cfr.b.v.J.B.Metz,Glaubein Geschichteund Gesellschaft,Mainz,1978,
pp.57-67.
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maatschappelijkecontextdiegetekendisdooronrecht.Ditbrengteen hele
verschuiving mee in de richting van de basis.Subjectvan de theologie
wordtook,op een bevoorrechte wijze,de bewustgeworden leek en de
doorhetgeloofbewogen maatschappij-gerichtemilitant.
Deze verschuiving wasm erkbaarin de samenstelling van hetcolloquium .

Vooreen grootdeelwaren hetmensen uitdepraktijk:een in haarvakbond geëngageerdejournaliste,totvolksopvoederopgeleideleken diede
schakelleggen tussen gelovigebezinning en fabrieksarbeid,kleine mensen
die voor hun rechten opkom en :een taxi-chauffeur en een Ierse boerenknecht,vertegenwoordigersuithetkansarme milieu,zoalsdiemoedervan
dertien kinderen die,in de steek gelaten door haar m an,zich nu actief
inzetvoordeem ancipatievan devrouw.Daarnaastwaren erook beroeps-

theologen.W ie hetmeest te zeggen had,waren zij die theologisch en
maatschappelijk aan bewustmaking doen:Dorothee Sölle uitHamburg
met haar weerbare inzet voor een radicale ontwapening, Ian Frazer uit
Birmingham ,de auteurvan een op m inderheden gerichtontwerp van een

'theologievoorGroot-Brittanniëindejaren 80'3,GiulioGirardiuitRome
en Georges Casalis uit Parijs,die elk op hun manier werken voor de
bewustwording van de verdrukte klassen in Europa4.

Uitdeze samenstelling sprak duidelijk de overtuiging dateen Europese
bevrijdingstheologiealleendan vandegrondzalkomen,alszeindeeerste
plaatsmensen groepeertdie'drager'kunnenzijnvanbevrijding.omdatze
ooghebbengekregenvoordeonvrijheid en verdrukkingdieindeEuropesemaatschappijheersen.Een dergelijkegroepzalhaarplaatsmoeten veroverenonderdezon,en daartoeookwaarschijnlijk hetongenoegen moeten trotseren van hetkerkelijk establishment,datimmersnietgewoon is
zich op hetstandpuntvan deverdrukten teplaatsen ofdewerkelijkheid
methun ogen te bekijken.Dateen daarverzameldekern van Europese
bevrijdingstheologen ditwe1heeftwillen doen,blijktuitde behandelde
punten.

In verschillendegroepen werden de volgendeonderwerpen besproken :de
aspiraties van de zwaksten in de maatschappij (gehandicapten,kansarmen,prostituées,homoseksuelen);de discriminatie van de vrouw in een
door mannen gedomineerde samenleving;de werkloosheid, die voorna-

melijk minderbedeelden,gastarbeidersen kleurlingen (Liverpool)treft;

3 J.Frazer,# TheologyforBritain inthe80'
s.ReportontheWorkingConfe-

renceatDigby StuartCollege London,9th -13th April, 19 pp.
4 J.B.Metz wasuitgenodigd,maarwegensziekte verhinderd.

G.DeSchijvtçl
BevrqdingstheologieinEuropa

589

debewapeningswedloop,die vooraldegrootindustrie ten goede komt;de
wurggreep van een cultuurwaarin gestandaardiseerde gedrags-en leefpatronen worden opgedrongen door de topm anagers van de consumptie-

maatschappij;demechanismenvanverdrukking (en ideologischeversluiering)eigen aaneen economisch systeem datstreeftnaarconcentratievan
kapitaalin dehanden van enkelen.Aldezedingen hangen samen.Hetwas
althansdebedoeling datdedeelnemersdiesamenhang zouden ontdekken.

Globaalgenomen wasdegevolgdemethodediewelkeookin deLatijnsamerikaansetheologieën gebruikelijk is.Dragersvan Godsbeloftezijn zij
diemaatschappelijk gezien heillooszijn.Doorhùn ogen,zegtde bijbel,
moetenwenaarhetheillerenuitkijken.Godsheilkannietwordengerealiseerd a1smen zichnietgemeenschappelijkteweerstelttegendemechanisnaen van onrecht.Slechtsdan kan ersprakezijn van een 'collectiefen
solidairsubject'vandetheologie,van een gemeenschapdiedaadwerkelijk
en nietslechtsmetwoorden hetvolk van God isdat,zelfbevrijd,bevrijding brengt.Deze methode gaatlijnrechtin tegen die van hetofficiële
christendom,datbijna fataalgeneigdisdechristelijkesolidariteitte 'vergeestelijken'en zo van haarrevolutionaire krachtte beroven.Zowelbij
protestanten alsbijkatholieken ijvertdehiërarchie meestalvoordeverkondigingvan een loutergeestelijkeboodschap,dieneutraal-en dusvrijblijvend -boven deklassentegenstellingenzweeft;alsdiegeestelijkeboodschap al niet verkocht is aan de belangen van het grootkapitaalen de
verdrukking die hiervan uitgaats.

Solidariteittussen noord en zuid

Vanuiten door hetonderdrukte subjectbedreven is theologie ietsheel
m oois.De vraag isechterwelk procentvan deEuropese bevolking onder

deze categorie valt,nog afgezien van het feit of ze in staatzullen zijn
alléén,zonderdesteun van de(gegoede)'middenklasse',ooitietsrevolutionairstotstandtebrengen.Alswedecijfersbekijken,zienwedeeconomisch kansarm egroepen variëren van 10 çn in de Duitse Bondsrepubliek

(en ietshogerin demeestelandenvan deEEG-kern)tot30 ç:in Ierland,
het 'ontwikkelingsland'van Europa.Talrijke zones van armoede zijn

5 Zie G.Girardi,Kristenen voor het sociali
sme. waarom ? Kritak, Leuven,
1976,pp.109-119.
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eveneenste vinden in Zuid-ltalië,in Portugal,Spanje en Griekenland6.
Die armen in Europa hebben aleen naam :de 'Vierde W ereld'7.
Ten aanzien van dezeEuropeseeconomisch misdeeldegroep ishetgoed de

in Zuid-Amerika ontwikkelde Jepea#encïc-theoriebijwijzevan bewustwordinguittebreiden tothetEuropesecontinent.Volgensdezezienswijze
wordtde toenemende verarm ing van de Derde W ereld veroorzaaktdoor

hetwinstbejagvaneen kleinegroep rijkenaan detop vandesamenleving
(grootkapitaal,multinationals).De uitbreiding naar Europa toe bestaat
hierin datwe ditverschijnselsupra-nationaalbekijken.Ginder en hier
wordendelakensuitgedeelddooreen numeriekkleinegroeprijkendiehet
voordeverdediging van hun belangen heelmakkelijk metelkaarkunnen
vinden.Erloopta1shetwareeen verbindingslijn tussen demanagersvan
hetgrootkapitaalin noord en zuid.Hun belangen zijn dezelfde.Ten alle
prijzewillen zijbereiken dathetwesterse kapitalistische industriemodel
.

trans-nationaaldoor de continenten heen wordt opgebouwd en ontwikkeld ;hetgeen dan vooralin de Derde W ereld,m aarook in onze Vierde

W ereld,altijd gebeurtdoordeverdrukkingvan kansarmen.W atzijzoeken is:goedkope arbeidskrachten,waarook terwereld,en grondstoffen

die zij,hetliefst in ontwikkelingslanden,goedkoop kunnen krijgen of
dooronteigening binnenrijven.
Hettrans-nationaalverbond van hetkapitaalheefteen directeweerslagop

dehiervan alankelijke arbeidersklassevan Europa,hoeverborgen deze
samenhang op heteerste gezichtook is.De multinationals bepalen zelf-

standig hun investeringsbeleid,waarook terwereld.Zijbeslissen,wààr
hun produkten door ongeschoolde arbeiders geleverd kunnen worden.
Hun voorkeur voor lage-loon-landen ontregelt de markten veroorzaakt
werkloosheid in Europa.Aangezien de loonkostin de ontwikkelingslan-

denjuistzo laagisomdatergeen socialevoorzieningen betaald hoevente
worden,krijgendemanagersvan demultinationalseenwapen indehand
om in de EEG de sociale voorzieningen te doen verm inderen,de vakbon-

denhetzwijgen opteleggen oftotspreekbuistemaken vanhunbelangen,
onder de bedreiging dat er anders nog minder werkgelegenheid komt in
eigen streek.

Hoeingewikkeld defeitelijkewerkingvan aldezeeconomischemechanismen ook is,één ding wordtduidelijk:de overheersende machtvan het
6 L.Hamilton-W .Just,TheEvolutionofRegionalDisparitiesintheEurope-

an Community -Aa EthicalPerspective,in EcumenicalResearch.Exchange, Rot-

terdam,juli1981,n.288.

7 Zie ook:De vierde wereld in België.Witboek,Brussel,1981.
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grootkapitaalheeft-zo stelde hetcolloquium -op hetogenblik een ongehoorde fase van trans-nationale, 'im perialistische' uitbreiding bereikt8.
Diteconom ische imperialisme heeftook militaireen politiekeimplicaties:

hetzoektsteun bijdictatorialeregimesdiededemocratischeinstellingen
afrem men,en de oorlogsindustrie die de stabiliteitvan het regime moet

waarborgen.Demeestweerlozeslachtoffersvanditsysteem zijndeeconom isch armsten,overalterwereld :de arbeidskrachten van de Derde W e-

reld (alsze alin hetproduktieprocesopgenomen worden,en nietnog
verderin de verpaupering worden gestoten,doordatbeslag gelegd wordt

opdegrondenwaaropzevroegerkonden werken)en deondersteklassein
Europa die werkloosisofm etwerkloosheid wordtbedreigd.
Hoe kan erin deze situatie een om mekeerkomen? Girardiisop ditpunt

heelresoluut:tegenoverhetwereldimperialismevan hetkapitaalen zijn
bondgenoten isermaaréén afdoend antwoord :'een nieuwe strategievan
weerstand,een nieuwe internationale en zelfsmultinationale van hetpro-

letariaat'g.Zowelin hetnoordelijk alsin hetzuidelijk halfrond moeter,
zoalsde econom isch machtigen m etelkaarin verbinding staan,onderaan

een broederlijkesolidariteitvan weerbaarheid ontstaah,om een (nog ongeziene)rechtvaardige orde van arbeid en broederlijkheid tot stand te
brengen.Gdsoleerd vermogen onderdrukte enkelingen niets,maar àls ze
zich,op transnationaalvlak,organiseren totpressiegroepen van protest,

gaanzeeen 'macht'betekenenwaaraannietkanwordenvoorbijgezien.In
ditopzichtwerd bv.uitdeBritsehoek ervoorgepleit,debestaandeEuropese vakbonden niet1os te latenlo,hoezeerze ook vaak bureaucratische

instantieszijn geworden en in hetkielzog varen van deconsumptiemaatschappij.Demeestweerbareelementen uitdevakbonden moetengevoelig
wordengemaaktvooreen were/#solidariteitmetdearmsten.Ditoverstijgen van de eigen besloten horizon kan de sociale actie op het Europese

frontalleen maarten goedekomen:juistdààrvraagtmen dringend naar
vakverenigingen die,sensibelvoordeprioritairenoden van hetvolk.zich
voor de meestm isdeelden inzetten.

8Ziedebesluitenvandeeerstewereldbi
jeenkomstvan deKristenen voorhet
SocialismeteQuébec(6tot13april1976),besproken in G.Girardi,O.c.,pp.
187-191.
9 Ibidem,p.1O .
10 ZieJ.Frazer,art.cit-,.p.17.
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Bevrijding uitde ideologie van de consumptie-maatschappij
Vooralnu Europa geplaagd wordtdoorrecessieen werkloosheid,kan dit

dependentie-modB,metzijn sterke klassentegenstelling,ook hier goede
dienstenbewijzen.M aarin datzelfdeEuropaleeftookeenbredelaagvan
(vooralsnog)bemiddeldearbeidersen bedienden,dieofwelderecessieniet
voorwaar houden,ofwelzo doorhetalgehele klimaatvan de kapitalisti-

scheconsumptiemaatschappijin slaap zijn gewiegd,datzenauwelijksnog
in staatzijn om hiertegen op diepgaandewijzein protesttekomenll.In
W oudschoten vestigde vooralde Zweedse theoloog Per Frostin de aan-

dachtop dezemoeilijkheidlz.Zijn opmerkingen gelden voorde Zweedse
samenlevingmethaarhoogontwikkeld weclre-systeem,maarzijn ook typerend voordemeeste landen van W est-Europa.Pogingen om de arm sten

(kansarmen,werklozen)temobiliserenkomenmoeilijkvan degrond,omdatzeweinigsteunvindenbijde'middenlaag':middenstanders,geschoolde arbeidersen bedienden.Dezegroep genietvan dewelvaartvan de con-

sumptiemaatschappij.Hoezeerzijookt.a.v.vandeDerdeW ereld,metde
lippen het wereldkapitalisme als factor van onderdrukking veroordelen,

cultureelstaan zijaan dekantvanhetkapitalistischevooruitgangsgeloof.
Voor hetbehoud en de groeivan het com fortdathun door de gestage

technologischevooruitgangindeschootwordtgeworpen,zijn zebereid de
schaduwzijden daarvan erbijtenemen:stress,ontmenselijking van dearbeidsomstandigheden,verzakelijkingvanhetheleleefklimaat,afstomping
van de menselijkegevoelensin de familiekring en hetsocialeverkeerl3.
Alsze alnietpolitiek en electoraalcom promissen sluiten m et'
hetkapitaal,

doen zedittochdoordepraktijkvanhunleven.Doorhetwelcre-systeem
opgetild totcomfortabele consum enten,worden deze mensen aleven on-

gevoeliga1sde'kapitalist'voordemaatschappelijk armsten dietussen de
mazen van de vooruitgang vallen.

EnkelejarenterugheeftdetheoloogJûrgen Moltmanndeideegelanceerd
om een bevrijdingstheologiete ontwerpen voordeverdrukkers.De heersendeklasse,diedoorheteenzijdignajagenvan winstbejagverantwoorde-

11Verderopzullenwijmoetenontwikkelen daterwe1terdegeprotestis,maar
nietdirectintermenvan klassenstrijd.
12 P.Frostin,TowardsaSwedish TheologyofLiberation.Reportto theSymposion.TheFutureofEurope,# Challengeto Theology,dec.1981,14pp.
13 Dezecompromis-houdingwordtzeerindringend beschreven doorJ.Haber-

mas,Technik und WissenschaftalsIdeologie,Suhrkamp,Frankfurt,1969,pp.
73-92.
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lijk isvoordeduivelscirkelvanarmoedeen onderdrukking 14,moetdoor
een bekeringsproces van binnen uit ertoe gebracht worden om op eigen

profijtgerichte,onderdrukkendebelangenoptegeven.Zokunnen zijzich
bevrijden van de neurosen en verborgen kwetsuren waaronderzelijden.
Zijmakenzichimmersslaafvandeuitwassenvanhunprofijt-systeem,het
onderdrukkingssysteem keertzichtegendeonderdrukkerzelf,hoezeerhij
ook dezegedachteuitzijn bewustzijn wilbannen.
Passen wijdezegedachtevan Moltmann toeop deconsumerende 'arbeider'inhetlaat-kapitalistischesysteem,dan moetookhijzichbevrijden uit
zijn alliantie met de kapitalistisch gestuurde consumptie-maatschappij.
Dezebevrijding slaatdan in deeersteplaatsop debewustwordingvan de
innerlijkemalaisewaarinhijgeraaktdoorzijnidolatrievanongebreidelde
groeien menselijk verarmend comfort.Datbewustzijn iseen eerste stap
op dewegvan de bevrijding.Daarbijmoetwelgezegd worden datdeze
stapeerstenvooraleenbevrijdingbetekentvoorAezpzel,zonderdatdeze
ipso facto hoeftuittem onden in een solidariteitmetde onderdrukten in
deDerdeen Vierde W ereld.Ditlaatsteaspectsparen we op vooreen eigen
bespreking.

Maarlatenweeerstonzeaandachtrichtenopdeeerstefase:dezellevrijdingalseen strijdtegendeuitwassenvanhetkapitalistischesysteem ende
consum ptiedwang.De meestevan debevri
jdingsbewegingen in Europaen
Noord-Amerika kunnen onder deze rubriek worden gerangschikt. Dit

wijstop hun situatie-gebondenheid.W esommen erenkelevan op en beschrijven ze zo dattevens hun 'sym boolwaarde'duidelijk wordt.
1. Zich afzettend tegen deoververzadiging,kiezen m ensen vooreen nleer

eenvoudige,somsambachtelijkewijzevan levenin eendirectercontact
metde natuur.Zij willen zich bevrijden uitde verknechting van de
consumptiemaatschappijenhaaridolen.Zijkiezenvooreen 'conviviale'levensstijl,willenweermenselijkgevoeligen aanspreekbaarworden.
Zijwillen 'andersgaan leven'.
2.Ook hetactieprogramma van deecologen moetin delijn van bevrijding(en bekering)worden gezien.Zijzullen bv.protesteren tegen urbanisatie en wegenaanleg die aan de reële nood van mensen in de sa-

menleving voorbijgaat.Hun aanklachttegen verkwistend energieverbruik iseen symboolhandeling vooreen inzettotsanering van een beschaving die zichzelflaatverknechten doorhaareigen technologiels.
14 Vgl.J.M oltmann,DegekruisigdeGo#,Ambo,Bilthoven,1973,pp.306-307.

15 Vgl.H.Jans,Ecologischeenchri
stell
jkevi
sieop natuur(en Ieefmilieu)in
Streven,juni1980,pp.828-844.
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3. Hiermeeverwantisde vredesbewegi
ng.Zijspreektnietalleen deangst
en afschuw uitvoordewereldwi
jdeverwoestingdieuiteen kernoorlog
moetvolgen,m aarsteltook 'symbolisch'een beschaving ter discussie
die haartechnologische ontwikkeling aanwendtvoorhaar zelfvernietiging. De welvaart wordt voor haar te duur betaald, als ze in stand

gehouden moetwordenten kostevan een groeiendeoorlogsneurosebij
de welgestelden.

4.Ookhttfeminismekanzijn eigen plaatskrijgenineenbevrijdingstheologie voorEuropa en Noord-Amerika.Het kan moeilijk een toeval
heten datvrouwen de dominerende positievan de m an begonnen aan

teklagenophetogenblikdatzijin eenarbeidsprocesbinnentradendat
beheerstwordtdoorzakelijkeefficiëntie,in een maatschappijdiezich
door technologie heeftverhard.De feministische beweging wordt dan

het'symbool'vooreen radicalebevrijding totgevoeligheid en respect,
waarden die nu worden doodgedrukt.

Hiermeezijn enkeleagendapuntenvooreenbevrijdingstheologievoorEuropa aangegeven :ontwaken uitgevoelloosheid en apathiewaartoe de ver-

zakelijkingvanwerk-en leefmilieu noodzakelijkleidt;aandachtvooreen
eenvoudige,kwalitatiefmeerbevredigendestijlvan leven;breken metde
gestandaardiseerde gedrags- en organisatiepatronen die geen aandacht
hebben voor de eigen persoon,noch voor solidariteiten meevoelen.Hier
zou een opsom ming passen van de groeperingen en organisatiesdie zich,
elk op hun m anier,inzetten vooreen grotereeerbied voor'smensen eigenheid en waardigheid tegen de druk van de technischebeschaving in :groe-

peringen die opkomen vooreen menselijk benaderen van gehandicapten
en ontheemden.centra voor alternatieve opvoeding,arbeidsverenigingen
dieaandringen op kleinschaligheid van ondernemingen en m enswaardiger
werkomstandigheden,organisatiesdiehetopnemen tegen de discrim inatie
van homoseksuelen,kleurlingen,gastarbeidersenz.

Inzichtin de sam enhang
Velen geven het beste van hun krachten om .elk in hun eigen vorm van

maatschappij-kritischhandelen,hetleefklimaatvandeEuropesesamenleving te verbeteren en gezond te maken.M aar dat dokteren aan hetbe-

staandesysteem houdttochaltijd noghetgevaarvannavelkijkerijin:elke
groep tracht,volgens zijn eigen aandachtsgebied (feminisme,ecologie.
protesttegen bewapeningswedloop) aan een vernieuwde samenleving te
bouwen.M aarkomthetook toteen bewustwording van solidariteit,onderelkaar,en m etde arm sten van deDerdeen Vierde W ereld ? Ditiseen
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crucialevraag en detheologen uitdeDerdeWereld kijkengespannen uit
naar hetantwoord.W ant waar die bewustwording ontbreekt,wordthet

woord bevrijdingstheologieindeEuropesecontextten onrechtegebruikt.
En dieusurpatie moet,volgenshen,totelkeprijsworden vermeden.
Een voorvaluitdevergaderingvan W oudschoten kan ditverduidelijken.
De Europese fem inisten,wierwoordvoersters vooraluitNederland kwamen,werden doorde delegatievan deDerdeW ereld terechtgewezen,om-

datzijzo exclusiefaandachtvroegen voordeseksistischeonderdrukking,
datalleanderevormen van onderdrukkingwaarookterwereld hierbijin
hetnietschenen te verzinken.Haar werd gevraagd,m ethodisch te leren
denken en voelen in termen van solidariteiten correspondentie:wie zich

zo intensmogelijk van zijn eigen situatievan onderdrukking én van zijn
eigen weerbaarheid bewust wordt, moet ook gevoelig worden voor de

overeenkomst(correspondentie) met de situatie van andere bevolkingsgroepen en komttotechte gevoelensen overtuigingen van verbondenheid.
Deze methodeom zich in televen in de 'overeenkom sten'kende maareen
beperkt succes.De lerse fem iniste,met dertien kinderen door haar m an

verlaten en ook economisch zwak,kon gemakkelijk sym-pathie (medevoilen)opbrengen voor,zich zelfsidentificeren m etde zwarte m inderheden uitdekrottenwijk van Liverpool.Vooranderen echter,uitm eergegoede milieus,leidde hetnagaan van de 'correspondentie'm inderm akke-

lijk toteen identificatie,en veelalbeperkte diezich dan nog totideeen
woorden.

Tochisditzoeken naareen 'correspondentie'zinvol.Hetdraagtertoebij
datonderling verschillende en gdsoleerde groepen ideologisch één klasse-

bewustzi
jnontwikkelen.Mensenuitdevredesbeweginggaan beseffen dat
ze voor dezelfde zaak vechten als de raciale minderheden : ze zien het
verband tussen debewapeningswedloop en dedoordeeconomiegebruikte
tactiek om minderheden eronder te houden.Ecologen en feministen be-

grijpen dathun verzettegen deindustriëleplannenmakersen fallocraten
hand in hand gaat met de strijd die de verpauperde bevolking van de
Derde(enVierde)W ereldvoerttegendebestaandeeconomischewereldorde.lnditopzichtheeftGiulio Girardigelijk,alshijzegtdatdeverharding
van hetklassebewustzijn en de klassenstrijd de enige weg isom toteen
wereldwijderevolutionarepraxistekomenl6.Hetinzichtin desamenhang
tussen deverschillende vormen van onderdrukking en ontmenselijking is

16 G.Girardi,O.c.p.125.
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inderdaad in staat om aan de verschillende actiegroepen,wat ook hun

objectmag zijn,een elan en een radicalismetegeven die ze op zichzelf
beschouwd niet kunnen opbrengen.De al raak van onderdrukkingsme-

chanismen opéén gebied draagtbijtotdeal raakvan onderdrukking op
een ander.

Toch rijsthierdevraag,endaarishetonsom tedoen,ofditradicalisme
nietveroordeeld isom halverwege teblijven staan,a1sernieteen bijkomendevoorwaardevervuld wordt.Bundelingvan krachten enkelen alleen

tegen een 'gemeenschappelijkevijand'houdtop deduurgeen stand.Eris
een positieve saamhorigheid nodig,en die iser alleen alsmen re è niet
slechtsin zijn visiesaan dezelfde kantstaat.Een ideologische overeenkomstontwikkelen betekentnog nietmeteen datmen ook daadwerkelijk
solidair ismetde verdrukten in de wereld.

In een Europese bevrijdingstheologie ligthetgevaarop deloerdatmen
blijftsteken in een alleen maargedroomdevereenzelviging metde armsten,zonderdatmen,om metJ.B.M etzte spreken,ertoe komt.zelf'een
slechtgeweten te hebben'l;omdatmen beseft.doorde verslaving aan het

comfortin werkelijkheid aan dekantvan de rijken testaan.Ditslechte
geweten moeteen rem zetten,nietop degemeenschappelijke actie -het
kan dezealleen m aarradicaliseren -maarop dealtegoedkopeeuforievan

solidariteitwaaraaù Europese bevrijdingstheologen somstoegeven wanneerzijtegen een ofandere uitwasvan hun beschaving in 'tgeweerkomen.Het besef datde westerse welvaart goeddeelstotstand is gekom en
op derug van anderen,moetsteedsditsoorteuforie'doorbreken en uitein-

delijk leidentoteen bekeringsproceswaarmeeelkeEuropesebevrijdingsactie gepaard m oet gaan. Deze bekering bestaat hierin dat men zich

schaamtoverzijnvoorrechten enzedaarom opdeduurookopgeeft.Dit
isde uiteindelijke lesvan ditcontactmet de bevrijdingsgroepen uitde
Derdeen VierdeW ereld.Draagtdezelesgeen vruchten,dan komtm en a1s

Europeesbevrijdingstheoloogvalsover,en snijdtmen zich afvan deomwentelendekrachtdiehetvoorrechtisvan watin ditcolloquium de 'm ultinationale weerbaarheid van de armsten'werd genoemd.

Radicaalchristelijk socialisme
Determen 'klassebewustzijn','klassenstrijd','heteindevan deprivileges'
wijzen duidelijk op het ideaalvan een socialistische maatschappij.De
17 J.B. M etz. Jenseits bûrgerlicher Religion, Kaiser,Grûnewald,M ûnchenMainz,1980.
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deelnem ers van het colloquium in W oudschoten opteerden dan ook vol-

mondig voorzulk een maatschappij.Hetideaalwaarvan zijdromen,is
een maatschappijdievrijisgewordenvanverdrukking,waarin desociaaleconomische structuren van die aard zijn datzijhetkapitaalnietin de
handenvanenkelenconcentreren (W estersmodel),maarevenminuitlopen
op een staatskapitalisme dat aan de inspraak van de burgers ontsnapt

(Oosteuropeesmodel).W ilmen weten waarvan ditideaalconcreetwerk
wordtgemaakt,dan moetmen,volgensdedeelnemers,gaan zien naarde
actieprogram ma'svan hetEurocomm unism een die van de DerdeW ereld
zelf.Toch moethier nietzozeer de term socialisme,alsdie van een radi-

caalchristelijksocialismeworden verklaard.DorotheeSölleishiervoorde
beste woordvoerster.Voor haar m oet de term 'radicaal'worden onder-

streept,omdathethiergaatom een socialistischebroederlijkheid dieerop
wereldschaalnog nietisen die ook in deOostbloklanden in haarradicaliteitwordttegengehouden.Hetsocialistische ideaalvan de 'broederschap

vanallen'isietswaarinmengelooftenwaarop menzijnhoopenverwachtingen stelt,alsinlossing van de idealen 'van de doden,die vödronsge-

leefd hebben,wierdromen wijverraden hebben,dedromen van 1789 en
die van 1917'18. Daarom is het belangrijk dat men wat de radicale
inhoud van deze (slechtssporadisch verwezenlijkte)droom is:solidariteit,
gelijkheid,afstand van financiëleen maatschappelijkeprivileges,mondigheid ook voorde geringsten,een op mensenlnaatgesneden organisatievan

werk,woning en gezondheidszorg.opvoedingtotsamen weerbaar-zijn in
hetlijden,rechtvaardigeverdelingvan degoederendiedevoldoeningvan
de primaire levensbehoeften waarborgen enz.19.M aarm instens even be-

langrijk,aldusSölle,ishetinzichtdatdeverwerkelijkingvandezeradicale
droom voordeheleaardesteedsweerstrijd zalvergen;en de zekerheid
datwiezich hiervoorblijftinzetten tegen alletegenstand in -en diekomt
onvermijdelijk-za1bevroeden watbroederlijkheid onderdemensen is20.
Hiermee wordtde hand gereiktaan het radicaalchristelijk aspect van
bevrijding.Christendom moetvooralgezien worden alseen praktijk van
leven.eerderdan alshetvoorwaar houden van een doctrine.Christen is
wieGod en Christustotleven laatkom en dooreen praxisvan wereldver-

nieuwing diehem de ogen geopend houdtvoorhetmaatschappelijk onrecht:'God bestaatnietin een cultuurvan ongerechtigheid;hijbestaat
18 D.Sölle,Politi
schesNachtgebet,Stuttgart-Mainz,1969,p.123.

19 D.Sölle,Ll
jden,Oekumene,Baarn,1973,pp.42-46.
20 D.Sölle,Sympathie.Theologischpolitl
bche Traktate,Kreuz-verslag,Stuttgart,1979,p.79.
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nietvoorons,zolangwijeen deelzijn van dezecultuur'zl.Een dergelijk
aan-het-woord-laten-komen van God dooreen praxisvan liefde tegen de

verdrukkendemachtenvandewereldin(1Joh2,13-14)sluitdanuitdrukkelijk aan bij de pre-constantijnse kerksituatie,waarin hetchristendom
noggeen staatsgodsdienstwas,en bijgevolg nog nietgeneigd debelangen
van de gevestigde orde te dienen.Als we op de oergeschiedenis van het
christendom terugblikken, zien we het piëteitsvol gedenken van Jezus

ChristusçmemoriaChristl
)steedsookeen subversief.revolutionairkarakterheeftgehad.Debelijdenisvan de 'dood desHeren,totdathijkomt'
hield deafwijzing in van elk kerkelijk en staatspolitiek machtsdenken.
Juistdoordatde bevrijdingstheologieën opnieuw ditsubversiefkarakter
van hetchristendom hebben ontdekt,slagen zijerook in hetvolk voor
een vernieuwendepraxisvanliefdeen bevrijdingtemobiliseren.W aarhet
christendom,zoalsnu bv.in Latijns-Amerika,zich radicai aan dezijde
van dearm en schaart,vermaghetvanuitzijntraditielevenskrachtenloste
slaandiealszodanignochdoordeburgerlijkereligienoch doordeseculiere vervangvormen ervan op even radicalewijze gewektkunnen worden.
Dezelevenskrachten zijn danéndiepreligieuséndiepmenselijk,omdatze
zich voeden aan de(goddelijke)al-gevoeligheid dienietduldtdatiemand
aan verdrukkingwordtprijsgegeven.Bijradicalechristenenmeteen radicale sociale inzettreffen we inderdaad levenshoudingen aan die ieder an-

derhenterechtbenijdt:weerbaarheid,kracht,levensechtesym-pathieals
vruchtvan solidariteitin lijdenenstrijd,jubelendebeamingvanhetleven
dieevendiepisalsdepijndiem ensam enheeftdoorstaan,gevoeligheidén
onbuigzaamheid tevenstegenoversociaalonrecht.om datmen weeten ervaart datde onderdrukking van de arm sten niethetlaatste woord heeft.
Naarheteindevan hetcolloquium steldeeen afgevaardigdevan deZuida-

merikaansebevrijdingstheologen,PabloRichard,devraagwaarom hetin
Europa en in de Europese milieus van bevrijdingstheologie zo moeilijk
was geworden spontaan over God te spreken.Oppervlakkig gezien luidt

hetantwoord:omdat men ginds,in de Latijnsamerikaanse landen nog
overeen vanzelfsprekendereligieuzecultuurbeschikt,terwijlwijin W estEuropa in een uitgesproken geseculariseerde wereld leven.W ellicht moe-

tenwetochdiepergraven.IndeEuropeselandenza1het,bijalleernstvan
inzetenanalyse,moeilijkblijvenom ongedwongenoverGodtesprekenin
de contextvan maatschappelijke bevrijding,zolang men zich niet ten
grondetoesolidairheeftgemaaktmetdearmsten wierGod Hijis.
21 Ibidem,p.122.
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H et Brandt-rapport en de
gemeenschapyelijke belangen van
N oord en Zuld
Rob Em brechts

Op22en 23 oktober1981hadin Cancun(Mexico)eentopoverleg van22
regeringsleiders plaatsom een doorbraak tebewerkstelligen in deim passe

waarindeNoord-zuid-problematiekzich nu reedsettelijkejaren bevindt.
Dattopoverleg werd georganiseerd aIsgevolgvan de aanbevelingdiedaartoewerd geformuleerd in hetzgn.Brandt-rapportdatbegin 1980 onderde

titelW ProgrammeforSurvivalwerd gepubliceerdl.In ditartikelschetsen
wijeerstdeontstaansgeschiedenisen dehoofdlijnen van hetBrandt-rapport.Vervolgens zullen we het hoofdthem a van het rapport,nI.de ge-

meenschappelijke belangen van Noord en Zuid,kritisch bespreken.W e
eindigen met een kort verslag van het topoverleg in Cancun en enkele
slotbeschouwingen omtrenthethuidigestructureleim mobilism ein de relaties tussen Noord en Zuidz.

Ontstaansgeschiedenis
Hetisbekend datdeNoord-zuid-dialoog sindshetmidden van dejaren
zeventigergmoeizaam enzonderwezenlijkeresultaten verloopt.Datwerd
o.m.geillustreerd doorhetgebrek aan resultaten op de Conferentieover
internationale economischesamenwerking (december 1975 -juni 1977),
waar 8 industrielanden en 19 ontwikkelingslanden met elkaar onderhan-

delden,enUNCTAD V (mei1979,Manila),waarallelandenvan deVerenigdeNatiesoverdeontwikkelingsproblemen van deDerde W ereld confe-

reerden.Telkensweerdringen deontwikkelingslanden (OL)(verenigd in

1W .Brandte.a.,North-south.,4ProgrammeforSurvival.TheReportofthe
IndependentCommi
ssion on InternationalDevelopmentIssues,Pan Books,London,1980.Ned.vert.:HetBrandt-rapport:eenoverlevingsprogramma,Staatsuit-

geverij,'sGravenhage,1980.
2 Ditartikelverschijntlaterin een ietwatuitgebreidervorm in een speciale

beperktepublikatie n.a.v.hetemeritaatvan Prof.Dr.A.Taymans,Ufsia,AntWerpen.
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de zgn.'groep der77,,die nu reedsmeer dan 110 OL omvat)aan op
globalebesprekingen,waarbijalleinternationaleeconomischeproblemen
van de OL binnen hetraam van de Verenigde Naties(bij voorkeurin
UNCTAD)aanbod zouden kunnen komen.Debelangrijksteindustrielanden (IL)echtervinden datdespecifiekedeelproblemen apartonderzocht
dienen te worden in de bestaande daartoe gespecialiseerde internationale

organisatieszoalshetIMF,deW ereldbank en hetGATT,waarin zijeen
dominerende positie bekleden3.
Om de Noord-zuid-dialoog te activeren,suggereerde de toenm alige Ne-

derlandsepremierDen Uylin 1976dateen onalankelijkecommissieeen
rapport zou opstellen,dat als katalysator zou kunnen werken.Overleg
metdevoorzittervan de W ereldbank,R.M cNam ara,leiddetoteen geza-

menlijkinitiatiefin januari1977,enindecember1977werdeendergelijke
commissiegevormd.Zebestond vooraluitouderepoliticiofex-politiciuit
Noord en Zuid,van zowelprogressieve als conservatieve strekking:8 uit
IL en 10 uit OL4.Het secretariaatwasgevestigd in Genève,maar de in
totaal10vergaderingen van decommissiehadden op diverseplaatsen in en
buiten Europa plaats.De werkzaam heden werden in decem ber 1979 afgerond en in februari1980 kon Brandthetrapportaanbieden aan K.W aldheim ,secretaris-generaalvan de VN .
Zowel wat de totstandkoming als wat het resultaat betreft, valt het

Brandt-rapportop doorzijn gelijkenismethetzgn.Pearson-rapport,dat
in 1969 werd gepubliceerd onder de titelPartners in Developments.Ook
dat kwam tot stand in opdrachtvan R .M c N am ara,toen reeds voorzitter

van de W ereldbank.En netalshetPearson-rapportdreigthetBrandt-rap-

portdoordebelangrijkste industrielanden genegeerd teworden.

H oofdlijnen
De bedoeling van de Brandt-com missie was,overde veleaspecten van de
Noord-zuid-problem atiek een politiek com promis uit te tekenen waar-

3 H.Bos,WatgebeurtermethetBrandt-rapport?in InternationaleSpectator,
september 1980,pp.493-497.

4 Vooroudereofoud-politiciblijkthetmakkeli
jkerom moedigewoordenover

allerleihervormingen in demond tenemen ofop papiertezetten.Vooreen groot

deelzijnzijzelfimmerstochnietmeerinstaat-endusverantwoordeli
jk-om die
hervorm ingen doortevoeren.

5 L.Pearson,PartnersinDevelopment.ReportoftheCommi
ssiononInterna-

tionalDevelopment,PraegerPubl.,London,1969.
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rond alle leden zich zouden kunnen verenigen.De comm issie heefthaar
doelstelling gerealiseerd, en het rapport is aldus de uitkomst vvan een

simulatievan een internationale onderhandeling over bijna alle NoordZuid-problemen.De auteurs hebben, met succes,getracht een voor het

grotepubliekvlotleesbaretekstteproduceren.Bronverwijzingen,grafieken en tabellen zijn daarbijbewustachterwege gelaten.Hetrapportwi1
immers geen wetenschappelijke studie zijn,maar een document datde
publiekeopinieen depoliticikansensibiliseren en oriënteren bijhundenken en doen i.v.m .de verhoudingen tussen IL en OL.

De inhoudstafelweerspiegelt het feitdatvrijwelalle gebieden van het
Noord-zuid-vraagstuk aan bod komen :honger en voedsel,bevolkingsgroei,ontwapening,grondstoffenhandel,energie,industrialisatie en wereldhandel,transnationale ondernem ingen, overdracht van technologie,
de internationale m onetaire orde,de ontwikkelingsfinanciering enz.Bin-

nen hetbestekvan ditartikelishetnietmogelijknochnuttig,deconcrete
inhoud samen tevatten van dediversehoofdstukken dieaan dezeverschil-

lende onderwerpen gewijd zijn.Voorzulk een samenvatting kunnen we
verwijzen naareen artikelvan W ionczek in Third World Quarterl/ .
Vermeldenswaard is het feitdatmetbetrekking totde internationale instellingen decomm issieeen pleidooihoudtvoordeinstandhouding van de

VerenigdeNaties,zijhetdanineen ietsaangepastevorm.Specifiekwordt
ondermeer voorgesteld een W ereldontwikkelingsfonds (W orld DevelopmentFund)opterichtenom dehuidigegebrekkigeontwikkelingsfinanciering te verbeteren.Heteigenlijke rapportwordtvoorafgegaan door een
omstandige inleiding van de voorzitter,W illy Brandt,waarin deze zijn
visiegeeftopdeontwikkelingsproblematiekendevolgenshem belangrijke
accenten legt.Hetrapporteindigt meteen uiteenzetting van hetdoorde
comm issie voorgestelde prioriteitenprogram ma waarbinnen vooral het

noodprogrammavoordeperiode 1980-1985 scherp omlijnd is.
Datnoodprogramm a heeftbetrekking op de volgende vier punten :
- e
en massale overdrachtvan geldmiddelen naarde OL
- de or
ganisatie van een internationaalenergiebeleid
de realisatie van een wereldvoedselbeleid
- her
vorming van de internationaleeconomische instellingen.

6 M.Wionczek,TheBrandtReport,in Third World Quaterl
y,januari1981,

pp.1* -118.
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De rode draad in het Brandt-rapport is hetthema van de fundam enteel

gemeenschappelijkebelangen van allelanden.Ditbetekentdatveranderingen in de relatiestussen landen nietnoodzakelijk een zgn.'zero sum
game'zijn waarbijwathetene land wintnoodzakelijkerwijze dooreen
anderlandverlorenmoetworden:sommigeveranderingen kunnentegelijkertijd voor alle landen voordelen meebrengen.Vooralde belangengem eenschap tussen Noord en Zuid wordtbenadrukt,m aarde Brandt-com -

missie trachtook hetgezamenlijk belang aan te tonen van ideologischpolitiek anders georiënteerde landen binnen het Noorden en hetZuiden.

Decommissiesteltdathetdringend noodzakelijk isdiegemeenschappelijke belangen eerderdan de traditionele tegenstellingen in hetoog te houden.Die tegenstellingen leiden de mensheid imm ers rechtnaar de onder-

gang.Hetnastreven van degemeenschappelijkebelangen viaeen internationaalgecoördineerd beleid is de enige m anier om de m ensheid van de
ondergang te redden.Vandaar de titel:een overlevingsprogram ma.

Gemeenschappelijk overlevingsbelang
W ijgeloven datdeBrandt-commissiehetthemavan debelangengemeenschap terechtcentraalheeftgeplaatst.Een eerstemoeilijkheid daarbijzit
echterin hetverschillend tijdsperspectiefdat aan ditconceptkleeftten
aanzienvan IL en OL.VoordeIL bezithetgemeenschappelijkbelang,in
dezin van hetveilig stellen van de eigen overlevingskansen,een lange-ter-

mijn-karakter.DeellendigetoestandinveleOL leidtdaarweliswaarreeds
totgrotespanningen,maaropkorteenmiddellangetermijnishetvermoedelijk mogelijk deconsicten diedaaruitvoortvloeientebeperken.Indien
detoestand voorvelebevolkingsgroepen nietverbetert,dreigen erop laan-

getermijn sociaal-economischeomwentelingen die hetrechtmatig belang
van de huidige IL effectief in het gedrang kunnen brengen.Ontwikkelingssamenwerking en -hulp isin datlichtdan ook een soortverzekeringspremie voor de eigen komende generaties.

Hetlange-termijn-karaktervan heteigenbelang van de IL heeftin elk
gevaltot gevolg dat Derde W ereld-problemen voor de IL niet echt zeer

dringendzijn.VoorveleOL echter,vooraldan voordearmsteonderhen,
isde armoedebestrijding op zeerkortetermijn letterlijk een kwestievan
leven ofdood.En ditisdes te meer waarnaarmate men oog wilhebben
voordeindividuelem enszoalsdiein veleontwikkelingslanden metluttele
middelen probeert te overleven.

Hetgemeenschappelijk overlevingsbelangvan IL en OL blijktaldus,omwillevan hetverschillendetijdsperspectief,voorIL en OL langnieteven
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belangrijk en urgent te zijn.Overigens menen sommigen -zoals o.m.
Prof.Van Dam -dathetlange-termijn-gevaarvanwegeagressievearme
OL uitermate gering is:'wie straatarm is mist de kracht om te slaan'7.

Alhoeweldeslagkrachtvan hopelozen -vooralalszesteedstalrijkerworden -nietmag worden onderschat(vooralnietin hetlichtvan de kwetsbaarheid van onze industriële en andere structuren voorterroristische sa-

botage-acties),heefthetargumentenigewaarde.

Gemeenschappelijk economisch beiang
Hetargumentvan heteigenbelangoplangetermijnvolstaatnietom deIL
te bewegen tot een actiever ontwikkelingsbeleid. De Brandt-com missie
heeftditoverigenswelaangevoeld en daarom ook zeer sterk een andere,
meerdirecte vorm van eigenbelangvan de IL beklemtoond,nl.de moge-

lijkheid totvergroting vandeexportnaardeOL.Indien deIL,o.m.via
een massale overdrachtvan geldmiddelen,dekoopkrachtvan deOL zouden vergroten,zullen de OL dat geld grotendeels aanwenden voor het

aankopenvan industriegoederen uitdeIL.Dankzijdieingevoerdeindustrieprodukten (vooraluitrustingsgoederen)kunnen deOL hun ontwikkeling stimuleren, en in de IL leidt de vergrote export tot daling van de
werkloosheid en verm indering van de onderbezetting van het bestaande
m achinepark.
Dit laatste betekent dat hulpverlening en ontwikkelingssamenwerking

voordeIL in feiteuitermateweinig kosten.Een aanzienlijk deelvan de
bestaande produktiecapaciteitin de IL wordttengevolge van de wereldre-

cessienietgebruikt;eenstijgingvan deproduktievergthierdusgeenextra
investeringen.W elmoeten er grondstoffen worden aangekocht en mankracht ingezet.M aar hetinzetten van arbeidskrachten brengt slechts een
erg geringe effectieve kost mee:werkloosheids-en andere vergoedingen

vallenwegwanneerwerklozendankzijdegestegen exportOPniCUW aande
slag kunnen. Dat de aldus behouden of herwonnen tewerkstelling voor
velen een behoud van beroepsbekwaamheid en een groter gevoel van
rechtmatige eigenwaarde totgevolg heeft,is voldoende bekend.

In de hiergeschetsteredenering kan de koopkrachtinjectie in deOL gebeuren via een massale overdrachtvan geldmiddelen.De wenselijkheid
daarvan wordt meestalonderlijnd door te verwijzen naar de gunstige
7 F.van Dam, Waarom ei
genlijk? in Economi
sch Statistische Berichten,
21.10.1981.p.1.023.
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weerslag van hetAmerikaanse M arshall-plan op de wederopbouw van de

W esteuropeseeconomiena W ereldoorlog Il.Daarbijverliestmen echter
uithetoog dathetin de OL nietzozeer gaatom wederopbouw m aarom

opbouw8.Door de sinds het midden van de jaren zeventig structureel
vertraagde economische activiteit is de westerse bereidheid tot het verstrekken van ontwikkelingshulp niet toe- m aar afgenom en. Zeker m et
Reagan en Thatcherkan erin dezetrend geen kentering worden verwacht,
hoezeerde kleine progressieve industrielanden als Denem arken,Nederland,Noorwegen en Zweden daarook op aandringen.Er bestaatechter
een tweedemogelijkheidom devraagcapaciteitvan deOL naaronze produkten te vergroten,nl.doorhen eersttoete laten meervan hun produkten op onze markten te verkopen, m .a.w.het bekende 'trade not aid'.

Daarom steltdeBrandt-commissieook voordatwijalsIL onzemarkten
m oeten openstellen voor de produkten uit de Derde W ereld,ook a1s het
industrieprodukten betreft.

Geleidelijk aanwordthetnu echtermoeilijkerom hetgemeenschappelijke
economisch belang tussen OL en IL te onderkennen.De OL die in toene-

mendemateafgewerkteprodukten produceren en exporteren (hetbetreft
totnu toevooralde zgn.'Nieuwe Industrielanden',o.a.Zuid-Korea,Tai-

wan,Braziliëen Mexico),beginneneen economischestructuurtevertonen
dieveeleerconcurrerenddan aanvullendismetdievandelL.Zijzijnonze
concurrenten geworden,nietenkelop hùn eigen binnenlandsemarktmaar
ook op önze binnenlandsem arkten onzetraditionele buitenlandse m ark-

ten.Deenigemogelijkheid voorde IL om hun voorsprongtebehouden,
lijkteen doorgedreven industriëleherstructureringtezijn,gestoeld op intensieve Research en Development.en dit in de richting van zeer hoogwaardige kennisintensieve produkten.H etnieuwe industriebeleid van de
meeste IL wordtthans in deze zin georiënteerd.

Bijdezeontwikkeling kunnen twee belangrijkeopmerkingen worden gemaakt.De eerste heeftbetrekking op de belangentegenstelling tussen IL
en OL,de tweede betreftde onzekerheid omtrent de gunstige resultaten
van het nieuwe westerse industriebeleid.De belangentegenstelling tussen
de traditionele en de nieuwe industrielanden is voor een zeer groot deel

meerschijn dan werkelijkheid.Vooreerstgaathetom concurrentietussen
fundamenteel'gelijkgezinden',d.w.z.van economieën diegeorganiseerd

8 Zieb.v.A.vanNiekerk,HetBrandt-rapportisvleesnoch vis,inEconomlbch
StatistischeBerichten,27.5.1981,p.517.
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zijn op basisvanhetprincipevandevrijem arkteconom ie;om die reden
zijn de fundamentele belangen van detraditionele IL en de Nieuwe IL
(NIL)convergerendenliggen detegenstellingenophetvlakvandezakelijke mededinging binnen dezelfde aanvaarde structuren.Een tweede reden
waarom de belangentegenstelling vooreen grootdeelslechtsoppervlakkig

is.ligtin deinternationalisatievan hetbedrijfsleven,nietuitsluitend maar
welhoofdzakelijk onderdevorm van demultinationaleondernemingen.
De industriegoederen die door de NIL en andere OL geëxporteerd wor-

den,zijn vooreen grootdeelafkomstig van multinationale ondernemingendiein dezelandengevestigdzijn.Indiezin komtdeconcurrentievoor
deIL nietechtvan dieOL zelf,maarvooreen grootdeelveeleervan eigen
uitgezwerm de ondernem ingen die gebruik maken van de meer voordelige

produktievoorwaardenin dielanden.Vrijetoegangtotdeindustrielanden
voorde afgewerkte produkten uitdeOL vorm tdan weliswaareen bedrei-

ging voorhetwesterse bedrijfsleven,maarkomtook ten goedeaan dat
deelervan dat zich geïnternationaliseerd heeft.
Overigens doen alle OL enorm einspanningen om buitenlandse directe in-

vesteringen aan te trekken.Delaatste 10jaargebeurtditin toenemende
matedoorhetcreëren van zgn.vrije industriezones.ditzijn grote goed
afgebakende industriezones waar buitenlandse investeerders verregaande

faciliteiten (vooralop sociaalen fiscaalvlak)aangeboden krijgen om er
zichtevestigenenvooralvoordeexportteproduceren (ookdeVolksrepubliek China heeftreeds2 van dergelijkezonesopgericht).Deze evolutie
werd bewerkstelligd metde actieve steun van deUNIDO (United Nations
IndustrialOrganization).
W athetnieuwe westerse industriebeleid betreft,ditgetuigtvan een groot
geloofin deheilzameeffecten van technologischevernieuwing en herstructurering.W eliswaar komt de herstructurering m inder snel op gang dan
velen zouden wensen,m aaroverderichting van de gewenste ontwikkeling
is de overgrote meerderheid van de beleidsm akers heteens.W e moeten
naarspecialisatiein deproduktievan goederen dieveelhoogwaardigekennis en technologie incorporeren.Een snelle toepassing van steeds vorde-

rendetechnologischevooruitganglijktdeenig mogelijkeweg voorde IL
om op economisch en militair vlak hun structureeldominante positie te

kunnen bestendigen.Hoecomfortabeldiepositieooklijkt,eriseen grote
schaduwzijde:detechnologischevooruitgang krijgteen dwangmatig karakter.En ditscheptnu problem en,omdatde introductie van steedsnieuweretechnologie thansleidttoteen netto verliesaan tewerkstellingsmoge-

lijkheden.Ditverlieshoudtzowelverband methetarbeidsbesparend karakter van de technologie als m et het feit dat sinds het m idden van de
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jaren zeventigdewereldeconomiein eenfasevanstructureelkleineregroei
verkeert.

H eroriëntering van de econom ische orde
De oplossing voor deze problem atiek ligt niet zozeer in een voldoende

versnellingvan deeconomischegroei-alsdatalzou mogelijk zijn-alsin
hetherdenken en heroriënteren van de gehele econom ische orde.Het ka-

derwaarin en dewijzewaarop deherstructureringvan dewesterseindustrie thansveelalwordtbepleit,duidterop datwe meerte maken hebben
meteen 'vluchtvooruit'dan meteen echte oplossing.Een echteoplossing
kan enkelgevonden worden in een weldoordachte en zinnige heroriëntering van onssociaal-economisch stelsel.De richting waarin dieheroriëntering zou moeten gaan,wordt sinds kortin Nederland aangeduid metde
term 'de econom ie van hetgenoeg'g;deconventionele econom ischetheoriezouden we dan kunnen aanduiden als'de econom ievan nooitgenoeg'.
Fundamenteel komt de nieuwe benadering erop neer dat men voor het
bestuderen van de sociaal-economische kwesties in de hoog-gdndustrialiseerdelanden debasishypothesevan deonverzadigbaarheid van dem ense-

lijkebehoeften laatvaren.Datdesnellewelvaartsgroeigedurendedeperiode 1950-70 veelpositieve resultaten heeftvoortgebrachtmag men niet
ontkennen.Evenm in mag men echter uit het oog verliezen dat die snelle

welvaartsgroeinietzonderschaduwzijden verlopen is.Ditbetekentniets
andersdan datde econom ische groeizoalsdiedoordegroeivan hetBN P

wordtvoorgesteld,slechtseen ruween onjuistemaatstafisvoordeverbeteringvan deechteeconomischewelvaart.Bijdeberekeningvan hetBNP
wordtimmersbijna geenrekening gehouden metverliesaan kwaliteiten
ook aan kwantiteitvan bepaaldegoederen en diensten.Aldushebben we

op een aantalbelangrijke domeinen een vrij hogeprijsbetaald voor de
reeds gerealiseerde econom ische groei.Vooreerstons leefmilieu.Zuivere

lucht,water,grond en geluid (ofbeter:hetontbreken ervan,dusstilte)
zijnopveleplaatsenzeldzaam en duurgeworden.Aanvoedingswareniser
(althans in de IL) geen gebrek,maar over de kwaliteitmaken we ons
terechtzeerdikwijlszorgen.Ditlaatsteistrouwenseenalgemeen kenmerk
van devoorbije decennia:we beschikken systematisch oversteedsmeer
van alle soorten materiële goederen en diensten.W e zijn echter stilaan
9 H.deLange,Deeconomievan hetgenoeg,inEconomisch Stati
sti
scheBerichten,21.10.1981,pp.1.024-1.029.
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beginnen te beseffen datmeer nietsteeds leidttotbeter; zekernietwanneerwehetglobalebestaan vooronszelfen vooronzem edemensen op het
oog hebben.
De economie van het genoeg geeft aan het begrip schaarste een sociale

dimensie,doordatzijbijbeschouwingenrondhetbeleidi.v.m.deproduktie en consumptie van goederen en diensten de behoeften van alle mensen
betrekt,en m ede op basis daarvan de prioriteiten bepaalt.Ditimpliceert

o-a.datheteconomischebeleid erprioritairopgerichtmoetzijn debasisbehoeften (basisvoeding,-kleding.-huisvesting,-gezondheidszorg,-onderwijs,-mobiliteit,inspraak in wezenlijkekwestiesenz.)van alleburgerste
bevredigen.H ethuidigeeconomischeuitgangspunt,'m eerissteedsbeter',
wordtaldus nietmeerabsoluutmaarrelatiefgeïnterpreteerd,doorde be-

hoeftenbevredigingssituatie van één individu te bekijken in vergelijking
metdievan zijn medemensen.Dan kan in heelwatgevallen uitgegaan
worden van de vaststelling 'genoeg is voldoende'of zelfs 'genoeg is het
beste',wanneer 'meer dan genoeg'leidttotverspilling en een verslechtering van eigen fysische en psychische gezondheidlo.
W at hier vanuit de economie van het genoeg gesteld wordt, geldt niet
enkelop louternationaalvlak,maarisook -wellichtnog meer -relevant

op internationaalgebied.Ditbetekentdat bijhet uitstippelen van het
economisch beleid in de IL rekening m oetworden gehouden metde toestand in de OL.Zoals de Lange het terechtuitdrukt:'de totale welvaart

van dewereld zou heelwathogerzijn alsderijkelanden minderzouden
uitgeven aan luxe en relatief luxe artikelen in het belang van een m eer

gelijke inkomensverdeling in dewereld'.Thansleidteen te grootinkom ensverschilo-a.totverspillingvan niethernieuwbaregrondstoffen en tot
spanningen dieop langetermi
jn hetbestaanzelfvan demensheid bedrei-

gen.Metditlaatstepuntzitten weterug bijonze overwegingen omtrent
hetgemeeschappelijk belangtussen rijkeen armelanden.
Uitwat voorafgaatkom tin elk gevaltotuiting dateen echte oplossing
voorzoweldearmoedeproblem atiek van veleOL a1svoordeherstructureringsproblem atiek van de IL,slechtsgevonden kan worden in een herziening van het huidige nationaal en internationaal geldende economische
stelsel.De gezichtspunten van de zgn.economie van hetgenoeg kunnen

bij deze heroriëntering zondertwijfelalsvertrekpuntdienen.Overigens

10 Voorenkele beschouwingen rond de essentiële vraag 'watofhoeveelisgenoeg?'zieA.de Lange,Jr/.cit.,p.1.026
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staathetonderzoeknaardemogelijkheden en implicatiesvan dierichting
nog in de kinderschoenen.Toch is er reedsheelwatm ateriaalvoorhanden,wantdeeconomie van hetgenoeg isin feite een poging totordening
en synthesevan watmensen a1sGoudzwaard,Hirsch,M eadows,M esarovic,Pestel,Schumacher en vele anderen in diverse publikatiesreeds hebben uiteengezetll.
Specifiek op hetvlak van de internationale econom ische relatieswordter
in kringen van deeerderprogressiefgerichteeconom en ook gedachtin een

richting dieaansluitbij de 'economievan hetgenoeg'-gedachte.Zo bepleitte Helleiner recentelijk een heroriëntering van de huidige theorie
i.v.m .internationaleeconomischerelatiesnaareen aangepasteanalysevan

de globale (wereld-lwelvaartlz.Door het economisch onderzoek in die
richtingtesturenzounaverloopvan tijd dehuidigeinternationaleeconomischetheorie,diezich hoofdzakelijk bezighoudtmetdeanalysevan het
traditioneleeng geïnterpreteerdebelang van afzonderlijke landen.omgevormd kunnen worden tot wat Helleiner 'globaleconomics'noemt. In
zulkeglobale economische theorie zou dan de analyse van de wereldwel-

vaart en de wijze waarop deze vanuit de diverse afzonderlijke landen
bdnvloed wordt,centraalstaan.
Deze aanzettotheroriëntering van de economische theorie ism aatschap-

pelijkzobelangrijkdatzenietinisolementmaggebeuren.Hetisuitermatewenselijkdatzegepaardgaatmeteenbredemaatschappelijkediscussie.
Debedoeling isimmersuiteindelijk een nieuwementaliteiten levenswijze
te bewerkstelligen.

Cancun 1981

HetBrandt-rapportisbijverschillendecritici,zowelin deIL alsindeOL,
op zeer gemengde gevoelens onthaald.Hetis een tekstwaarachter de 21

commissieleden zich uiteindelijk unaniem konden scharen en bezitalszo-

11 B.Goudzwaard.Kapitalismeen vooruitgang,Van Gorcum,Assen,19782;F.

Hîrsch,SocialLimitsto Growth,Henley,London,1977;D.M eadows& J.Forrester,Degrenzen aan degroei:Rapportaan deClub van Rome,HetSpectrum,
Utrecht,1971;M .Mesarovic& E.Pestel,Demensheid op eenkml
àpl/a/.Tweede
rapportaan de Club van Rome,Elsevier.Amsterdam,1974;E.F.Schumacher,

Smalll
àBeautvul.# StudyofEconomicsas#'PeopleMattered,Blond& Briggs,
London,1973.Ned.vert.:Hou hetklein,Ambo,Baarn,1974.

12 G.K.Helleiner,TheRefsnesSeminar:Economic Theory and North-south
Negotiations,in WorldDevelopment,juni1981,pp.539-555.
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danig een uitgesproken com promis-karakter.Kritiek was dan ook te verwachten. Voor de progressieven is het rapport nog steeds te gem atigd,
voor de conservatieven is het te vooruitstrevend.Van Niekerk betitelde

zijn beschouwingen rond hetrapportdan ook terecht:'hetBrandt-rapportisvlees noch vis'l3.

DedoorBrandtenzijncommissieverhooptekenteringin deNoord-zuiddialoog isertotnu toe nietgekomen.Ook niet na hettopoverleg tussen
22 regeringsleiders eind 1981 in Cancun.Daar werd alleen beslist,in de

nabije toekomst (vermoedelijk in 1982)in hetkadervan de Verenigde
Naties globale onderhandelingen over de ontwikkelingsproblematiek te
beginnen.Dit voornemen om een 'new round of globalnegotiations'te
houden isoverigensnietecht nieuw.hetwerd reeds eerderin de VN be-

sproken (o.a.inaugustus 1980).Brandtzelfvond Cancun niethelemaal
een maatvoorniets:hij sprak van 'millimetervooruitgang'l4.Concreet
werd erevenwelbijnanietsbereikt.Menbereikteenigeconsensusomtrent
hetbevorderenvandevoedselproduktieindeOL,endewenselijkheidvan
een globale energiepolitiek.ln verband met de energiepolitiek was er als
voornaam ste feitde steun van Saoedi-Arabië voorde oprichting van een
'energiefiliaal' binnen de W ereldbank, dat de energievoorziening in de

niet-OPEC-OL zoubevorderen;deVSA blijven echtercontra.In Cancun
werddekansgemist-om op eenaantalconcretepunten(b.v.specialehulp
voor de armste OL, de VN-code voor multinationale ondernemingen,

concretestimulivoordevoedselproduktieindeOL,enz.)vooruitgang te
realiseren.In de plaatsdaarvan werden ook die gemakkelijk te treffen
concrete m aatregelen uitgesteld om er pasin hetkader van toekom stige
globaleVN-onderhandelingen overtepraten.En van zulke globale onder-

handelingenwetenweuitervaringdatzebijnanooittotietsleiden.Helleinerspreektin datverband van 'talking issuesto death'ls,een strategiedie
de IL totnu toe metsucceshebben gevolgd.
W illy Brandttrachtnu,begin 1982,door hetstimuleren van een moedige

follow-up hettijnogtedoen keren.M aarhetvaltjammergenoegergte
betwijfelen ofdatzallukken.

13 Zienoot8.
14 W .Brandt,Progress by theM illimetreatCancun,in TheEconomist,London.28.11.1981,pp.21-22.
15 G.K.Helleiner,art.cit.,p.5M .
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Slotbeschouwingen

W athetBrandt-rapportzelfbetreftmenen wijdatondanksdevelepunten
van terechtgeuite kritiek.hetrapportrechthad op een ietwatbetere ontvangst,zowelvanwegedetheoreticialsvanwege de politici.W ieoveront-

wikkelingsbeleid(ofhetontbrekenervan)praat.magnooitdedoffeellendige realiteituithetoog verliezen.En datdreigen wijmetz'n allen te
doen.Theoreticivan diverse pluim age vinden het Brandt-rapport toch
maar een herkauwd Pearson-rapportdatreedsvan 1969 dateert.En vele

politiciwensenhetliefstdood tezwijgenofnaveeldiscussiea1sniethaalbaaraftewijzen.
Enmeteengaatmenvoorbijaandewezenlijkebedoelingvan allesoortgelijkerapporten,nl.tetrachten enigeversnellingtebewerken in hetverhelpen van detroosteloze situatiewaarin vele DerdeW ereld-landen zich nog
steeds bevinden.Zeer terecht m erkt Tinbergen op dat het vragen naar

geheelnieuweelementen in hetBrandt-rapportietsjournalistieksheeftl6.
Een eventueeltekortaan nieuweinzichten en aanpak ontslaatonsnietvan
de humane plicht om dringend een beleid te voeren datmeer kansen en

mogelijkheden scheptvoorvooraldearmsteOL.Daargaathetiederedag
opnieuw weldegelijk om 'overleving',detitelvan hetBrandt-rapport,#
ProgrammeforSurvival,ishelaasnietoverdreven.VoordeIL en debeter
gesitueerdeOL ishijslechtsop langeretermijn relevant.
Devooralop m orele grond gebaseerdeoproep in hetBrandt-rapportom

nu tocheindelijkwerktemaken vandearmoedebestrijdingindeOL,kan
uiteindelijk slechtsin goedbegrepen eigenbelangvan de IL vertaald worden indien men aansluitbijdevisiediegeschetstwordtin de 'economie
vanhetgenoeg'.HetBrandt-rapportisinzijn compromis-aanpaknietzo
verdurven gaan,en daarom is hetpleidooidatgevoerd wordt op basis

vanhetgemeenschappelijkbelangtussen IL en OL uiteindelijk nietovertuigend,en in feite 'slechts'gefundeerd op moreleoverwegingenl7.Zulke
morele motivering zou reedsvoldoendezwaarm oeten wegen om totactie

overtegaan.maardatblijkt-helaas-meestalniethetgevaltezijn.Het
explicietdoortrekken van de ontwikkelingsproblematiek tot een 'econo-

16 J.Tinbergen, Het rapportm randt, in Economisch S/l/l
à/l
àc'e Berichten,
5.3.1980,pp.268-270.
17 Vooreen besprekingvan de ethischeaspecten van hetontwikkelingsbeleid,
zie b.v.L.Bouckaert,De Nieuwe InternationaleEconomi
sche Orde in ethisch

perspectieh inEconomisch en SociaalF##Jc:r1/,augustus1981,pp.447-463.
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mievan hetgenoeg'-benadering zou hetrapportmeerlogischeconsistentie

hebben gegeven.Tegelijkzou hetnog meeruitgesproken tegenstand hebben opgeroepen.

Voorlopig zullen énhetBrandt-rapportén (nog meer)de 'economievan
het genoeg'-benadering weinig concrete uitwerkingskrachthebben,zeker
in degrote IL,maarook in de kleineprogressieve landen als b.v.Nederland en Denemarken.De publiekeopinievertoontimmersin alle IL,ook
in W est-Europa,een grote graad van inertie en rigiditeitten aanzien van

de ontwikkelingsproblematiek.Ditheeft,geloven wij,te maken metde
grote complexiteitvan desociaal-econom ische m echanismen in onze moderne samenleving,zowelop nationaal alsop internationaal vlak. Die
com plexiteiten de conventionele econom ische rationaliteit verbergen de
manierwaarop debestaandestructuren en deindividuelestrevingen leiden

totschrijnendeongelijkheid en onmenselijketoestanden.
Er bestaat,ons inziens,vanwege de rijke landen geen 'komplot',geen
georganiseerde en gestructureerde politiek-econom isch-militaire beweging
die specifiek gerichtisop de benadeling van de Derde W ereld.Veeleeris

diestructurelebenadeling en dearmoedevan honderden miljoenen mensen de resultantevan een geheelvan krachten dieelk afzonderlijk aanvaard en gewaardeerd (kunnen)worden,zekerdoordeinwonersvan de
IL.In feite worden de bestaande sociaal-economische structuren en me-

chanismen doordemeesteburgersin de IL op zijn minstimplicietaanvaard en gewaardeerd. M ede door de com plexe werking ervan zien de

meestemensenbijonsaldusgeenrechtstreeksverband,tussen denationaleen internationalestructurenen conventioneleindividuelestrevingen (die
wijalsrechtmatig beschouwen)in derijkelanden,en deverkommering
van alleszins de armste OL.Indien de burger zich toch weliswaar reeds

bewustisvan defundamenteelonrechtmatigeongelijkhedendieerbinnen
landenen tussenlandenbestaan,dan voelthijerzichalleszinsnietverantwoordelijkvoor.Hijheeftdanookogenschijnlijk goederedenep om niet
te gaan ijveren vooreen beleidsommezwaaidie ethisch noodzakelijk is.
Veelonrechtenellendeblijftzo bestaan doorpassiviteitvan onzentwege,
d.w.z.doorhetverzuim om onrechtvaardige structuren en gedragspatronen te veranderen.
Een echtekentering in deze toestand kan enkeltotstand komen enerzijds
doorde ontwikkeling van een sociaal-economischetheorie metcoherente
toekomstvisievoorallemensen (ookdieui
tdeOL)en anderzijdsdooreen

individueelbewustwordingsprocesdatertoeleidtdatiedermenszijn persoonlijke verantwoordelijkheid op concrete wijze (dus ook levenswijze)
opneemt.Voorheteerstelijktde'economievanhetgenoeg'onseengoede
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aanzet,envoorhettweedekan enkelgehooptwordenop een rijpingsprocesbijindividuenengroepen datgestimuleerdkanworden doorindividuen,instellingen (o.a.dekerken)en commissieszoalso-m.deBrandt-comm issie.
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D ichters op de drem pel van '80
Joris Gerits
'een verzenbundelpubliceren is als

een rozeblaadjelaten vallen in de
Grand Canyon,en op de echo staan
wachten'.
G .Burssens, Verzameld Proza, p.478.

Dedichterlijkeproduktieinonstaalgebied verlooptin hetIaatstedecennium omgekeerd evenredig metdeeconomische.Terwijlmen bijdebeoordelingvan deeconomischesituatiealtijd opnieuw dezelfdetermen hoort
gebruiken:crisis,recessie,inflatie,blodtdepoëziein bijnaevenveeltijdschriften aIserdichterszijn.Depoëtischesectorisin volleexpansie.
In 1972 alvond W .Ruyslinck het nodig aan Lieve Scheer m ee te delen
'dat ons land in de afgelopen vi
jfjaarmisschien méér gedichten heeft
geproduceerd dan witlof'.Vi
jfjaarlaterJotieT'Hooftin hettijdschrift
Amarant:'De poëzie m aakteen dieptepuntdoor;overproduktie,volko-

men onverantwoord:massa'smensen krijgen de illusie datze dichters
zijn'.Nogeensbijnavijfjaarlater,in 1981,Hugo Bremsin zijn bundel
opstellen overNederlandsepoëzieAlwieomziet:'En ishetwelwijszoveelmensen telaten geloven datzeschrijverzijn,omdatzenooitverder
raken dan diealsmaarstimulerendetijdschriften?'(p.63).In zijn overzichtvan de Vlaamsepoëzie na 1945 (Yang,sept.1981,pp.3-15)heeft
RudolfVan dePerre in een register'maar'111nam en van Vlaamse dichtersopgenom en.Behalve kook-,kruiden-,foto-,auto-,hobbyboeken en

Tv-feuilletonsbrengen uitgeverijen nog altijd heelwatfinancieelminder
lonendedichtbundelsop demarkt.W iedoordeleescomitésvangrotetre)
uitgeverijen ofdoorderedactievan groteen kleineliterairetijdschriften
meteen woord van waardering afgewezen wordt,kan vaak nog terechtin

de haven waar '/Kofschip gemeerd ligt naast vele kleine dichterlijke
scheepjesofzelfsgestencilde surfplanken voor poëtische solo-vaarders.
Poëzie wordtin kringen gel
ezen:hetbegint(en/ofeindigt)meteen paar
vrienden en vriendinnen,wat huisgenoten en bekenden,een werkkring,

een groepering,een stromingvan gelijkgezinden,dorps-ofstadsgenoten,
en sommigen bereiken 'de'lezeroverde grenzen van provinciesheen.Van

eenhalfdozijndichtersdieinbrederekringengelezenworden,bespreekik
de laatstgepubliceerdebundelen ik trachtdaarbijaan tegeven waarom
zijeenblijvenderwaardehebbendanhetoverigensdurewitlofen waarom
zijrepresentatiefgeachtkunnen worden voorverschillendepoëtischestro-
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mingen in onstaalgebied.ledere dichterdiebesproken wordtconcentreert

zich op een eigen wijze op de poëtische functie van de taal in de
(wanlhoopzijnunieke,maarverwarrendebestaaninwoordenteverhelderen en te verlengen.

W ilfried Vancraeynest(1923-1979)
Hetbegin van de jaren '80 betekentook heteinde van hetin omvang
beperkte maar kwalitatief hoogstaande dichterlijk oeuvre van W ilfried
Vancraeynest,een geneesheeruitTielt,die pasin 1972 debuteerde en van

wiein hettotaal5 bundelsgepubliceerd werden.Eind 1977steldehijbij
zichzelfdediagnosevandeziektewaaraan hijtweejaarlaterzou sterven.
DebundelM #n ogen een varendeschaduw (1980)bevat29gedichten die
hijopwegnaarheteindegeschrevenheeft.Delaatste5gedichten eindigen
allem ethetbeletselteken,waardoorookform eelhetal reken aangegeven
wordt van de draad van woorden die niet verder m eer gesponnen kan

worden.Wilfried Vancraeynestbeschouwdezijn metkarigewoorden geschreven, afgem eten en precieze poëzie inderdaad als een weefsel van
woorden.In de bundeltreftm en dan ook typische woorden aan als 'ge-

twijn'en 'gleeën',dieaan dewereldvan detextielzijn ontleend.In 'Een
tijd na mij,misschien'worden de draden nog een laatstemaaldoorde
doodmoeë dichterverknooptin de eenheid van ditsobere gedicht:
De vezeldie ik toch nog won
uit eelten klodden grauwte,
en de draden die ik spon

voorweefseldatmisschien een tijd
na mijzou leven,niette lang:
hoe rafelend verhapertzich nu vlug

totinzijn fijnsteknooppuntalles
watmijnblijheidwas;hoeschietensmoe
rusten de spoelen...

Behalve het gedicht als weefsel, gebruikt Vancraeynest ook graag het
beeld van depoëziealseen huisdatgebouwd wordtdoordedichter-m etselaar.M erkwaardig wegens zi
jn metaforiek ishetgedicht'Op schouderhoogte',waarin de dichterzi
ch zeerbescheiden terugtrektin zijn materi-

aal,zelfmortel,plankensteenwordt.Eéngewordenmetzijnwoordmateriaal,vraagtde dichter de lezer hem nietde bouwheer te noemen,maar
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'demandie,witverwerend,drogerdandemortelwerd'en:'Noem mijde
man derbinnenkoeren,devermaledijde;...'.
Zoalsalin de titelvan de bundelgesuggereerd wordt,'Mijn ogen een
varende schaduw',haakt de dichterbij herhaling visuele en maritieme
beelden in elkaar,wat leidt tot de ontsluiting van verrassende. nieuwe
betekenissen.Hechtverankerd in de seizoenen,de aarde,de levende we-

zens-geliefdemensenen ookdieren-ontstijgtdezepoëzietochdeaarde,
deseizoenen en demensen omdatzijdeanekdotiek oplost.Zonderhun
soortelijkezwaarteteverliezen worden dewoorden van dezedichteruitdrukkingvaneen intensegeestelijkeactiviteit,dieook achterdekantellijn
van de dood verdergezetwordt:

Gijweethoe wakkerik aan woorden
werkte,en hoe lichtde polsstok veert
waarop ik luchtig beef.
A1s ik één dezer dagen
netover de hoogte
van uw lage m eetlatkantel,zeg dan niet

datik zweefvliegend leef.

Luuk Gruwez (0 1953)
Totde neo-romantici,van wie Jotie T'H oofthetboegbeeld geworden is,

wordtdeinKortrijk geborendichterLuukGruwezgerekend,die,'nietop
dewijzevan Shelley voorKeats,/noch alseen broeder(wantdatwasje
nietl',maarals'verwante sagellantin dezelfdeprocessie'meemetJotie
opstapte.Datschrijfthijin hetgedicht'Jotie'sonzaligergedachtenis'van
zijn bundelEen huisom dakloosin tezljn (1981).
Voor Jotie T'H ooft wasde dood de 'Heervan de Poorten',die toegang
verleendetoteen fundamenteelandereen volstrektonvoorstelbare wereld,
voor Luuk Gruwez is de dood nu aloveralaanwezig.Hetromantische
droomgebied en het realistische doodsgebied grenzen niet alleen aan e1-

kaar,zijdekken ook elkaar:'zo ishetdatvanwaarde dromen komen/
ook de doden kwamen dolen'.M etdedroom en dood worden deherinne-

ringen hetheimweenaarhetverleden verbonden.Op zijn 25ekijktGruwezalnaarzijntoekomstalsnaareen verleden.zoalsVan de W oestijne
hetookdeed,75jaareerder.Detweedestrofevan hetgedichtvanVande
W oestijne 'W eergaathetvegelicht'dienttrouwensalsmotto voorEen
huisom dakloosin tezi
jn.Alsmen weetdatditgedichtuitDeM odderen
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M an (1909-1915) komt.dan zietmen ook de verwijzing naar Van de
W oestijnein detitelvan Gruwez'eerstegedichtindezebundel:'Demodderen engel'.En wie b.v.Gruwez'gedicht'De feestelijke verliezer'legt
naastVan deW oestijneKom,laatonsgaandoor'tIand derherfsten (uit
HetVaderhuish za1kunnen zien hoein beidegedichten eenzelfdeverbindihg tot stand komt tussen avond. herfst en eeuwigheid. M et Van de

W oestijne deeltGruwez o.a.de voorkeurvoor hetarchaïserend taalgebruik,desterk zinnelijkeingesteldheid,alsook deangstin zijn gevoelens
gekwetstteworden.Maarook R.W .Rilke (Ein jederEngelistschrecklich')staatoverde schoudervan dedichtermee te kijken naar 'Mieneke's ontwaken'.
De rom antische koestering van heteigen zeerkan Gruwez doorzelf-ironie

relativeren alshijschrijft:'ik weetwelhoeaantrekkelijk dittreuren is/
en hoe lachwekkend alseen slechtverteld verdriet'.Dierom antischeironie
laathem alin hetopeningsgedichtvan debundelconstateren datdichters
'steedsverkeerden in verkeerdewaan /datgoud uitgoud ontstond en niet

uitaarde'.Gruwezlaatnietnazijneigenwoordballonnendoorteprikken,
maarheelsubtieldan,om zichzelfnietmeerpijn tedoen dan nodig is.

W ilfried Adams(0 1947)
Kan men Gruwez een clavecimbelistvan hetwoord noem en in een huis,

waarin hijweliswaargedoemd is om daklooste zijn,maar waarin hij
tussenspiegelendivantochookjonge,uitgelezen meisjeskanvermoeden,
W ilfried Adam sdaarentegen iseen orgelistin een ijskoudekathedraaldie

doorschaamhoog ijs gewaad heeft onderhetgrijnzen van menhirs en
blatendekruisen.Zo schrijfthijaan hetslotvan 'LaComplainte'in zijn
bundelAanspraak (1981).Detoonaard van Gruwez'poëzie en die van
.

Adam sisduswelerg verschillend,maarniettemin vertoonthun poëzieeen

thematischeverwantschap.W ie'Lacomplainte'vanAdamsen hetgelijknamige gedicht van Gruwez leest,zalin beide de vervreem ding van de
anderen,de kwetsuren door hetverleden gem aakten hetverdrinken van

hetverdrieten deontgoochelingen aantreffen.TerwijlGruwezlijdzaam
toeziet,melancholisch berustend,ofzich hooguitverdedigend m ethetwa-

pen vandeironie,weigertAdamszich bijhetverval,devernietigingende
alraak -diehijzelfvoortdulend oproept-neerteleggen.Adamsschakeltde dichtersgelijk met geweldenaarszoals 'moordenaars,roversen
brandstichters'en gaatmetblinde,onmogelijkehanden hetgevechtaan
metdeslechtséénmaalgeboden kansom televen.En hijweetalvooraf
dathij zich daarbij zalkwetsen 'alszwaluwen aan zwarte,luchtledige
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rozen'.

Van W .Adams wordt soms beweerd dat hij cerebrale poëzie
schrijft.Alsdaarmeebedoeld wordtdathijbijhetstructureren van zijn
emotiesen ervaringen,diehem lijken aan teranden en te overweldigen,
ook gebruik maaktvan zijn hersens.dan kan men hetmetdieuitspraak
eenszijn.Alsmetcerebraalechteraangegevenzou worden datzijn poëzie
zich loutertothetverstand richt,dan isdateen nagrantverkeerd oordeel.

In decyclusOntginning schrijftAdamseen sterk lichamelijkeliefdepoëzie.Zoekend naareen wezenlijke expressievan de man -vrouw verhouding,belandthijhaastvanzelfinviscerale,maarookmythischeeneventueelFreudiaansteduiden betekenislagen.ln Ontginning wordtde geliefde

opgevorderd in een landschapvanijs,kilte,winter,sneeuw,om deliefde
met hem te beleven als een kruisigende activiteit.De vrouw is zowelde

dichtbije'jij',de'metzo zeerzachteborsten toevertrouwde',alsdemoederin wierkeldersdewijnen schiften en diehaarbelogenbekken geheim
houdt.Devrouw isook de imperiale,afstanden scheppende geliefde aan
wie de dichter plechtige mededelingen richtzoals:'Laag staan de waters

vrouw,dewindenrukkenwestwaarts'.Ofaanwiehijbijherhalingenmet
aandrangvraagtdetegenstellingen op teheffenen voorhem allestegelijk
teworden:'Vlam öp,vrouw :vuurheb ik jou gewild.En water'.
Terwijlhijbewustgebruikmaaktvan deoppervlakkigeklankovereenkomsten tussen dewoorden om hetnietaltijd zegbareen erg gecompliceerde
van zijn innerlijketesuggereren,graafthijookdieperdan heteigen iken
legthijverbandentussen uiteenlopendeervaringen,zodatzijnpoëziemeer
wordtdan zelf-expressie en hetin goedkope of dure woorden verankeren
van em oties.
Zo zalwiehetgedicht'Gekroond meteenzame woede'ontgint,constate-

ren hoehechthijwoorden op elkaarbetrektdieklankassociatiefverbonden zijn en zodoende volgende beketenisketen ontwerpt:van erts over
herten naarzwerft,werven,sterftenherfst.Demetathesisvan ren v@ in
de vierlaatstgenoemdewoorden laatook hetverband zien tussen erts en
ver datin de slotregelvan het gedichtgeëxpliciteerd wordt:
Amper erts.Een schreeuw uit lover
verwoed.Herten staan :gehoornd,gekroond
met innigste woede.Zwerften gouden
wonde is,valleien ver hun werven.

Iets,sterft.M et schaduwlippen herfst
uitdonkere longen uilen blaast,
nevel,schrom pel,honger.Grendelt
en sprokkelt:oog in oog de herten staan.
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Ooitlosweg de polsen van een knaap,

slankeadem en de golfslag van zijn lenden.
Een vermoeden,vlokkend en ontkroond,zo

jij:is.Van erts,van sneeuw,verzo valleien.

Datditeen m aniëristisch gedichtis,hoeftnietgezegd ;hetiseen maniëris-

me meteen groteinnerlijkespankrachten zonderdevergezochtheid die
inderdaad kan ontaarden in 'cerebraliteit'.Nietzonderreden wordtGön-

gora,devadervan hetmaniërisme.geciteerd (p.39).Nietalle cyclivan
Adamsin debundelAanspraak zijn even overtuigend alsLa Complainte
en Ontginning,omdatzijnietallemetdezelfdeaandriftgeschreven zijn.
Pentagram en Clavicepspurpurea(= de zwam die hetm oederkoorn veroorzaakt)bevatten gekunsteldegedichten die somseen gewilde duisternis
nastreven.

Dodenwake in een hommage aan de vriend en m entor,Hugues C.Per-

nath.Herkenbarefragmenten van zijn poëzieheeftAdamsgecombineerd
metallusiesop Pernathsdooleid,deomstandigheden van zijn dood,het
gevoelvan verslagenheid datzich van de ontheemde pink poets meester

gemaaktheeftnahetwegvallenvanhungouverneur.Naardevorm zijnde
drie gedichten van Dodenwake herschikte sonnetten.ZoalsPernath buit
ook Adamsde syntactische am biguïteiten uit.Dat kan verrassende inter-

pretatiesopleveren,omdatb-v.subjecten objectsomsomwisselbaarzijn,
waardoordeaanranderevenzeerdeaangerandeblijkt.VerderlegtAdams
autonoom de regels van de syntaxis naastzich neer om ongram m aticale

zinnen teschrijven dieechternooitnonsensicaleuitingen zijn.Hetweglaten van de hoofdzin is een procédé dat Adam seveneens graag gebruikt.
Zo luidt de slotzin van de tweede strofe van het m iddelste gedichtvan
Dodenwake: 'W aar golf/na golf de worm en, gorgelend en grauw van

ongeloof...',een bijzin die de contextaangeeftwaarin de hoofdzin,die
nietverschijnt,begrepen moetworden.
Randschrvt30,ook verschenen in hetoktobernummer'81van Dietsche
WarandeenBeIortmeteen paarvarianten in woordgebruik,spellingen
interpunctie,isopnieuw een sterke cyclus,epischervan toonaard,minder

ontvleesd,een sobereen schrijnendezell eschouwing van een dichterdie
zich uit heteigen centrum getild voelt,daardoor zichzelfvoorde voeten
loopten zich beschouwt a1s 'een stem ,een ster die nergens weette sterven'. Ui
thetEnvoydatdebundelafsluit,blijktechterdatdedichterzijn

weerbaarheid nietverloren heeft,dathijmetdeontginning van zichzelf
zalverdergaan :
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Dieper dan water,dan wie ook zalik m e graven,
totin hetm erg van het bitterstgesteente,

witterworden dan mijngebeente.
En vurig herrijzen,en spreken.Zowaar.

M arcelvan M aele (0 1931)
ln de titelvan zijn laatste bundelM uggen en liegen brengtM arcelvan
M aeleeen woordspeling totstand doordeweglatingvan één letterdiem en

normaalin de semantischecontextvan muggen verwacht.Gelijksoortige
Spielereien (verplaatsingen van lettersofwoorddelen,toevoegingen met
onverwacht,komischeffect)treftmen ook eldersin debundelaan:'Blazuin,bazoen!','Opdalen,neerstijgen','geen kwinkslag,geen pardoes'.
Ook klankchiasmen zoals:'de gedrochten die we omcrmden,de gedcchten die we verdrongen'of ironische vertekeningen van bekende leuzen :

'Geen veren maardaden in ditjaarvan hetei!'.
M en kan er de nogalgezochtaandoende wi1van de dichter in lezen de
woorden teontwrichten,debetekenissen ondersteboven tegooien a1sreactietegen een alsm aarergerwordendedevaluatievan hettaalgebruik.ln de

vierde cyclusschrijfthijerheelduidelijk over:'En hetwoord:leeggeroofd,bekaaid,ontheven'of:'Geglazuurdewoordenzijn gebarsten /de
zoetgevooisde beschim meld'.Van M aele iseen dichter die compromissen

verwerpt('wantik verafschuw datwikken en wegen')en zich tegen het
conform ism eafzetdatonderm eeralleen wathaaksstaattolereerten elke

schuinigheid weert.Vandaarzijn bewusteschotsen scheveopstellingvan
woorden,zijn voorkeurvoor 'devastewaarden van de twijfel'en 'het
verleggen van de grenzen',hetonophoudelijk ontmaskeren van 'waarheidsgetrouwe prietpraat'.van dewaarheid zo rekbaara1sdeeg geworden,
van de intellectuele pronkzucht,van de koestering van hetgeweld en de

kneveling van de vrijheid.De dichter moetonophoudelijk 'Bedachten
beduimeld optornen tegen deze kaai/ van zomaarbeter weten en zelfgenoegzaamheid'.
H oeweldeze versregels een zekere gelatenheid zouden kunnen veronderstellen,is datin de m eeste gedichten niethetgeval. Van M aele beukt er
liever metde stormram tegen aan.In deeerstecyclus('Zonderik')heeft

hijhetbijherhaling over'bestormen':'Dewijkendehorizon bestormen'
enmetvoldoendezelfironieschrijfthijook:'Bekafen metdeneustegen
demuur/ na ditmoei
zaam stormlopen'.W anthoezeerhijook een grote
mond opzet,hijisnietbijmachtemetzijn koorddansendewoorden het
angstzweette bedaren.Daarom ook de volgende bekentenis:
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En ik klauterlangsmijn vrees
de wanhoop achterna
en neem afscheid,moe,
hinnikend hees.

Dedichteriseen koekoek,hijlegtzijn woorden verloren in hetvreemde
nest van de wereld;heel andere vogels zijn
Deravenindetijd,luchtig,afwimpelend;
hetrasderdenkers:gevlekt,gestreept,

gepedigreerd,bijdepinken;
knipogend,hoogmoedig.

In delyriek van M arcelvan M aelevallen duidelijk tweepolen op:enerzijdsisereen sterk formeelbezig zijn methetmaken van gedichten (cfr.
devariatiesop desonnetvorm in hettweedeen vierde gedichtvan deeerste

cyclus)alstegengewichtvoorgevoelsuitbarstingen a1sb.v.'Dewoedekoelen,hetgedruisbestormen en onder de sluiers/ de waanzin verstoppen'.

Anderzijdsgetuigtdeze lyriek methaarelliptischezinnen en opzettelijk
verzwegen onderwerpen van een bezetenheid door het woord waarm ee

allesstaatofvalt.Hoewelhijdikwijlstotnietmeerin staatisdan het
geeuwend grijpen naarde ies,blijfthijtoch dedichter'op zoek naarde
verminkte verloren gelegde woorden'.Aan datzoeken komtblijkbaar
nooiteen einde.OokzijnbundelImponderabiliauit1963.waarinhijzichzelfvoorsteldealsdebijzijngeboorteoverledendichter,verffabriekarbeideren geluidm uurdoorbrekerm arcelvan m aele,eindigde metdeze 'laat-

ste'woorden:'ik dachthetwe1:wijmoeten steedsherbeginnen'.

Hedwig Speliers(0 1935)
De poëzie heeftna haar 'verschrifteli
jking'(een procesdattotin de 18e

eeuw geduurdheeft)een 'vermoeilijking'doorgemaakt(dieaan heteinde
vandevorigeeeuw begonnenisennogsteedsvoortduurt),schreefJacques
Kruithofin De bewoonde wereld.Datprocesvan 'verschriftelijking'is
zeerduidelijk aanwezig in hetpoëtische oeuvrevan H.Speliers.In De
mensvanParacelsus,een bundeluit1977,vond hijhetnoodzakelijk om
naast de definitieve gedrukte versie van elk gedicht een kopie van het
manuscript te voegen,zodat de lezer m et eigen ogen kan zien hoe elk
gedichtdoorschrappingen,toevoegingen,varianten in de formulering tot
stand gekomen is.De conclusie ligtdan ook voor de hand datvoor Spe-
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liershetschrijfproceszekereven belangrijk isalshetuiteindelijkeresultaat,een opvatting diewealbijde Vijftigersaantreffen.
Determ 'vermoeilijking'vind ik mindergelukkig,omdatmenvan deveronderstelling lijktuittegaan datpoëzie in wezen een gemakkelijke beschrijving en verheldering van de realiteitdientte zijn en datis ze nu
eenmAalniet:demenselijke realiteitisnooitsimpel,probleemloos,vanzelfsprekend geweest.A1smen depoëzievan Speliers'moeilijk'wilnoemen,dan bedoeltmen daarmeedatzein vergelijking metdebelijdenislyriek,hetparlandism e van nieuwrealisten of de vluchtin de droom van
neo-romanticierg nuchter,abstract,steunend op wetenschapstheoretische
inzichten overkomt.In hetcolofon van Dem ens van Paracelsus kan men
lezen :'Deze bundelwerd geschreven tussen 20 februari en 10 oktober

1974.De structurering van de afzonderlijke teksten werd gestimuleerd
doorhetlezen van De woorden en de dingen doorM ichelFoucault'.En

dein 1980 gepubliceerde bundelVan hetwolkjeaf begintmetdeze twee
m otto's:'Hetisde wereld derwoorden die de wereld derdingen schept'

(JacquesLacan)en 'Elketaalkan worden beschouwd alseen bijzondere
relatietussen klank en betekenis'(Noam Chomsky).
Kan een dichter poëzie maken met Foucault,Lacan,Chom sky,anders
gezegd methetFransestructuralisme,meteen psychanalytischetheoriedie
Freudiaanse concepten combineertm et die uitde structurele linguïstiek,

metdetransformationeelgeneratievegrammatica? Van hetwolkjeJ/laat
zien dathetkan en datmen degenoemdetaaltheorieën niethoefttekennen

om dedichtertekunnenvolgenin zijn demonstratiesvan zijn (metaltalige
en erotischecreativiteit.De filosofisch en linguïstrisch geschooldelezerzal

in deherkenningvan deherkomstvandegebruiktetermen een bijkomend
intellectueelplezier vinden.De kern van Speliers'poëzie kan echterdoor
iedereen ontdektworden die bereid is met uiterste concentratie te lezen.
wat alle echte poëzie trouwens vereist. Achterberg gebruikte positief-

wetenschappelijke termen zoals radar.energie,limiet,osmose,reagens
enz.om zijn zoeken,bijna bereiken maarnooitvinden van deverloren
geliefdeopeen zeerconcrete,materiëlewijzetesuggereren.Vergelijkbaar
is Speliers' gebruik van linguïstische termen als discontinu, isoglosse,

boomdi>gram,grafemen e-a.om tesuggereren watzijndichterlijkeactiviteitbeoogt:'kristallen graven uitde dagtaalismijn taak,dagelijks en
bloedverweven'.
Ongemeen boeiend isde uitwerking in het eerste deelvan de bundelvan
volgendeanalogie:zoalsdemenswoontin een huisdathem beschermten

eenconcreethouvastbetekenttussenbeidetijdenvan deTijd (geboorteen
dood,alfaen omega),zo woonthetwoord indemensdiealszijn hoeder
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optreedt.In hettweededeelwordtook de vrouw betrokken in dezerelatie

tussen huisenwoord:'Zoweetikjetewonenineen huis/van woorden'.
Dathuisen die geborgenheid,waarin 'Hetik vindtzij.Hethaarvindt
hem ',is het 'Nest,nederzetting naderhand om / nooit meer te verlaten

tenzijdedood / onsneemt'.
In hetderde en laatste deelvan de bundeldruktde dichter,in 'Eenmaal

scripturaal',zijn geloofuitin de krachtvan zijn woord,wantdoorhet
woord zalhijdrijven,verderdan dedood:
de dood baartin hd lichaam

zijneindverhaal.Maarschrijven
isde wind waarop dewoorden
-

deongehoorde-verderdrijven.

Demetataalvan dezedichterblijktzelfsin staatom de vierelementen:
water,lucht,aarde,vuur-dedeelaspecten vandekosmischeal-werkelijkheid - te verzoenen toteen harm onisch geheelin hetslotgedicht van de

bundel,'M etataal,mijmerg én merk -':
ontstaan uithetbeginsel
van m oederkoek en bloed,
een vruchtdie op het water

uithetwaterdrijften wacht

Op hetbaarmoederlijk gebaar.
Eenm aalzullen luchtén aarde
én vuur verzoenen met elkaar.

Speliers isde dichter die titanenwerk verrichtmetwoorden.

Herman De Coninck (0 1944)
'Alsje nietnaarje effecten zoekt,rateerjeze meestal,geloofik.Daarom ook
schrijfjezelden goeiegedichten metdeneusoplevensgroteemotiesgedrukt,want
dan ga je ervan uit datdie emotiesook voor de lezer groot zijn,terwijlje ze
eigenlijk alschrijvend grootmoetmaken.En daarisafstandnametoenodig.(...)
Delezerheeftimmersniksaan mijn emoties,ik wi1hem alleen plezierdoen beleven aan dezijne.Datkomtneerop maakwerk.En datmaakwerk isdeste beter
geslaagd in dem ate datdelezerergeen m aakwerk m eerin herkent.W atoverkom t
a1sver gezocht,is meestalnietvergenoeg gezocht,geloof ik'.

Daten nog veelm eerverklaarde Herm an De Coninck in een gesprek met

W illem M .Roggeman vijfjaar geleden in De Vlaamse Gids (mei-juni
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1977).Deopvattingdatpoëzieietsdoenofietsmakenismetzijn emoties
vinden we onverminderd terug in De Conincks laatste bundelM et een

klank van hobo (1980).Zo luidtde eerstestrofevan 'De buigzaamheid
van hetverdriet'als volgt:

W atmijbdnvloed heeft?
Mijnmoeder.Die8dagen nadedoodvan
mijn vaderaan een zusvan hem / tantevan mij
een doodsprentjegafmetdaarin verborgen
de rekening van watze haarnog verschuldigd was.
H et voor poëzie we1erg bruikbare besef

datjemetemotiesook nogwatkuntdoen.
Hetbesefook datjeemoties,bijvoorbeeld
watik voorhaarvoel,erg gierig,als

een dubbeltje,driekeermoestomdraaien
(liefde/haat/liefde)voorjezeuitgaf.

Behalvehetverwerkenvan emotiesblijftookhet-somsver-zoeken naar
effecten een belangrijkeactiviteitvan dedichter.Doorhetsamenbrengen
van hetverhevene en hettriviale in één strofe of zelfs in één zin,wilDe

Coninckzoweldedubbelebodemsaanwijzeninnoem hetmaardewerkelijkheidofhetleven,maarookzichzelfendelezerdevoortdurenderelativering alswapen ter hand stellen :
A llesisvoorlopig.Zelfsa1sik sterf

zalje welzien datik nietgenoeg adem meerheb
voormijn laatste woorden ('Oberallen Gipfeln

istRuh')zodatiedereen hetmetmijn
voorlaatste zalm oeten stellen

('Geefme debedpan eens,Marie').

Hetspelmetwoordenzaldelezerweleensa1stamelijkgoedkoopervaren,
dus niet ver genoeg gezocht in De Conincks eigen termen, zoals in het

gedicht'Ons',waarin depointeligtin deambiguïteitvan een 'beetje':
'Ik kom nog even bijjou liggen'.
'Bijons',zegje.
W antsindsjezwangerschapbenjeookopjeeentje
aleen beetjeonderelkaar.
En dit is m inder klaarkomen

dan thuiskomen:je benteen gezin
en ik mag ereven in.
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En wievan jullie gaaterdoormijn haar
en wie geeftme een beet hier en een beet daar

en lange tijd nadien nogeen heelklein beetjemaar?
Behalve met bruuske registerwisselingen en woordspelingen,probeert De
Coninck ook nog effecten te bereiken via tegenstellingen (b.v.:'Geefmi
j

allesenzeg:hetisniets-/Geefmijnietsenzeg:datisalles'),aforistische
uitspraken ('Luxeishetverschiltussen /ineen autorijdenzonderautoradio,/en in een auto rijden mèteen autoradio/dienietaanstaat')en het
spelen metdeklassieke sonnetvorm en hetaanbrengen van variatieserop.
ln M eteen klank van hobo, geschreven in de periode waarin de dichter

zich met een knipoog naar zijn collega Dante 'in het midden van het
donkerwoud/deslevens'bevindt,speelthetverleden een belangrijkerol.
In de eerste plaats is er het literaire verleden :zowat alle idolen uit de

jeugdvan de33-jarigedichterpasseren derevue,Lodeizen,Rilke,Nescio,
Verderheterotischeverleden.Bijeen aantalgedichten krijgje een
déjàlu-ervaring.Eninderdaad,overdeborstvandegeliefdeendemanier
waaropbloesjesuitgetrokken worden,heefthijvroegerinDelenigeliefde
(1969)algelijksoortigeuitsprakengedaan.Zoalsookdesamingo'sinM e/
eea klank van hobo een combinatiegeworden zijnvan deballerinaen de
namingo'suitDelenige liefde.Tenslotteiserhetpersoonlijkeverleden.
De bundelgaat

Overwatvoorbijisen nooitovergaat.
Overmijn vader.Overeen vroegerevrouw.

Oververliezen,en hoedatkan verrijken.

DeConincksgedichten weerspiegelen ook een verscherpttijdsbewustzijn.
Hetondergaan van hetslopingswerk vandeti
jdbrengteenmineurtoon in
di
e
s
t
e
r
k
ve
r
want
i
s
a
an
die in hetvers van Van de
zijn gedichten voort
naar
een verleden.De herinneW oestijne:ik rijd naarmijn toekomsta1s
ring aan degestorven vrouw,dienu buitenspelstaat,buiten detijd dus,
versterktdeweemoed diegrotergewordenisbijdedichterdiebeseft:'hoe
kortdetijdisom voorbijtegaan /enhoelangéén enkelesekonde'.Maar
ook gewoonweg een bezoek aan het M iddelheim verscherptde verleden

dimensievan zijn leven:'Allesisvoorbij.Ditiswatwas./Hetheden is
hierenkelop bezoek'.Leven isvoortdurend afscheid nemen en de bundel
eindigtmettwee afscheidsgedichten,één van een stervende vrouw en één

van de dichter zelfdie grimmig-humoristisch (ofzieltogend ironisch?)
wraak neemtop de bureaucratie dievanafde geboorte toten metzijn
dood allesgeregistreerd zalhebben.
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Erisnog één aspectdatverm eld moetworden :verspreid overdegedichten in deze bundelliggen verzen te rapen waarin H erman De Coninck
aangeeftwatpoëzie verm ag tegen alle beter weten in,watwoorden kun-

nen ondankshun reële onmacht,watde utopie isdiehem blijvend tot
schrijven beweegt,b.v. 'Over een maatschappij meteen gedicht a1s
grondweten /een ministervan dromen'.Nergensheefthijhetprocesvan
hetrijpenvan dewoorden in dedichterzotreffend geuitalsin deslotstrofe van hetgedicht 'M oeder':
W antpoëzieheefttem aken methetlang
samen laten beschimm elen van dingen,
hetalkohollaten worden van druiven,

hetkonfijtenvan feiten,hetinmaken
vanwoorden,indekeldervanjezelf.

Stefaan Van den Bremt(01941)
Derealistischepoëzievan Stefaan Van den Bremtisveelmindersubjectief
en anekdotisch dan die van De Coninck,zi
jgeeft 'teksten uitleg'bij

combinatiesvan woorden als'demokratiein krisistijd'ofbijbeweringen
van hettype:'politiek is de kunst van hetmogelijke'.In zijn bundel
A nderegedichten geeftVan den Bremtin deeerste afdelingm etzeersoberetaligemiddelen een ontnuchterendeen degemoedsrustverstorende visie

op o.m .deBelgen (beroemd om hun eetlusten hungroteschilders),Rubens(diemetdenieuwstemiddelen zijn volk dezienswijzen van deheersersleerdehuldigen),Apartheid,Vlaanderen ('Natuurnoemtmen hier:
bouwgrond./ Leven:metrustworden gelaten'),kapitaalvlucht,lockout,
werkloosheid,econom ische crijis.Van den Brem tontwricht geregeld de

soepel lopende zin waarin de woorden hun geijkte betekenis hebben.
Daardoorwordt de uiterstwankele en zwakke positie van de gevestigde

meningplotsduidelijkevenalsdeleugenachtigeen dubbelzinnigeuitspraken van deeconomische,politiekeen anderssoortige machthebbers.'M oderne Phoenix'is daarvan een goed voorbeeld :
1

Ik heb stalen zenuwen.
Toen de rechter vonnisvelde
was ik nietin Zwitserland.
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Ik heb hem bewezen datik
de RM z-lasten nietlanger
kan verdragen.

Ik ben korrekt.lk waserbij
toen men mijn boeken opende.
Dehelefirm a stond op straat.
Ik heb er hethoofd

nietbijverloren.

Toenikmijzelfterugzag
inhetdeurglasvanmijn
bank in Luxem burg,dacht

ik:Daarismijnvennoot.
En wezijnherbegonnen.

Degedichtenin detweedeafdeling zijn korteannotatiesvan en resecties
opallesoortenvanverlies.Verliezen-dethansgebruikelijkeeufemistische
variantheet'inleveren'-isimmersin onzehuidige sam enleving de gewone

situatievan degewonemens.Doordatzegelijken op parabelsofspreuken
hebben die korte teksten niethetjargonachtigevan b.v.de taalvan de
vakbondsmilitant.Door de ingreep van de dichter krijgen woorden en
leuzen waarop sleet gekom en is,opnieuw slagvaardigheid,zoals in 'Het

verloren paradijs':
Je kan niet leven van de wind.
Je kan niet leven van de dauw.
Je kan niet leven van de zon.
Je kan niet leven van de lucht.
Je kan niet leven van liefde.
Je zalleven van een loon.

Dederdeen vierdeafdelingvan dezebundelvind ik nietaltijd geslaagd,
omdatstellingen als:'de dichter is een onnuttig wezen','de mens heeft
aan één gezichtnietgenoeg','de m enszit gevangen in de machtvan het

Apparaat',hoejuistook,toch tegeforceerdnadrukkelijk geponeerd worden.De persinage van de zgn.'Vlaam se'geestdaarentegen,gdncarneerd

in defiguurvanTijlUilenspiegel,zouverplichtelectuurmoeten zijn voor
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allepetten dragende,cantussenbezoekendeenRodenbachdrinkendejongeVlamingen,dieom watvoorredenen dan ook deovertuiging opgedron-

gen krijgen dathetvendelweermoetmarsjeren.
In deslotgedichten vanA nderegedichten anticipeertVan den Brem top de

kritiek diehijbijvoorbaathaarimmobilismeverwijt.Heelhelderschrijft
hijin 'Beginselen'wathem bijhetmaken vanpoëzievoorogen staat:de
waarheid uitdrukken,niettoegeven aan sterielgemoraliseer,de schoonheid nietafschaffen,hoewelmen zich voorlopig m etdringender aangele-

genheden moetinlaten,dehoop in stand houden datschrijven voorhet
nageslachtbetekentdater nog een nageslacht kom t.
Van W iel Kusters is de uitspraak afkomstig <dat het voor de politieke

dichterstriktnoodzakelijk is,dathijin hetgedichtzijn eigen ''stem''
hoorbaarmaakten dathijvoorkomtdatwathijschrijfttoteen soort
bovenpersoonlijk getuigeniswordt.(...)Engagementissteedsdebetrokkenheidvan eenpersoon,nietvaneen ''instantie''bijeenbepaaldpolitiek
en maatschappelijk gebeuren.De dichter die verantwoordelijk wilzijn
voorwathetgedichtzegtof ''waarmaakt'',dientzijn teksta-h-w.persoonlijktebemannen.Hetpolitiekegedichtbehoorttezijn:eenmenselijk
projectiel'l.Zo'n projectielishetgedicht'Klassensolidariteit':
1

Ditiseen tijd
van grote offers.

Dezetijd eist
slachtoffers.
W ie in deze springvloed het hoofd
nietboven water houdt.m oet niet
rekenen op het begrip van wie

op zijn schoudersstaat.
2

Alshet schip zinkt,zinkt ook
de lading.W erp

de lading overboord en red
hetschip.Roei
1 Cfr. Keuzeuitdepolitiekegedichten van Hans van de Waarsenburg meteen
uitleiding van WielKusters,p.73.
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tegen de klippen op,metde

riemen die wijhebben.
Dichtdebresniet:wieniet
roeien kan voortien,m oet
afvloeien.

Toen de krisisuitbrak,zeim en :

Hetiszo voorbij.
Toen ik werkloos werd,kreeg ik
een gouden handdruk opdatik

zou zwijgen.
Toen we werkloosbleven,heette het:

Datzijnzovandiedingen waarmeewij
zullen moeten leren leven.

Tot besluit

Hetbegin van dejaren tachtig wordtin de Vlaamsepoëzie gekenmerkt
door een grote activiteit, die in vele gevallen poëtische teksten van een

bijzondergehalteofeen hogekwaliteitvoortbrengtdank zijdichtersmet
zeeruiteenlopendepersoonlijkheden en behorend totdiversestromingen.
Erzijn ermeerdan hethandvoldathierbesprokenwerd.Volgendin een
boutadeverpaktwaardeoordeelvan RoelR.Van Londersele overdelite-

ratuurinVlaandereninvergelijkingmetdieinhetNoordengeeftdesituatieanno 1980 goed weer:'M omenteelhebben deNederlandersmeergoede

prow schrijversdan wij.DeNederlandershebben ook meergoededichters.Maarwijhebben meerZeerGoededichters'z.
2Kreatieh jrg.14,nrs.2-3,1980,p.114.
Volgende bundelswerden besproken:

Wilfried Vancraeynest,M#n ogeneen varendeschaduw,Orion-colibrant,Beveren/Antwerpen,1980,33 pp.,BF.220.
W ilfried Adams,Aanspraak,M asereelfonds,Gent,1981,63 pp.

LuukGruwez,Eenhuisom dakloosintezt/a,ElsevierMantçau,Antwerpen/Amsterdam,1981,43PP.,BF.195.
Marcelvan Maele,M uggen en liegen,ElsevierManteau,Antwerpen/Amsterdam,
1980,50 pp.BF.220.

HedwigSpeliers,Vanhetwolkjeah ElsevierManteau,Antwerpen/Amsterdam,
1980,52 pp.,BF.220.
Herman DeConinck.Meteen klank van hobo,Orion-colibrant,Beveren/Antwerpen,1980,52 pp.,BF.250.
Stefaan Van den Bremt,Anderegedichten,M asereelfonds,Gent,1980,62 pp.
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Tragische ontwikkelingen in Polen
L.L.S.Bartalits

Vanafdezomermaanden van 1980zijndegebeurtenissenin Polen vrijwel
dagelijks in het nieuws geweest.In dit artikelkomen wij terug op de
ontwikkelingen in Polen totaan de machtsovernam edoordemilitairen op
13december1981.W ijherinneren vooreerstaan demeestm arkantefeiten
van de opgang en de afgang van hetGierekbewind.Vervolgensbesteden

wijaandachtaan de connicten tussen Solidariteiten de Poolse CommunistischePartijalsmedeaan deRussischebedenkingen daaromtrent.Tenslottegaan wijnaderin op de draagwijdteen demojelijkemotieven van
Jaruzelski's noodmaatregelen.

De Gierek-periode
HetbewindvanGierek,datindecember1970tengevolgevaneenlandelijke stakingsgolf aan de macht was gekom en,werd in de eerste week van

september 1980 op zijn beurt door een nieuwe golf van sociale onrust
weggevaagd. De stakingsgolf van 1980 was een massale uiting van het

algemeneongenoegen overdemanierwaarop Gierek endezijnen deeconom ische problemen van hetland tegemoettraden en de roep om hervorming van het systeem negeerden.De gebeurtenissen van decem ber 1970
hadden aangetoond datde argum enten waarmee Gomulka,Giereksvoor-

ganger,delegitimiteitvan zijn bewind hadverdedigd -namelijkdegeopolitiekeliggingvan Polen endesociaal-economischevooruitgangonderzijn
bewind - niet langer geldig waren.De legitimiteitsbasis van het Gierekbewind werd in ernstige mate verzwakt,toen het steeds meer de nadruk

gingleggen op decontinuïteitvan departijlijn en hetsysteem.
Van de instemm ing waarmee de Poolse intelligentsia in 1970 de m achtso-

vername doorGierek had begroet,bleefna enkele jaren nietveelmeer
over.Deeerste uiting van een georganiseerde oppositiebeweging onderde
intelligentsia vond plaatsin 1975,naaraanleiding van dedoordepolitieke

leidingvoorgenomen aanpassingvan dePoolsegrondwetaan hetSovjetrussischemodel.Die aanpassingzou onderm eerinhouden datbepaaldein
Polen zeergevoelig liggendepunten -debeperktesoevereiniteitten opzich-
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tevan deSovjet-unie,hetmachtsmonopolievan deCommunistischePartijen defeitelijkediscriminatievan de katholieken -in degrondwetzouden worden vastgelegd.Onder de druk van mede door het episcopaat

gesteunde protesten zag de partijleiding zich toen gedwongen om in te
binden.De sociale onrustvan eind 1970 wasvooralvoortgekomen uitde
ontevredenheid onder de Poolse arbeiders over hun sociaal-economische

positie en over de aangekondigde prijsverhoging van levensmiddelen.
Door toe te geven aan de eisen van de stakersen een verhoging van het

welvaartspeiltebeloven,verbondGierek zijn politiek leiderschap aan het
aldan nietslagen van zijn sociaal-economische politiek.Gedurende de
eerstejaren van zijn bewind kon Gierek inderdaad bogen op een indrukwekkendegroeivan de economie en op een aanzienlijkestijging van de
binnenlandsekoopkrachten consum ptie.Giereks'W irtschaftswunder'berustteechterop een uiterstwankelebasis:deeconomischegroeiwerd niet

gerealiseerd dank zijeconomischehervormingen en gestegen produktiviteit,maarwerd hoofdzakelijkmogelijkgemaaktdooreenschiereindeloze
stroom van buitenlandsekredieten en leningen.Bovendien profiteerdeniet

iedereen in gelijkematevan de gestegen welvaart:hetwasop de eerste
plaatseen betrekkelijk kleine groep van staats-en partijfunctionarissen,
legerofficieren, veiligheidsbeam bten, m anagers en particuliere ondernemersdiedevruchten hiervan plukte;en diehetbewind terechtbeschouw-

dealszijn belangrijkstesocialedraagvlak.In dezekringen kwam hetonderGierektoteenwarejachtnaarnogmeerluxe,diealspoedigontaardde
*

in de m eestonbeschaam de vormen van diefstal.

Degeforceerdeloonsverhogingenleidden toteen steedssterkereopwaartse
druk op deprijzen,waaraan departijleiding om politiekeredenen echter
nietopenlijkkontoegeven,geziendeheftigereactiesop deaangekondigde
prijsverhogingen voorsuikerenvleesinjuni1976.Degevolgenbleven op
deduurnietuit:dePoolsebevolking werd in dejaren na 1976in toenemendemategeconfronteerd m eteen toenemendeschaarsteaan levensmiddelen en andere goederen. De buitenlandse schuldenlast noodzaakte de
regering tot een drastische beperking van de im portvan voedingsm iddelen,grondstoffen en reserveonderdelen voorde industrie.Daardoordaaldedan weerdeproduktiviteitvan deindustrie,watnadeling werkte op de

handelsbalans.Tegenheteindevandejaren zeventigwasdegroeivan de
Poolseeconomievolledig totstilstand gekomen.Gedurendedelaatstejaren van hetGierek-bewind nam de oppositiegeleidelijk in betekenistoe.
W aszeaanvankelijknogbeperktgeweesttotdekringen vanintellectuelen
enstudenten,op deduurwistzetevensaansluitingtekrijgenmetgroepen
arbeiders,waaruitvele latere leiders van 'Solidariteit'(onder wie Lech
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W alesa)zouden voortkomen.Hetwasdepolitiekeoppositiedietijdensde
gebeurtenissen in de zomeren nazomervan 1980 m ede richting en vorm
gaf aan het m assale protest van de Poolse arbeiders,dat een einde zou
maken aan hetGierek-bewind.
De Gierekperiode begon m etde hoop op een verlicht communistisch be-

wind datin staatzou zijn om depolitieke onderdrukking achterwegete
laten en een voortgezetteeconomische groeite laten sam envallen meteen

hogerwelvaartspeil.Zijeindigdemeteen openlijkeopstandvan dearbeiderstegen de 'arbeidersstaat'.M isschien heeftdeGierekperiode voorgoed
een einde gem aaktaan de mythe van een communisme datvan binnenuit
hervorm d kan worden.

Politieke oppositiebeweging

Ongeveereenjaarnadeondertekeningvan deakkoordenvan Gdansk op
31augustus1980had hetkrachtenpatroon inPoleneen ingrijpendewijziging ondergaan.Devakbond Solidariteithad zich steedsmeerontwikkeld

in derichtingvaneen politiekeoppositiebeweging,diedank zijhaarmassale aanhang en de weerklank van haar acties grote invloed had verworven ;de Roomskatholieke Kerk had haar traditionele terughoudendheid

laten varen en zich openlijk achterSolidariteitopgesteld èn daarvoortdurend een matigende invloed uitgeoefend ;de Poolse Communistische Par-

tijtenslottewasmeerdanooitineen gdsoleerdepositiegeraakt:verzwakt
en gedemoraliseerd doorhetmassaleoverlopen van partijleden naarSolidariteit en in allerleiopzichten in de vegdediging gedrongen,restte haar

nogslechtséén machtsmiddel,destrijdkrachten.
Hetmachtsvacuûm datgeleidelijkwasontstaan doorhetgezagsverliesvan
dePartij,werd steedsmeeropgevuld doordevakbond,diedaarbijvoortdurend opkwam voorde verdediging van de mensenrechten en de burger-

lijkevrijheden,voordemocratieen nationaleonalankelijkheid.NietteminbezatSolidariteitgeen algemene,vastomlijndeideologie:daarvoorliepen de meningen binnen de vakvereniging te ver uiteen.
Over hetalgem een kan worden gesteld datdegewone leden van Solidari-

teit-dearbeidersin defabrieken en op descheepswervenen demijnwerkers - zich het meest radicaal opstelden. M et hun eisen - einde van de

leidenderolvan dePartij.vrijeverkiezingen,economischehervormingen
dielijnrechttegen decommunistischeideologieingingen,strengscontrole
op demilitieen degeheimepolitie,onalankelijkheidten opzichtevan de
Sovjet-unie stuurden zij eerderaan op een rechtstreekse confrontatie
metde overheid,dan op een compromis.
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Binnen de leiding van Solidariteit,zowelop nationaal als op regionaal
niveau, bestond van meet af aan een veel grotere verscheidenheid van
meningen.De verschillen van inzichtkwamen zowelop politiek gebied
sociaal-democraten,christen-socialisten en nationalisten -totuiting alsop
hetgebied van de te volgen strategie tegenover de overheid.
Groteinvloed in Solidariteitkreeg de stroming van Jerzy M ilewski-voor
13decemberhoogleraaraan depolytechnische hogeschoolvan Gdaésk en
lid van de regionale leiding van Solidariteit aldaar die pleitte voor de
instelling van een ondernemingsraad metverregaandebevoegdheden in de

bedrijven en rechtstreeksdooralle werknemersverkozen.Van grootbelang was ook de invloed die leden, voortgekom en uit het KOR,zoals

JacekKuron enAdam Michnik.binnenSolidariteitverwierven;zijspeelden ondermeereen belangrijkero1bijdeorganisatieen coördinatievan
de acties van Solidariteiten oefenden tevens invloed uit op mensen als

KarolModzelewskien AndrzejGwiazda.Een andere stroming van het
KOR,ontstaan rond hettijdschriftGlos(De Stem)en bestaandeuitkatholieke intellectuelen,besteedde veelaandachtaan de opstelling van een
econom isch program ma,datzou moeten worden uitgevoerd in nauwe sam enwerking metde overheid en datPolen uitheteconomische slop zou
moeten halen.
Lech W alesa zag Solidariteitin de eersteplaatsalseen beweging terverdediging van de traditionele Poolse waarden.Dat kwam onder m eer tot
uiting in de nauwesamenwerking tussen W alesaen declerusen in hetfeit

dat,mededoorzijntoedoen,mètSolidariteitdeemblemenvanhet'eeuwige'Polen werden verbonden :denationalevlag,degekroondeadelaar,het
katholiekekruisen hetvolkslied.H etnationalistischeelementbinnen Solidariteitwerd vertegenwoordigd doortweestromingen :debeweging 'Jong
Polen',die pleitte voorm eerdemocratie en pluralisme en die een grotere

onalankelijkheid ten opzichte van de Sovjet-unie verlangde, zonder
overigens de goede betrekkingen met de m achtige oosterbuur te willen

verbreken;en deConfederatievan hetOnalankelijk Polen (KPN),die
aanstuurdeop een confrontatie metdeoverheiden een radicalebreuk m et

deSovjet-unie.
Over het algemeen kan worden gezegd dat de koers van Solidariteit tot
ongeveermedio 1981 in overwegende mate door de gematigde elementen
werd bepaald.De dramatische verscherpingen van de verhoudingen daar-

nawaren hetresultaatenerzijdsvan hetoptreden binnen Solidariteitvan
een zgn.extremistische groep,die alspolitieke eis stelde de opbouw van

een min ofmeerpluralistischedemocratie.en anderzijdsvan dehouding
vandecommunistischemachthebbersdieonderduidelijkeRussischedruk
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halstarrig bleven weigeren om de arbeidersnaar het Joegoslavische voor-

beeld meerzeggenschap in debedrijven toetekennen en zo een bijdrage
te leveren aan de stabilisering van hetsocialeen economische systeem .In

plaatsdaarvan stuurden zijaan op een rechtstreekseconfrontatiemetSolidariteit,methetgevolg datnu legeren arbeidersklasse tegenover elkaar
staan.

Controverse over de econom ische hervormingen
In de periode vöördestraatsgreep zagen zowelde regering alsSolidariteit

denoodzaak in van ingrijpende maatregelen.Zijverschilden echterdiepgaand van mening overdemanierwaarop datzou moeten gebeuren.ln de
zom ervan 1981publiceerde de regering een rapportover de toestand van

deeconomieen tevenseen programma van maatregelen waarmee zijde
crisistelijfwildegaan.Diemaatregelen kwamen in hetkorthierop neer:
verm indering van de investeringen,bevordering van de collectieve landbouwsector, herverdeling van de arbeidskrachten over de verschillende
economische sectoren,stabilisering van de binnenlandse consumptie en
'vernieuwing'van het systeem van arbeiderszell estuur.
Economische deskundigen van Solidariteitbegonnen de regeringsplannen

ogenblikkelijk te bestuderen.De kritiek was vrijalgemeen en kwam in
wezen neerop hetverwijtdatderegering nietmetietswezenlijk nieuws
voorde dag wasgekomen,maar enkelvoortborduurde op de oude poli-

tiek,waardoorzijgeheelvoorbijging aan dewerkelijkeoorzaken van de
socialeonrusten deeconomischecrisis.Meerin hetbijzond.errichttede
kritiek zich op een aantalpunten en droeg zelfbepaalde suggestiesvoor:

1)Investeringen.Deinvesteringen zoudennogverderverminderd kunnen
worden door een betere benutting van de industriële capaciteit;hier-

doorzou meergeld vrijkomen voordeimportvan grondstoffen voor
de verwerkende industrie,zodat de export van industriële goederen
weerzou kunnen toenem en.Daarnaastpleitten de economen van Solidariteitvoor een krachtige bevordering van de steenkoolwinning,aanmoediging van particuliereinvesteringen en beperking van de defensieuitgaven.

2)Landbouw.Geenbevorderingvan decollectievemaarvan deveelproduktievereparticulierelandbouwsectoren intensiveringvan deveeteelt.

3) Werkgelegenheid.Devoorgenomenregeringsmaatregelenop hetgebied
van een verm indering van investeringen en een herverdeling van arbeidskrachten over de verschillende economische sectoren,zonder te
voorzien in een beterebenutting van hetbestaande economischepoten-
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tieel, zouden leiden tot een - aldan niet verborgen - werkloosheid.

Daarom pleitte men voor hetinzetten van meer arbeidskrachten bij
onderhouds-en herstelwerkzaamheden,indekolenmijnenenindeparticuliere landbouwsector.

4)Binnenlandse markt.Tegenoverhetvoornemen van de regering om de
prijzendrastisch teverhogen terindammingvan debinnenlandseconsumptie werd voorgesteld,in de plaatsdaarvan de inkomsten van de
overheid te verhogen dooro.m .de opening van een staatslening en de
instelling van een progressieve belasting voor de hogere inkomens.

5) Schuldenlast.Devoornaamstekritiek op deregeringsplannen tervermindering van de schulden aan het buitenland gold het feit dat de
uitvoering daarvan gebaseerd wasop te veelonzekerheden.Devermindering van deexporthad algeleid tothetverliesvan exportm arkten,de
geringere im portvan technologie had enkelnadelige gevolgen voor de
produktie in deindustrie en de voedselimporten hadden debuitenlandse schulden nog verder doen toenemen.
Hethardnekkig vasthouden van de Poolse regering aan een economische

politiekdiein hetverleden ondeugdelijk wasgebleken,alsmededepogingen om de sociale en economische verworvenheden die door Solidariteit

moeizaam waren bevochten terug te schroeven,droegen nietbijtoteen
verbetering van de verstandhouding tussen de regering en Solidariteit.En

toch zou juisteen nauwe samenwerking tussen detweepartijen de enige
weg zijn geweestwaarlangsPolen zijn economischeproblemen had kunnen oplossen.

Crisisin de partij
M ethetNegende(buitengewone)Congresvan dePoolse Communistische
Partijin juli1981en heteerstelandelijkecongresvan Solidariteitin september/oktober 1981werd deeerste fase van dePoolse crisisin feiteafge-

sloten.Dietweegebeurtenissenmaakten pasgoed duidelijk hoescherp en
omvangrijkhetconiictinPoleneigenlijk was.Beidepartijenhaddenhun
stellingen betrokken in hetbesefdatdetijd van hetvoorzichtig aftasten
van elkaarskrachten positievoorbijwasen daternu werkelijk stappen
moesten worden ondernomen die beslissend zouden zijn voorhetaldan
nietvoortzetten van de 'Poolse zomer'.

Degebeurtenissen in dezomervan 1980 hadden deleidersvan dePartij
volkomen overrompeld en haarin een diepe,interne crisisgestort.Vrij
algemeen werd indegelederen vandePartijdebehoeftegevoeld om orde
op eigenzakentestellen.Hetpartijcongresbrachtgeen wezenlijkeveran-
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deringen:de oudere garde bleefbinnen de partijleiding domineren;de
vraag ofhetprincipe van de leidende ro1van de Partijgeen hinderpaal
vormdevoorhetherstelvan hetvertrouwen van de arbeidersklasse in de

overheid,kwam nieteensaan de orde.Bovendien bleek de Partij geen
geloofwaardig alternatieftekunnen bieden voorGiereks'W irtschaftswunderop krediet',om de belabberde economische situatie te verbeteren.

M oeilijkheden binnen Solidariteit
HetfeitdatSolidariteitin heteerstejaarvan zijn bestaan wasuitgegroeid
tothetverzam elpuntvan alle bestaande oppositionele strom ingen,kwam

tijdens heteerste landelijke congresnog eensduidelijk naarvoren.De
leiders van Solidariteitwerden opnieuw geconfronteerd metde tegenstellingen in eigen kring tussen een gematigde meerderheid en een radicale

minderheid.Ditplaatste de pragmaticivoorgrote moeilijkheden:enerzijds moesten de radicalen in toom worden gehouden,teneinde de argwaan van dePartijen van deandereOostblokstaten binnen deperken te
houden;anderzijdszagendegematigdenzichgedwongen om deradicalen
in bescherm ing te nem en tegen aanvallen van buitenaf,waardoor de po-

gingen om toteen vergelijk te komen metdeverzoeningsgezindeelementen binnen dePartijernstig werden bemoeilijkt.
Hetaan beidezijden afnemende vermogen om delastvan een voortdurend heen en weergeslingerd worden tussen hoop en frustratie te dragen,

trad in de loop van hetnajaarvan 1981steedsduidelijkeraan de dag.
M edio oktoberdwongen deconservatievekrachten en vermoedelijk ook
deRussen Kania -die voorhen hetsymboolwasgeworden van hetsteeds

maarweertoegevenaandeeisen vanSolidariteit-aftetredenalspartijleider.In zijn plaatskwam generaalJaruzelski.Daarmeehoopten dePartij
en de Russen ordeen gezag in hetland te herstellen.Solidariteitreageerde

op dezenieuwepogingvan dePartijom haarmachtspositietebenadrukken op 28oktobermeteen landelijkewaarschuwingsstakingvan één uur.
Dieverharding van beide kanten brachtdeopenlijkeconfrontatietussen
vakbondenPartijweereenstap dichterbij,ondanksbesprekingen tussen
generaalJaruzelski,Lech W alesa en de primaatvan Polen,aartsbisschop

JozefGlem p,in november over ein eventueel'historisch compromis'.

Russische bedenkingen

Hoewelde Sovjet-unie vöören na 13 december 1981 herhaalde malen
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duidelijk blijk gafvan haarontstemming overdeontwikkeling in Polen,
iszijtotophedennognietovergegaantoteen directeenopenlijkemilitaireinterventie.Overwegingen van praktischeaard,zoalshetteverwachten
verzetin Polen tegen een m ilitairebezetting,de negatievegevolgen voorde

betrekkingenmethetWestenendewetenschapdathetPoolselegeronder
generaalJaruzelskibetrouwbaargenoeg isom tegen Solidariteitop te treden,zullen deKremlinleiderstotdenodigeterughoudendheid hebben aangespoord.Een ver voortgeschreden hervorming in Polen - waarvan de

mogelijkheid zelfs onderde huidige omstandigheden nog niet geheelis
uitgesloten -blijftvoor de Sovjet-unie echter onaanvaardbaar.Polen
vormtnamelijk een essentieelonderdeelvan hetW arschaupakt,datniet
louter een militaire alliantie is ter bescherming van de Sovjetrussische
grenzen,maartegelijk dekern vaneen systeem vanalliantieswaarmeede
Sovjet-unie zich heeftomgeven ten dienstevan haareigen ideologische
doelstellingen.Voor de instandhouding en eventueeluitbreiding van dit

systeem (Afghanistan in december 1979,Polen in december 1981)zal
M oskouzichallemogelijkeoffersgetroostenenhetzalzekerniettoelaten
dathetW esten op de een ofandere maniereen vaste voetin Oost-Europa

probeertteverkrijgen.Nietdoortetrachten hetdestabiliseringsprocesin
hetOostblok te bevorderen,noch dooreen 'appeasement'za1hetW esten
een duurzame, reële ontspanning in Oost-Europa kunnen bevorderen,
maar eerderdoorhethelpen opbouwen van een 'organische verhouding'

tussen deSovjet-unieen haarbondgenoten.
Jaruzelski's noodm aatregel

GeneraalJaruzelskiheeftop 13december1981zijn laatstetroefkaartuitgespeeld,die vermoedelijk tevenseen vastbesloten poging was om een
directe Russische militaire interventie te voorkomen.De m etde afkondiging van de oorlogstoestand gepaard gaande noodm aatregelen waren ze-

kergeruimetijdvöör13decembervoorbereid,dèchdebeslissingom naar
een militairemachtsovernameovertegaan werdwaarschijnlijk begin decembergenomen gezien de risico'svan een confrontatie die op een onbe-

heersbare escalatie en een militaire interventie van de Sovjet-unie kon
uitlopen.W ellichtgaven dedoorslag de plannen van Solidariteitvooreen
m assademonstratie in W arschau en voor een referendum dat de heer-

schappijvan de Partijen de grondslagen van hetsysteem aan de kaak
zouden hebben gesteld.Bij Solidariteitwasde neiging versterkttotde
opbouw van een 'alternatieve staat',hetgeen doorde propaganda van het

regimeen dievan de Sovjet-unie eerderop de korrelwasgenomen.
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Solidariteithandelde evenwelmeer onder dwang van de om standigheden

en uitreactie,en meendezich tegenoverdevijandelijkestrategievan het
'in dechaosverstikken'tem oeten verweren.Devakbeweging klaagde dat

de regering nauwelijksietsdeed om heteconomisch afglijden afteremmen,ook nietdoor Solidariteiteen constructieve bijdrage op redelijke
voorwaarden te laten leveren.Ditmoestwelleiden totde neiging,oplossingen tezoeken in de richting van een alternatieve regering.Ditzou niet

alleen degrondslagenvan hetbestelhebben aangetastmaarook in strijd
zijngeweestmetdeakkoordenvanGdansk endegerechtelijkebepalingen
metbetrekkingtotderegistratievan Solidariteit,diedebasisvorm den van

hettoestaan van deonalankelijkevakbeweging.
Ditafglijdingsprocesneigdeerooktoe,devertrouwensbasisvan Solidariteitbij de bevolking te ondermijnen,omdater hoop leefde dathetbij
totstandkoming van een vrije vakbond beter zou worden.Hoewel de
m eestePolen beseffen dathetzo simpelnietligt,had hetfeitdathetniet
beter doch slechter werd,toch enig effect,hetgeen al reuk deed aan de
gematigde koersvan hetbeperkteconsictdie Solidariteittotbegin decem -

berhadgevaren.Zo werd Solidariteitertegelijkertijd van beticht,teweinig en te veelte doen,m eta1sgevolg een steedsdiepere interne kloof en
hetdilemm a te moeten kiezen tussen zich politiek koesthouden ofinn de
aanvalgaan.
De beslissende vraag,ongeveertotkerstmis,wasofdem ilitaire coup van
bovenafdeerosievan Solidariteitzou tegengaan en 'solidariteit'metSolidariteitzou bevorderen,dan welofeen deelvan dePolen,ofzelfs func-

tionarissen vanSolidariteit,zich achtereen stilzwijgendenoodcoalitiemet
generaalJaruzelskizouden stellen.Op ditlaatsteheeftJaruzelskivermoe-

delijk gemikt.Metditdoelzijn op 13decembergeen totale,doch beperkendenoodmaatregelen genomen,isamnestievoorhettotdan toegebeur-

deverleend,en zijnnaastactivistenvan Solidariteitookvoormaligepartijleiders gearresteerd.Solidariteitheeftin feite de beslissing in de schoot
geworpen gekregen overhetaldan niet laten escaleren van hetconsict.

Hetvaltmoeilijk intezien hoedepartijenbijhetconsictandershadden
kunnen handelen dan zijdeden;alleswattotdedramatischeculminatie
leidde,isobjectiefgezien begrijpelijk.Hetwaseen pogen onmogelijke
tegenstellingen te overbruggen door in een oud systeem een daarin niet
passend surrogaatvoordem ocratie aan te brengen,zonder volledige democratietoe te staan.Ditmoestleiden toterosie zonderproblemen op te
lossen.De ontwikkeling heeft een tragisch karakter en de hoop dat de

laatsteaktekan worden vermeden istamelijk vaag.
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Nieuwe kijk op Jupiter,Saturnus en
Pluto
F.Bertiau

HetIagnogalvoordehanddatdenieuweexploratiemogelijkheden vande
ruimtevaartop de eersteplaatsbenutzouden worden om onzedichtstbij
gelegen buren in hetzonnestelselte bestuderen.Op onze maan werden
zelfsbemande Iandingen uitgevoerdl.Venusen M ars werden metruimtesondes en door middelvan onbemande Iandingen onderzochtz.De veel
verderafgelegen planeten M ercuriusen Jupiterwerden doorruim tesondes
zo dichtbenaderd dateen grootaantalnieuwegegevensaan hetIichtkwam en3. Van 1979 tot 1981 onthulden Voyager 1 & 2 verrassende nieuwe
feiten over de manen van Jupiter en de ringen van Saturnus.Daarover

willenwijhetin ditartikelhebben.Datonzeinzichtenoverdeverstafgelegen planeetPluto eveneensgrondig gewijzigd werden,hebben wijniet
aan de ruimtevaartte danken,maar aan een nieuwe observatietechniek vanop de aarde!-die telescoop en com puter combineert.

De m anen van Jupiter
Injuli1979bevestigdeVoyager2vooreerstalleswatmen reedswistover
Io, de eerste Galildsche maan.De ruimtevaartsonde toonde ons bovendien een heelnieuw soortwereld :Io verschiltvan alleanderèm anen in het
zonnestelsel doordat men op haar oppervlak geen enkele inslagkrater
waarneemt;m aarwelm eerdan honderd vulkanen en caldera's.Een uiter-

mateactiefvulkanismewijzigtvoortdurendhetoppervlakvan dezemaan:
nietm inder dan achtuitbarstingen werden in actie door de ruim tesonde

gefotografeerd.Degeleen oranjekleuren vooralde grilligelandschaps-

1 H.Jans,Wareen valsedrukte om hetmaanonderzoek,in Streven,mei1971,
pp.834-843.

2 Cfr.F.Bertiau,VenusenM arsnatwinti
gjaarruimtevaart,inStreven,aug.

1977,pp.9* -1.* 1.

3 Cfr.F.Bertiau,M ercuriusenJupiternatwinti
gjaarruimtevaart,inStreven,

nov.1977,pp.147-158.
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vormen doen denken aan een gigantische solfatare zoals men die in het
Yellow-stone-park en in de buurtvan de Vesuviusaantreft.De uitzonder-

lijk sterkegeologischeactiviteitvan Io wordtveroorzaaktdoordenabijheidvan Jupiter(op 5,7Jupiterstralen),diedoorzijn getijdenwerkingde
maan voortdurend vervormt.H etsterk wisselend magnetisch veld van Ju-

piter,datom devijfuuroverIo heen zwiept,iszekernietvreemd aan die
vulkanische activiteit.

DetweedeGalildschemaanEuropaisbijnatweemaal(1,71maal)verder
van hetJoviaanseoppervlak verwijderd dan Io.Aangezien de getijdenkrachten en het m agnetisch veld >fnemen m et de derde macht van de

afstand,zijn beideveelzwakkerin debuurtvanEuropadiedan ook geen
vulkanism evertoont.Hetisevenwelzekerdatook dezem aan geologisch

actiefis.Men schatdatgemiddeld om de50.% jaareen grotemeteoriet
hetoppervlak omwoelt.M en had dan ook een oppervlak verwacht dat

geleekopdatvanonzeaardsemaan.lnslagkratersblijkenechterzeldzaam
tezijn.InplaatsdaarvanzagVoyager2eensoortwittesneeuwbaldieover
heelhetoppervlak gekraaktis.Europabestaatvoor20 çauitijsdatdoor
degetijdenkrachten van Jupitervoortdurend gebroken wordt.Deijslaag
ism eerdan 20 km dik en daarin wordtelkeinslagkraterna enkele duizen-

den jaren vollediguitgewist.
Dederde en vierdeGalildsche manen,Ganymedesen Callisto,zijn van
heteerderklassieketype.Demateriewaaruitzijsamengesteld zijn,isbijnaeen halvemaaallichterdan dievan Io en Europa.Inslagkraterskomen
veelvuldig vooren lava-overstromingen vorm en eruitgestrekte maria net
alsop onze aardse maan.
Voor Voyager2 had Jupiternog een laatste verrassing in petto.Toen de
sonde in de schaduw van de planeetbinnendrong,draaiden de cam era's
zich om en fotografeerden de rand van Jupiter:een smalle heldere ring

omslootdeheleplaneet.W aarderingaandevoorzijdeonzichtbaargeblevenwasdoordetesterkestralingvandeplaneet,stakhijtegendedonkere
achtergrond scherp af.Hijbestaatuitkleinestofdeeltjesdiehetlichtverstrooien.Evenalsde ringten)van Saturnusdraaithijin hetevenaarsvlak
van de planeet.

Saturnus,de geringde planeet

Indeontdekkingsgeschiedenisvandeplanetenwas1610eenjaarvanzeldzameverrassingen.Toen Galild Saturnus,de verstverwijderde bekende
planeet,metzijn kijkerwaarnam,meendehijeen driedubbeleplaneette
zien:'tergeminum observavi'schrijfthij,ik zag een drieling.Deplaneet
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had nietde normalebolvorm,maarvertoonde twee uitstulpingen,diam e-

traaltegenoverelkaargelegen.Pasin 1655gafHuyghenseen aannemelijke verklaring:Saturnusbeziteen ring.Drieeeuwen lang bleefhetnieuws
over Saturnusschaars.Niemand verwachtte dat 1980 en 1981 zo'n vloed
van boeiende informatie over Saturnus zou brengen.

Bijnatweemaalverdervan dezonverwijderddan Jupiter,op9,5astronomischeeenheden4,beweegtSaturnuszichop eenbijnacirkelvormigebaan
(excentriciteit=0,* 56)5,meteen geringehelling(2029')ten opzichtevan
de ecliptica6.Saturnus is de tweede grootste planeet in het zonnestelsel.
Haardiameteris9,46 m aalgroter dan die van de aarde en haarm assa is

95,15maalgroter:hieruitvolgtdatdedichtheid van Saturnus(0,7)veel
geringerisdan dievan Jupiter(1,34).Saturnusisbijgevolg uitveellichter
materiaal opgebouwd dan Jupiter.H et meest opvallende kenmerk van

Saturnusisvanzelfsprekend de'ring'dieom de 14,73jaarvooronsonzichtbaarwordt.ZoalsJupiter(in 9 u 56 min)draaitook Saturnusheel
snelom de eigen as (eenmaalin 10 u 15 min).Die rotatie-asheltten
opzichte van de ecliptica met een hoek van 26044':Saturnus heeftdus
seizoenen even goed alsdeaardeen M ars.M ochtdehellingvan de rotatie-

aseven klein geweestzijn alsdievan Jupiter,dan had menwaarschijnlijk
hetbestaan zelfvan de ring nietvöör 1980 gemerkt.Desnellerotatie van
Saturnus heefteen m erkbare afplatting van de polen totgevolg.Aangezien de lichtere materie van Saturnus een nog meer gasvorm ig karakter
heeft dan de m aterie van Jupiter,is die afplatting heelsterk,n1.0,098

(=1-svPo
ena
oa
lra
sr
da
igjus).oeafplattingvandeaardeenJupiterbedragenresp.
slechts0,0034 en 0,009.Meteen amateurkijkerkan men alheelgoed de
ovale vorm van Saturnus waarnemen.Een ander gevolg van Saturnus'

snelle rotatiezijn desnelle turbulentiesin zijn atmosfeer,zoalsmen die
ook in de Joviaanse atmosfeerkan waarnemen7.
4 Deastronomischeeenheid isgelijkaan degemiddeldeafstand van deaarde
totdezonenbedraagt150miljoenkm.
5 De excentriciteitis een maatvoor de ellipticiteitvan een kegelsnede.Een

cirkelheefteenexcentriciteitgelijkaannul,dievaneenparaboolisgelijkaanéén,
endievaneenellipsligttussennulenéén.Wiskundigisdeexcentriciteitgelijkaan
deverhouding tussen deafstand van debrandpunten én degroteasvan dekegelsnede.

6 Deeclipticaisdegrotecirkelvandehemelbolbeschrevendoordezonbijhaar
schijnbaredagbewegingöfbeschrevendoordeaardebi
jhaarwerkelijkebeweging
om dezon.Decirkelbepaalttevenshetvlakvan deecliptica(eveneensecliptica
geheten),tenopzichtewaarvandebanenvandemeesteplanetenslechtseengeringehellingvertonen-metuitzonderingvanPluto(hellingshoek = 17,20)eninveel
minderematevanM ercurius(hellingshoek = 70).
7 Cfr.F.Bertiau,M ercuriusenJupiterna twintigjaarruimtevaart,o.c.,pp.
157-158.
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De vele ringen van Saturnus
Zoalshaastalle planeten draaitook Saturnustegen deklok (in deveronderstelling dat men vanuitde Noordpoolvan de ecliptica op de planeet

neerkijkt).Degrotemassa,dederdegrootstein hetzonnestelselnadezon
en Jupiter,beheersteen uitgebreid stelm anen én ringen.W antsinds 1980
isgebleken datSaturnusnietéén maarzeerveelringen bezit.Totvöörde
ruimtetochten van Voyager 1 & 2 meende men dat de ring die in het
evenaarsvlak van de planeetdraait,slechtsop tweeplaatsen 'scheidingen'

ofonderbrekingen bezat(descheidingenvan Cassinienvan Encke),zodat
men van een A-,B-en C-ring gewaagde,waarbijmen van buiten naar
binnen numm erde.Daarmen dwarsdoorde ring heen sterren kan waar-

nemen,vermoedde men dat de ring uitsluitend uit fijne stofdeeltjes en
ijskorreltjesbestond.Dediktevanderingschattemenop 20km.In feite
bewegen alle deeltjes binnen de ring volgensde wetten van Kepler:de
binnenste rand draait in 2,23 dagen,de buitenste in 6,05 dagen om de
planeet.Datkon m en aneidenuitde studievan hetspectrum van dering.

Toen Voyager 1,na een vierjarige reis en na ziln bezoek aan Jupiter,
Saturnustotop een paarmiljoen km genaderd was,begonmen dedetails
van de ring nauwkeurigerwaarte nemen.W atmen vroegera1seen vrij
homogenedriedubbelering had gezien,bleek in feiteuittientallen en zelfs

honderdensmalleringetjestebestaan,diee1kslechtseenpaarkm dikzijn.
Sommige weerkaatsten hetzonnelicht,andere vanuit de schaduw van de

planeetbekeken,bleken min ofmeer doorzichtig te zijn.Wat men al
vermoed had,werd nu bevestigd :zowelaan de binnen-alsaan de buitenkant van de bekende ringen A ,B en C,vond men zwakkere ringen,de
D-ring aan de binnen-en de E-en F-ring aan de buitenkant.H etringensysteem van Saturnusvangtin feite alaan nietver boven hetwolkendek
van deplaneeten strektzich uittotop 2,8maaldeplaneetstraal,waarzich

nogeenuiterstijlringetje,deG-ringbevindt.DeallangbekendeCassinischeiding bevindtzich op 2 Saturnusstralen afstand en wordtveroorzaakt
doorde accumulerendestoringen van de maan M imas,die een bredezone
heeft'schoon geveegd'.
Totop 50.% km van de ring genaderd merkteVoyager1 datiederringe-

tje nietoveraleven sterk hetzonnelichtweerkaatst:men had deindruk
datin de B-ring lichtende'spaken'naarhetcentrum van deplaneetgericht

zijn.Aanvankelijkdachtmen datdezespaken,tijdenshetdraaien van de
ring,rechtlijnig bleven,maarlaterbleek datzemeebewegen volgensde
wetten van Kepler.Bi
jopvallendzonnelichtbekekenzijnzehelder,vanuit
de schaduw van de planeetgezi
en zijn zeduister.Deware aard van dat
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optischeffectisnognietdoorgrond:waarschijnlijkgaathetom stofdeeltjesdieuitdering magnetisch opgetild worden.
Dedoortochtvan Voyager2 dwarsdoorhetringsysteem maakte een bete-

restudievan desamenstellingvan deringen mogelijk.Nietalleringetjes
zijn uithetzelfdemateriaalsamengesteld:deC-ringbevatkleinesatellieten van ongeveer2m diameter,in de Cassini-scheidingvindtm en blokken
van 8 m en in deA-ring van 10 m .H etidee datde ringen uitsluitend uit

kleinekorrelsen stofzoudenbestaan.ishiermeegeheelverlaten.Op zijn
plaatsin hetzonnestelselblijktSaturnuseen machtig centrum van aantrekking tezijn,nietalleen voorenkelegrote manen,reedsdoorGalild
opgemerkt, maar ook voor satellieten van alle mogelijke afmetingen,
gaande van fijne stofdeeltjestotsatellieten groter dan de aardse maan.
Hetaantalgeïdentificeerde manen groeide aan totzeventien en tegelijk
werd duidelijk datkleinere manen die in (ofin de buurtvan)een ring
bewegen,devorm van de 'ringetjes'bepalen.Zo wordtdeF-ring aan de
buitenkantvan degrotering a.h.w.'bewaakt'doortweemaantjesdieer
langsheen glijden,één langsdebinnen-en deanderelangsdebuitenkant
ervan.Zijbdnvloeden devorm van deF-ringzo sterkdatdieperiodisch
uitgerafeld wordta1seen touw.De detailstructuurvan dering wordtwaar-

schijnlijkgedomineerd doordeaanwezigheid van kleine,nietwaarneembaremaantjes.
De vele m anen van Saturnus
De satellieten van Saturnus kan men in drie klassen onderbrengen :de

zeven grootstediein hetvlak van deeclipticabewegen,detalrijkemaantjesdiebijhetringensysteem horen en zich bewegen in hetevenaarsvlak
van de planeet,en enkele kleine manen zoals Phoebe,die vrijrond de
planeetcirkelen en waarschijnlijk -doorSaturnus-'ingevangen'kometen
zijn.
Degrootstemaan van Saturnus,Titan (5.140 km diameter)isdetweede
grootstevanhetzonnestelsel.DoorVoyager1werdhijvan dichtbijbekeken. M en wist reeds dat Titan een atmosfeer bezit,zodat m en er een
zwakke kandidaatin zag voor de eventuele aanwezigheid van leven.De
atmosfeervanTitanbleek4,6maaldichtertezijndan deaardse:hetvaste
oppervlak kon nietworden gefotografeerd.De atm osfeerbestaathoofd-

zakelijkuitstikstof(cyaangasiseveneensaanwezig)en degemetentemperatuurbedraagt-2920.M en verm oedtdatalle watererbevroren is.alisde
temperatuur onder hetwolkendek nog onbekend.M ocht de NASA ooit

nogeen kanskrijgen.dan zalzijwellichthetTitan-probleem proberen op

Iosvulkanisch
actieve maan
van Jupiter

Vulkaanuitbarsting
op dekim van'Io
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telossen zoalszedatvoorVenusdeed (dooro.m.onbemanderuimtesondesop hetoppervlak telaten landenl8.
Deandere manen zijn veelkleinerin omvang en massa en hebben geen
atmosfeer.M imas,deeerstegrotemaan (390 km diameter)beweegtzich
op 3 Saturnusstralen van de planeet:een inslagkratervan 130 km diameteris hetgevolg van een botsing die deze m aan besthad kunnen vernieti-

gen.Dione(1.120km diameter)enRhea(1.530km diameter)hebben een
pokdalig uitzicht:tallozeinslagkraters,grote en kleine,hebben hetOPPervlak omgewoeld en op Rhea zijn grote gebieden door lava overspoeld.

Phoebe (50 km diameter),de negende in grootte,draaitin tegengestelde
zin van de andere manen.H aar helling ten opzichte van de ecliptica is
eveneensabnormaal,1500 9.Het is een 'ingevangen'komeet.

Evenals Jupiterblijktook Saturnus 'bijna'een sterte zijn:de planeet
straaltveelmeerwarmteuitdan zijontvangt.Hethelium datevenmin als
in hetgevalvan Jupiteraan de planeetkan ontsnappen,condenseertzeer

langzaam in dekern ervan en levertgravitatie-energieop diewijalsstralingsenergiewaarnemen.Datverklaarttevenswaarom ,tegen de verwachtingen in,de atmosfeervan nog 11ç:helium bevat.Een laatste verrassing

bezorgde Saturnusonsmetbetrekkingtotzijn magnetisch veld.Hoewel
Saturnus evenals Jupiter een sterk magnetisch veld bezit,dattot op een
afstand van 15 Saturnusstralen door de zonnewind tot een schokfront
wordtweggedrukt,staatde stralingsgordelvan Saturnus loodrechtop de

rotatie-as,en nietschuin zoalsdatbijJupiterhetgevalis.Om diereden
wellichttreftmen op dedichtstbijgelegengrotemaan Mimasgeen actieve
vulkanen aan (dieop Io welvoorkomen)en isdering van Saturnusstabiel.

Nog m eer ringen in het zonnestelsel

Een aanzienlijk gedeeltevan de oernevelwaaruithetzonnestelselisontstaan,heeftSatprnustotzich getrokken en dematerieervan in zijn evenaarsvlak geconcentreerd.Oorspronkelijk was de ring niet vlak,maar
veeleereen torus,een dikke ring.Aangezien elk deeltjebinnen die ring
een Keplerbaan volgde,waren onderlingebotsingentalrijk.Alleen cirkelvormigebanen in hetevenaarsvlak waren stabielen kregen geleidelijk de

8 Cfr.F.Bertiau,VenusenMarsnatwinti
gjaarruimtevaart,o.c.,pp.992-996.

9 Dewaardevan dehellingshoekgroterdan 900iseenconventionelemanierom
aan tegeven datPhoebeop haarbaan tegen de klok draait.

Dione,een
klassieke Saturnusmaan
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overhand.De Saturnusring vulthetgebied op waar grote manen zich niet

kunnen vormen:zeworden erdoorgetijdenkrachten uitelkaargerukt.
HetisdusnietverwonderlijkdatookJupitereen ringheeft,alisdieveel
m inder ontwikkeld dan de Saturnusring.Dat men hem vanop de aarde

nog niethad waargenomen,isvooraltewijten aan hetfeitdathijongeveer in hetvlak van de ecliptica draaiten bovendien nieterg lichtgevend
is.OmdatJupitersviergrote manen,Io vooral,de vorming van een ring
verhinderen,isde Jupiterring zo zwak ontwikkeld.De m anen van Satur-

nuszijn daarentegen vrijklein.De enige,zeermassievemaan Titan bevindtzich op 20,33 Saturnusstralen van de planeet,terwijlde dichtstbij
gelegen.grote maan Io zich op slechts5,92 Jupiterstralen van die planeet
bevindt.Io bezitbovendien een massa die 1.825m aalgroterisdan dievan
dedichtstbijgelegen,grotemaan van Saturnus,M im as.De storingen van
M im asvolstaan nu reeds om in de Saturnusring de Cassini-scheiding te
weeg te brengen.M ochtM im asde massa van Io gehad hebben.dan zou

ook rond Saturnuseen grootdeelvan dering verdwenen zijn.
DeJupiterringwerd voorheteerstgefotografeerd doorVoyager 1in 1979.

Hijbevindtzich op 1,8 Jupiterstralen van hetcentrum en ligt a1seen
vlàkke,ijleringaandebuitenkantvan eentorusvanfijnstofdieongeveer
20.0* km dik is.

Ook Uranusblijkteen ring te bezitten,alwerd die totnu toe nog niet
gefotografeerd.In 1977 merkte men op de Kuiper Airborne sterrenwacht
dateen doorUranus bedekte ster,véör en na de occultatie door de planeet, aan beide kanten ervan zeven m aal in lichtintensiteit verminderd

was.Desymmetrievan hetverschijnselwektehetvermoeden datUranus
eveneenseen ring bezit,in hetevenaarsvlak van deplaneet.Aangezien de

rotatie-asvan Uranusbijna samenvaltmetdeecliptica,moetdieringongeveer loodrecht op de ecliptica staan.De bedekking van andere sterren

doorUranusheeftdatvermoeden bevestigd.Voorzoverwijthansweten,
heeftUranusvijfnietzeermassievemanen:hetbestaan van een tweede,
uitgestrekte ring zoalsrond Saturnusligtdan ook voordehand.Nu reeds

weten wijdat die ring ten minste acht 'scheidingen'vertoont,watlaat
vermoeden datook hijeen grootaantalkleine manen heeftzoalsSaturnus.

Voyager2 zalin 1986 Uranus bereiken en wellichthoudtde 'scheve planeet'dan nog een aantalverrassingen in petto.Voor astronomen wordt

hetalvasteendrukketijd.Nietminderdandrieruimtesondeszullen vanuitZuid-Amerika (Ariane),Rusland en Japan in demaanden januarien
februari 1986 de komeet Halley tegem oetvliegen,die op 10 februaride
zon hetdichtstbenadert.De VS,in toom gehouden doorde besparingen
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van presidentReagan,zullen ditkeermetgekruistearmen toekijken.
Datdeaardeenanderebinnenplanetengeen ringhebben,istewijten aan
de storende krachten die uitgaan van de zon,de aardse maan eh andere
planeten :die verhinderen devorming van een stabiele ring.Onzeweer-en
communicatiesatellieten,die in een ring in hetevenaarsvlak van de aarde
bewegen.ontvangen om de twee weken één voor één instructies om de

afwijkingen vanhuncirkelvormigebaan tecorrigeren:datgebeurtvanuit
een coördinatiecentrum in Toulouse,hetCRGR (CentredeRecherchede
Géodésie Speciale).Deaardeisnietmassiefgenoeg om de storende invloed van de zon en vooralde maan te neutraliseren.Daarde brandstof
van de kunstmatige satellieten doordeherhaalde malen uitgevoerde cor-

rectiesna een paarjaaruitgeputraakt,worden de meeste satellieten na
enkelejaren waardeloosen drijven weguithetevenaarsvlak.In dietoestand komtmisschien veranderingdankzijderuimtependel,diedesatellieten terplaatse(!)opnieuw kan voltanken.
Uranusen Neptunuszijnsterk verwantmetJupiteren Saturnus:hetzijn
planeten meteen grootvolume en een kleinedichtheid.OfNeptunusook
een ring heeftis ons nietbekend,maar de kansen liggen goed.M en zal
daaromtrent slechts zekerheid hebben wanneer Voyager 2 dat tegen het
einde van de eeuw kan bevestigen.

Pluto,een dubbelplaneet
Toen Pluto in 1930 op de Low ell-sterrenw achtw erd ontdekt,zag het ernaaruitdatmen de laatsteen negendeplaneetvan hetzonnestelselgevonden had.De aanleiding totdeze ontdekking waseen studie van de baan

van Neptunus:dedoorGallein 1846 ontdekteplaneetwasmen blijven
volgen.Tachtigjaarobservatiehaddenvolstaanom teconcluderen datwij
in onszonnestelselnogeen planeetmisten,waarvan deinvloed de waarge-

nomenafwijkingenvandeNeptunus-en ookdeUranus-baan zou verklaren.Nietalleen de zon,maarelke planeeten maan bdnvloeden de baan
van iedere planeet.Lowellbepaalde hetgebied van de hemelsfeer waar
men diende te zoeken en in 1930 ontdekte men daareen zwak bewegend

objectdat,alweek zijn baan afvan de voorspelde,toch min ofmeer
overeenkwam metde opgegeven positie.
Denieuweplaneet,Pluto genaamd,naarde god van de Griekse onderwereld,vielechter erg klein uit.De astronomen hadden veelmoeite metde

bepaling van zijn diameter.G.Kuipergebruikte debestewaarnemingstechnieken met de Palom artelescoop.maar slaagde er nietin een aanne-
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melijke schatting van de massa te maken. De astronoom-wiskundige
Brouwer wasin 1953 van oordeeldathetnog welmeerdan tien jaarzou
duren vooraleer men hetmysterie van Pluto zou doorgronden.Die voor-

spellingisjuistgebleken.Pluto voldoetnietaan deverwachtingen.Hetis
deenige planeetdie zich verbuiten de ecliptica verwijdert,zelfstotop
14,6astronomischeeenheden.Alleandereplaneten hebben een bijna cirkelvorm igebaan,maardebaan van Pluto issterkelliptisch uitgerektmet

een excentriciteitvan 0,246.Tijdenszijnperiheliumdoorgang,diezich opnieuw in 1989 zalvoordoen,bevindtde planeetzich zelfsbinnen de baan

vanNeptunus,op ongeveereenhalveastronomischeeenheiddichterbijde
zon dan Neptunus.En lastbutnotleast,Pluto'smassazou nietm eerdan
een tiende van de aardm assa bedragen en een dichtheid moeten bezitten
die overeenstemtm etde structuurvan lood,watvoor een buitenplaneet

op zijn zachtstgezegd ongewoon is.
M erkwaardig genoeg is het nietde ruimtevaartdie hetgeheim van Pluto
wistte achterhalen.De vernieuwde belangstelling voorhetplanetenstelsel
brachtastronomen ertoe hun klassiekem ethodesteverfi
jnen,zodatcomputersen elektrotechnische technieken tenslotte hetPlutoprobleem oplosten.ln 1978 merkte J.Christy dat uiterst zorgvuldig opgenom en foto's

vanPluto nietaltijdeen cirkelvormigbeeldjevertoonden,maardaterom
dezesdagen een uitstulping aan éénzijdeverscheen,diedriedagen later
identiek aan de overzijdevoorkwam.Deregelmatige,periodieke vervorming van hetbeeld kon slechts worden verklaard door de aanwezigheid
van een begeleider,die de naam Charon kreeg,naar de veerman in de
onderwereld.

De derde wetvan Keplermaakthetmogelijk uitdeomlooptijd van de
componenten van tweehem ellicham en én delengtevan degrote asvan de

baan,de som van de massa'steberekenen.De omlooptijd bleek 6,387
dagen te bedragen en dehalvegroteas-in ditgevalde afstand tussen het
centrum van Pluto en hetcentrum van Charon -werd geschat op 17.000
km .H etberekenen van de totale massa van beide hemellichamen wordt

dan een eenvoudig rekensommetje:1/600van de aardmassa.
Om van Pluto en Charon eenzo scherp mogelijk beeld tekrijgen -zodat
men hun diameternauwkeurig kan bepalen -werden de nieuwste technieken aangewend.Van elke aardsetelescoop,hoe volm aaktook geconstrueerd,wordtde beeldscherpte begrensd door de instabiliteit van onze at-

mosfeer.Iedertemperatuurverschilindeluchtlagen verplaatsthetbeeldje
van een sterofplaneet.W atmen zietoffotografeertisde som van aldie

verschoven beeldjes.Om nu een (lichtlzwak sterrenbeeldjetoch scherp te
fotograferen,stockeertm en keerop keer een m om enteelscherp m aarui-
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terstzwak beeld in hetgeheugen van een computer.Detalrijke beelden
van dezelfdesterdiemen b.v.tijdenséén minuutopnam,worden daarna
door de computer netjes op elkaar geschoven meteen grote winstaan
detailsen m etuitschakelingvan de storendeinvloed van deluchttrillingen.
De diametersvan Pluto en Charon bleken 3.* 0 km en 1.1* km tebedragen.Rond 1985zalde cirkelvormigebaan van Charon vanop deaardea1s

een rechte lijn gezien worden:Charon snijdtdan hetbeeld van Pluto
middendoor.Hetzalmogelijk zijndediametervanPluto metgrotenauwkeurigheid te bepalen en heelwatte weten te kom en omtrenthet oppervlak van Pluto en Charon.

W ijweten nu reedsdatPluto geen rotsplaneetiszoals de aarde en de
anderebinnenplaneten.Hijheeftgeen atmosfeeren bestaatuitwateren
waarschijnlijk methaan,dat ook op Jupiter in gasvorm voorkomt.De
dichtheid isongeveerdezelfde als die van Jupiter:1,2 + 0,1.De afstand

tussenPlutoen Charonisuitzonderlijkklein,terwijldeverhoudingtussen
demassa'svan beidehemellichamen zeergrootis:tussen Charon en Pluto
ongeveer 1/10.waar de verhouding tussen de aardse maan en de aarde
slechts1/81,3bedraagt.Rekening houdend metdekleinem assavan Pluto
bezit deze planeet dusde relatief grootste maan in het zonnestelsel.Om
die reden kan men Pluto en Charon een dubbel
planeetnoemen.Aange-

zien ze in hetverre verleden,misschien een paar miljard jaargeleden,
waarschijnlijkeen maanvan Neptunusisgeweest,achtmen hetnietuitgesloten dathetuiteenvallen in tweehemellichamen verband houdtm ethaar
ontsnapping uithetaantrekkingsveld van Neptunus.Datdebaan van een

klein hemellichaam zoalseen komeetofeen kleineplaneetgrondiggewijzigdwordt,isnietsongewoons.In delaatstedertigjaarwerden decirkelvormigebanen van driekleineplaneten onderdeinvloed van Jupitersterk

gewijzigd.Hetwerden langgerekteelliptischebanen.
Eén ding staatnu alvast:Pluto en zijn begeleiderhebben geen rolvan
betekenisgespeeld in de onregelm atigheden van de banen van Neptunus
en Uranus.De ontdekking van Pluto in 1930 was dus in zekere zin een

gelukkigtoeval.Endejachtopeennieuweplaneetisgeopend.InArizona
werd eennieuwesterrenwachtuitgerustmetdejongsteelektronischesnufjesom indetaileen gedeeltevan dedierenriem in decomputertememoriseren en diemomentopnamedan een tijdjelatermeteen nieuweopname
tevergelijken.De elektronischeanalysemaakthetdan mogelijk elkeafwijkingin vorm ofplaatsop temerken.M en hooptzo allekleineplaneten,kometen en eventueelzelfs een heuse nieuwe planeet,die nog niet

bekend zijn,op hetspoortekomen.Intussen onderzoekcn theoreticide
storingen in de baan van de grote planeten om hieruit afte leiden welk

652

Streven/apHl

gebied van de hemelkoepelen wellichtde dierenriem de beste kans biedt
om datprobleem op te lossen.

Dank zijderuimtevaarten deuitzonderlijkebekwaamheidvandeNASA
isonze kennisvan het zonnestelselin een kwart eeuw veelvollediger geworden en misschien welhonderd m aalnauwkeuriger.M aar de nieuwe

onopgelosteraadselsblijven nietminderboeiend en talrijk.
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W ijs worden van je verleden
N . G reitem ann en W . G rossouw
W .L.Boelens

Nabijnaveertigjaarin hetbuitenland te hebben geleefd,schrijftdeNederlandseoud-professorin deexegeseaan hetGroot-seminarieW arm ond,

Dr.NicoGreitemann,zijnjeugdherinneringen neer.Hijdoetdatin meerderebetekenissen op afstand.De objectiviteitisermee gediend,watde
auteurniethindertom metgrotegevoeligheid vanuitsubjectievebeleving
te rapporteren.Ditverrast,omdatNederlanders in het openbaar niet zo

gemakkelijkmethun gevoelenstekooplopenen hetIiterairegenrevan de
mem oires zeldzamer hanteren dan Fransen en Engelsen.

HijwilvanuitW enen antwoord geven op de door buitenlanderstelkens
gestelde vraag :'hoe hetkomtdatons brave,volgzam e katholieke volk

van vroegerjuistin de afgelopen jaren somseen zo radicalekoersheeft
kunnen inslaan'(11).Hijzietten dele de verklaring in de 'strenge en
eenzijdigeopvoedingvanvroeger'.Hijgaatdezeverklaringnietmettheoretischebespiegelingen,maarmeteen beschrijvingvan het'roomsevolle
leven',zoalshijdatterugblikkend ervaren heeft,inkleuren.De titelvan
zijn boek,Op zoek naardetweedeonschuld,istreffend,omdatdetweede
onschuld ofnaïviteitverwijstnaarSören Kierkegaard en Edward Schillebeeckx,dieop degevolgen van hetkritisch wetenschappelijk onderzoek
hebben gewezen.Zo katholieken zich zelf die vragen alniet hebben gesteld,dan deden hetwelhun kritische medeburgersoftegenstanders.M et
name exegeten alsGreitemann,die in 1903 werd geboren en van 1931 tot

1941doceerde,hebbenbijhun historisch-kritischebestuderingvan bijbelsetekstengeleerd,datdeschrijversindeoudheidbinnenhunverhaleneen
eigen interpreterende visie op de eigentijdse gebeurtenissen en personen
gaven.Hun persoonlijkevisieen interpretatie vertellen zijalseen historisch z6 gebeurde geschiedenis.Deze 'narratieveonschuld'(Schill
ebeeckx)
van de antieke geschiedschrijving is niet meer de onze sinds de exacte
historischewetenschap meteen nieuw instrumentarium naarde objectief
feitelijkeinhoud van een historisch verhaalkan Speuren.Deze kunde en
behoefte brengen tevens een andere gezagsverhouding m etzich m ee inzo-

verdewerkelijkeinhoud en waardevan gezagsuitspraken kritischworden
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onderzocht en beoordeeld. Pas na een kritisch onderzoek kan weer in

kinderlijkeonschuld ofnaïviteitvoortgeleefd worden.
Greitemann iskritisch genoeg om m etde 'nodigeeerl
ijkheid'hetroomse
leven van zijnjeugd uitdedoeken tedoen,maar wenst'nietzondereerbied'tewerktegaan.Erwordtnietminderduidelijkdoor,dathetz6 met
datroomseleven nietverderkon,m ethem nieten methetnageslachtniet.

Daarmeekrijgtzijnboekin wijderezineen historischewaarde.Hetcorrigeertdaarm ee pogingen om de veranderingen in hetNederlandse katholi-

cisme eigenlijk pasna de Tweede W ereldoorlog te laten beginnen.De
wortelsvan de kritische bewustwording van het katholieke volksdeellig-

genreedsin hetbegin van dezeeeuw,waarGreitemann metzijn bestaan
en beschrijving begint.Dievroege wortelsworden duidelijk voorwiede
m assieveonderdrukkingvan nieuwe strom ingen op hetgebied van defilo-

sofie,theologie en vooralbijbelwetenschappen registreert.Degrotezelfstandigedenkersaan hetbegin van dezeeeuw werden op hetdrijven van
antimodernistische integralisten,die een wisselvallig ontstane traditie tot

een objectieve en nietter discussie te stellen waarheid vooralle tijden
verklaarden,vanhun leerstoelverwijderd.Dezewaarnemingintrigeerttemeer,omdatzijnahunaanvankelijkediskwalificatieophogeleeftijd weer
werden erkend en meteen monseigneurstitelvereerd.Zo verging het de
dogmaticusG.van Noort,ontslagen in 1908,en Th.Vlam ing,ontslagen
in 1906.Beiden open denkende theologen,die W armond toteen theologisch centrum van naam maakten.Dr.H .Poelsbereiktenieteensdevoor

hem bedoeldeleerstoelvoorexegesein Roermond.Hijkreeg grotenaam
in hetarbeiderspastoraat,waar ook een monseigneurstitelop volgde.
Overdezeemancipatievan hetNederlandse katholicism e,waarvan deaan-

zetten nietna 1950maarrond 1900gezochtmoeten worden,schrijftGreitemann.Vanuitzijn bekendheid metde toenmalige persoonlijkheden is
zijn boek een intieme aanvulling op de overigens voortreffelijke rangschikking van dehistorischefeiten doorprofessorL.J.Rogierin In vr#heid herboren -Katholiek Nederland 1853-1953 (1953).Hetbegin van de
aanvankelijk gefrusteerde emancipatie of kritische bewustwording legt
Rogierin de periode 1900-1925 onderdetreffendetitel'Dekwarteeuw der

ontluiking'(pp.431-616).Zulkestudiesvormen een correctieop de stellingvan de kerkhistoricusDr.J.Botss.j.,diede snelleveranderingen in
hetNederlandse katholicisme wijt aan een kleinegroep van op macht
belustenieuwrijken,diena 1950 tegen dewilvan hetvolgzamekerkvolk
deleiding inhanden namen.Hetiskenmerkend,datdegeleidelijkegroei
vanaf1900 in dezeopvatting nietin hetvizierkom ten m etenkelenietszeg-

gendebladzijden wordtafgedaan.Ditgebeurtin Bots'ZestigjaarKatholi-
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cismeinNederland (1981)eninmeerderevrijwelidentiekepublikatiesvan
zijn hand in binnen-en buitenland.Hetgevaardreigtdaarbij,datmen
zonder lering uitde historie te trekken nogmaals tot een integralistische

ketterjachtovergaat,om diepgewortelde ontwikkelingen op autoritaire
wijzeaftebreken ofterugtedraaien.
Gelukkig,m aar niet duurzaam
Greitemann isgeboren inAmsterdam.Zijn oudersstamden uitdeprovincieGroningen,waarvandaanzijeen 'stugge,zwijgzameen simpelevroomheid'meenamen.Zijbehoorden totdewerknemendemiddenstand,diein
doorsnee gekenmerktwerd door intense kerkelijkheid met vele vroomheidsgebruiken.Hetwaseen milieu,waaruitheelwatpriester-en klooster-

roepingenvoortgekomen zijn.Greitemannbeschrijftnietslechtszijneigen
oudersalshijdeburgerdeugden kenschetst:'Voorhenwasluiheiduitden
boze, spaarzaamheid gold als fundamentele deugd naast volstrekte ge-

hoorzaamheid.Voorop stonden nederigheid en kuisheid'(16).Bijdeze
stoerelevenshouding onderkenthijtevens een spanning tussen ernsten
blijdschap,dienietslechtszijn vaderkenmerkte.Dezewasbijallezwaarmoedigheid 'een opgewekteman.diezinhadvoorhumorenaltijduitwas
op grapjesensnedigegezegden'(16).Dekoudenoorderlingverschilthierin niet van de luidruchtige Am sterdammer.Terecht herkentGreitemann
zich in de humoristische ernst van Godfried Bomans en M ichelvan der
Plasmethun boeken Uithetr#keRoomscheLeven en heteerdermelan-

cholischeIndekou.Dekatholiekeopvoedingendegeestelijkebegeleiding
waren er in die periodeop uit'
om zoveelmogelijk elk gevoelvan eigenwaarde te onderdrukken.M en was zo bang voorhoogmoed,dat vooral

jongemensen diebegaafd en tevensangstvalligwaren,demoed nietopbrachten om hun talenten vrijteontplooien en daarin plezierte vinden'
(19).Voor kritiek en twijfels was er in hetparochieleven even weinig
plaatsalsvooreen onbevangen beleving van de seksualiteit.Op hetseminarie washetnietanders.A1seen studentde raad kreeg om hetsem inarie
te verlaten,ging het meestal om een te ver gaande 'partikuliere vriend-

schap'(26).Greitemannvindtheteen begrijpelijkezaak,datereen revolutionaireverandering in de opvattingen om trentseksualiteitmoestOptre-

den,alswenaardekrampachtigehoudingin zijnverleden kijken.Noga1s
priesteren professorvoel
dehijzich gdsoleerd doorzijn van collega'sen
studenten afwijkende mening;zij beschouwden zelfbevrediging als een
grote zonde en bleven van oordeel'datseksualiteitietsheelgevaarlijks
was,zodatdezebedorvenheid alleen bestreden konworden doorrepressie-
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ve verdringing ofook weldoorklerikalegrapjesovervrouwen en hun
erogenezones'(29).
Professor Dr.W illem Grossouw,eveneens exegeet maar vanuit hetBos-

schebisdom,analyseertdeachtergrondenscherperin zijn gelijktijdigverschenen memoires Alles is van u. Gewvde en profane herinneringen
(1981).Debijzonderevriendschapwerd alsdeergstepestbeschouwd,omdatdeze detotale overgaveaan dekerk in deweg stond:'jemoestmet
iedereen bevriendzijnendusmetniemand.Dateistedeheiligeonverschilligheid van dejezuïtische (ignatiaanse)spiritualiteit'(Grossouw,30).De
strenge en bijna spartaanse levenswijze hinderde een kritisch man a1s
Grossouw nietom 'op debeideseminariesechtevriendschappen te hebben

genoten,waarvan sommigetotop dedagvanvandaagvoortduren'(Grossouw,29-30).Deseksuelevervreemding,dietotindejaren50voortduurde,moetaan diegesloten opvoeding geweten worden.'Dezegewetensconflicten werden voor niet weinigen tot een fobie en hebben later menig

jongepriesteralseen trauma vervolgd.Deoorzaak isten deletezoeken
bij de redemptoristen,die op Hageveld retraite gaven en zonder een
zweem vanjeugdpsychologiediekereltjesen opgeschotenjongenskwelden
met hun donderpreken, waarin de onkuisheid als de grootste zonde en

somsa1sondermijningvandegezondheidaandekaakwerdgesteld'(Greitemann,27-28).
Een tegenwichtbijdiegesloten opvoeding vormtbijGreitemann en nog
meerbijdeevenlaterlevendeGrossouw dekennismakingmetdeklassieke
en moderne letterkunde,die lange tijd op meerdere seminariescentraal
stond.Greitemannmistedaarbijwèldevrijekritischehouding:'Doorhet
wegvallenvaneengemotiveerdekijkopdewereldvandemythologiewerd
de toegang tot de voornaamste werken uit de literatuur en de muziek

(opera)vooronsafgegrendeld'(Greitemann,39).Redding uithetstraffe
systeem brachten zowelbijGreitemann alsGrossouw enkeleindividuele
bevlogen leraren,die in begaafde leerlingen als onze beide auteurspropa-

gandisten voordelateretijd kregen.Beiden hebben ook een opvallende
troostgevonden in detoenm aalsopbloeiende gregoriaanse liturgie en verdere kerkmuziek.M en leefde in de nadagen van Dom Guérangeren van
de opkomende Rom ano Guardinien PiusParsch,die nog vele generaties
studenten zouden bdnvloeden.naastdebenedicti
jnenvanAfsigem en de

NederlanderOscarHufs.j. Dezekunstzinnige,zijhethiëratischeliturgie
had een spiritualiteittotgevolg die aanmerkelijk bijdroeg totpastorale
vreugde bijhetliturgischedienstwerk.Geen wonder,datersomsnostalgisch naar wordtterugverlangd als men de waarde van nieuwe w'ederom

tijdeigenvormen nietheeftgeproefdeningevoeld.Greitemannbeseftech-
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ter,datdezetriomfale beleving van deliturgie samenhingm etde overwin-

ningop de 19eeeuwseteruggang en metdemaatschappelijkeinvloed van
dekatholiekekerk:'Alsstudenten vanW armond beleefden wijeenbloeiperiodevan hetkatholicismealsreligieusen zelfsalsmondiaalverschijnsel'(92).
Die overwinning moestechter betaald worden meteen krampachtige geslotenheid van de gelederen.Ook deze houding bepaalde de spiritualiteit.
'ln hetreglem entwerd de geestvan kritiek een pestschiereven verderfe-

lijk alsdebijzonderevriendschap genoemd'(Grossouw,43).Hijzietechterook datdehoognodigekritischegeestin dezelfdetijd een sinkestoot
kreeg doordeniveauverhoging van hetmiddelbaar en hogeronderwijs,
waarvoormen zich juistin die tijd energiek in ging zetten.Ook op de
seminaries.Hetgebrek aan een kritischeen dusalzijdigebenaderingvan
problemen enidealenwijtGrossouw medeaan demannelijkeinkapseling
van de seminaries:'De helftvan leven en mensdom (hetvrouwelijke:
W .B.)bestond gewoonwegniet.En van hetmannelijk bestaan ontbraken
ook nogallerleibelangrijkefacetten:militairedienst,handenarbeid,heel
deeconomischesector,destrijdom hetbestaan,rivaliteit.Helelagenvan
depersoonlijkheid sombreerden in onbewuste ofschemer-bewuste diepten'(Grossouw,57).BijGrossouw blijftdebalansevenalsbijGreitemann
uiteindelijk positief:'Alsik eerlijk ben,kan ik nietzeggen datik me in
Haaren(Groot-seminarie:W .B.)ongelukkigheb gevoeld.Ikheb in Haarenookveelen langnietaltijd onwereldspleziergehad'(Grossouw,63en
67).
Ook Greitemann mistbij de apologetisch ingestelde prof. Van Noort,
wienswerken nazijn afzetting nogvelejaren dienstdeden.een kritische
instelling:'Hetwerk van Van Noortoverziendekom ik totdeontdekking,
datonsals studenten op W armond een zekere gezondeen wetenschappe-

lijkezin voor kritiek ontbrak.Ik herinnermij,datde handboeken van
VanNoortvooronseensoortlaatstemijlpaalleken,waarovermennietin
ernstdiscussieerde'(Greitemann,67).Een gebrekkige biliotheek en het
verbod om de kritische ontwikkeling van de protestantsetheologie tevol-

gen konslechtstijdelijk deeigen ontwikkelingen endeaansluitingbijhet
tijdsgebeuren verhinderen.

De pijn van hetvrije onderzoek
Greitemann studeerde na zijn priesterwijding van 1928 tot 1931exegese
aan hetin hoofdzaak doorjezuïeten geleide Pauselijk Bijbelinstituutin
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Rome.Zijn promotievolgdezonderveelweerstand in 1934,toenhijreeds
enkelejaren teW armond had gedoceerd.Grossouw volgdehetzelfdepatroonvan 1930tot1934,maarslootzijn studieterstond afmeteenproefschriftover koptische vertalingen van de Kleine Profeten.Beiden waren

begaafdestudentenenbeloofden veelmethunaanvankelijkewetenschappelijkepublikatiesen onderwijs.Hetwaren ooktoegewijdewerkersvoor
de kerk ofhetbisdom.Hetgetuigenisvan Greitemann:'Zoweltijdens
mijn studieverblijfin Romealsook bijhetbehalen van verschillendeacademischegraden wasik mijerdiep van bewust,datik een uitzonderingspositieinnam endatikallebehaaldesuccesseneigenlijkalleenaandekerk
te danken had,ook almoetik toegeven,dat ik de verschuldigde dank-

baarheid maarmatigtotuitdrukking heb gebracht'(102).Grossouw verbaasdezijn omgeving meteen voorhem 'pijnlijkeen smartelijkebelevenis'(153)doordathijinzijnlaatsteromeinsstudiejaargingintreden bijde
kartuizersin Parkminster(Engeland)om ernavijfdagen haastig weg te
vluchten.Hetwasgeen onberaden experiment,wantde hogejezuïetenoverstete Rome,RudolfVan Oppenraaij,had zijn zegen gegeven.'Hij
wilde me helpen in mijn nood uitpure genegenheid,de glorie van de
Sociëteitwerd ernietdoorverhoogd'(157).Open bekentGrossouw dat
hijerdebedoelingmeehadom zijn 'steedsheftigerseksuelebegeerten en
masturbaties'(157)ineen radicalestrijd teoverwinnen.Hijwerddaarmee
hetslachtoffervan zijn tijd,evenalsvan Oppenraaij:'In plaatsvan mijn
angstvoorheteindelijkontwakendedriftleven,mijnneurose,alsmen een
meertechnischeterm wi1gebruiken,geleidelijkwegtenemendoormijvan
mijn angsttebevrijden,alwashetmaardooreentolerantehoudingjegens
menselijkezwakheden,dieeentherapiekonvoorbereiden,speeldehijjuist
op die angst,om mijn zogenaamdezonden te voorkomen en te onderdrukken'(158).Beidenhebben dekerkgemeenschapgeschokt,doordatzij
deuitoefeningvanhun priesterambtop moestengeven,zijhetopverschillendegronden.Hopelijkstemmen hunlateontboezemingeneerdertotwijze overdenkingen dan totharde veroordelingen.

BijGreitemann ginghetom een geloofscrisisen bijGrossouw om dekeuzevoorhethuwelijk.Pasinhetlaatstehoofdstuk gaatGreitemannaarzelend en twijfelend op de oorsprong van zijn crisisin,omdathija1seen
goed christen 'sindshetbegin van mijn opleidingtotdelaatstejarenvan
mijnlevenbangbengeweestom ergernistegeven'(244).In 1940ontstond
bijGreitemann een identiteitscrisisin devorm van eengrote 'onvoldaanheidenontevredenheidovermijzelf'(248).Bijdedaaropvolgendeangsten schuldgevoelensmeendehijhetgeloofverloren tehebben.Hijgetuigt
dathijbijvroegerekennismaking metpastoraal-theologen a1sHan Fort-
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m ann en W illem Berger toteen nieuwe levensinstelling had kunnen ko-

men,zoalsditvoorveleveertigersnodigis(249).Dieidentiteitscrisisin de
vorm van een geloofs-en gebedscrisiswerd gevoed doorvolgens hem on-

houdbareuitsprakenvandepauselijkebijbelcommissie.Hijkon dezeofficiëlekerkelijkestellingnameninzijnlessennietmeerverdedigen.Hijbood
in eerlijkheid zijn ontslag alsprofessorin deexegeseaan en kreeg bijhet
hartelijk afscheid van zijn bisschop niet veelm eer dan de belofte van
begeleidend gebed.In devolgende veertigjaren merkteGreitemann dat
zijn 'fundamentelegeloofservaring nietwasaangetast'(255)en langzaam
tot een gelukkigm akende groei kwam .Voor de lezers geldt de onuitge-

sproken oproep totmildheid en begripjegenspersoonlijkeexperimenten.
Kenmerkendvoordetoenmaligekerkelijkegeslotenheidzijndeervaringen
diekardinaalBernard Alfrinkaan hetslotvanzijn wetenschappelijkearbeid in Romebeleefde.Hijstudeerde vlak voorGreitemann (1924-1927)
enhaaldezijnlicentiaatofdoctoraal'metlof'.DaarnawerktehijteRome
aan zijnproefschriften wastijdgenootvanGreitemann,dieoverdestrubbelingen rond hetproefschriftverslag doet(144-148).Alfrink vertoefde
voor zijn studie in Jerusalem en kwam in 1929 in Rome terug om te
promoveren.De PauselijkeBijbelcommissiekeurde de studie.die onder
auspiciënvan hetPauselijkBijbelinstituutgemaaktwas.af.Van 1929 tot
1930 vertrok AlfrinknaarNederl
and om zijn dissertatie,Israelitischeund
babylonische Jenseitsvorstellungen, grondig te herzien.Er moest onder-

meereen heelkatern verwijderd worden.Dezeherzieneversie werd aanvaard.Bijde openbareles,diedepromotie completeerde,kreegAlfrink
opnieuw moeilijkheden.Hij gaf een beschrijvend overzichtvan de bestaande visies omtrenthetletterkundige karaktervan het boek Jona.De

opponenten hebben Alfrink blijkbaartotuitlatingen overde historische
objectiviteitvan het duidend-verhalende Jonaboek willen verleiden.Alfrink wilde de opponenten de wind uit de zeilen nem en door de 'm eest

veilige positie'(146)tekiezen.Volgenszijn eigen zeggen bijGreitemann
'uitvreesvoornieuwemoeilijkheden.Heelvervelend,m etname ook omdathij(secr.vandeBijbelcommissie)bleefdoorzagen envangeenophoudenwist'.Uiteindelijk slaagdehijvoorhetexamen,maarerkongeen met
IofofmetdemeesteIof af.Hetbleefbijeen m agere kwalificatie zonder
vermelding, wat in normaal Nederlands heet: met de hakken over de

sloot!Aandoenlijk is de steedsgebleven bewondering van Greitemann
voorzijn studiegenoot:'Toch heb ik na asoop geen enkelwoord van
verbittering ofteleurstellingtehoren gekregen,ofschoon hijweldegelijk
gemerktmoethebben,datik heviggeschoktwas'(147).Methetoogop
zijn eigen mindergeslaagde worstelingen bekenthij:'Ik moeterechter
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aan toevoegen,datAlfrink beslistveelvromerwasdan ik en dathijzijn
gebedsleven beter verzorgd moet hebben.Bovendien zalAlfrink toen al
een weg gevonden hebben die geloofen wetenschap m etelkaarverbond'

(148).
Grossouw zagenkelejaren laterdezelfdemoeilijkhedeninzakeeen gunstigebeoordeling van wetenschappelijkeresultaten.M etdekoptischevertalingen van debijbelalsonderwerp voorzijn proefschriftging hijhetbijbeltheologische terrein.waarveroordelingen van onrechtzinnigheid dreigden,uitdeweg (Grossouw,145).Hijpromoveerdein 1935zondermoei-

lijkheden op wetenschappelijk vlak,maar welna een metde mislukte
Parkminsterreissamenhangendeinstorting.Hetwerd een metgrotelo$ ln
deaanvangsjaren vanzijn professoraatkwamen demoeilijkheden ook op
Grossouw afin de vorm van een geheime aantijging van onrechtzinnigheid.Hijwerd dooreen collegaprofessorzondervooroverleg bijde bisschop van Den Bosch aangebracht.M gr.Diepen noem de,tegen de regels

van hetgebruikelijkespelin,de naam van de aanbrenger,die opmerkzaam maakt op een verklaring van de eerste hoofdstukken van hetboek

Genesisdienietmetdedecreten van dePauselijkeBijbelcommissieovereenkwamen.Dezezouden echteralspoedig doordeencycliek Divino afflante Spiritu (1943) gecorrigeerd worden, waarmee aanzienlijk meer
ruimtevoorwetenschappelijk verantwoord onderzoek en bijbeltheologie
geschapenwerd.Grossouw kwam erbijzijnbisschopgoedvan af,omdat
die volgenszijn zeggen 'een zeeroprechten waarheidslievendeman was
meteen groteveneratievoordewetenschap'(Grossouw,179).Grossouw
kon zich voor literairkritische en theologiekritische benadering beroepen
op romeinse voorgangersalsLagrange,alhad dezeeveneensaanvaringen
m ethetleeram bt.

Onderde oorlog,in 1942,gafGrossouw een boekje uitdatbijalleeenvoud en beknoptheid een worp naarnieuwebijbeltheologiedeed.Detitel
luidde:Het christendom van Johannes. Deze populaire brochure vond

zijnwetenschappelijkefunderingineenbijdragevandeauteurin defeestbundeldieaandeaanvankelijk afgezetteen uiteindelijk algemeen gewaardeerdeMgr.G.VanNoortbijzijn6o-jarigpriesterfeestwerdaangeboden.
In dezelfdetijd werkteGrossouw aan zijn bijbelsgeoriënteerd meditatieboek Innerl#k Leven,datin 1948 verscheen.Hijwerd hoogleraarin de
exegese van hetNieuwe Testam ent in 1947,als collega van kardinaalAl-

frink(1945tot1951)aan dekatholiekeuniversiteitvan Nijmegen.Metdit
m editatieboek,dat door priesters en kloosterlingen evenalsdoor theolo-

ganten algemeen gebruiktwerd,heeftGrossouw aanzienlijk bijgedragen
toteen personalistische spiritualiteit,die het eigen geweten aan bod liet
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komen.Ersprak eerdereen positievewaardering van maatschappelijke
uitdagingen uitdan een aA eer van 'hetwereldse tranendalmet duivelse
gevaren'.De meditatie voerde ook totconcretestellingnam en :Grossouw

behoordetotdecriticivan hetbisschoppelijkM andementvan 1954,waarindedeelnamevankatholiekenaandesocialistischepartijverbodenwerd.
Na een korte aanvaarding heeft hetkatholieke volksdeeldat schrijven
gelaten voorwathetwas:nietpassend indenieuwetijd.Debisschoppen
hebben hetdan ook nietm eergeûrgeerd.De katholiekebewustwordingen
systematische bewustm aking ging met een eenparig versnelde beweging
verder,om methetVaticaans Concilie zijn internationale erkenning te
vinden.Tot het funderende voorwerk mag men zijn boekjeIn Chri
stus.
Schets van een theologie van SintPaulus (1946)rekenen.Men ontmoet

Paulusalsdetheoloogvan devrijheid.In zijn afscheidscollege kwam hij
op zijn geliefde apostelterug:Paulusonderdejoden (1977).Inmiddels
waren erzestien drukken van zijn InnerlqkLeven verschenen in tienjaar
tijds,tot 1958.Hij,diehetpersoonlijke gebed in de afgeslotenheid bij
kartuizers wilde inoefenen,nam thans wereldverbonden mensen m ee Op

detochtnaarGodinliefdeen apostolischeijver(Grossouw,237).Hetzou
de auteurmeereergebrachthebben,a1shijin zijn memoireseerder de
nadrukopdepositieveendankbareaanvaardingvan zijn werk had gelegd
danopdekritiekdienazijnhuwelijkalspriesterin sommigekringennaar
voren werd gebracht.Een onbevangen optimistzou gezegd hebben :het
goedewerk wasreedsgeschied !Ook heteconomisch succeshoeftdan niet

zo'nnadruktekrijgen (Grossouw,238-239).Hetzelfdegeldtvoorhetmet
vele herdrukken gewaardeerde boek datonder de titelBljbelse Vroom heid.Beschouwingen over de spiritualiteitvan hetNieuwe Testament in

1955verscheen en in 1964 zijn zesde druk in pocketuitgave haalde.Het
leverde een fundamentele bijbelse theologie,waaraan bijverkondiging,
liturgie en spiritualiteitbehoefte was(Grossouw,240-241).In memoires
had men een meertederebeschrijving verwachtvan deweldadigeinvloed
diedezepositieve responsin derecensiesen vermoedelijk in velebrieven
bijde schrijveropriep.
Deietwatvenijnigereactiesvan Grossouw vallenteverklarenuitdeketterjachtdiederomeinseprofessorBasTromp s.j.-sinds1941raadsmanvan
devaticaanseCongregatievan hetHeilig Officie-op zijn controlebezoek
aan de Nederlandse seminarieshield.H oewelernooiteen officieelverslag

of een alzijdig onderzoek isgedaan,staatvast datde dogmaticusvan
W arm ond,professorKlaasSteur,onderTrom psinvloed isafgezet.Gros-

souw was voorzitter van de theologische faculteit te Nijmegen, toen
Tromperlandde.Zokan hijeen aantalonverkwikkelijkebijzonderheden
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overdegeheimzinnigemethodesen indirecteondervragingen,waarbijverdedigingmoeilijkwordt,openbaren.DepsychiaterDr.AnnaTerruwe,die
aan een alzijdige bevrijding en aanvaarding van de condition humaine
werkte,werd anoniem in de bisdom bladen - op instigatie van hetH eilig

Officie-gediskwalificeerd,terwijlprofessorW .DuynsteeCSSR naarRomewerd overgeplaatstofverbannen.Hijverbleefervan 1957 tot 1961.
Zijn terugkeerin Nederland betekendeechtergeen rehabllitatie.Decurie
schijntspaarzaam metverontschuldigingen.Hijstierfin 1968,samen met
Dr.Terruweop weg naarRome.Dr.Terruwewashetbetervergaan,dank

zij de herhaaldetussenkomsten van kardinaalAlfrink te Rome.In een
publiekeverklaring heethet:'W anneeraan degoedenaam van Dr.Terruwe schade is berokkend, verklaart het H eilig Officie dit te betreuren.
Overtuigd van dekatholiekementaliteitvan Dr.Terruwe,heefthetH eilig
Officie het vertrouwen,dathaar publikaties,gefundeerd op gezonde en

juistebeginselen,voorpriestersen vooranderen van grootnutkunnen
zijn'(Grossouw,258).Eentwijfelachtigerechtsgangblijktuiteen verklaring van de provinciale overste der redemptoristen over W . Duynstee:

'Een officiële rehabilitatie van paterDuynstee isernooitgeweest.Hij
heeft welvan het H .Officie toestem ming gekregen om naar Nederland
terug te keren.Erisook nooiteen form eleveroordeling van paterDuynsteegeweest;in ditkaderpastdan ook geen formele rehabilitatie,zalmen

in Romegeredeneerd hebben'(Grossouw,271-272).
Bew olkte vreugde

Op 63-jarigeleeftijd huwdeprofessorGrossouw metW illHolland,die33
jaarwas,in 1969.Velen hebben bijhethuwelijk bedenkingen gehad,en
nietslechtsuitkerkordelijke overwegingen.Hetwasin iedergevalgeen
overhaastestap en zijn aanstaandewasontwikkeld en intelligentgenoeg
om nietondoordachtte werk te gaan.De verkregen dispensatie was niet

voldoendeom destapnaarhethuwelijkbijiederaanvaardbaartemaken.
De vertraagde dispensatieverlening en een voortijdige bekendwording
daarvan bezorgden hetpaar veelverdriet,Lezing van ditverhaal,datin
deze vorm niet vaak gewaagd wordt, kan lekengelovigen en pastores
waakzaam m aken ten aanzien van eigen reacties en die van anderen.Het

kan bijzo'n huwelijkgaanom een veranderdewijzevan gelovenvolgens
deverklaringvan Grossouw in zijn aanvraagtotdispensatie van hetcelibaat:'Ikstelerprijsophieraantoetevoegen,datdoorGodsgenademijn
geloofin Christus en de Kerk ongeschoktisgebleven,datik hetpriester-

schap en de priesterlijke functies hoogacht en datik mijn priesterlijke

W .L.Boelens/Fl
ylworden vanje verleden
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gezindheid nooithoop te verliezen'(Grossouw,311).De vrijstelling of
ontheffing isnooitschriftelijk verleend,maarberustop een uiteindelijke
interventiete Rome van dekantvan kardinaalAlfrink,die de eigenlijk
verantwoordelijkebisschopBluyssenondersteunde.Hetiseenverhaalvan
strijd om vrijheid.Anderen dedenthansvoorGrossouw.watdezevanuit
een paulinischevrijheidsspiritualiteitaan meerderegeneratiesvan studenten en gelovigen had gedoceerd.Detitelvan zijn autobiografieluidtdan
ookterecht:'Allesisvanu'(maargijzijtvanChristusenChristusisvan
God -1Kor.3:21-23).
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V oor R osalind kwam

NobelprijsteIaat
Vanbijdeeerstepublikatiein 1968gold TheDoubleNe/l
YlvanJ.D.W atsona1s
een treffendeillustratievan derecente theorieën overde 'vooruitgang'in dewetenschap,zoals die door KarlPopper,Thom as Kuhn,Im re Lakatos en anderen ont-

wikkeld werden.W atsons'persoonlijk relaasoverde ontdekking van de DNAstructuur'toondeduidelijk aan hoe,afgezien van puretoevalligheden en hethin-

derlijkegewichtvangevestigdeautoriteitenenovertuiginlen,ookonverholenwedénnaijvertussen wetenschapsmensenen wetenschappelljkeinstellingen een aan-

zienlijkero1in hetyroceshebben gespeeld.In hetonderhavigegevalging het

enerzijdsom demoelzamefairplaytussen tweeBritseonderzoekscentra,enanderzijdsom hun gezamenlijke 'samenzwering'tegen de wereldberoemde chemicus
LinusPauling,dietePasadenain CaliforniëaanDNA-onderzoekdeed.Bijdeal
evenverm aardekristallograafL.W .BragginKing'sCollegeteLondenwasM auri-

ceW ilkinsalenkelejaren metDNA-onderzoek bezig,terwijlFrancisCrick erin
Cambridge eveneensmee begonnen was,gestimuleerd doorhetaanstekelijkeenthousiasmevan deAmerikaansepost-doctorateJamesW atson.diebijCrickhet
biochem isch handwerk kwam leren.Hetdriem anschap W ilkins,Crick en W atson

raaktealgemeenbekend toen zijin 1962deNobelprijskregen voordeontdekking
vandeDNA-structuur(hun eerstepublikatiesdaaroverdateerden vanapril1952).
In hetvoorwoordvanW atsonsboek sprak L.W .Braggerzijn 'diepevoldoening'
over uitdatde Nobelprijsöök de verdiensten gehonoreerd had van het'lange,
geduldige'onderzoekswerk datW ilkinste Londen had verricht.

Rosalind Franklin
W ie zich,m et deze inlichtingen gewa- Voortdurend komt een vierde hoofdfipend, aan de lectuur van W atsons guurtersprake,Rosalind Franklin,we1
boeiende kroniek zet, merkt al heel bekend in de kristallografische wereld
gauw datdoorhethele verhaalnog een om haar baanbrekend onderzoek van
andere rode draad looptdan de eerder de structuur van de mozaïekvirus van
verm elde ambities en antagonism en. de tabakz.De ro1die W atson haartoe-

lJ.D.W atson,TheDoubleHelà,A PersonalAccountoftheDi
scoveryofthe
StructureOJDNA,Weidenfeld& Nicholson,1968.HiergeciteerdvolgensPenguin
PaperBack-editie(zeseditiessinds1970).
2Cfr.o-m.Jean Barraud,Princl
pesdeRadiocrùtallographie,Masson & Co,

Pariâs,1960.Alslaatsteillustratievandemethodebrengtdeauteureenprachtopname van hetdiffractiebeeld van de mozaïekvirus,zoals die door R.Franklin
gemaaktwerd in 1957.
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bedeelt-totop deelfdelaatstebladzij- lokaaltjeeen 'smeerboel'gebleven was
devan zijn boek -isdievan een onbe- (ibid-). 'Jam mer genoeg zag W ilkins
leerbare,halsstarrige,bijwijlenronduit niet hoe hij Rosy op een fatsoenlijke
manier de bons kon geven. M en had
haarteverstaan gegeven dathaarnieuvoor(zulk)een feministein andermans we benoem ing jarenlang zou doorlolaboratorium was'(p.27).Op hetfoto- pen.En men kon niet eens ontkennen
portretzietRosalind Franklin erwelis- dat zi
j goede hersenen had' (ibid.).
waar eerder uit a1seen schuchtere,iet- Nog maanden na zi
jn eerste ontmoewat weemoedig glimlachende jonje tingmetRosybekendeW atson zelfdat

ajressieve...feministe:'menontkwam

nletaan hetoordeeldatde beste plaats

vrouw.Pasnaarheteindetoevanziln hijgeen barstsnapte van haar kristal-

verhaal zal W atson zich uitdrukkelilk
distantiëren van de doorlopend ongun-

lografischebezwaren en tegenargumen-

ten,omdathijtoen niet eensde 'wet

stige beoordeling van Rosalinds je- van Bragg'kende,demeestelem entai-

drag, karakter én wetenschappelbke reenfundamentelewetvan hetX-straprestaties.
lenonderzoek derkristallen (p.41).

Van meet af aan werd Rosy,zoals de W ashetdan te verwonderen datde uim annen haar in de wandel noem den, termateonderlegde Rosy de -em pirisch
alseen hinderlijke lastpost ervaren en voorlopig onbewijsbare en herhaalde-

bejegend.Tussen Cambridgeen Lon- lijk foutiefbevonden hypothesen en
den zou de verstandhouding veelbeter modelontwerpen van haar mannel
ijke
en vlotterverlopen zijn zonderdieon- collega's 'hardnekkig' op de korrel
mogelijke'assistente'van W ilkins,om nam en bestreed op grond van haar
wie deze nota bene ooitzelf had gevraagd.W einigbedreven in dekristallografie,verwachtteW ilkinsvan Rosalinds toen reeds algemeen bekende
competentie op dat vlak datzij hem
van 'dienst' zou zi
jn bij zijn DNAonderzoek.M aar Rosy stond erop dat
dit onderzoek hààr was toegezegd en
toevertrouwd en weigerde pertinentalleen m aarderolvan onderdanige assis-

nauwgezette m etingen ? W at de zaak
nog ergermaakte wasdatmen haarfo-

tografische opnamen werkelijk niet
kön missen,omdatze onvergelijkelijk
beterwaren dan alle andere waarover
men beschikte.Kon m en hethaarkwa-

lijknemendatzijnaenkelemaanden
zelf een seminarie organiseerde om de
resultaten van hààr onderzoek aan alle
geïnteresseerden mee te delen (pp.61-

tentetespelen (p.25).W atdesituatie- 64)?
in de ogen van hetdriem anschap -nog
erger maakte was, dat Rosalind niets

Uit het vervolg van W atsons verhaal

haar num mer gezet m oest worden,of
gewoon diende op te stappen. 'Zoniet

DNA-probleem . Rosy bepleitte een

handhaven om ongehinderd over het
DNA te kunnen nadenken'(sic,ibid-).
W ilkins erkende datRosy's wreveleen
enkele keer gegrond was: zo beschik-

vertrouwden en ln hoog tem po hetene
model na het andere ontwierpen, dat

blijktdattussenCricken W atsonenerondernam om zich wataantrekkelijker zijdsen Rosalind (en ten dele W ilkins)
te maken geen lippenstift, geen m o- anderzi
jdseen nogalfundamenteelverdieuze kleding (p.26).Men wasvan schil bestond omtrent de wenselijke
oordeeldatze zo spoedig mogelijk op wetenschappelijke aanpak van het

stapsgewijze,behoedzame,overwegend
zou het voor W ilkins heel moeilijk empirischebenadering,terwijlW atson
worden zijn dominerende positie te enCrickmeeroghuncreatieveintuïtie
zijdan telkensdoor Rosy'sfoto'sbevestigd wilden zien.Zij opteerden al
ten demannelijke leden van de staf vroegvoorhet-nadienjuistgebleken overeen apart,behaaglijk heringericht modelvan dedubbelespiraal,datRosy
zaaltje voor hun koffiepauze, terwijl OP grond Van haar Waarnem ingen Onhetvoordevrouwelijkeleden bestemde bewezen,onbewijsbaar,in een aantal
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achtte.Indeloojvanhetverhaalgeeft

W atsonbeetjeblJbeetjetoedatRosy's Toen Crick en W atson,navelem isluk-

onverdroten kritiek en weerstand het tepogi
njen?begin 1952 dan tochmet
drienlanschap behoedde voor een aan- hun deflnitleve m odel, althans in de
talfoutieveveronderstellingen.Terecht groteli
jnen,klaarkwamen,verzochten

bleefRosy erbijdatdeDNA-molecule zijW ilkinsnategaan ofhetverenig(metname de zogeheten B-vorm)veel baarwasmetdebekendekarakteristiem eer water bevatte dan W atsons oor-

ken van Rosy's fotografische opna-

spronkelijkemodellenveronderstelden. men.Zijn antwoord was bevestigend
Terechtverwierpzijmetklem deover- en zelfsenthousiast,zondereen zweem
bodige en m isleidende hypothese dat van gekrenkte nai
jver.Hetdriemanm agnesium ionen m oesten instaan voor schapvond we1datzi
jernu ook Rosy
de verbinding van de suikerfosfaat- moesten bi
j betrekken...maar zij zagroepen. Nog belangrijker was haar gen daargeweldig telen op!Tothun
hardnekki
jvolgehouden-enlangetijd verbazing en opluchtlng reageerde zij

alserlerlilkenonverantwoordervaren héélandersdan hethele voorafgaande

stelllng dat de suikerfosfaatgroepen
geenszinsde 'ruggegraat'van de DN Amolecule vorm den,maar aan de buitenkantervan m oesten zitten.Dat was
preciesde vergissing die opk de grote
concurrentLinusPauling had gem aakt
enwaardoorhijtenslottein dewedren
naarde onthulling van de DNA-structuur door de Britten verslagen zou
worden !
Sam envattend kan m en gerust stellen
datbeide benaderingen -de empirische
en de theoretische - evenwaardige en

verhaalhen - én de lezer - had doen

even onmisbare wetenschappelijke

groeqen (adenine-thymineen guanine-

-

strategieën waren :complem entaire wegen van onderzoek die - op verkeerde
gronden -alsantagonistisch ervaren en
geduid werden.M aarintussen bleefde

voortdurende bekvechterij met Rosy

verwachten. W ij citeren in extenso:
'Rosy'sonmiddellijkeaanvaardingvan
onsmodelheeftmijaanvankelijkverbaasd. lk vreesde dat haar scherpe,
koppigegeest:gevangen in deanti-spi-

raal-kuildiez1jzelfgegravenhad,irrelevante onderzoeksresultaten zou 0Pdelven die opnieuw twi
jfel konden

wekken aan dejuistheid vandedubbele spiraal.M aarnetzoalshaastalle an-

deren zag zij de aantrekkelijkheid in
van de verbinding tussen de basische

cytoslne) en vond Z1j de Structuur te
mooiom nietwaar te zijn.Achteraf
bleek datzij,nogvöörzijvanonsmodelhoorde,zich meer dan zi
jwou toe-

geven voorde dubbele spiraaljeporeen nojalzielige bedoening,die één teerd had gevoeld door de evldentie
keer bilna in handtastelijkheden ont- van haarX-stralenonderzoek.Delokaaardde, toen W atson haar vlakaf zei li
sering van de (suikerfosfaat) ruggedat'zijnietcompetentwasom haarei- graataan debuitenkantvan de molegen X-stralenfoto's te interpreteren'

culewasdoorhaar evidentie vereist...

(pp.131-132).Zehad daarop zo dreigend gereageerd,dathij een ogenblik
vreesdedatzijhem zou slaan.W ilkins
bekendehem nadien dathijook aliets
dergelijks had meegemaakt.Hij was
bijhaar 'baas',prof.Randall,gaan

en zijhad geen enkelbezwaarmeertegen hetunieke karakter van de basen-

paren (aan de binnenkantervan).M eteen verdween op slag Rosy's fellewre-

veltegenoverFrancisen mij.(Alseerste merkte W ilkins) dat zij voortaan
aandringen op haaroverplaatsing naar graag zijn adviesinwon en datzijbeeen anderlaboratorium ,m aardie had reid WaS onverholen vi
jandigheid te
hem !eantwoorddatzulksnietgevoeg- ruilen voor omgang tussen gelijken.
lijk blnnen hetjaar kon gebeuren (p. M etzichtbaargenoegentoondezijhem
117).
haar gegevens en VOOr het eerst waS
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groeqengeweestwas.Alhaarverleden,
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zonderlijk gehalte. De scheiding en

herkenning van de A -en B-vorm van
het DNA zou op zich al hebben volstaan om haar reputatie te vestigen.

onbulgzam e uitspraken op dat punt
vertolkten dus eersterangswetenschap, Nog beterwashaarbewi
js,metbehulp
en nietde opwellingen van een misleide van de m ethode der Patterson-diafem iniste.
gramm en3, dat de suikerfosfaatgroeKlaarblijkelijk werd Rosy's metamor- pen aan de buitenkantvan dem olecule
fose ook bdnvloed door haar erken- moesten zi
tten.Laterwijddezijzichin
ning datonze vroegeredrukte overm o- het laboratorium van Bernal aan de
delontwerpen eveneenseen ernstigewe- studie van de mozaïekvirus van tabak.
tenschappelijke benadering was, en Onze kwalitatieve ideeën overspiraal-

nietde gemakkelijkheidsoplossing van

structuren breidde zij sneluit toteen
nauwkeurig kwantitatiefbeeld:zijlegHetwerd ons almaar duidelijker dat dedeessentiëleqarametersvandespiRosy's moeilijkheden metW ilkins en raalvasténlokallseerdederibonucleaiRandallvoortkwamen uitdebegrijpe- re keten halfweg van de centrale as
lijke behoefte,doorhaarmedewerkers vandaan.
als een gelijke behandeld te worden. Omdatik toen in deVS doceerde,ontslappelingen diehard werk schuwden...

Kortna haar aanstelling in King'sCo1lege waszijin opstand gekomen tegen
hethiërarchisch karakter van de instel-

moette ik haar mindervaak dan Fran-

haar eersterangs kristallografische

ring.Op datm omentwaren alle sporen

vaardigheid'(pp.164-166).

van onze vroegere bekvechterij uitgewist,en beiden leerden wij haar persoonlijkeeerlijkheidenedelmoedigheid

cis,die zij regelmatig om adviesverzochtomtrenteen bijzonderfraaionlingenzijwasgegriefddoorhetuitblij- derzoeksresultaat:zijwou zekerzijn
ven van enige form ele erkenning van dathi
j heteenswas methaarredeneW atson is in de epiloog nog eens op
Rosy teruggekomen. Na een korte

schetsvan de verdere bedrijvigheid en ten zeerste waarderen.Jaren te Iaatrelevensloop der voornaam ste acteurs aliseerden w# onswelkemoeiteeen invan het'drama',diedesgevallend zijn telligentevrouw heeftom zich tedoen
versie van de feiten kunnen aanvallen

aanvaarden in de wereld van de weten-

of corrigeren,constateert hij dat er JO JN Wc r m en VrO&WCN VJJV be'jammer genoeg een uitzondering is, schouwt als een Ioutere afleiding van

RosalindFranklin,diein1958stierfoj ernstig denkwerk. Rosalinds voorbeel-

devroegeleeftijd van 37 jaar'.En h1J dige m oed en rechtgeaardheid drongen
vervolgt:'Aangezienmijnaanvankelij- totallen door,toen zij,wetend datzij
ke indrukken van haar, zowel op het dodeli
jk ziek was,geen enkel beklag
persoonlijke als wetenschappelijke uitte m aar bleef doorwerken op hoog
vlak,dikwijlsverkeerd waren,wensik niveau tot een paar weken voor haar
hier iets te zeggen over haarprestaties. dood'(p.l7sgcursiefH.J.)
Het X-stralenonderzoek door haar in Om begri
jpelilkeredenenwordtdeNoKing'sCollege uitgevoerd wordtin toenemende mate beschouwd als van uit-

belyrijsnietpostuum toegekend.Hopelllk was dat de enige reden waarom

3DePatterson-diagrammen zijn een soortvan mathematische trial-and-error

methode!methebulpwaarvan atoomplaatsen ofelektronendichtheden binnen een
hypothetlschekristalstructuurworden nagebootst,en waarvan dan hetberekende
d'
lffractiebeeld vergeleken wordtmethetdiffractiebeeld vanhetonderzochte,reële
kristal.
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Het dan dus in Vlaanderen toch nOg

qebeuren dat,bijafwezigheid Van een

tljdschriftdatzichhelemaalop hettheater toelegt,in de periodieke pers een
ander dan historiserend them anumm er

uitgewerktwordt.Restant,altijdalwat

esoterisch m aar wel hardnekkig bezig,

Kcepoortbrug 4,

heefter zijn redacteurAndré Lefèvre
(dramaturg Mechels M iniatuur Theater)toe aangezet,onderde mooi-dub-

belzinniqetitelWaarvanakteeenasevering bljeen te bedelen die 'beschouwingen overteateren perform ance'bevat.H oe rom melig de selectie ook uitvalten hoe willekeurig de aangedragen

bijdrajen ook aandoen,hetblijfta1s
initiatlefverdienstelijk.Maarik zie er

toch nietde voorzetin diedebestaans-

mogelijkheid van een gespecialiseerd
theatertijdschriftweet te bepleiten en

in hetvooruitzicht te stellenl.
Samensteller A. Lefèvre ziet vreemd
genoeg afvan enig raam werk en laatde
opstellen in het luchtledige sadderen.
W aar nu precies akte van genomen

een unieke collectie boeken over architectuur, kunst, poezie, literatuur in een uniek kader

Restant en theater

@

2000 Antwerpen,

Henk Jans
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Rosalind Franklins naam nietverbonden gebleven ismeteen van debelang-

wordt,waardezemededelingen toebij-
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dragen kunnen, welk perspectief er

achterdeze inhoudelijke opzetdaajt,
wordtnergensduidelijk gemaakt.Z1Jn
eigen openingsartikel('Proeve tot een
dramaturgie')bevateen beschouwende

uiteenzetting over het interactieproces
van hettheateren leidt,m ededoor het
halsstarrig hanteren van de term 'dra-
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Streven/april

maturgie',nauwelijkstotenige verhel- psycholinguïst R. Rom metveit en de
dering van altijd almetelkaarverwar- sociaalpsycholoog E.Goffm an,de bedetermen ;hetiseen welerg gécompri- tekenistoekenning in het theater m emeerd stelgedachten over de voorstel- thodisch uitspelt) ruimere armslag
ling als proces,waarin echter het con- mochtenopeisen en hiernietdebroodtactmethetactueletheaterwetenschap- nodige aandachtkri
jgen.lesandwicht

pelijkegebeuren ontbreekt,terwijlhet
evenmin aanwijzingenvoordeconcrete
praktijk bevat.Lefèvrebewijstweldat
hijaanhetcomplexeobjectdattheater

a1szezitten tussen belijdenlsen plicht-

is,een theoretische form ulering weette
geven, m aar wat er methodisch-pragm atisch mee aan te vangen,bl
ijftook
bijhem onvermeld.
In een subthematische groep ('
eksperi-

handeling van het teater toe'. Naast
een status quaestionis over de verhouding tussen theaterdocum enten weten-

tekst.
Een volgend onderdeelwil informatie

geven 'naareen wetenschappelijkebe-

schappelijkeanalyseerbaarheid,en een

te sterk recensiegebleven mededelinj

ment en beleving')komen heterogene overdeom gangm etH .Pinterstekstlgegevens Onverhoeds samen:een On- dentiteit!is er een belangrijk artikel
kritische laudatio op de huidige Gro- (van deln Joegoslavië geboren:in Catowski. 8 foto's van een opvoering nada werkzame Darko R.Suvln),dat
(theatergroep Kissmet0.W ilde,Salo- opkom t'voordeopstelling van een temejdieom geheimeredenentot'essay' orie van handelingsontleding. (Agenwordengekroond;een opstelover'Het tiële analise in de dramaturgiel'. De
Engelspubliek',datechtergrotendeels discussie hiervan sm eektom voorkenoverdeW elfare Statehandelt;een lief- nis en vertrouwdheid m et het huidige
desverklaring voor 'naïef'theater;een theaterwetenschappel
ijke corpus binfrisse (maar hoe offside!) belichting neneen contextwaarin demethodischvan de vrouw als poppenspeler in het cognitieve analyse van hettheatervantraditionele Javaanse drama en twee zelfsprekend is, voorwaarden die
samenvattingenvan bijdeUlA voorge- Vlaandrren nagenoeg m ist. Een wat
legde licentiescripties. Toch is de ver- gekke voetnoot van de vertalers loopt
bindende draad wel te onderscheiden. storm tegen het ontbreken in het Ne-

derlandsvaneengeldigeterminololie;
van 'eksyeriment'verdient,kan wor- behalvedatik opdezeplek dehatelljke
den betwlst,maarhetgaat(althansin sneerstegenoverhei
denyersonenmisOfhetterechtallem aalde aanspreekeer

het Europese aandachtsveld) wel om

plaatstacht.bewijzen belde bozejon-

het niet-geïnstitutionaliseerde theater, gens, door 'toneelkunde' a1s term te
om de randlijnkunst, om de middel- hanteren,nietteweten datpreciesdeze
puntvlieders,bijwie we1de tochtvan term historisch het voorwerp Van een
het vertrouwde weg opvalt,m aar niet definitie-bewuste terminologische verofnauwelijksde richting waarin,ter- andering is geweest waaruiteen evolu-

wijltoch datvooralhetexperimentzo- tief bewustzijn van de objectbepaling
we1 bestaansreden a1s draagverm ogen
en zin-achter-de-krom ming-van-de-weg

van de theaterwetenschap kan worden

oplemaaktdatzijkennelijkmissen.

verschaffen kan. Sociocultureel zijn Erlstenslotteeen soortallem ansvriend
dezebehoeftenonmeetbaarbelangrijk; ('ervaring en repliek'), een prullebak
of ze dat echter ook theateresthetisch waarin ongel
ijksoortige motieven,e1k
(zonderveelzorgom detheaterhistori- voor zich geschikt om watm eer adem
sche strekking)zijn,wordtbeslistniet tekrijgen,tegrabbelworden gegooid:
duidelijk,nieteensa1seventueelaspect een vragenspelm etW .van den Broeck

toegankelijk jemaakt.Terwijlander- over de drama-auteur in Vlaanderen,
zijdsdelicentlescripties(metnamena1s nog een met W . M eeuwissen over de
BartPatoor,op basis van de socio-en

theateropleiding waarin elk antwoord

Forum

om uitvoerige comm entaarsmeekt,een
onhelder interview met E.Ionesco ;de
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nog instrument waarmee wat bereikt
wi1worden in de sfeervan politieke be-

knusselesprekjesworden doorsneden wustwording.Onderaan de bladzijden
m et iltsteksten : kindertheater in
Fransta.lig België,een kritische visieop

volgteen tweede tekst die hetchrono-

logische ik-en-wij-relaasbevatin dag-

het gegraktiseerde jeugdtheater, de boekopm aak overeen concretepoging

gastpodla in Vlaanderen (toeschou- totveranderingvan een situatiebinnen
werscultuur!), een rebusverhaal over een sociale academ ie.Stoere ernst en
een theaterm useum ,een klachtoverde toch ook aanvretende twi
jfelbepalen

minderwaardigesituatievan dedrama- de toon van zowelhet verhaalals de
turg.Onverwacht wordtdit pêle-mêle- uitgezettedoctrine.
album ingelijstineenlangademigdub- Deze niet helem aal rechtuit beleden
belartikel-binnen-één-tekstdat'ideolo- zelfbevraging is overigens ontypisch
gischepraktijk'wildemonstreren,'een voor de globale asevering van Res-

poging om dramatisch in te grijpen in tant;twijfelwordtdoorgaanste sterk
een ideologische praktijk'. Bovenaan genegeerd, blind vertrouwen viert
de (in totaal99) bladzijden staat een triom f,erwordtstelligheid opgestapeld
eerstetekstwaarin deideologisch-theo- op onm erkbare ondergrond. Dat m ag
retische uitgangspunten (sterk bijAl- best,a1sdatnietook nog leidttothet

thusser aanleunend) uitgepraat wor- nietl
angertoevalli!verwaarlozen van
den, nuancerend-m arxistisch op zoek aldiefactorendi
etljdenvoorwaarden
en onderweg naar een pragm atischmethodischeprognose voordeinterac-

uitm aken waarin theaterzinvol?roberen kan ogzoek tegaannaarzl
chzelf

tietussenmaatschappelijkheidenthea- eneenzinlndezetijd.Ditwetenom de
ter; het is niet langer het thans wat
aangeslagen vertrouwen in het theater
a1s middel tot een doel waarm ee het

betrekkelijkheid en tejelijk om de
noodzaak dehorizon orlënterend afte

speuren isteweinig nadrukkelijk aanvormings-ofactiverend theaterjaren- wezig; vrijblijvend voor deze en de
lang zichzelf inefficiëntheeftgem aakt, overkant van wat ooit het voetlicht
nietmeerdeverwaarlozing vandezelf- W aS.
standige rechten van datm iddel,maar
C.Tindem ans
het theater is desondanks ook thans

B oekbespreking

de expertover de periode van de Tweede

Godsdienst

Tempel-gééningangisgewijd.OokYigal
Yadin komtnietalsaparttrefwoord voor;

welwordtzijnnaam genoemdinhetartikel
overdevesting Masada,waarhi
jin 1963
Johann Maier/peter Schëfer,KleinesLexikon #e& Judentums, Verlag Katholisches

een uit de le eeuw voor Chr. daterende
Sirachrolheeftontdekt.

jkmogezijn,betreftmi
jnkriBi
jge Hbelwerk,Stuttgart,1981,332 pp., Zoalsduideli
tiekslechtsdetails,waarbi
jtevenseenzekeDM .24,50.
repersoonlijkevoorkeurnietvaltteontkenOfmen nu denaam opzoektvan dehuidige
IsraëlischeregeringsleiderMenachem Begin,
van de leider der oppositie Shimon Peres,

nen.Hetlexikon -datuitgegeven isalseen

supplement bi
j het 'Stuttgarter Bibellexi-

ietswilweten overde voorhetjodendom
belangrijkste bijbelvertalingen of in een

kon'-iszondermeereen werkstukvan formaaten kan dan ook nietanders dan van
harteworden aanbevolen.

wordtwerkelijkvanalleskortenkernachtig

LilianeW arris,Openbaring,Symboliek van

wort'(p.5) bijvoorbaatverontschuldigd

Zee/Kluwer,Antwerpen,1981,228pp.,BF.
720.

zou wensen kon worden opgenom en. zo

Dein 1928teBruggegeboren schrijfsterwi1

paar zinnen het complexe terrein van de
Talmud wilverkennen,in ditkleinelexikon

uiteengezet.
De samenstellers hebben zich in het 'Vor-

PancBeentjes
het Hebreeuws, Servire, Katwi
jk aan

voorhetfeitdatnietalleswatdelezerzich

vind ik het bijvoorbeeld jammer dat de

aantonen -zo verteltonsde uitgever op de

dachtdatdelezer dan weldirectonderhet
trefwoord Jabne zou gaan zoeken,datwél

structuur,welke in symboliek en systematiek,zowelin lettertekensa1sin de getals-

achterkaft-'datdebijbelgeen.boekvolrelidesamenstellershebben waarschijnlijk ge- gieuzeprojectiesis,maaréén wonderbare
naam Jamnianietalslemmaisopgenomen;

voorkomt.MaarhelaasvindenweookJâar waarde der woorden, objectief aantoont
nietsoverdezogenaamde synode van Jamnia,waar-historiedan wellegende -deaf-

W IE God isen hoemensen wereld zichverhouden totdeBron'.Cruciaalin dezebege-

bakeningvandeHebreeuwsecanonzijnbe- leidendewoorden ismijnsinziensde omslag zou hebben gevonden.
schrijving 'objectief'en juistop détpunt
Een trefwoord b#belhandschrlten,waarin roepthetboekdenodigevragenbijmijop.
deoudstbekendemanuscriptenvanhetOu- Hetstaatbuiten kijfdatdeschrijfstererg
deTestament(CodexvanLeningrad,Codex interessante observaties aan de lezerdoorvanCairo,CodexvanAlepqo)eenplaats geeft;ik wi1metname wijzen op de behaddenkunnen krijjen,zou ln ditlexikon schouwingen die zij heeft gewijd aan de
zekerniethebben mlsstaan;dehuidige He- structuurvandeGodsnaam JHW H (pp.94breeuwse standaarduitgave BHS Stuttgart, 95).Daarentegen doen andere zaken weer
ishelemaalvanuitdezedriecodicessamengesteld.Tevens had in dat artikelde beroemdeverzameling ochla weochla van Ja-

erg amateuristisch aan. Zo geeft Liliane
W arriszeeruitvoerige verhalen overde es-

kobbenChajim vermeldkunnenworden.

beth,maar noemtniet de wereldberoemde

Enigszins merkwaardig is ook het feitdat
aan David Flusserwél,maaraan S.Safrai-

sentie van de Hebreeuwse letters alef en

midrasjdiedaaromtrentisontstaan.Wanneernamelijk dealef bedroefd isdatniet

Boekbespreking

zi
j,maardebethdeallereersteletterisdie

het Hebreeuwse Oude Testament opent,
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in heelhet Nieuwe Testamentslechts één-

maaluitdrukkelijk 'herders'genoemd (Ef.

antwoordtGod datHijhaarheeftjereser- 4:11).Vandeanderekantverbindtzichmet
veerd voorheteerstewoordvan deTlen Ge-

hetbeeldvanherderenkuddeeenrijkdom
boden(Exodus20).Zowilikerookopwij- vanbijbelseherinneringen.Overdatlaatste
zen datdewoorden abba en galgatha geen schrijftprof.Kahmannindealweer'
tweede
Hebreeuwse woorden zijn, maar behoren studievan deHogeschoolvoorTheologieen
tothetAramees (p.XIl,p. 13,p.17). Pastoraatin Heerlen,een reekswaardeanRonduit merkwaardig is af en toe de ver-

dere katholieke hogescholen in Nederland

dwijntruc metletters.Je kunt natuurlijk besteen beetjejaloersop zijn.Hetartikel
proberenhetHebreeuwsewoordpar'
o ('fa- van deinmiddelsemeritus-hoogleraarin het
rao')in verband te brengen met de He- NT (pp.7-40)bevateen zo grotehoeveel-

breeuwseequivalentenvoor'koe,stier'en heid gegevens!zoweluitOT alsuitNT dat
'vrucht',feltblijftdatjedandeletterajin hetgrote disclpline van de lezervraagtom
uitpar'
ojewoonhebtweggemoffeld(p.53). depagina'sconscientieusteblijvenbestudeHetidentlekeishetgevalwanneerdezelfde ren.Ik heb deindruk datnaar ditopstelwoorden ('koe, stier, vrucht') op p. 89
opeensietstemaken blijken tehebbenmet
hetHebreeuwse woord afar('stof').Door
op dezelfdewijzebezigtegaan zou ik erg
veelonverwachte (maar etymologisch volstrektonverantwoorde)verbanden kunnen
leggen !M oeiteheb ik ook metdebewering
dat de taalstructuur van het Hebreeuws
wordtvoortgezetin de fundamenteleboodschap van het Nieuwe Testament.De ver-

ondankszijngortdrogekarakter-tochherhaaldellijkverwezenzalgaanworden;hetis

éénvandeweinijestudiesinzijnsoort.Erg
interessantvondlkdetekstvandegastcollegesdiedepastoraaltheoloog prof.R.Zefass
uit W ûrzburg aan de HTP heeft gegeven

(pp.41-97).Hijjeeftuitvoeriginformatie
overde ontwikkellng van depastoraledien-

stenindeBondsrepubliek,maarknoogter

uiterst belangrijke pastoraaltheologlsche

bandendiedeschrijfstervanuitditperspec- vragen en opmerkingen aan vast.Metname
tieflegtworden nietbeargumenteerd,maar

dieover'ambt'en 'dienst'vond ik zeerver-

ineenbontevariëteitwordtdeloqendetekst helderend.Debijdragevan Herman vande
gelardeerd metpassagesuithetNleuweTestament.Hetboek van L.W arrisvertegen-

Spijkerlaatzien(pp.99-118)hoeindeloop

woordigteen genre datmen bijvoorbeeld

pastoraaltheologie(determ dateertuitde2e

der eeuwen de diverse handboeken voor

aantreftinDe###e/alsScheqping(Katwijk helftvande18eeeuw)deaccenten binnen

1980)enDasBuchJona(Ziirlch 1979),bei- het pastoraatvoorbereiden én verantwoorden.Menzietheelduideli
jkeen voortdurenschrijfsterdan ook alshaar leraar wordt deverschuiving ineneenmeergepreciseerde
vermeld (p.XVI).W ie zich in ditgenre omschrijving van pastoraat ontstaan.De
thuisvoelt('Hetisslechtstoegankelijkvoor dogmaticusA.van den Hoogen formuleert
eenbetrekkelijkkleine,maarvolkomentoe- naar aanleiding van een studiedag over de
gewijde voorhoede',p.XVIII),moethet spiritualiteitvan deniet-gewijde pastorale
boek zekerlezen.W iezich nietzo wenstin werktstlerin september1980vragenenuittelatenmetde(wetenschap der)kabbalis- gangspunten voor het 'zoeken naar een
tiek moethetmaargesloten laten,alwilik nieuwe,pastorale spiritualiteit' (pp. 119zelfsindatlaatstegevalwéldeachtprachti- 132).Rogiervan Rossum,rector van de
de van Friedrich W einreb, die door de

ge kleurenreproduktiesonder uw aandacht

HTP,laataan dehand van dehistorie,de

brengen(tussenpp.92en93;tussenpp.108 uitgangspunten en hetconcrete programma
vandeHeerlenseHogeschoolzien(pp.133en 109).
PancBeentjes 156)hoe een pastoraaltheologische opleiding in feite jonge vrouwen en mannen
H.Manders & H.van de Spijker (red.), voorbereidtop hetveelvoud van pastorale
Pastoraatmethanden en voeten ?,Altiora, diensten.Ookdezebi
jdrageverheldertvoor
4eNederlandse
Averbode,1981,192pp,BF.395/f.28. eenbuitenstaanderveelvan-,
situatie in de kerkelijke öpleiding.In een
Voor veelmensen,ook voor pastores zelf, voorlopigesamenvatting (pp.157-186)forza1hetwoord 'pastor'slechtsvagebi
jbelse muleertH.Mandersop boeiendewijzeenherinneringen oproepen.Heelvreemd isdat

kelegedachtenprikkelstoteenpastoraatdat

niet,wantkerkelijkeambtsdragersworden

alskerkelijkenchristelijkpastoraat'handen
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envoeten'(vgl.1Kor.12:15)moethebben.
W ehebben in dezebundeltemaken metbe-

langrijkeresexiesopdehedendaagsesitua-

tie in de Kerk van Noordwest-Europa.

Daarom ishetspijtig datde samenstellers
niethebben ingespeeld op desituatiein Bel-

gië.Doordattedoen zouden zi
jzich heb-

NOORDSTARFONDS

aandacht willen aanbevelen. Zij is dat

Steuntvooe urend
hetVlaam se KuRuurleven

ben verzekerd van een nög groterlezerspubliek.
Ondanks deze gemiste kans zou ik deze
tweede HTp-studie toch van harte in uw
waard !

PancBeentjes

MX V.

R.Rûberg,F.Betz,G.Haslingere.a.,Helt

den M enschen Glauben.Bd.III.
'Glaubenszeugnis in derFamilie;
F.Schlösser,J.Malcher,F.Krenzere.a.,
benszeugnis in Gruppe und Gemeinde j.
Knecht,Frankfurtam Main,1981,96& 118
pp.,DM .16,80 & 24,80.

U kunt
hleraan meehelpen
d* ru
te Iaten verzekeren

Overgezinengeloofverschi
jntveel,zelden
echterzogoeda1sinditderdehulpboekje.
Ouders,zo staater b.v.,reiken nietalleen

Vlaam se

hetevangelie aan hun kinderen over.Zij

verzekerlngsmaatschapplj

HeltdenMenschenGlauben,BdIV.
.Glau-

ontvangen hetook van hen.Inslaande frag-

bIjde

menten uittalvan documenten zijn voorzien van pertinentevragen en bedenkingen,

vantreffendillustratiemateriaal,tekeninjen
offoto's.Hetgeheellijktbijzondergeschlkt
voorwerkgroepen van alle slag.Tot voorbeeld ditnog overhetbidden:'Beter5 mi-

nutenvrijmakenen2minutenrustiggebed,

dan 7 minuten lanj gebeden opzeggen en

metzijngedachtmillenverwegtedolen'(p.
38).
Ook geschriften overgroepen en groepsdy-

namiekli
jkenergin.InditvierdehulpboekjeleestmenditwondercitaatvanT.Mer-

D e N oordstar
en Boerhaave

ton:'Echteliefde totanderen sluitonenig-

heid in.Zijdie aan liefde geloven zonder
onenigheid,zijn nietbekend methetdoen
vanliefde.Zijstellenzichtevredenmetbe-

sjiegelingenoverdeideederliefde.Inconslctvindtdeliefdeondermensen dekracht

om tegroeien en vredetestichten'(p.25).
Bezinnende woorden en bemoediging voor
velen dieaangroepswerkdoen,inen buiten
de kerk,nietin hetminst voor wat thans
basisgemeenten wordtgenoemd.
Silveer DeSmet

GrootBrl/annlëlaan 121,
90* Gent

Tel.(Q91)25 7515
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Gedragswetenschap
Roger Burggraeve, Van zelontplooiing
naar verantwoordelqkhei
d,Acco,Leuven,

1981,1% pp.,BF.165.

Dehoofdbrok van ditboeiend essay iseen
synthesevan de ethiek van E.Levinas.De
auteur laat daaraan een synthese voorafgaanvan Freudsideeënovernarcisme.Zo is
een breder en verhelderend kader gegeven
van Levinas'appèldoor de Andere.Burg-

graeve schetst een opmerkeli
jke,getrapte
ethiek vanafhetlaagste doorbreken van de
baatzuchttotdehoogstezelfgave.Hetgeeft
hem tussendoor de gelegenheid enkele mo-

dieuzeprincipesvanonzetijd(zoalszelfontplooiingengroepsvorming)doorteprikken
endeverhoudingpsychologie-religieen materialisme-spiritualisme uit te klaren. Een
uitstekend werkstuk van personalistische
moraalfilosofie.
G.Boeve
Helen Featherstone,Een andergezin.Ervaringen in een gezin met een gehandicapt
kind,Ambo, Baarn / Westland,Schoten,
1981,303 pp.,BF.560.

Ditessay(oorspronkelijketitel:A differenceinthefamily)isgeschrevendoordemoeder van een zwakzinnig kind.Zijputuit
haareigen ervaringen en dievan een groep

mo
eders,uitboekenvanoudersvaneen!ehandicapte.Zo ishet nietechteen studleboek en evenmin loutereen autobiografisch
verhaal,maareen geslaagdemengvorm.Het
onderwerp vormen de situaties en reacties
van ouders,broersen zussen en,secundair,
die van deskundigen, naaste familie en
vrienden.De hoofdaandacht gaat naar de

asbestcem ent m aterialen
gevelstenen
holle en gewone stenen
fedon vloeren
marbrabeltegels
u:idallen
silex dallen
flintstone structuudegels
m arm erm oza'
fek trappen
gevelelementen
in kunststeen
beton m aterialen
gipskarton platen
ornim at platen
novex platen
isolatie m aterialen
venus open haarden
hela open haarden

gevoelens.Hetisdushelemaalgeenwegwijzer in maatschappelijke voorzieningen,
noch een handleiding ortopedagogie.Hier
komttersprakewatzo zelden bespreekbaar

lijkt:watmensen innerlijkbeleven.Slechts
aarzelend durfik alsbuitenstaanderbeoordelen watdooreen insidergeschreven isen

i1(hlilgraag mijn oordeelprijsgeven voor
datvan oudersvan een gehandicapte.Niet

datikkritiekheb.Intejendeel.Slechtséén

negatievereactieisinm1
Jopgekomenbijhet
lezen:had hetniethieren daarwatbeknoptergekund? Ik zou bepaald iedereen willen
aanzetten tothetlezen van ditboek;maar

n.V.

SCHEERDERS
van KERCHOVE'S
VERENIGDE FABRIEKEN

Tel.031/77.09.61
2700 Sint-Niklaas
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ikbesefdathetkanpijndoen.Allemoeders
envadersdieenigzonderlinggedragbijhun
kinderenwaarnemen-endatzi
jnzewela1lemaal-zullen zichvaakgespiegeldzienbi
j
hetlezen.Deze momenten van herkenning

kunnen een hulpzijn,alwashetmaarom

alvast beter met zichzelfte leren omgaan.

deverleiding zijn persoonli
jkeverantwoordeli
jkheid op tegeven doorzich slaafste

onderwerpen aan hetgezag.Detweedetendens herleidt hem tot een machteloos en
vaak aggressief individu.Alleen een dynamisch evenwicht tussen beide biedt het
mensdom een overlevingskans.M aar is dit

Deskundijen, artsen, psychiaters, maat- evenwichtwe1mogelijk?Hetkanalleenbeschappelilke werkers, zullen soortgelijke

spiegelbeelden zien en over hun houding
moeten nadenken.Omdathetboek geschreven isdoordemoedervan een gehandicapte
looptdelezerniethetgevaartheorieën van

reiktworden 'door''in tegri
jpen''in de
menselijkenatuurzelf,indehoopdeschi-

zofysiologischeaanleg,diedemenseijenis,
tecorrijeren'(p.91).Vialezenswaardlgebeschouwlngen over de scheppende geest op

psychologenalseenkousop dekoptekrij- hetgebied vantaal,kunstenwetenschap begen.Dathetaccentzo sterk ligtop hetonder ogen zien en bespreken van gevoelens
kan de indruk wekken dathet boek toch
nog overheltnaarde psychologische kant.
M aarwe moeten erkennen dathetomgaan

reidtKoestlerdelezervoorop de inherente

mogelijkheid totdramatische vernieuwing

diesluimerendaanwezig isin demens.Inde

volgendehoofdstukkenrekenthijafmetde
pessimistische visie van de neo-darwinisten

metgevoelensvanhetjrootstebelangiszo- en pleithij voor een nieuwevisie op Lagauw eenmoeilijkheidlnonslevenopduikt. marck,waarbijde 'genetische blauwdruk'
M ensen wiealleleedtotnog toebespaardis

dieonsdoenenlatenbepaaljkangewijzigd

geblevenzullengeenonmiddellijkbruikbare worden.Omdat de mens ln tegenstelling
stof vinden in dit boek maar het zal ook

totdedieren -nog maar een minimaalge-

voorhengoedzijneenstotindetailteweten

bruik heeftgemaaktvan zijn mogelijkheden,zijn alternatievenenattitudeverander-

watallasten,verdriet,angsten wrokdeouders,broersenzussen van een gehandicapte

tedragenkrijgen.

G.Boeve

ingenzondermeerteverwachten.Dewereld

van deparapsycholojieendewetenschap

'datwe niet alleen zlln,dat er ergensver

wegopdesterrenwezenszijndieonsgezelschaphouden'kunnen onsleiden 'totdeemoed en zelf-transcendentie, die de bron is

ArthurKoestler,De mensell
jke tweespalt, van elke religieuze beleving'(pp.230-1).
vertaling:Dick Bergsma,DeNederlandsche
Boekhandel,Antwerpen,1981,248 pp.,BF.
495.

Hoebevreemdend dezelaatsteperspectieven
ook mogen klinken,zezouden de lezerniet
mogen weerhouden ditboeiende en intrigerendeboektelezen.Devlottevertalingstaat

SindsHiroshima 'heeftdemensheid alstotaliteit moeten leven met het vooruitzicht

ermeebor!voordathi
jdewereld vande

werkeli
jkheld en van de verbeelding niet

v
anhaarsterven a1ssoort'(p.7).Tweeje- langer als onverzoenbare tegenstellingen
dachten stromingen maken de mens bllnd
gaatervaren.

voor deze realiteiten bijgevolg onverantwoordelijk.Hetreductionismedatalleverantwoordeli
jkheid afschuiftnaardelagere

Hugo Roeffaers

soortin deevolutieen hetrationalisme,'de

overtuiginjdathetkrachtensdeonbegrensde mogelllkheden van de hersens alleen

maareenkwestievantijdisom alleproble- G.Stambolian & E.M arks,Homosexualimeninhetuniversum op telossen'(p.235). tiesandFrench Litterature,CornellUniverEen remedie tegen deze misvattingen ziet
Koestlerin een hiërarchisch denken,in het
inzichtn1.datdemenseen Janusgelaatvertoont:'een integratievetendensom tefunc-

sity Press, Ithaca/London, 1979,387 pp.,

$ 24,50
Ditiseen eigenaardigboek,nietzozeerwat

tioneren a1sdeelvan een groterjeheel,en betreft de tweede helft die op een nogal

eenzelf-assertievetendensom delndividuele autonomie van hetholon te handhaven'

(p.53).Deeerstetendensbrengtdemensin

voorspelbare manierin diverse opstellen de
verwachte auteurs aan een even verwachte
analyseonderwerpt:Balzac,Genet,Proust.

Boekbespreking

Gide,Cocteau,Jouhandeau komenaan bod

677

staking in augustus 1980 in Polen,van het

(alsook Sartre in twee essays).Heteerste ontstaan van Solidarnosc en van Zjn gedeellaateen aantalFranseintellectuelen aan
hetwoord en hiertreftmen meeroorspron-

sprekken metvakbondsleiderLech W alesa.
Het boek is uiteraard achterhaald door de

kelijkheid dan in debijdragevan delitera- lateregebeurtenissen.Maarhetisgoedjourtuurwetenschappers.Desamenstellersdeden nalistenwerk:vlotgeschreven (maarbli
jkergoed aanzich niettebeperkentotdelite- baarietsté snelvertaald),goed gestructuratoren (Alain Robbe-Grillet, Christiane reerd,leefthetookeniginzichtindePoolse
Rochefort, Monique Wittig), maar ook mentallteiten cultuur,dero1van dekerk en
mensen als Serge Leclaire,Felix Guattari, depersoonli
jkheidvan Walesa.
Hélène Cixous, Jean Paul Aron aan het

G.Boeve

woordtelaten.Watzijoverhetthemavertellen - meestal in een ruim-seksueel per-

sgectief-isdoorgaansveelpertinenterof
ultdagenderdan watde commentatoren gevonden hebben in deteksten van Fransero-

Literatuur

manschrijver.A1bijaleenonevenwichtige,
deelsteleurstellendedeelsstimulerende,ver-

zameling vanteksten dieeigenlijkerggoed

destand van zaken weergeeft.
Ericde Kuyper

JorgeLuisBorges,De cultus van hetboek
en andereessays,vertaling en nawoord van

Barbervan dePol,DeBezigeBij,Amsterdam,1981,254 pp.,f.36,50./BF.570.

D.Doan,e.a.,DesFemmesdansIaMai
son,
Fernand Nathan,Paris,1981,287 pp.
Op heteerstegezichtisditboekergaantrek-

Wanneer schrijvers eenmaal deberoemdheid hebben veroverd,komtmen ook licht

indeverleidingalleswatzijooithebbengepubliceerd uitte geven.Commerciëleover-

kelijkenveelbelovend.Een aantalvrouwen wegingen zi
jn daarnietvreemd aan.Het
van zeerdiverseleeftijd sociaalmilieu,met wordt voorde Iezer dan ook vaak zoeken
verschillendeprofessionelebezigheden,wor-

tussen hetkaf,oferhieren daartoch nog

den in hun dagelijksdoen gevolgd.Zeko- welwatvolenrijkkorentevinden is.
men zelfuitvoerigaan hetwoord,maarhet

Datisook hetgevalmetdenu verschenen

belangri
jksteonderdeelvormendeillustra- vertaling van deessaybundelDecultus van
ties,die een zeer detaillistisch beeld scheppen van hun bezigheden.Hetmooie ishier

vooraldatdegebruiksobjecten,deomge-

ving,dekamers,enz.inbeeldweerjegeven

werden.Maargaatmeneenbeetjedleperin
opdeproblematiek,bekijktmenaandachtig

de foto's,luistertmen goed naarde vrouwen diehierhetwoord hebben,dan valtop

hetboek van JorgeLuis Borges.'Essay'is
overigensvaak eenwatgrootwoordvoorde
cursiefjesenrecensiesdiehierzi
jnsam engebracht.Aangezien veleervan ontstaan zijn
naaraanleiding van zeerbepaaldegebeurte-

nissen(deverschijningvaneenboek,een1iteraireofpolitiekediscussie,enz)ofteruggrijpenopspecifiekArgentijnseomstandig-

hoegelijkvormigalleseruitziet,allesklinkt. heden,endevertaalsternietdem oeiteheeft
Wehebbenhiertemakenmeteengelijkma- genomen één en ander in voetnoten enigskend feministischdiscours,datzowelwoord

zinstoetelichten,voeltmen zich a1slezeral

alsbeeldonaangetastlaat.Uiteindelijkver- snelwatafzijdiggehouden,alsofmen flarschiltdebenaderingen deuitwerkingweinig

denopvangtvan een gesprek datheelergens

van watjeinde'betere'vrouwenbladen te anders en met heelandere deelnemers gelezen en tezien krijgt.Ditiseen gemiste houden wordt.Meestonthutsend voorbeeld

kans,en dezoveelste parafrasevan clichés. daarvan isBorges'verhandelingoverhetdiEricde Kuyper alectvan BuenosAires,waaraan vooreen

FrançoisGault,Walesa,NieuweStad,Antwerpen,1981,221pp.,BF.395.

niet-hispanist(en voorwiezou dezevertalingandersbedoeld zijn?)geentouw meer
vastteknopen valt.
Dat wilnietzeggen dater niette genieten

ln hetvoorjaarvan 1981schreefdeFranse valtindezebundel.Eenaantalstukkenzijn
televisiereporterGaultzijn verslag van de zondermeer subliem,zoals hettitelopstel,

678

Streven/april

hethalf-theologische mini-essay Geschiedeni
s van deecho'
s van een naam, en enkele

0.Kewoldt(dejaren70indeBDR)enG.
Huttich(DDR)zi
jnvoortreleli
jk.Hetruime

andere.Hetnu albi
jnalegendarische,ui- spectrum van methodischeopvattingen van
terstverzorgdeen ritmischetaalgebruik van
Borges heeft de vertaling helaas lang niet
overaleven goed doorstaan,zodatdeze uitgave, ondanks het nogalpretentieuze, zo
niet pedante nawoord van de vertaalster,
toch vooralde indruk wektvan haastwerk.

Iiteratuurruimtdanookplaatsinvoor,naast
deaangewezen aspecten van deconventionele genres,de amusementsproduktie,de
politiekepolarisering,dearbeidsthematiek,
hetfeminisme,hetessay,de vadeG guren,
dekritiek,derelatietotdeslm,deradio-en

GerGroot

tv-literatuur,hetuitgeveri
jwezenenzelfsde
Duitstaligeliteratuurin niet-Duitstaligelanden.
C.Tindemans

Theater
WalterHinderer(Hrsg.),KleistsDrl-taa.
NeueInterpretationen. Ph.Reclam ,StuttWolfram Buddecke & HelmutFuhrmann, gart,198l,298 pp.,DM.32,80.
Das deutso'
hsprachige Drama seit 1945.
Schweiz-Bundesrepublik-osterreich-DDR. In de serie systematische heroriënteringen
Kommentar zu einer Epoche, Wimkler, van Duitseklassiekersisditkeer Heinrich
von Kleistaan de beurt.Niettegenstaande
Munchen,1981,528pp.,DM.46.

Manfred Durzak (Hrsg.)Deutsche geen- hetfeitdatdejongeregeneratievanDuitse

wartsliteratur. Ausgangspositionen und literatuurhistorici metuiteenlopende maar
aktuelleEntwichlungen,Ph.Reclam,Stutt- doordebandactualistischeinterpretatieopstellingen werdaangetrokken,ishetglobale
gard,l98l,688 pp.,DM.42,80.

resultaatnauweli
jksverrassend.Kleistwas
jdaleen objectvan discussieaan wie
Sterkerdangebruikeli
jkinditslagperiode- alti
overzichten leiden Buddecke-Fuhrmann
eeneigendiscussie in vandeconstanten en
mutanten in het Duitstalige drama sedert
l945. Weliswaar volgen ze braaf een
staatsnationale indeling maar doorlopend
overstroomtde analyse de beperkte en ar-

zowelde ideologisch-historische meningen
getoetstkonden wordenalsdemethodische
vernieuwingen gedemonstreerd.Opvallend

bli
jftdeoverconcentratieop inhoudeli
jke,

toch welgeesteshistorische momenten en
betekenissen;de dramaturgisch-structurele
titiciëlegrenzen.Opmerkeli
jkisvooraldat essentie wordttoch te sterk op afstand geveelminderdenadrukvaltopdeindividuele houden.Bovendien maaktdeopdeling van
betekenisvaneen auteurdanophetti
jds- de diverse drama's onder de experten het

jk toteen synthetisch
fenomenaleaspectdateen individu zi
jn al nagenoeg onmogeli
dannieteigenenrechtmatigeplaatstoewijst beeld te komen watweliswaardekritische

in een netwerk van behoeften en strek- omgangvan delezerbevordertmaardehokingen,vormen en motieven,waarbi
jde mogeniteitvan heteindresultaathypothetidialoog metdebeschikbarekritischelitera- ceert.
tuurbepaald nietuitde weg wordtgegaan
C.Tindemans

terwi
jlookvoordeenigszinsmetdezematerievertrouwdehetintroductiekaraktertoch M .S.SiIk & J.P.Stern,Nietzso'
he tya trahetniveau van standpuntbepaling en dus gt
ady,Cambridge UP,Cambridge,198l,44l
discussie niet verhindert.M .Durzak past PP.,f 27,50.

zi
jnvorigeverzameling(1971)aan;vande
28bi
jdragenzi
jnermaarenkeledieookde DatF.Nietzsches eerste grote werkstuk,
le editie reeds hebben gehaald.Voor het Die Geburt t/cr Tragt
qdie (1872), wetendramabli
jftzo M.Kestingnogalhulpeloos schappeli
jk een onvoldoende verdient.is
onveranderd maar de analyses van bekend;belangrijkertochisdatditnietslaat
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opNietzschesonkundemaardathijeenpre- Szenenlï:erdieUnmûndigkeit,1978)samen
concept heeftdoorgedachtvan een inter- diehetbegri
jpeli
jkmakendathijhetinzijn
pretatiebeeld waarvoor hem de archeolo- eigenlandmoeili
jkheeft.Behalvedathi
jhet
gisch-historischedocumentenontbrakenen

socialistisch realismeverachterzichlaaten

watb.v.Wilamowitz destdds alduideljk binnen een epische demonstratievorm die
maakte.Blijfthetnietovereindalsmeester- nogsteedsdeBrechtedenisbekent,lyrische
werkvanklassieke slologie,danbli
jfthet evocaties van utopisch-communistische
echtergeldig als een synthese van de nlrd projectiestotbeeldeninteractie laatworvan de Griekse religie,als nutsinstrument den,ishi
j,nietonterechtin debuurtvan
tevensom Nietzschesbegripvanhetantieke
aan tewenden vooreenslosoGscheanalyse

HeinerMùllertesitueren,voortdurend be-

welalsdeeerstemoetgelden,toontenkele

functie van hetindividu binnen deze mate-

zig met maatschappeli
jk-ethische provanzijneigenti
jd.Degrondigestudiedie blemenvandesocialistischeheilsstaatende
belangri
jke kenmerken aan. Zo treedt rialistisch-historischecontext.
Nietsches Sophocles-voorkeur naar voren

t.o.WagnersAeschyleïsme.Bekendiszijn
misvatting van de natuurvan de muziek in
het se-eeuwse Hellas; omdat Apollo nog
sterkermetmuziekverwantwasdan Diony-

sos,terwi
jlNietzschedaarop zi
jndichotomie fundeerde,is hierde verkeerde Wag-

nerinvloed te merken.Overigens blijken
beidegodenmindertotdeGrieksemythologie te behoren dan welsymbolischesguren

C.Tindemans
Lloyd W .Brown,AmiriBaraka,Twayne,
Bostonx olt-saunders, Eastbourne, 1980,
180 pp.,f 9,95.
ln de aanzwellende literatuur over deze
Amerikaanseauteur(drama,lyriek,roman,

essay)diedemilitantezwartestadsguerrilla

te zi
jn die naarSchopenhauerverwi
jzen. met zwartnationalistische fundering thans
Belangri
jkiseveneensdatbi
jdevergeli
jking heeft ingeruild voor een zwaaropdehands
van Nietzsche en Aristoteles divergerende
be/nselen evident worden: Aristoteles
ontleedthetprodukt,Nietzschedeauteuren

marxismedatnaMaoopzoekisnaarnieuwe

idolen,ligtbi
jS.allenadrukophetlabiele
karaktervan opstelling en oeuvre.Terecht

het pre uktieproces. Eigenlik was kenthijgrotewaarderingtoeaan hetmuNietzschenietinhettra/schedramagdnte- Z'1ek-,meerbepaaldhetjazzkritischeessay
resseerd;hdwouveeleereentra/schecul- waarin Barakahartstochtelijkpleitvoorde
tuurrestaureren,zonderoogtehebbenvoor uniciteitvande negercultuur,tegeli
jk met
de sociaalmaatschappeldke patronen van tegenzin erzich van bewustdatde herkendergeli
jkecultuur.Hdwasbovendienterughoudend om Dionysische elemten in het bare eigen vorm die dejazzgeschiedenis

kenmerkt,samenhangtmetde maatschapchristendom toe te geven omdat dit het peli
jkeomgevingvan hetblankeAmerika.
christendom in zi
jnogenalthanseenwaar- Deze dualiteit,nostalgie naar de puurheid
digheidzouverschafendiehi
jhetmisgunt. van hetzwarteen aversievoordebesmet-

Daarom ookvaltallenadrukopdetra/sche ting en tegeli
jk alankelijkheid van het
bestaansvoorwaarde van hetverschdnsel- blanke,vormen deartistiekekern van deze

mens; Nietzsches boek identisceert es- auteur.AlsS.Moeizaam maarverhelderend
thetica metexistentie.
de structurele complexiteitvan bv.hetroC.Tindemans manwerkuitstalt,danprimeerttochtesterk
hetanalytische speurwerk boven hetontstaand inzichtdatderoman aldan nietook
VolkerBraun,Stûo'
ke2,Suhrkamp,Frank- creatiefisgeslaagd.
furt,1981,225 pp.,DM .7.
C.Tindemans

Deze DDR-auteur (1939) brengt hier een
aantal dramatische teksten (Schmitten, Frederic 1, Carpenter, Eugene O'NeilI,
1969;GuevaratpJerDerSonnenstaat,1975; Twayne, Boston / Holt-saunders,
Grosser Frieden, 1976;Simplex Deutsch. Eastbourne,1979,l92 pp.,f 5,95.
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Bi
jallebeknoptheiddiedezestudieoplegt verwaarlozen ten gunste van de inhoudeli
jke,geesteshistorischeaspecten.

t.a.v.een auteurdie een veelvoud aan interpreteerbaarheid vertegenwoordigt,slaagt
S.er best in een consistent beeld aan te
bieden.Doorheenalleelementen,diezowel
hetbiograssche alshetoeuvre-analytische
omvatten,beweegtzichhetargumentvande
Amerikaansheidvan O'NielI,deallereerste
dramatische auteurdie mentaalen dramatischophetEuropesecontinentterugwerkt,

C.Tindemans

Hilde Haider-W egler,Des sittlio'
hen ##rgers A#ea#.
j
':'
/lI//f,.Bildungsanspruch und

Bildungsauhrag JtaA' Berufstheaters im
I8.Jahrhundert,Jugend und Volk,W ien,

inhoudeli
jkenrepertorieel.Ergboeiendzi
jn 1980,536 pp.,öS.598.
b.v.deblm dendieS.Y steetnnndean
gumentering van hettyperende O'Neill-tra- De l8eeeuw,eenti
jdvantoenemend burgiek-conceptendievelefacettenvan ideële gerlijkzellewustzi
jn,kendeaanhetnutvan
en formele aard versmelttoteen sluitende de kunst alle voorrang toe. Het theater
visie.Niethetminstbelangrijkistevenseen wordt,enwe1nietalleeninOostenri
jk,opgecommenteerde bibliograse die het aandeel van diverse auteurs in het kritische
concertzorgvuldigenverantwoorduitmeet.
C.Tindemans

Angelika Gundlach (Hrsg.), Der Jatïf
/rc

gevat als een instrument om het volk (in
toenemend brede lagen, in eIk gevalverschillend van de aristocratische toe-

schouwersbi
jhethoftheater)deemancipatiddeeën teverkondigen en praktischemodellen te demonstreren. S. toont gede-

Strindberg.M aterialien zu k a/t
arf
a/,Photo- tailleerdaanhoeinOostenri
jkdepublicisten
grlp&e und Theaterpru is, Insel,Fmnkflld, overde aard en de rolvan staaten maat1981,343pp.,DM l6.
schappijaan hettheaterdeze nutsfunctie
toevertrouwden;opdezeideeëncodex werd
Als begeleidingstekstvan een Strindberg- de organisatievorm van het theater gebatentoonstelling die in de Bondsrepubliek seerd die voorhetberoepstheatertotvanheeftrondgetoerd,projecteert G.Söder- daag toe bepalend is gebleven.Van grof
ström een biograsebeeld dat,zonderpole- vermaak naarvolksopvoeding;hettheater

mischenadrukkeli
jkheid,deconventionele alsIekekansel.Hetmaakt,tenzijvoorde

pathologische visie op Strindberg als

hardleersen,de weerstand van de clerus,

vrouwenhatercorrigeertbijmiddelvanzijn
evensterkeffectievewetenschappeli
jkeaspiraties(métkennis van zaken)en literair
zendingsbewustzi
jn.Uitde veelheid van

van welke denominatie ook.verstaanbaar.

Dejournalistiekheeftdezetrendsgepopula-

riseerd.Ook zellewusteacteurshebbener
actiefaan meegedaan in programmatische
behandelbare levensthema's worden spe- speelteksten en dit maakt. tegen de beciaalzi
jn aFectiviteit(én talent)voorhet staande theaterhistorische opvatting in,de

schilderen,zi
jn vormeli
jke en technische historischeaftochtresp.verdri
jvingvande
interessevoordeprillefotogratiebehandeld

commedia dell'arte-iguren (in locale va-

terwijl een apart deel het lot van zi
jn rianten).heelandersverklaarbaar.Aan het
theaterwerkop de Duitstaligescènenagaat. eindvandezediscussiestaatde(interlnatioVooraldit laatste draagt,tussen 1890 en
1980,een aantalgeldige maar nog te controleren hypothesen aan die smeken om
bredere verantwoording maarnu reedseen
curvevan interpretatiesbiedendieenkelhet
nadeelvertonen de theatrale lotgevallen te

naleeisvan een NationaalToneel,een so-

ciaalpedagogischeinstellingdie,bi
jmiddel
vanhettheater,decentralistischestaatsidee

van deburgeronderschri
jft,afsrmeerten
uitdraagt.
C.Tindemans

P ersonalia
D r. L.L.S. Bartalits, geboren 1933.
Studeerde sociale wetenschappen aan
de Katholieke Economische Hogeschoolte Tilburg en promoveerde aan

faculteit Godgeleerdheid van de KU
Leuven.
Adres: Smoldersplein 3, B-3000 LeuVen .

de Rijksuniversiteitte Utrechtin 1968
op 'Ungarn und der A nschluss'. ls
thansverbonden aan hetJohn F.Kenedy lnstitute te Tilburg.
Adres:H ogeschoollaan 225, NL-5037
GC Tilburg.

Dr. Rob Embrechts, geboren 1944.
Doctor in de toegepaste econom ische
wetenschappen (Ufsia), M aster of

Achtereenvolgensassistentaan de ster-

mie te Antwerpen en te Brussel.Publi-

Science in Economics(London School
ofEconomics)en licentiaatin dehandels-en consulairewetenschappen (UfDr.Flor Bertiau s.j., geboren 1919. sia).Doceerto.a.internationaleeconorenwacht te Leiden (1947)en aan de ceerde samen met Prof. Dr. A . TayLick-sterrenwachtinCalifornië(1957); mans Reële internationale economie
van 1956 tot 1973 astronoom van de (StenfertKroese,Leiden/Antwerpen).
Vaticaanse sterrenwacht, tijdelijk di- Adres:W ouwstraat 22,8-2510 M ortrecteurvan deBoydens-sterrenwachtin

Zuid-Afrika(1959);sinds1973gewoon

sel.

hoogleraaraan de KatholiekeUniversiteit te Leuven.
Adres:W aversebaan 220, 8-3030 H everlee.

D r. Joris Gerits, geboren 1943. Studeerde Germaanse filologie te Leuven.
A ssistentaan deUniversitaireFaculteiten Sint-lgnatius te Antwerpen. Prom oveerdein '80 op een studieoverHuDr.Wim L.Boelenss.
j.,geboren 1925. gues Pernath.
ln 1946 ingetreden bijs.j.,priesterge- A dres: W ithoeflei 57, 8-2180 Kalmtwijd in 1958.Na filosofische studies hout.
aan ordeshuis Berchmanianum teNijmegen, theologie aan Canisianum te
M aastricht, specialisatie in oecumeni- Dr.Henk Janss.j.,geboren 1924.Lischedogmatiek te Paderburg en W iirz- centiaatfilosofieen theologie.W asvan
born. Prom oveerde in W iirzburg in 1959 tot 1962 assistentgeologie aan de
1962 op hetproefschrift 'Die Arnolds- KU Leuv*en.Prom oveerde in 1965 tot
hainer Abendmahlsthesen' (Assen, doctor 111 de natuurwetenschappen
(kristallografie).Doceert aan de Uni1964,393pp.).lssinds 1964 werkzaam ve
rsitaire Faculteiten Sint-lgnatius te
in het bisdom Groningen met speciale
opgave bevordering van oecunaene en A ntwerpen m ethode en kritiek van de
tenschappen.W asvan 1973 tot1977
interkerkelijke betrekkingen. Sinds we
1972 diocesaan adviseur voor oecume- hoofdredacteurvan Streven-België.
ne en studiesecretaris aan het Dioce- Adres: Kardinaal M ercierlei 11, Bsaan Centrum te Assen,bisdom Gro- 2600 Berchem .
ningen.
Adres: M eerpaal 20, NL-9733 AB Dr. Carlos Tindem ans, geboren 1931.
Studeerde Germ aanse filologie aan de
Groningen.

RijksuniversiteitGent,promoveerdein
Dr.GeorgesDe Schijvers.
j.,geboren
1935.Doctor in de godgeleerdheid,licentiaatin deklassieke filologie.lsdo-

cent(fundamenteledogmatiek)aan de

1966.ls docenttheaterwetenschap aan
de Universitaire Instelling Antwerpen.
Adres: Jan van M irlostraat 1,8-2520
Edegem .

drukkerlj
nv vanderpooden
dlestsestwg624-3200I
euven

INHOUD

Inhoud
Bevrijdingstheologie in Europa / G . De Schrijver
Het Brandt-rapport en de gemeenschappelijke belangen van
Noord en Zuid / R .Embrechts
Dichters op de drempel van '80 / J . Gerits
Tragische ontwikkelingen in Polen / L .L .S . Bartalits
Nieuwe kijk op Jupiter, Saturnus en Pluto / F . Bertiau
Wijs worden van je verleden : N . Greitemann en W . Grossouw
/ W .L . Boelens

587
600
614
631
640
653

Forum
Voor Rosalind Franklin kwam de Nobelprijs to laat / H .Jans
Restant en theater / C . Tindemans

665
669

Boekbespreking

672

ORION / BEVEREN

MEI 1982

STREVEN

CULTUREEL MAATSCHAPPELIJK MAANDBLAD

PAUS EN ANGLICAANSE KERK
HONDERD JAAR NA DARWIN

TAO : DE AN DERE WEG VAN CHINA

Streven,49ejaargang,voortzetting van Studiën,111ejaargang

Lid Vereniging van wetenschappelijkeen kulturele tijdschriften

H oofdredactie
J.G erits,H .Jans,
F.V an Bladel

A dm inistratie
G .Boeve,
Sanderusstraat5,
B-2000 Antwerpen
Tel.031-37.97.94

Redactie

(Verantwoordelijke uitgever:
STREVEN VZW )

L.Abicht,G.DeSchrijver,
L.Geerts,J.Gerits,H .Jans,
E.K erckhof,W .M oesen,
C .Tindem ans,F.Van Bladel,
L.Van Bladel

Rekeningen,t.n.v.STREVEN

000-0088467-03 (Postcheck)
001-0152555-50 (ASLK)
410-0409331-14 (Kredietbank)
Postgiro in N ederland :4344657

Redactieadres
Sanderusstraat5,
B-2000 A ntwerpen
Tel.031- 37.97.94

A bonnem enten,inclusief BTW

(11nummersperjaar,
beginnend in oktober)
België:BF.820

Nederland:f 54,Secretariaat
L.Christiaen

N adruk van artikelen uitdit
nummerzonder verlofvan de
redactie is verboden.

G .H .Luxem burg:BF.850
A ndere landen :BF.930
te betalen op een van de
bovenstaande rekeningen.

Afzonderlijkenummers:
BF.100,f 7,-.

ST R E VE N

.,.,,,,

Inhoud
P.HEBBLETH W AITE,Anglicanen en rooms-katholieken

683

Van'spausenbezoekaanEngelandwordtvrijalgemeenenigoecumenischgebaarverwacht.
Eenanglicaans-roomsecommissiebrachtnatwaalfjaarvoorbereidendwerkeengezamenlijk
rapportuitovereen vandevoornaamsteknelpunten tussenbeideconfessies:detheologische
interpretatieen deconcreteimplicatiesvan deop heteersteVaticaansconciliegedefinieerde

pauselijkeonfeilbaarheid.

L.SEQUIEROS,HonderdjaarnaCharlesDarwin

694

Sindstienjaarwordteenschijnbareverworvenheid vandemodernedarwinistischesynthese
heftigbekritiseerddooreenaantalpaleontologen.Volgenshenmagmendebehoorlijkontrafeldemechanismen van demicro-evolutie(binnen populatiesvan eenzelfde soort)nietzo
maarextrapoleren naarhetdomein van demacro-evolutie,waarhetgaatom hetveronder-

steldeontstaan-uiteen gemeenschappelijkevoorouderpopulatie-vandezeerverscheiden
taxonomischegroepen ofindelingen vanhetplanten-endierenrijk.

F.SUYKENS,De haven van Antwerpen in Europees perspectief

705

Een gefundeerd oordeelover de toekomst van een wereldhaven a1s die van Antwerpen is
misschien nog hetbestegediend meteen analyse van hetrecente verleden.Handhaving en

uitbreidingvan dehandels-en tewerkstellingsfunctiebleken maarmogelijktezijn dankzi
j
een snelleen herhaaldeaanpassing aan nieuwe transporttechnieken en aan nieuwecommerciële en industriële opdrachten in continentaalen intercontinentaalverband.

P.BEENTJES,Van achternaarvoren citeren.Een literair verschijnseldoorde
eeuwen heen

714

Bijbelseauteurshebbenwelvakerhunbetoogkrachtbijgezetdooroudereenvertrouwde
teksten 'citerenderwijze'inhuntekstteverwerken.Deauteurontdektedatzijdaarbijgebruikmaakten vaneen totnogtoeonopgemerktliterairprocédé,dathij'omkering'heeft
genoemd.En diesti
jlfiguurbli
jktookindeNederlandseliteratuurvoortekomen.

D .VAN COILLIE,Taoïsm e I

725

A1tevaak werden deChinesefilosofie en wereldbeschouwing verregaand vereenzelvigd met
de inzichten en traditiesvan hetconfucianisme.Hettaoïsme vertegenwoordigt een even be-

langrijkegeestesstroming,diezich uitdrukkelijken op originelewi
jzedistantieertvan een
aantalconfuciaanseprincipesénhun maatschappelijkeconsequenties.

G.GROOT,M ulisch:knutselend heer en wereldraadsel

736

Metzijn'compositievandewereld'wouH.Mulischblijkbaarnogmaareensaantonendat
defilosofieeentegewichtigeaangelegenheid isom zealleen aan academicienvakspecialisten

overtelaten.Ondanksdebedoelingvandeauteur-filosoofisookzijnwereldsysteem minder
een 'verklaring'vandewerkeli
jkheiddanslechtséén vandevelefilosofischeinterpretaties,
die elkaarterdege relativeren en zodoende hetfilosoferen zelf behoeden voor overmatige
pretentieen verstarring.

Forum
Theater-in-blik / C.Tindemans
Een ZuidnederlandsW oordenboek / J.Gerits

748
749

Boekbespreking

753

Omslagontwerp :M grk Verstoekt

683

A nglicanen en room s-katholieken
Peter H ebblethwaite

Hetartikeldathiervolgtkan wattechnisch Iijken,abstract,academisch:
'waarmakenzezichtoch altijdnogzodruk over?'.Tochvondenwijhet
belangrijk én actueel.Depausgaatin meinaarGroot-Brittannië.Ofhij
daarmetevenveelvolksvertoon aIsop zijn anderereizen ontvangen zal
worden,vernemenwijweIuitdemedia.M aaràchterdat'nieuws'rijsteen
andere,dieperIiggendevraag:watdenkenzijdaarin Groot-Bdttanië,wat
denken de anglicanen en sommige Britse rooms-kathol
ieken (ook bis-

schoppen entheologen)overde'opvolgervanPetrus',overzijn plaatsin
de kerk,overzijn leergezag en zijn 'onfeilbaarheid '? Deauteur,Peter
Hebblethwaite,van wieonzeIezerszich stellig hetartikelPausenPool(in
Streven,december1981)zullen herinneren,commentarieerthetEindrapport van een com missie van anglicanen en rooms-katholieken die deze
vragen aan de orde stelt.DatEindrapportisnietsamengesteld methetoog
op het bezoek van de paus.Hetreikt veelverder.M aar als de paus in

Groot-Brittanniëkomt,kan hijernietomheen.
Redactie

Twaalfjaargeleden,in januari1970,werd officieeleen begin gemaakt
meteen gesprek tussen anglicanen en rooms-katholieken over de punten
die de twee kerken verdeeld houden en wegen om ze weer tot eenheid te
brengen. H et gesprek vond plaats in de schoot van een AnglicaansRooms-katholieke Internationale Commissie, de ARCIC. Bisschoppen,
theologen uitde twee confessies en uitde hele wereld namen eraan deel.
in aanwezigheid van waarnem ersvan andere kerken.De resultaten van de

langzaam,maargestaag voortschrijdende werkzaamheden verschenen in
opeenvolgenderapporten.Een eerstereedsinjanuari1971:decommissie
kwam tot een 'substantiële overeenkom st' over de Eucharistieleer'. In

1973volgdeeendocumentoverAmbten Wljdingh waarindeovertuiging
werd uitgesproken 'datin watwijhiergezegd hebben,zowelanglicanen
als rooms-katholieken hun eigen geloofterug zullen vinden'.Drie jaar
1 EucharisticDoctrine,W indsor,1971.
2 M ini
stry and Ordination,Canterbury,1973.
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later,in 1976,verscheen een eerste rapportoverGezag in dekerk3.Duide-

lijkernogdanindevorigedocumenten kwam naarvoren waardeeigenlijke vraag ligtwanneermen denkten werktaan de hereniging van kerken :

'W atiskerk?W aarisde kerk?'(Bisschop Alan Clark,katholiek medevoorzittervan deARCIC).En hetrapportbeslootmeteen lijstvan vier
knelpunten waarvoormen opdatogenblik noggeen oplossingzag:1)de
statusen betekenisvandezgn.Petrusteksten in hetNT (Mt.16:18:'Gij
zijtPetrusenop dezesteenrotszalik mijnkerkbouwen');2)debetekenis
van hetbegrip dejuredivino (naargoddelijk recht)zoalsdattoegepast
wordtop deaanstelling van Petrusen zijn opvolgers;3)dedraagwijdte
van de 'universeleonvermiddeldejurisdictieofrechtsmacht'diedoorhet
EersteVaticaanseConcilieaandepauswordttoegeschreven;4)dekwestie van de onfeilbaarheid.Al eeuwen lang is er gediscussieerd over de

Petrusteksten en overhetdejure divino,maaropmerkelijk isdatdebetwistingoverdezevierknelpunten hoofdzakelijk ontstaatuitdedefinities
van Vaticanum 1.Hetzijn deformuleringen van datConcilie diedebestaande theologische verdeeldheid verstrakthebben.

Hoedan ook,nuweervijfjaarlater,eind 1981,isdeCommissieklaargekomen meteen tweederapportoverGezag in deKerp en meentzijeen
weg te hebben gevonden die kan leiden tot een oplossing van die vier

beslissendemoeilijkheden.Ditrapportbeschouwtzijalshaareindrapport.
In haarconclusie schrijftzij:'Deovereenstemming (convergence)diein
onseindrapporttotuitdrukking komt,lijktop teroepentothettotstandbrengen van een nieuwe relatie tussen onze kerken als een volgende stap
op de weg naar eenheid onder de christenen'.
De ARCIC was geen onderhandelingscomm issie die m oest proberen een
oecumenisch concordaattotstand te brengen om de concretestappen aan
tegeven dienu moeten volgen.M aardoordetheologischeobstakelsuitde

wegteruimen,heeftzijweldegronslaggelegdvoordevoortgangvan het
herenigingsproces.Haareindrapportspreektde 'hogeverwachting'uitdat
nu 'm etvoortvarendheid significante initiatieven genom en zullen worden
om onze verzoening te verdiepen en ons vooruitte helpen in ons zoeken
naarvolledige com munio'.
Die initiatieven worden nu verwachtvan de kerkleiderss.
3 Authority in the Church 1,Venetië,1976.
4 Authority in the Church II,W indsor,1981.
5 Nvdr.De anglicaansekerk wilhetARclc-rapportnu aan alle leden-kerken

voorlejgen.DezemoetenerzichoveruitsprekenopdeLambethConference(de

periodlekeconferentievanalleanglicaansekerkenl...in 1988.Ook Romewilhet
documentaan allebisschoppenconferentiesvoorleggen.De eerste reactie van de
Congregatie voorde Geloofsleerwasgereserveerd.
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M ethode
Voor we nagaan hoe en metwelk succes hetARclc-rapportde vier ge-

noemde moeilijkheden probeertop telossen,tweeopmerkingen overde
m ethode:

1.Taalen stijlvan hetrapportzullen sommigen in deRomeinse Curie
vreem d in deoren klinken.In de OsservatoreRomano verscheen aleen
artikelwaarin kritiek werd uitgebrachtop mensen die 'uitliefde voor

eengemakkelijkirenismeoverdeproblemenheenpratenen detaalvan
de gescheiden broederssprekeny. Natuurli
jk kunjenooitbewijzen*dat
deze sneerhetARclc-rapport gold,maar de data kloppen :het rapportarriveerde in Rom erond 15 september,hetartikelverscheen op 16

oktober.Dezorgvan decommissieleden wasechter,zoalszijzeggen,
'nietde moeilijkheden uitde weg te gaan,welde twistzieke taalte
vermijdenwaarinzevaakterdiscussiekwamen'.Endatbrengtmeedat
wie hetnodig vindtzich achterpolemiek teverschansen,doorde stijl
van hetrapportweleensvan zijn stuk zou kunnen worden gebracht.
De sleutelvan demethodevan hetrapportligtin zijn uitgangspunt.
Hetgaatuitvan een visieop de kerk alskoinonia,de kerk alsgemeenschap.Dat is een visie die trouw is aan het Nieuw Testament en de
inzichten van hetTweede Vaticaans Concilie.Bepalend voor de houding diem en aanneemtten opzichtevan om heteven welk theologisch

vraagstuk,isaltijd hetkerkmodelwaarvan men uitgaat.VoordeARCIC isdatde koinonia.'H oewelkoinonia nergensin hetN ieuw Testament als synoniem geldt voor kerk,is het de term die het beste het
m ysterieweergeeftdatten grondslag ligtaan deverschillendenieuwtes-

tamentischekerkbeelden.(...)Koinonia,gemeenschapmetelkaarvolgt
uitonzegem eenschap metGod en Christus.Datishetm ysterievan de
kerk'.
Volgensditm odelwordtde kerk gerealiseerd in de lokale kerk,waarde
eucharistie,hetwerkzame teken van de koinonia,gevierd wordt.M aarde

lokale kerk kan zich niet afsluiten van de rest;zij isgeroepen om in
gemeenschap,in communio metanderekerkenteleven.Dieroepingblijft
onvervuld zolang de volledige zichtbare eenheid van de kerk nietgerealiseerd is.Daarom heeft de kerk een 'universeelprimaat'nodig,zegt het

rapport(determ 'paus'wordtvermedenvanwegezijnhistorischeassociaties,maar'universalprimate'isnu ooknietzo'n gelukkigeterm).Zoals
alle ambtsdragersstaatdie 'universele primaat'in dienstvan de koinonia.
En zo wordtvolgensditm odelde eenheid van dekerk van onderuitopgebouwd,nietvan bovenafopgelegd.
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Bovendien blijktuitdeze benadering datde twee kerken elkaarkunnen
aanvullen eerderdan datzeeen ofandercom promiszouden m oeten slui-

ten.De rooms-katholieken hebben traditioneelaltijd deeenheid beklemtoond, de anglicanen de conciliariteit en de daarmee samenhangende
ideeën van collegialiteiten raadpleging.M aarroom s-katholieken hebben
evenzeerconciliariteitnodig a1sanglicanen eenheid.Alserdan nu sprake

isvaneen'vergelijk'ofeen 'transactie',daneendiebeidepartijenverrijkt
zonderdateen van beiden ietsvan haar principes ofhaarerfgoed m oet

prijsgeven.
Tegen dieachtergrond moeten wedevolgendeuitspraak lezen,dienaarde
kern van dezaak gaaten devraag stelt:watnu ? 'Een volledige zichtbare
com munio tussen onze twee kerken kan niettotstand komen zonderwe-

derzijdse erkenning van sacramenten en ambt,samen met de gemeenschappelijkeaanvaarding vaneen universeelprimaatschap dat,in eenheid
met het college van bisschoppen,in dienst staat van de koinonia'. De
manierwaarop hetARclc-rapport,uitgaandevan datkerkm odel,devier

bewusteknelpunten behandelt,istamelijk technisch.Datkon ook moeilijk anders.Maar in grote lijnen komt ze hierop neer datde kritische
begrippen van de moderne wetenschap en hetkerkbeeld van het Fwee#e
VaticaansConcilieaangewend worden om deproblemen diedoorhetFerste VaticaansConcilie gesteld worden op te lossen.

De roIvan Petrus
Overderolvan Petrusin hetNT spreektdeARCIC ongeveerop dezelfde

manieralsdieweook vinden bijAmerikaanse theologen alsE.Brown,
Avery Dullesen Patrick Granfield.Petrus'prominente positie in hetNT

wordterkend,maar tegelijk wordtbeklemtoond dat 'verantwoordelijkheid voorpastoraalleiderschap nietbeperkt bleeftotPetrusalleen'. M t.

16:18('Op dezesteenrotszalikmijn kerk bouwen')moetgelezen worden
in decontextvan Ef.2:20,waarde kerk gezien wordtals'gebouwd op het

fundamentvan de apostelen en profeten,terwijlde sluitsteen Christus
Jezuszelfis'.Zo worden prim aatschap en collegialiteit in evenwichtgehouden.

Voorde ARCIC isditeen belangrijk punt.'W elworden de heeleigen
kenm erken van hetPetrusambtonderstreept,maarditambtisdatvan een
apostelen isoleerthem nietvan hetambtvan deandere apostelen...Deze
overwegingen helpen een klaarderlichtte werpen op de analogie die men
gem aaktheefttussen de rolvan Petrus onderde apostelen en de rolvan

deBisschop van Romeonderzijn medebisschoppen'.
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'Theseconsiderationsseem to clarify'iseen echtBritsunderstatement.Er

volgtnamelijkeenformuleringdieweleenseenvan demeestcontroversiëlevan hetheleEindrapportzou kunnen blijken tezijn.W iespreektvan
'deanalogiediemengemaaktheeft'schijnterwataan tetwijfelen öfen
in welke zin de paus'de opvolgervan Petrus'genoemd kan worden.Dat
probleem pakthetrapport als volgt aan.'Petrus'taak werd nooit apart
gezien van die van de groep derapostelen :watgeldtvoor de overdraagbaarheid van dezendingvan deapostelgroep,geldtook voorPetrusals1id

van degroep.Bijgevolg,hoewelde woorden ''Op deze rotszalik mijn
kerk bouwen''totPetrusgerichtzijn,impliceertditnietdatzemeteen
identieke betekenisop deBisschop van Rome kunnen worden toegepast'.
Datiseen waarheid alseen koe.M aarhetfeitdatde Petrustekstin gou-

den lettersin de St--pietersprijkt,doetwelietsandersveronderstellen.
Toch zou hetvooriedereen vanzelfsprekend moeten zijn:perdefinitie
kan geen enkeleopvolgerdeeersteonmiddellijkeengeprivilegieerdegetuigevanJezus'messianiteitenvanzijnverrijzeniszijn.Hetrapportishierovergenuanceerd:'Derolvan Petruskan nietin zijn totaliteitovergedragen worden,maar dat sluit niet uit dat hetam bt van eenheid onder de
leiding van de Geest gecontinueerd wordt onder hen die de apostolische
zending voortzetten'.
Tegenover de bewering dat het NT het primaatschap van de paus zou

'bewijzen',stelthetARclc-rapportzich dus gereserveerd op.Het besluit:'Toch is hetdenkbaar dateen primaatschap van de Bisschop van
Rome niet in tegenspraak ism ethetNT en deeluitm aaktvan Godsplan
betreffendedeeenheid en katholiciteitvan dekerk,almoetm en toegeven
dat de nieuwtestamentische teksten daarvoorgeen voldoende grond bieden'.'Hetis denkbaar','it ispossible to think':hetrapport houdtzich

gedekten deze behoedzameacademische stijlzou moeilijkheden kunnen
veroorzaken.lk veronderstel-alkunnen wehetonmogeli
jkweten -datde
ARclc-leden bedoelen datzijin feitewelgeloven dathetprimaatschap
van deBisschop van Romedeeluitmaaktvan Godsplan voorzijn kerk.
M aar hun bewustafgezwakte formulering stelthen aan de beschuldiging

blootdatzemindereen vasteovertuiginguitspreken dan een verwijderde
mogelijkheid overwegen.

Is 'dejuredivino'hetzelfde als 'providentieel'?
In M c.11:30 vraagtJezus:'De doop van Joannes,wasdatietsvan God
ofietsvan mensen?'.Analoog,zou m en kunnen zeggen,luidtde vraag :
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ishetprimaatschapvan depausiets#ejuredivino,gegrond opgoddelijk
recht? Ook hiergaathetin hetrapportweerover dedraagwi
jdtevan de
tekstenuithetNT.Hetrapportzegt:dejuredivino iseen typisch roomskatholieketerm waarm eezewillen zeggen dathetprim aatschap doorGod
gewild is;anglicanen beweren hetzelfde door te zeggen dathet bestaan
van een 'universeelprimaat'iets 'providentieels'is.M aar a1sdatop het-

zelfdeneerkomt,rijstereen probleem.W antwatzijn dan deconsequenties? Volgtdaaruitbijvoorbeeld dateen christelijkegemeenschap buiten
de comm unio m etde Stoelvan Rom eniettotdekerk van God behoort?
Een hele apologetische traditie na Vaticanum I beweerde inderdaad dat
alleen die gemeenschappen die in comm unio leven m et de Bisschop van

Rome,warechristelijkekerken zijn.Maardaartegen kunnentweesignificante feiten worden aangevoerd.

1.Deorthodoxekerkenwijzen deleervanhetpauselijkprimaatschapaf;
toch bleven ze als ware kerken beschouwd.

2.HetTweede Vaticaans Concilie leerde dat Gods kerk verwerkelijkt
wordt,bestaat(subsistit) in de rooms-katholiekekerk;maarhetverwierp ook hetstandpuntdatGods kerk volledig metde rooms-katholieke kerk samenvalt en uitsluitend in haar belichaamd wordt. Hier
wordteen allusie gem aaktop Lumen Gentium,de Dogmatische Constitutieoverde Kerk,die in nr8 in dedefinitievetekstestverving door

subsistitin,isdoorbestaatin.Ditwaseen van debelangrijksteverklaringen van hetConcilie.Zebetekendeimmersdetotale afwijzingvan
hetstrakke standpuntdatnog doorPiusXIIverdedigd werd.In diens

encycliekMysticiCorporisstond nog telezen:'Hetiseen gevaarlijke
dwalingtegelovendatmenChristuskan aanhangenzonderzijnplaatsvervangeropaardetrouw tezijn.W antwanneerditzichtbareHoofd er
nietmeerisen dezichtbaretekenenvan eenheid verbroken zijn,wordt
hetMystieke Lichaam van de Verlosserzo verminkt,dat zijdie de
haven van heteeuwige heilzoeken,deze nietm eer kunnen zien ofvinden'.lk citeerdeze teksthieralleen om te laten zien watVaticanum 11
te overwinnen had.

W atbetekent'universele onvermiddeldejurisdictie'?
Hetprobleem van dejurisdictie(demachtofbevoegdheid om een ambt
uitteoefenen),kanalsvolgtworden geformuleerd.Doortestellen datde
jurisdictievan depaus'onvermiddeld en universeel'is,scheen hetEerste
VaticaansConcilietezeggen (hoeweldatnietdebedoeling was)datzijn
macht en bevoegdheid geen grenzen kende,dat hij overalen op ieder
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ogenblik kon ingrijpen,datdeplaatselijkebisschoppen gedegradeerd waren totpionnen,'gedelegeerden'ofwillozewerktuigen.alleen bevoegd om
afen toeeen stem peltezetten onderbeslissingen van een almachtigepaus.

Daarvoorwaren deanglicanen (en nietalleen zij)beducht.Zijvreesden,
zegthetARclc-rapport,dat'de Bisschop van Rome zich de rechten van
een metropolietin dienskerkprovincie,ofvan een bisschop in diens dio-

ceeszou aanmatigen,dateen gecentraliseerd gezag nietaltijd begrip zou
kunnen opbrengenvoordeplaatselijkesituaties,nietaltijd genoegdecultureleverscheidenheid zou respecteren en datderechtmatigevrijheid van
geweten en handelen in gevaar kon komen'.

Hierbijtweeopmerkingen.
1.Vaticanum I liet een aanzienlijke interpretatiemarge open.W at het
overdiejurisdictiezei,waszo vaag alsmaarkon.Hetsprak van een
jurisdictieprimaat,maarzeinietsoverdegrenzenervan(diedoorsommigen alsvanzelfsprekend,door anderen a1snietbestaand werden be-

schouwd).Hetresultaatwas,zoals de Britse kerkhistoricus Garrett
Sweeney schreef,'even waardeloos als de beslissing een bevelvoerend
officierte benoemen aan het hoofd van een nietnadergespecificeerd
legervooreen niet te lokaliseren slagveld en even verwarrend als een
puzzlewaarvan hetmiddenstuk ontbreekt'6.Datontbrekende middenstuk werd spoedig geleverd in de periode na hetEerste VaticaansCon-

cilie:hetwasde'opinievandepaus'.Maarjekuntnietzeggen datdat
de bedoeling van Vaticanum l was.
2.Het rapport van de oecumenische ARCIC herinnert aan een andere

interpretatie van Vaticanum 1.Die kan een hulp zijn voor room skatholieken diegebeurtenissen a1sdeBuitengewone Synodevan de NederlandseKerk beschouwen alseen inbreuk op dewarecollegialiteit.In
ditgevalkan zelfsde canonische wettigheid van deze Synode worden
betwist:ze werd nietter plaatse gehouden.m aarin Rome;de Nederlandse bisschoppen waren in deminderheid ten opzichtevan de Curieleden.De A RCIC iste tactvolom hetronduitte zeggen,maar hetis

een dergelijkesituatiediezevoorogenheeftwanneerzeschrijft:'Collegialeenuithetprimaatvoortvloeiendeverantwoordelijkheidvoorhet
behoudvan heteigenlevenvandeplaatselijkekerken houdteengepast
respectvoorhun gebruiken en traditiesin,op voorwaarde datdie niet

in tegenspraakzijnmethetgeloofen decommunionietverstoren.Het
zoeken naar eenheid en de zorg voor katholiciteit kunnen nietuit el-

6 Bishops and Writers,ed.Adrian Hastings,1977,p.190.
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kaarworden gehaald'.Datiseen correctgebruik van determ katholici-

teit:hijhoudtverscheidenheid in.
De Com missie weetmaar alte goed dat de 'gebruiken en tradities'van

sommigegeûnieerdekerken metdevoetenzijn getreden.hoeweldienietin
tegenspraak waren methetgeloofnoch een gevaarvormden voorde com-

munio(b.v.getrouwdeOekraïensepriestersinCanadaendeVS).M aarzij
scheptmoeduiteenpassagediePaulusVIpersoonlijktoevoegdeaan zijn
redebijdeheiligverklaringvan veertigmartelarenuitEngeland en W ales.
W elkeunieerindetoekomstooktotstandkomt,zeihij.'nooitzullenwij
hetrechtmatige prestigeen heteerbiedwaardigeerfgoed van vroomheid en

gebruiken datde anglicaanse kerk eigen is,zoeken teverminderen'(25
oktober 1970).Erzijn dusgrenzen aan de 'universele en onvermiddelde
jurisdictie'.
Onfeilbaarheid
Over hetlaatste punt dat door de ARCIC behandeld wordt,de 'onfeil-

baarheid',bestaan waarschijnlijk meermisverstanden dan over om het
even welk anderthema.Datdie 'onfeilbaarheid'zo zelden wordtingeroepen -slechtséén keer sinds ze in Vaticanum I werd 'gedefinieerd'-zou

kunnen suggereren datze nietzo belangrijk isof,technisch uitgedrukt,
datze 'èen lage plaatsbekleedtin dehiërarchie van waarheden'.M aarde
hardnekkigheid waarmee deze abstracte machtverdedigd wordt,geeftte
denken dater nietzo gauw van afgestaptzalworden.

Op één puntis de ARCIC duidelijk:'De kerk vertrouwt erop dat de
HeiligeGeesthaardaadwerkelijk in staatzalstellen haarzending zo te
volbrengen datze noch haar wezenlijk karakter za1verliezen.noch in
gebreke blijven bijhetbereiken van haar doel'.M aardatisnog geen
onfeilbaarheid.In een voetnootwordttoegegeven datwathierbeschreven
wordteerder 'indefectibiliteit'is,een term die 'nietspreektoverhetont-

brekenvan onvolkomenhedenin dekerk,maarbelijdtdat,ondankshaar
velezwakheden en fouten,Christustrouw blijftaan zijn belofte datde
poorten der helhaarnietzullen overweldigen'.

HetzaldeARCIC geen goed doen,maareerlijkheidshalvemoeten wede
lezerertoch aan herinneren dat'indefectibiliteit'determ iswaaraan H ans

Kûngdevoorkeurgeeftendatzijn meningoveronfeilbaarheideenvande
redenen werd genoemd waarom hij nietlanger als katholiek theoloog
mochtdoceren.Hoedanook,'indefectibiliteit'kenmerktdehelekerk.Zij
manifesteertzich doordesensusfdelium (decon-spiratio van allegelovigen,zeiNewman).Paswanneer daarin ietsspaak looptof,in de meer
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elegante taalvan de ARCIC,'wanneergeloofspunten op hetspelstaan',
treden de 'instrum enten'van deindefectibiliteitin werking.Detweevoor-

naamste daarvan zijn:oecumenische concilies of 'de universeleprimaat
die,aan hethoofd van de koinonia,m etgezag kan spreken in naam van
de kerk'.

Hijkàn spreken.Maar datzalnietaltijd hetgevalzijn en hetis geen
routine.De Com missie zietverschillende beperkingen diedatspreken van
de'universeleprim aat'limiteren :'Hetwel
zijnvandekoinoniavereistniet
datalleuitspraken van hen die metgezag uitnaam van de kerk spreken,
a1sblijvendeuitdrukkingen van dewaarheid worden beschouwd'.Datis

evident,anderszouden wenog altijddebulvan PiusV uit1570,Regnans
in excelsis,moeten aanvaarden,diekoningin Elisabeth Itotketteren aan-

stichtstervan ketterijverklaardeeniedereenonthiefvandeaan haarafgelegde eden.Evenmin betekentde dienst die de 'universele prim aat' kan
verlenen,'datandere bisschoppen nog slechtseen consultatieverolvervullen,datiedere uitspraak van de Bisschop van Rom eeen gerezen probleem

oplostofde kwestie dieterdiscussiestaatvooraltijd beslecht'.Hoewel
hetEindrapportditnietm et zoveelwoorden zegt- hetis tenslotte geen
compleettractaatoverecclesiologie -wordthierm ee denotie van hetma-

gisterium ordinarium (hetgewoneleergezag)zoalshetdoorgaansverstaan
werd,afgewezen.Op zichzelfhoeven we daaroverniettetreuren.De leer
van Vaticanum Ihoudtnietin datpausen overalen voortdurend m oeten

ingrijpen.Pauselijk gezag treedtin werking en 'definieert'alleen daar
waareen eind gemaaktmoetworden aan doctrinairegeschillen die op een
lagerniveau nietopgelost kunnen worden.Datzalwelhoogst zelden ge-

beuren.Om nogmaalsGarrettSweeneyteciteren:'Zijdieerhonderdjaar
langop getraindzijn in dewinkelalleen maarnaarinstant-onfeilbaarheid
van een immeronfeilbarepaustezoeken,komen nu totde ontdekking dat

devoorraad uitverkochtisen deladen leeg'(p.172).
In ieder gevalis de idee van een magisterium ordinarium een recente uitvinding.Hetbegrip werd voor het eerstin een Vaticaans document ge-

bruiktin 1863 en zijn sporen voeren terug naarhetdriedelige werk Van
Joseph Kleutgens.j.,DieTheologiederVorzeitverteidigt,M ûnster,18531860.Alswedatvoorogen houden,dan,
w ordtdeconclusievan ARCIC'S

Eindrapportoverdeonfeilbaarheid minderverrassend en begrijpelijker:
'Wijzijnheterovereensdatdit('onfeilbaarheid')eenterm isdiealleen op
God onvoorwaardelijkvan toepassingisen dathettotvelemisverstanden
kan leiden a1swehem ,zelfsonderheelstrikte voorwaarden,toepassen op

eenmens.Om dieredengeloven wijdatdekerkvan dwalinggevrijwaard
blijft,maarvermijden wijdaarbijhetgebruik van determ ''onfeilbaar-
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heidy'.W ijer-kennenookdathetfeitdataan deBisschop van Rome onder
bepaalde om standigheden onfeilbaarheid wordt toegeschreven. ertoe ge-

leid heefteen overdrevenbelang tehechten aan alzijn uitspraken'.
Gezien dezelaatste opmerking ishetnogalironisch datde ARCIC nu m et
ingehouden adem zitte wachten om te vernemen wat de 'universele primaat',de Bisschop van Rome,PausJoannes-paulus11nu van haarwerk

vindt.Hijkandekwestienietontwijken.ln meigaathijnaarGroot-Brittannië.

Hetzou gemakkelijk zijn,teksten van Joannes-paulus11op te halen die
verschillende uitspraken van ARCIC'S Eindrapport zonder m eer tegen-

spreken.M en zou b.v.zijn briefaan deDuitsebisschoppen kunnen citerenwaarinhijhenfeliciteertvoordewijzewaaropzemetHansKûngzijn
omgesprongen (15 mei1980).'Zonderonfeilbaarheid',schrijfthijdaar,
'gaan de m eest elementaire waarheden van ons geloof meteen in elkaar

storten'(in hetItaliaanscrollare,in hetDuitsauszulösen).M aardaaruit
volgtnog nietdathetrapportzondermeerzalworden afgewezen.Het is
waardatheteen 'minim alistische'lezing geeftvan Vaticanum 1,m aarhet

isiniedergevaleen mogelijkeen gewettigdeinterpretatie;zekan rekenen
op de instemm ing van de m eest serieuze geleerden die de kwestie hebben
onderzocht.

Eriseen andereoverweging dievoorJoannes-paulusvermoedelijk van
meergewichtis.Hijheeftzich ertoe verbonden toteen dialoog metde
orthodoxekerken tekom en en beschouwtdiedialoog a1sprioritair.M aar
de orthodoxen zitten m etprecieshetzelfde probleem watbetrefthetpause-

lijk primaatschap en deonfeilbaarheid zoalsdie doorVaticanum Izijn
gedefinieerd.Zolang dat probleem niet is opgelost,kan er niets worden
gedaan.Een oplossing die voor de anglicanen aanvaardbaar is,zou dat

ook kunnen zijn voordeorthodoxen.
Da
t zou ARCIC'S belangrijkste bijdrage tot hetoecumenisme kunnen
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Honderd jaar na CharlesDarwin
Leandro Sequieros

Een eeuw na Darwinsdood (19 april1882)isereen ernstigecontroverse
ontbrand omtrentde mechanismen van de biologische evolutie.Op twee
recenteinternationalecongressen kwam hettussen paleontologen en biologen in woelige discussies toteen open breuk.De moderne versie van de
evolutietheorie wordtnietIangeralgem een aanvaard.

In oktober 1980 vergaderden in Chicago de meest representatieve vertegenwoordigersuitde wereld van de paleontologie,de populatiegenetica,
de em bryologieen de moleculaire biologie.Hetthema wasde macro-evoIutie.Onder m acro-evolutie verstaat men :het ontstaan uiteen gem een-

schappelijkevooroudervan nietalleen onderling nauw verwante nieuwe
soorten,m aar van soorten die behoren totde onderscheiden en alsm aar
verder uitelkaar liggende taxonom ische groepen,waarin de biologische
systematiek dieren en planten pleegtin te delen volgensgeslachten,families,orden,klassen en phyla.Dittweede -veronderstelde-ontwikkelings-

proces,datzich in deloop van tientallen tothonderden miljoenen jaren
moethebben afgespeeld,isuiteraard een kwestiedie bijnauitsluitend op
hetvlak van de fossiele getuigen,de paleontologie dus,beslechtkan worden.
In mei1981 kwamen een goede tweehonderd paleontologen en biologen
van viercontinenten in Barcelona sam en voor een Symposium overconcepten methodevan depaleontologie.Hetfeitdatveledeelnemersvan de
Chicago-conferentie ook in Barcelona aanwezig waren,toonde nog maar
eensaan hoeveelhettraditioneledarwinismeen de 'modernesynthese'van

J.S.Huxley verschuldigd blijven aan de paleontologie,om hun wetenschappelijkeuitsprakenhardtemaken ophetvlak vandemacro-evolutie.
En juistdaaroverbleken op beide congressen nogalfundamentele meningsverschillen te bestaan.Devraag werd zelfsgesteld,ofwijonsniet
aan devooravond bevinden van een nieuwesynthese,een nieuw 'paradigma'in dezin van Thom asKuhn.Datwasen isin allegevaldem ening van
o.m .Roger Lewin en S.J.Gould.l
1R.Lewin,EvolutionaryTheoryunderfire,inScience,Vol.210,21nov.1980,
pp.883-887;S.J.Gould,Isanew andgeneraltheory ofevolutionemerging?in
Paleobiology,Vol.6 (1),1980,pp.119-130.
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H et darwinistisch paradigm a
M etCharlesDarwin alsvaandeldragervan deprogressieveen em ancipatorischetheorieën van de wetenschap van de 19e eeuw in haarverzettegen
deconservatieve ideologieën,spitste hethele debatdaaromtrentzich -een
eeuw geleden -toe op de biologische evolutie.Op 22 november 1859 ver-

scheen DarwinsOn the Origin of Speciesen de zowat1.2* exemplaren
waren op één dag uitverkocht.Apocrieflijktde legende te zijn datF.
Engels,op lastvanK.Marx,zich tevergeefsdeheledagbeijverdeom een
exemplaarvoorzijn opdrachtgevertebemachtigenz.In 1882verscheen de
zesdeeditievan Darwinswerk en voorDarwinsdood waren eralongeveer

24.% exemplaren verkocht:'een opmerkelijk succesvooreen puurwetenschappelijk en ''droog''geschreven boek'3.Eén feitkan nietgenoeg
onderstreeptworden :de schitterende figuur van Darwin heefthaastalle
andere paleontologen en biologen van het einde van de 19e eeuw in de
schaduw gedrongen.De controversiële auteurvan De oorsprong #ersoorten kanaliseerdein zijn persoon hetheledebat.Hijmarkeerde de schei-

dingslijn tussen twee perioden in degeschiedenisvan de wetenschappen
van de natuur:de periode van vöören die van nà Darwin.

Velerecentecommentatoren van hetoeuvrevan de 'zwijgzame'geleerde
van Down hebben erop gewezen dathetdarwinisme helemaalnietzo origineelwas.Deideevande'natuurlijkeselectie'was.volkomen onal anke-

lijkvanDarwin,ookdoorA.R.W allacegeformuleerdenwerd doorbeide
geleerden samen in 1858 aan deLinnean Society van Londen voorgesteld.
Stuk voor stuk beschouwd, waren haast geen van Darwins uitspraken

nieuw.M aariedereenisheterwelovereensdatDarwinsgenialebijdrage
erin bestond dathijdebiologischekennisvan zijn tijdarticuleerdein een
organischeen coherente synthese,vanuiteen transformistischeoptiek, en

dathijdaarbijop behoorlijkewijze gebruik maaktevan dehypotheticodeductievemethode,met'voldoende'empirischegegevensom zijn stellingen te staven.F.J.Ayala,hoogleraargenetica en directeurvan hetecologisch instituutvan Californië.aarzelt nietDarwins prestatie te bestempe2 Niet apocrief daarentegen is watEngels reeds op 12 december aan M arx
schreef:'Darwin die ik aan hetlezen ben isechtfameus.Uitdie hoek wasde
teleologie nog nietkapotgemaakt,datisthans gebeurd'. Enkele maanden later

bleekMarxDarwingelezentehebbenenhijantwoordde:'Ofschoongrofopzi
jn

Enjelsuitgewerkt,isdithetboekdatdenatuurhistorischegrondslagvanonze

vislebevat'.(KarlMarx-FriedrichEngels,Briefwechsel,Bd2,1854-60,pp.547en
648.)
3 H.Querner,Darwin,sein GerkundderDarwinismus,inBiologi
smusim 19.
Jahrhundert,F.EnkeVerlag,Stuttgart,1973, p.21.
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len als de authentieke 'darwinistische revolutie'.M et Darwin begon een

nieuweontwikkeling in de wetenschappen en zijn oeuvre markeerdeeen
omwenteling,even belangrijk als die welke N.Copernicusmetzijn De
revolutionibusorbium celestium had teweeggebracht.En debekende Duit-

se zoöloog E.M ayrschrijft:'De idee van een wereld-in-evolutie,welke
die van een statischewereld afloste,werd,op weinige uitzonderingen na,
door alle ernstige wetenschapsm ensen geaccepteerd nog vöör Darwins
dood.En alwie de evolutie aannam ,aanvaardde tevensde idee van een

gemeenschappelijke afstamming (a1wensten sommigen uitdrukkelijk de
mensdaarvan uittesluitenl'.
Vanzelfsprekend had ook het 'darwinistisch paradigma'zijn postulaten.
Hetwaren ertwee:degeleidel#kheid van deopeenvolgende veranderingen en deroldieaan de natuurlljkeselectie werd toebedeeld.Reedsten
tijdevan Darwin werdenbeidepunten hevigaangevochten.En in devolgende decennia kwamen zijsteedsmeerin de verdrukking.Drie wetenschappelijkebevindingen droegen daartoe bij:de herontdekking van de
erfelijkheidswettenvan MendeldoorH.deVriesin 1901,deontwikkeling
van de chromosomentheorievan de erfelijkheid doorT.H.M organ,en
hetexperimentelemutationismevan H .deVriesen W .Bateson.Op grond

van zijn bevindingen verzette deze laatste (aan wie we o.m.de termen
homozygooten heterozygootte danken hebben)zich metklem tegen het
naïeve darwinism e:'Detransform atie van massa's populatiesvia nauwe-

lijksmerkbare,gradueleveranderingen,doordenatuurlijkeselectie ''gestuurd'',is...zo weinig toepasselijk op dewaargenomen fenomenen van
variatieen speciatie,datwijverbijsterd staan zoweloverhetgebrek aan
scherpzinnigheid waarvan de voorstanders van het transformisme blijk
geven als overde oratorische behendigheid waarmee zijhun visie misschien op een bepaald momentaannemelijk konden maken'.Deideevan
een geleidelijkeevolutie,overlangetijdsperioden gespreid en doordenatuurlijkeselectie 'gestuurd',werd doorde eminente Britsegeneticuswel
heelhardhandig aangepakt!

De M oderne Synthese:Darwin in ere hersteld

Deevolutievertoondeduskennelijktweeschijnbaartegenstrijdige aspecten:enerzijdsdegeleidelijke,haastonmerkbareveranderingenbinnen een
procesvannatuurlijkeselectie,anderzijdsde'sprongsgewijze'veranderingen,deplotselinge,min ofmeeromvangrijkeen puurtoevalligemutaties
diedegeneticahad onthuld.Hoekon m en dietweemetelkaarverzoenen?

Tegen hetbegin van dejaren dertig waren haastgelijktijdig de baanbre-
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kende werken verschenen van de Britten R.A.Fischeren J.B.S.H aldane
en van deA merikaan S.W right.Doorde toepassing van statistischetech-

nieken op destudievan groepen planten ofdieren brachten zijdenieuwe
wetenschap van depopulatiegenetica tot bloei.Tegen de opvattingen in

van H.de Vriesen anderemutationisten ontwikkeldezich een lijn van
onderzoek die de graduele en genetische aspecten van de evolutie wistte

verenigen metbehulp van de biostatistiek.De natuurlijke selectie werd
gerehabiliteerd in haarstatuutvan 'dirigerendeinstantie'van hetevolutie-

proces:'De(nieuwe)soortkàn welplotselingoptreden',schreefHaldane,
'maarzijzalaltijd moetenverschijnen voorhettribunaalvan deselectie'
datoverhaarverderlotbeschikt.Langsdezeweg ontstonden dan in 1937

de 'Synthetische Theorie'van T.DobzhanskP en in 1942 de 'Moderne
Synthese'van J.S.Huxley.s Rond deze boegfiguren ontwikkelde zich een
schoolvan interdisciplinaironderzoek dietotop de dag van vandaag heel
sterk staat.De laatste halve eeuw hebben zich daar een grootaantalge-

leerden bijaangesloten,zoalsdezoöloog E.Mayr6,debotaniciStebbins
en Grant,de paleontologen Simpson; en Valentine,de geneticiFord en
Ayala,om erslechtsenkelen te noemen.

De 'geografische speciatie'alszeerbelangrijk 'ontstekings'-mechanisme
van het evolutieve proces was reeds in de 19e eeuw door Darwin zelf
erkend,maarwerd nadien doorde neo-darwinisten watverwaarloosd.De
M oderneSynthesezou ook diefactorten vollerehabiliteren,om tenslotte
drieessentiëleelementen van de biologischeevolutiein een grootsesyntheseteharmoniseren.Om tebeginnen integreerdedezesynthesedemoderne

genetica,enmetnamedetheorievandemutaties:wijzigingenvan uiteenlopende aard in de samenstelling en organisatie van genen en chrom oso-

men,die hetgenetisch patrimonium van een populatiewijzigen en dientengevolgeook defenotypische (uiterlijk waarneembare)uitdrukking ervan.Vervolgensnam demodernetheorieweervolmondigdenatuurlijke
selectie op,die in stille arbeid,zoals Darwin zei een teleologische uit-

4 Cfr.TheodosiusDobzhansky,EvolutieenEr
fel#kheid,Aula,Utrecht/Ant-

werpen,1961,428 pp.

5 Cfr.J.S.Huxley,Evolution.Themodern Synthesi
s,London,1948,645 PP.
J.S.Huxley wasde broervan A.L.Hgxley,de bekende auteurvan BraveNew

World,endekleinzoonvanT.H.Huxley,eenpersoonlijkevriendvanCh.Darwin

en vurig pleitbezorgervan hetdarwinisme.

6Cfr.E.Mayr,Populations,SpeciesandEvolution,HarvardUniversityPress,

1970,453 pp.;Evolution und dle VievaltdesLebens,SpringerVerlag,Berlin,
1979.

7 Vooralbekend doorzijn TheMeaningofEvolution,YaleUniversity Press,

New Haven,1950.
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werkingheeftdoordatzijdepopulatiesdringtin derichtingvaneen grotereefficiëntie in de aanpassing aan hetmilieu.Tenslotte werd ook de 'geo-

grafischeisolatie'gerevaloriseerd alseen onontbeerlijkejnegatieve voorwaarde (en in die zin reedsin 1858 doorW allace a1seen wetgeformuleerd):nieuwe soorten zullen slechtsdan gedijen en 'ontstaan',wanneer
de 'verse' mutanten zich weten te handhaven en te bestendigen in een

nieuween aparteomgeving van endogamie (van voortplanting en genetischeuitwisselingbinnen denieuwemutantengroep).Defragmentatievan
de omgeving,die zowelvan puur geografische a1s van ecologische aard

kan zijn,bevordertaldusde(gescheiden)evolutie.
Binnen hetdarwinistisch paradigm a heeftde 'synthetischetheorie van de

evolutie'zich de laatste vijftig jaarontwikkeld toteen imposantbouwwerk.Dehypothetico-deductieve methode,toegepastop zeerverscheiden

velden van onderzoek (genetica,biochemie.paleontologie,paleogeografie,zoölogie...)gafweliswaarook een aantalnieuwe 'puzzels'op (in de
zin van T.Kuhn).maardie onopgelosteraadselswaren nietbijmachte
barsten van betekenisteveroorzaken in de methodologischeen structurele
hechtheid van het monum entale paradigma8.

H etgradualism e in opspraak
In Chicago en Barcelona begon zich welzo'n barst af te tekenen. Het
zogeheten gradualisme,alsverklaring van de macro-evolutie,werd onder
vuur genom en.Enkele paleontologen bew eren dateen groot aantalpale-

ontologische feiten in tegenspraak zijn metdegevestigdehypothese,die
nieuwe soorten,klassen...en tenslotte phyla doet ontstaan uit continu
verlopende,overhethelegeologische verleden uitgesmeerde,gradueleveranderingen.
Overhetgradualisme heeftvan meetafaan grote onenigheid bestaan.In

hetberoemderelaasvanzijnreismetdeBeaglebekentDarwinzelfdatde
lectuurvan CharlesLyellsPrinclàlesof Geologyghem alheelvroegheeft
8 Zo oordeelden althans Th.Dobzhansky,F.J.Ayala,G.L.Stebbins,J.W .
Valentine in Evolucidn,Omega,Barcelona,1980.

9 CharlesLyell,Princl
àlesof Geology:beinganinquiryhow theformerchangesof theearth'
ssurfacearereferabletocausesnow in operation.Lyellswerk
heefteenenormeinvloedgehadophetgeologischedenken:aan hem dankenwij
o.m.hetfundamenteleinzichtdaterosie-en sedimentatieprocessen uiterstlangza-

meveranderingenenvervormingenvanhetlandoppervlakendezeebodem zijn(en
geen kortstondige'catastrofale'gebeurtenissen).
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bekeerd totwatm en sindsdien het 'uniformitarisme'in de geologie heeft
genoem d.Tegenoverhet'catastrofism e'van demeestegeologen vôörhem

(metwereldwijdezondvloeden b.v.)steldeLyelldatalleprocessen in het
geologischeverleden langzame,geleidelijkeen onverbiddelijke processen
waren geweest,onderworpen aan dezelfde fysische wetten sinds de aanvang van de wereld,wetten die onverminderd werkzaam en observeerbaar

zijn totin onzetijd.
Om die reden werd Lyells uniformitarisme later veelal 'actualisme' genoemd.Even goed als de anorganische processen,concludeerde Darwin,

moesten debiologischeaan hetzelfde,langzameen geleidelijke ritmeonderworpen zijnlo.
Darwinsenthousiastegradualismewerd nietdooralzijn volgelingen gedeeld,en nieteensdoorzijn naastemedestanders.T.H.Huxley,dielater
bekend zou staan alsde 'am bassadeur-generaalvan hetdarwinisme'en die

(omwillevanzijnopbruisendtemperament),ookwelde'bulldogvan Darwin'werd genoemd,verwierp hetgraduele ontstaan van de hogere dier-

groepen,en zelfsvan nieuwesoorten.Hijbleefeen voorstandervan hun
'sprongsgewijze' oorsprong.W ij zagen reeds datook de meeste genetici
zich voordieopvatting geporteerdvoelden.M aarnog algemenerverspreid

waszijondergeologen en paleontologen,dieberoepshalvemeertemaken
hadden met Lyells standaardwerk en standaardvisie.Haast gelijktijdig
methetverschijnen van de Princlàles kwamen ook de kritieken ertegen
los.S.J.Gould konenkelejarengeledendehandleggenopeenexemplaar
#.

van Lyells werk,waarin diens voornaamste opponent,de 'catastrofist',
geoloog en paleontoloog LouisA gassizeen grootaantalkritische randno-

tities had neergeschreven.Die notities zijn ongemeen boeiend.De vier
fundamentele concepten van het klassieke uniformitarisme (onwrikbare
verankering van de fysische wetm atigheden in de natuurderdingen,uni-

formiteitvan de geologischeprocessen,geleidelijkheid van deprocessen
en uniformiteitvandeconfiguratievan deaarde)werden doorAgassizop
subtiele wijze ontwrichtop grond van paleontologische overwegingenll.
Indien de fundam entele opvattingen van het klassieke uniform itarisme
doorhun inconsistentie uitelkaarvallen,dan ishetmaar logisch dathet
gradualisme van het darwinistisch systeem eveneens in de verdrukking
komt.En datverklaartwaarom de laatste tien jaar vele paleontologen

opnieuw tegen hetgradualismein deaanvalzijn gegaan.
10 Cfr.H.Querner,o.c.,pp.14-15.
11S.J.Gould.Fversince Darwin.Reflectionsin NaturalHistory,Penguin
Books,1980.285 pp.
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Hetbegon opdejaarvergaderingvan dePaleontologischeen Geologische
Vereniging vanAmerika,W ashington,juli1971.Daardook hetnieuwe
conceptop van de 'punctuated equilibria'.Volgensdezetheoriezouden in
hetgeologisch verleden zeer lange perioden van evenwicht,gekenm erkt

door een grote stabiliteitvan de soorten (en duseen geringe evolutie)
afwisselen met'punctuele',relatiefkorte perioden,waarin een 'plotselinge'en 'verreikende'evolutie plaatsvindtmetvorm ing van sterk verschillende nieuwe soorten. De mededelingen van de voorstanders van deze
nieuwe visie werden in 1972 in boekvorm gepubliceerd. Daarin staken
tweeAmerikaanse paleontologen,N.Eldredgevan hetAmerican M useum
ofNaturalHistory en S.J.Gould van M assachusetts,voorgoed het vuur
aan de lontm ethun provocerendebijdragePunctueelonderbroken even-

wichten:een alternatief voorhetfyletischegradualismelz.Beideauteurs
hebben hun hypotheseverderuitgewerkten metempirischebewijzen gestoffeerdl3.
De verschillen tussen hetgevestigde gradualism e en de nieuwe hypothese

werden doorR.Lewin op een rijtjegezetl4:
Fyletisch gradualism e
1 De nieuwe soorten ontstaan

door geleidelijke transformatie

Onderbroken evenwichten
1 De nieuwe soorten ontstaan
door een bruuske afscheiding van

van een voorouderpopulatie in ge-

de(nieuwe)geslachten.

wijzigdeafstammelingen.
2 De transformaties zijn lang-

2 De nieuwe soorten ontwikkelen
zich snelbinnen een korte,geolo-

zaam en geleidelijk in hetverloop

gischetijd.

van hetgeologisch verleden.
3 De transformatie betreft een
groot aantal individuen en over
het algemeen de hele voorouderpopulatie.

3 Een kleinesub-populatiescheidt
zich van devoorouderpopulatie af
en geeftaanleiding toteen nieuwe

4 Na haar verschijning vervangt
detransformatie langzaam allevorige.

soort.

4 De nieuwe soort,uit een kleine
groep van degeografische voorouderpopulatie ontstaan, verstrooit
zich en bezet nieuwe gebieden.

Hetonderbiologen aleen eeuw oude debattussen voor-en tegenstanders

12 R.M.Schopf(ed),ModelsinPaleobiology,Freeman,USA,1972,250 pp.
13S.J.Gould N.Eldredge,Punctuatedequilibria:theTempoandModeof

evolution reconsldered,in Paleobiology,Vol.3,pp.115-181.
14 Science,Vol.210,1981,p.884.
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van hetgradualism e wordtthansdoorde paleontologen opnieuw aan de
ordegesteld.Aanvankelijk leek het'punctualism e'een loutere hypothese
die nog doorwaarneming bevestigd moestworden.Om die reden nam A .
H allam van deuniversiteitvan Birm ingham zich voor,voldoende paleontologische gegevensteverzam elen om hetwerk van G.G.Simpson uitde

jaren veertig nog eensoverte doçn,nl.hettempo en de modusvan de
biologischeevolutietebepalen in een aantalconcreetbestudeerbaregevallen.Die studie brachteen grootaantalnog onopgehelderde punten in de
bestaandeverklaring van de evolutie aan hetlichtls.Debibliografiedaarover werd intussen alsm aarovervloedigerl6 en alleen hetvoortgezette debatondervakluizalklaarheid in de zaak kunnen brengen.
Hetvoornaamsteargumentvan devoorstandersvan de 'punctuated equi-

libria'kunnen wijalsvolgtresumeren:de (evolutieve)stabiliteitvan de
soorten gedurende lange geologische perioden is een zeer frequent ver-

schijnsel.ln hetfossielebestand tredendenieuwesoorten haastogenblikkelijk op.Defrequentievan datfenomeen toontaan dathetpunctualistischmodelhetadequaatmodelisvan dewijzewaaropindemeestegeval1en de evolutie van de soorten zich voltrektl7.

Een nieuw paradigm a ?
De woelige Chicago-conferentie iseen frappanten actueelvoorbeeld van
het proces van vooruitgang in de wetenschap zoals Thom as Kuhn het

beschreven heeft:een nieuw paradigma zetzich door nietdank zij de
falsificatievan hetoudere(zoalsK.Popperbeweerde)maardank zijde
relatiefsnelle vervanging van één denkschema in een bepaalde discipline
dooreen ander,binnen de gem eenschap van de beoefenaarsvan die wetenschapl8.
W atthans ter discussie staaten de vakluiverdeeltis het conceptvan de

macro-evolutie.Delaatstedagvan deChicago-conferentievroegeenjournalistaan een van de meestbekendepaleontologen :'Gelooftu in de ma15 A.Hallam (ed.),Pattern ofEvolution asillustrated by thefossilrecord,

Elsevier,Sc.Publ.Co,1977,591pp.
16 S.M .Huxley,M acroevolution:Pattern and Process,Freeman, 1979,332

pp.;J.Carcraft,N.Eldredge(ed.),PhylogeneticAnalysisandPaleontology,Columbia University Press,1980,233 pp.

17 A.Hoffman,Biologicalcontrolsofthepunctuateversusgradualmodeof

species evolution, in Intern. Symp. Concept Meth.Paleontology, Barcelona,
1981,pp.57-64.

18 Th.S.Kuhn,TheStructureofScient@icRevolution,in InternationalEncyclopediaof UnIied Science,Vol.22,Nr.2,Chicago,1962.
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cro-evolutie?'.Hijkreegalsantwoord:'Hethangtervanafwatudaaronderverstaat'lg.Ditantwoord geeftpreciesde grenzen aan van hethuidige

debat.Terwijlin deVS derechtse'MoreleM eerderheid'allesin hetwerk
steltom deklassiekeevolutieleeropdescholen tedoen verbieden (alseen
tegevaarlijkedoctrine),uiten progressievepaleontologen huntwijfelsaan
diezelfdetheorieomdatzijteconservatiefis.Voorvelepaleontologen is
de kernvraag vandaag:onder micro-evolutie verstaatmen de morfologi-

scheveranderingen binnen populaties(van dezelfde soort),ondermacroevolutiedevérreikende morfologische veranderingen die aanleiding geven
totnieuwetaxonomischepatronen;welnu,mag men demechanism en van

demicro-evolutie,opgenoegzamewijzeverklaarddoormutatie,natuurlijke selectie en isolatie,extrapoleren naarhetdomein van de macro-evolutie?
Het antwoord van de voorstanders van het punctualisme is een beslist
'neen'. De mechanismen van de m icro-evol
utie volstaan niet om de ma-

cro-evolutie teverklaren.'Gedurendemiljoenen jaren blijven desoorten
bestaanzonderteevolueren,zoalsblijktuithetfossielebestand,enplotselingverdwijnen zeenwordenvervangendoorsoorten diesubstantieelverschillend zijn,alzijn zeduidelijk metdevorigeverwant'zo.
Deafwezigheid van 'overgangsvorm en'tussen faunistischegroepen,waar-

van men aanneemtdatze toch fylogenetisch metelkaarverbonden zijn,
werd reedsdoorLyellen nadien doorDarwin verklaard alseen gevolg van
de 'onvolledigheid van hetfossielebestand'.'Voorzeker',erkendeGould,
'datbestand iszeeronvolledig,maarhetwaargenom en discontinuekarak-

tervan hetevolutieprocesisnietaan die leemten tewijten,maariseen
consequentie van de pulserende modusvan de evolutieve veranderingen'.
Betekenthetheledispuuteen stap terugin hetontwerp van de evolutiethe-

orieën?Ofdientmen hetveeleertebeschouwen alseen belangrijke stap
vooruit? De paleontoloog J.M .Sm ith commentarieerde:'De ontm oeting

ispositiefgeweest.Voorde eerste keer in vijfentwintig jaar vond een
ernstige discussie plaats tussen paleontologen, geneticien anderen.Dat

kan alleen maareen goedezaak zijn'zl.In demassamediawerd deopinie
geopperd datmetdeChicago-conferentiedeklok helem aalwasteruggezet

naarhetdebatoverdeevolutietheoriea1szodanig.'Datlijktmijoverdreven aanmatigend',concludeerde A.Hallam in het tijdschrift Science,
'm aar ik denk weldatdeze conferentie een historische gebeurtenisis ge19 R.Lewin,o.c., 1980.
20 R.Lewin,ibid.
21 J.M .Smith,Macroevolution,in Nature,Vol.289,1981,pp.13-14.
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weest,vergelijkbaarmetwatin 1946tePrincetongebeurde,toen de''Synthetische Theorie''erburgerrechtverkreeg'.

W elke waarde moeten wij hechten aan hethele debat? Speelthet zich
uitsluitend afbinnen debesloten kring van vakspecialisten ofzalhetook
daarbuiten enige weerklank hebben ?
In de biologische wetenschappen brengtdenieuwehypotheseongetwi
jfeld

beroeringteweeg,doordatzijeenbreukverondersteltmeteenvan desinds
lang nietmeerbetwistedogma's:datnl.elk natuurlijk proceslangzaam
en geleidelijkverlooptviadenatuurlijkeselectie.M aarreedstentijdevan
Darwin bleefde discussie over de biologische evolutie allerminstbeperkt

binnen degrenzen van eenschijnbaarzo onschuldigeen gedomesticeerde
wetenschap alsde paleontologie.Van meetafaan werd Darwinsbiologische visie geïnterpreteerd,geannexeerd ofbestreden door diverse ideolo-

gieën,diemeenden Darwinsnatuurnoodzakelijk evolutieprocesdoorextrapolatie tem ogen oftem oeten toepassen op deethische,sociale,economische en politieke ontwikkelingen in de samenlevingzz.Zo gaan we mis-

schien,ineengewijzigdecontext,opnieuw deoudestellingenvandesociale biologie en het sociaaldarwinisme ontmoeten die op heteinde van de

19eeeuw degeesten beroerden:desocialeprocessen zijn nietsandersdan
de herhaling,op een anderniveau,van de biologische processen.
De verhitte discussies van Chicago hebben vooraleen vergrotend effect

gehadophetgesteldeprobleem :deschijnbaarinnoverendeen 'revolutionaire'kritiek op hetgradualismeisindeloop vandelaatstehonderdjaar
herhaaldemalenopgedoken.S.J.GouldmetCh.Darwin vergelijken lijkt
onsdan ook een voorbarige conclusie,w anneerm en bedenktdatandere

verklaringen van een 'sprongsgewijze'oorsprong dersoorten ruim voorhanden zijn geweest.De wetenschap gaatvooruitdoorde confrontatie
van betwisteen betwistbareideeën,en dààrdienen wijdeechtebijdrage
van ditdebattesitueren.W atnogmaareensbewijsthoeactueelhetoude
aforisme van Bacon is:dewaarheid ontspringtaan de dwaling,maarniet

aan deverwarring(confusie).

22 W atb.v.in Duitsland opvaltisde haast,degretigheid -en degewelddadigheid -waarmee socialisten en liberalen hetbiologisch darwinismehanteerden als
een bevestiging van hun politieke opties.Voordeenen moesthetdarwinisme de
onstuitbare opgang en triomfwaarborgen van de 'vitalere'klasse,hetproletariaat;deanderen,en metnameE.Haeckelzelf,verdedigden én beaamdenvolmon-

dighetelitaire,aristocratischeenanti-democratischekaraktervanhet'juistbegrepen'darwinisme.Cfr.ErnstBenz,TheologiederEvolutionim 19.Jahrhundert,in
Biologismus im 19.Jahrhundert, o.c.,pp.43-72,en Fritz W agner,Biologismus
und Jfg/org-u.
sim Deutschland des 19.Jahrhunderts,ibid.,pp.30-42.
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D e haven van A ntw erpen in Europees
perspectief
F.Suykens
Et la m er et l'amour ontl'am our pour partage,
Etla mer est am ère,et l'amour estamer,
L'on s'abîm e en amour aussie bien qu'en la mer,
Car la mer etl'am our ne sont pointsansorage.

Pierre de M arbeuf,1596-1645.

Zoalseen zee ondenkbaaris zonderstormen,zo hebben de havens sedert
het einde van de tweede wereldoorlog een stormachtige ontwikkeling

doorgemaakt.Uitdejaarlijkse overzichten van hettoenemend scheepsvaartverkeerofdestijgende goederenoverslag zaIdebuitenstaander nog
nietzo gauw voorogenkrijgen welkeingrijpendeveranderingen zich hier
hebben voorgedaan:groeinietalleen,m aarook grondi
gestructuurwijzigingen.In enkelejaren tijd verdwenen taIvan romantische aspecten die
traditioneelbijeen zeehaven hoorden en kreeg hetgeheeleen kapitaalintensiefen zelfseen industrieelkarakter.Hetbelang van dezeehavenswerd
zo groot,datm en met de Franse geograaf A.Vigarié kan spreken van
L'Europe ripuairel: van continentaalgericht werd Europa kustgericht.

Deze groeiging zo snelen kwam in de Gouden Delta van de Benelux tot

zulke hoogtepunten dathetbijna vanzelfsprekend ging lijken.Een onweerstaanbare natuurkrachtscheen aan hetwerk :'Antwerpen en Rotterdam werden doordegroeivan Europa meegesleurd alshetmolenrad door

derivier'z.M aardergelijkedeterministischeverklaringen zullen moeilijk
worden geloofddoorwievannabijen terplaatsedezeontwikkelingheeft
m eebeleefd,laatstaan geleid of ontworpen en voorzien.

1 A.Vigarié,L '
Europeripuaire,in Cahiersde Sociologie konomique,Le Havre,1972,p.36.
2 P.M ingret,La croissance industrielle du Portd'Anvers, Ed.Soc.Royale
BelgedeGéographie,Bruxelles,1976,p.339:'Larégion anversoise-toutcomme
celledeRotterdam -a été entraînéeparlacroissancedel'Europe comme la roue
du moulin parla rivière'.
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Hoe dan ook.diversetendensen en factoren hebben in een unieke samenloop van omstandigheden tot die geweldige groeien die grondige struc-

tuurveranderingen van dezeehavensbijgedragen.Enkeleaspecten van die
om wenteling willen we hiernaderanalyseren.

G roeivan het havenverkeer

Na detweedewereldoorloghebben wijop wereldvlak een uniekeperiode
van vrijhandelzonderbelemmeringen gekend.Erwasbovendien eenovervloed aannieuweenergiebronnen (o.m.mineraleolie)en overzeesegrondstoffendieopeenbedrijfszekerewijzewerden ingevoerddoordetoonaangevende industriële naties, W est-Europa, Noord-Amerika en Japan.De
dynamische naoorlogse wederopbouw werd daarna nog eenskrachtig gestimuleerd door de groeiende Europese eenheidsm arkt.De wereldhandel
en vooral het wereldgoederenvervoer ter zee verdubbelde van 1950 tot
1960 en steeg nog snellervan 1960 tot 1970.Deze toenam evan hetverkeer
leidde toteen schaalvergroting van de transportm iddelen.W anneerenorme hoeveelheden minerale olie tussen bepaalde vaste relaties getransporteerd moeten worden,za1m en de neiging hebben daarvoorsteedsgrotere

zeeschepen tegebruiken.Aanvankelijk kan datlijken op grootheidswaan
of een 'politique de grandeur',zoals toen de Tina Onassis in 1954 ge-

bouwd werd metdevoordietijd ongeloofwaardigecapaciteitvan 45.0*
tdw (tondeadweight).Spoedigwerd dat100.e t.Thansiseenschipvan
250.0* teen klassiek schip voorhetvervoervan ruweolieen zijn zelfs
tankers meteen capaciteitvan 5* .% tin de vaart.

Dergelijkereuzenschepen kunnen vanwegehun diepgang nooitvolbeladen
een Belgischehavenaanlopen en ditblijftook in detoekomstuitgesloten.
W elmoetde toegang totde haven van Antwerpen worden aangepastaan
de massagoedschepen voor droge lading zoals kolen en ertsen waarvoor

125tot150.% tdw eenredelijkeafmeting lijkt.Erzijn overigensaleen
hele reeksvan dergelijke schepen gebouwd en in bestelling op Belgische
werven inzonderheid voorde aanvoer van kolen en ertsen.
ln 1981 liepen 108 schepen met 1* .e tdw en meer de haven van Antwerpen aan.Hun gem iddelde tonnenmaat beliep 118.845.H et grootste
washetm .s.SirA lexanderGlen datop 21.5.1981aanliep en 162.465 tdw
meet.Degrootstediepgangvaneenschipbijaankomstwerd geboektdoor
hetm.s.OrientPioneermetruim 47 voetof 14,32 m diepgang.Ditschip

voerdeop 17.10.1981nietminderdan 98.576tkolen aan.Hetuiteindelijk
streven isspoedig de opvaartnaar Antwerpen mogelijk te maken voor
schepen meteen diepgangvan 48 voetin één tijen 50voetin tweetijen.

F.Suykens/Dehaven vanAntwerpeninEuropeesperspectief
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De schaalvergroting in de scheepvaart,die hetgevolg wasvan degroeiende goederenstromen.leidde op haarbeurttoteen enorme daling van de
transportkosten,die dan weer toteen verdere groeileidde.W anneer men

bijde huidige lage zeevrachten vaststelt dathettransportvan een ton
steenkolen vanuitdeVerenigde Staten nauwelijksmeerkostdan hettransportvan diezelfde ton steenkolen perbinnenschip vanuitAntwerpen naar

Luik,dan beseftmen meteen dathetbeeld datwijonsgevormd hebben
vandewereld in afstanden welergverschiltvan hetbeeld datmen krijgt
wanneermen rekening houdtmetdetransportkosten.Dan blijktdatin
feitedeoceanenzeersmalzijn en decontinenten enorm breed.Hettransportvan een personenwagen vanuitJapan naarW est-Europa (ca.20.000
km)metschepen dieeen capaciteithebben diegaattot6.250middelgrote
wagens,kost op ditogenblik,alle toeslagen inbegrepen,ca.19.%

BF.,

d.w.z.minderdan 10% van deuiteindelijkeverkoopprijsen minderdan
1BF.Perkm .Over de weg isdeprijsgemakkelijk 10BF.perkm en per
wagen.Ofom een anderaspecttenoemen:terwijlvroegerverseananas
een delicatesse wasdie men slechtsuitzonderlijk en bovendien alleen in
bejaaldeluxewinkelsin demiddenstad zag,isdezevruchtnu totop de
meestafgelegen wekelijkseopenbaremarktenin hetland tevinden.
/

W ordthetvolume te transporteren goederen zo groot.datm en erweke-

lijkseen gespecialiseerd schip meekan vullen,dan daaltdekostprijsvan
hetvervoerdermate datdiegoederen totonsnorm aalconsum ptiepatroon
gaan behoren.Nieuwe produkten komen dan ook op de markt,bekende

produktenkrijgenandereherkomsten,dewereldwordtsteedsmeeréénen
krijgthetkaraktervan 'aglobalmetropolis'(Herman Kahn).Hetgevolg
isdathetverkeerin de havenseen ongekende groeibeleeft.Hetsteeg van

21,5miljoentonteAntwerpenin 1950naarmeerdan80miljoenton inde
loopvan delaatstejaren.Ruimtelijkgroeidedehaven van Antwerpen op
de Rechterscheldeoever uit tot aan de Nederlandse grens en zelfs op de
Linkerscheldeoever werd een indrukwekkende aanvang gemaakt m et de
havenuitbreiding.

Structuurwijziging in de goederenbehandeling
W einigsectorenzijnzolangzo traditioneelgebleven alsdezeescheepvaart
en dehiermeeverwante havenactiviteit.De meeste zeeschepen dieonmid-

dellijknadetweedewereldoorlogwerdengebouwd verschillenin feiteniet
erg veelvan de zeeschepen die na de eerste wereldoorlog in de vaartwerden gebracht.De brug stond in hetmidden,deluikhoofden waren relatief

klein,erwarentatvantussendekken endemastenenlaadbom en herinner-
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den nog enigszinsaan de zeilvaart.Deze schepen waren m eestalvoor een
algemenelading bestemd,konden op diversevaargebieden worden ingezet
en werden aan klassieke stukgoedligplaatsen in zeehavens behandeld op
een arbeidsintensieve manier.

In hetbeginvan dejaren vijftigworden geleidelijk voorhefwagens(forklifttrucks)geïntroduceerd.Men beseft vrijvlug dat dittuig hetbeste
rendementhaaltbijhetgebruik van paletten en logischerwijze zou een
dergelijk paletgebruiktmoeten kunnen worden van bijdeverzending uit
de fabriek totbijdeuiteindelijke bestemmeling.Men moethiertoe eenheidsladingen vormen die hetbovendien mogelijk maken de maximum
capaciteitvan walkranen en/oflaadbomen tebenutten.Vroegerwasdeze
eenheidslading een zak.d.w.z.datwateen man kon dragen ;nu wordtze
hetm axim um datde kleinsteverkeersdragerin de transportketen kan vervoeren,d.w.z.devrachtwagen.De vrachtwagen gaathetbinnenlandsvervoersbeeld beheersen.ln de havensbegintm en zich afte vragen waarom
dievrachtwagen op de havenkadenog moetworden gelostom degoederen

eerstvakkundig in een magazijn en daarna aan boord van hetschip te
stapelen.W aarom de vrachtwagen nietmeteen aan boord van het schip
gereden? En alvlug gaatmen detrekker,hetmeestkostbare gedeeltevan
devrachtwagencombinatie,terplaatselaten en alleen de opleggerversche-

pen.Zo ontstaathetrqd-op/rijd-af-verkeer(roll-on/roll-ofg.Metdergelijkearbeidsbesparendetechnieken gaatechterophetschip veelruimteen
transportvermogen verloren.Spoedig kom tmen tothetbesluit.alleen nog
delaadkistvan devrachtwagen teverzenden.M eteen isdecontainergeboren, die zowat als het symbool van de moderne goederenbehandeling
geldt.
Symbool,wantwellichtnog een grotereinvloed op dehavenactiviteitgaat
uit van de specialisatie van het goederenverkeer.H et klassieke 'general
cargo'schip dataan een 'generalcargo'ligplaatsdemeestdiverseladingen

aanvoert,maaktgeleidelijk plaatsvoorcontainerschepen enerzijds,maar
vooralvoor gespecialiseerde schepen die diverse eenheidsladingen trans-

porteren zoalsb.v.schepen metwoudprodukten (forestproducts,d.w.z.
papier,papierpulp en hout),gespecialiseerdeschepen voorijzeren staal,
voor chem icaliën,voor kunstm eststoffen,voor cement,voor fruit,enz.
Hetinzetten van deze grotere schepen heefttotgevolg datde lading niet

steedsonmiddellijk uitdehaven kan worden afgevoerd,maardaarmoet
worden opgeslagen.Een lading woudprodukten van 25 of 50.000 t kan
niet meteen per vrachtwagen afgevoerd worden naar de klant: zoveel

vrachtwagenszijn nietopenkeledagen temobiliserenendeklant'
beschikt
nietovervoldoendestockagemogelijkheden.Eenladingvan 1* .000tko-
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1en kan nietin rechtstreekse overslag afgevoerd worden naar de elektrici-

teitscentrales:datzou hetlossen van hetdurezeeschip vertragen,erzijn
nietgenoegbinnenschepen tegelijkertijd beschikbaar,decentraleskunnen
dergelijkehoeveelheden nietmeteen lossen en stockeren.Dehaven krijgt
aldusopnieuw eenbelangrijkerola1sstockage-en distributiecentrum.Een
beetjezoalsin delate middeleeuwen.zou men kunnen zeggen,toen de
zeilschepen zeer onregelm atig de havens aandeden wanneer God en de
winden het toelieten. De discontinuïteit tussen wispelturige aanvoer en
regelmatige bevoorrading van de m arktm oest worden opgevangen door
de zeehavens.Nu m oeten dezeehavensdetechnische discontinuïteitover-

bruggen tussen demassaleaanvoerperzeeschip en degeleidelijkeafvoer
naargelang de behoeften van de klanten.

Degevolgen van deze structuurwijziging in degoederenbehandeling zijn
ingrijpend.Doordemechanisatiediemogelijk wordtdoordeuniformisatievan de ladingen,dieop haarbeurthetgevolg wasvan deschaalvergro-

tingvan deverkeersstromen,daaldede/ewerky/e//fagaanzienlijk.Terwijl
hetgoederenverkeerin de haven van Antwerpen van 1950 tot1980bijna
vervierdubbelde,daalde hetaantalerkende havenarbeidersin dezelfde periode van 13.273 in 1950 tot9.203 in 19803.
Drie tot viermaal zoveelgoederen worden thans behandeld m et minder

personeeldan destijds,hetgeen deenormetoenamevan deproduktiviteit
illustreert.
W elwerden dehavenssterk terreinbehoevend.tzn klassieke ligplaatsvoor

een stukgoedschip bedroeg,onmiddellijk nadetweedewereldoorlog,zelden meerdan 2ha(200 m x 100 m).Nu werd aan hetChurchilldokvoor
een containerligplaatsca.10 ha gereserveerd (250m x 400m terreindiepte).LangshetDelwaidedok werd zelfseen terreindieptevan 800 m in de
containerterminals voorzien,dat betekent 20 ha terrein voor één enkele

ligplaats.Eenzelfde evolutie stellen wij vastwat betreftde opslag van
m assagoederen of ook nog woudprodukten,auto's,enz.

Dehavenwordtooksteedsmeerkapitaalintensieh Deklassiekewalkranen
worden gaandeweg vervangen door uiterst snelle containerlaadbruggen.

Dezezijnin staat25tot30containersmeteeneenheidsgewichttot30ton
peruur te lossen of te laden.Ze vergen echter een investering van zowat

125miljoenBF.perstuk.Zeeschepen dievroegertweeofdriedagenin de
haven verbleven,doen dehaven nu slechtsvoorenkeleuren aan ;zetrachten bovendien stipt op een bepaald uur aan te komen en te vertrekken.

3 F.Suykens,Someconsiderationson PortProductivity,London,1978.
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M eteen ontstaateen spitsverkeerop derivieren aan de sluizen.De havens
worden gedwongen hun sluizencapaciteitte verhogen.

Verdwenen zijndeexotischegeuren dieopstegenuitdeluiken vanschepen
die losten nabij de wandelterrassen aan de Schelde.Verdwenen zijn de
honderden havenarbeidersdie somsgelijktijdig aan de behandeling van
bepaalde schepen werkten.Verdwenen isveelvan dehavenrom antiek.De
haven is een kapitaalintensieve industrie geworden.M achines dom ineren

hetgeheel.ZoalsK.Van Isackerhettreffend uitdruktein zijn boek Afscheid van de havenarbeider:'Hetlastdier dat de ''buildrager''was ver-

dween na deeerstewereldoorlog.Thansverdwijntook delosse havenarbeidervooralle werk.Detoekomstbehoortde mecanicien toe die geroepen isom mee te bouwen aan een nieuwe haven'4.

De industrialisatie van de zeehavens

Havenszijn plaatsen waarschepen worden gelostresp.geladen.Deoverslagfunctie is dus we1de m eest essentiële van een zeehaven.De aan- en

afvoervan goederen gaatook dikwijlsgepaard metaankoop eà verkoop,
zodatwijindezeehavensooksteedseen belangrijkehandelsfunctieterugvinden.M aardemeestingrijpendeontwikkelingdiedeW esteuropesezeehavensheeftgekenmerktsedert het einde van de tweede wereldoorlog is
wellichthettoenemend belang van deindustriële functie.Volgensdeklas-

siekeDuitseeconoom A.W ebersheeftdezwarenijverheiddeneigingzich
bijvoorkeurtevestigen in debuurtvan plaatsen waargrondstoffen worden gevonden,vooralgrondstoffendiebijverwerkinghun gewichtverliezen.Zotreffen wijinW est-Europa eenindustriëleconcentratieaan in de
buurtvan desteenkoolmijnen,zoalsb.v.in BelgiëLuik en Henegouwen,
in Duitsland hetRuhrgebied,in Frankrijk hetnoorden en Lotharingen,
enz.NaarmateechterW est-Europaarmerwordtaan grondstoffen en deze
goedkpo
an overzeeaangevoerd kunnen worden,zijn hetdezeehavens
t pv
diedevindplaatsenvan grondstoffenworden.Kolen,ertsen.oliezijndaar

hetgoedkoopstteverkrijgen en ditvanuitdemeestdiverseproduktiegebieden.

Ditleiddeertoedatdenijverheid naardezeetrok.Datwerdnoggestimuleerd doorde groeiendeEuropeseeenheidsmarktdie aanleiding gaftottal

4 Prof.Dr.K.VanIsacker.Afscheid van deHavenarbeider1944-1966,Antwerpen,1967.
5 W eber,Ueberden StandortderIndustrien,Tiibingen,1922.
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van nieuweindustriëleinitiatieven van diverse multinationaleondernem in-

gen.Vooraldezeehavensin debuurtvan belangrijkeagglomeratieshebben in Noordwest-Europavan dezeontwikkeling geprofiteerd.W ehoeven

slechtstedenkenaan destaalbedrijven inIlmuiden,Gent,Duinkerken en
Marseille ofaan de petrochemischenijverheid in Rotterdam en Antwerpen.De zeehavenswaren bovendien geschikte vestigingsplaatsen voor de

exportgerichteassemblagebedrijven o.m.van deautomobielnijverheid.In
enkelejaren tijd bereikte detotale oppervlaktevan de industrieën in de
haven van Antwerpen meerdan 3.e ha en ca.30.* 0 bijkomende arbeidsplaatsenwerden gecreëerd,terwijldeinvesteringenmeerdan 150miljardBF.bedroegen.Hetfeitdatdezeindustrieënten noorden vandestad
gevestigdwerden,bood aanzienlijkevoordelen op hetvlakvan milieuhygiënevanwegedeoverwegend zuid/zuidwestelijkewinden,maarhad ook
totgevolg datdeinwonervan Antwerpen,diegemakkelijk zijn weg verliestin de haven,zich nauwelijksrealiseertwatdaarallemaalin enkele
tientallen jaren totstand isgekomen.Deeconomischestructuurvan een
regio a1sAntwerpen wordtop ditogenblik bepaald door de havenindus-

trie,die dan weereen grote invloed had op de tertiaire sector (vervoer,
financies,enz.).
M en kan zich uiteraard vragen stellen overde toekom stvan deze zeehavenindustrie,gezien detoenemende neigingvan somm ige grondstoffenverwerkende industrieën om zich te vestigen in de buurtvan de grondstoffen
zelfin de ontwikkelingslanden.Afgezien van het feit datdeze ontwikkeling welietstrager'verlooptdanoorspronkeli
jkgedachtvanwegedehogere bouwkosten,de lagere afzetmogeli
jkheden en deaanzienlijkeexploita-

tiemoeilijkhedenvan demodernegrondstofverwerkendenijverheden inde
ontwikkelingslanden,ligthettochindelijnvandeverwachtingen datook
in de toekomstde zeehavens gunstige vestigingsplaatsen zullen blijven
voordezenijverheden diehalfafgewerkteprodukten ofbasisschemicaliën
zullenaanvoeren vanoverzee.Deaard van descheikundigenijverheid zal
in detoekomstongetwijfeld verschillen van degenediewijthanskennen.
De

dalende

belangstelling

voor

de

zeehavengebieden

als

industrievestigingsplaatsisecàterniettypisch voordezezones.Zeisveelal
het gevolg van een algemene vertrouwenscrisis in de economische toe-

komstdiedelaatstejaren ook hetaantalnieuweindustriëleinitiatieven
buiten dezeehavensaanzienlijk heeftdoen dalen.
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H et doorvoerverkeer
svanneer naen de zaken uiterm ate vereenvoudigt,kan men stellen datde

haven van Antwerpen haar historische groeitijdens de vorige eeuw in
grote m ate danktaan de sterke exportgerichtheid van België.Vöör 1914

betrofdatvooraldeW aalsezwareindustrie.Langetijd washetvoorde
BLEU bestemde ofhieruitherkomstigeverkeerde basisvan dehavenacti-

viteit die talvan regelmatige scheepvaartlijnen aantrok en deze laatste
hebben hetdoorvoerverkeerin grote mate bdnvloed.In 1970 bedroeg het
aandeel van het doorvoerverkeer van en naar de naburige landen, in

hoofdzaak Duitsland,Frankrijk, Nederland, Zwitserland, minder dan
20% vanhettotalegoederenverkeerin dehaven vanAntwerpen (18,8%).
Thans is het gestegen tot meer dan 40ç:. Voor het stukgoedverkeer,
d.w.z.voor hoogwaardige en arbeidsintensieve lading,bedraagthet aandeelvan hetdoorvoerverkeer zelfsmeer dan 60 % .

Nergenskomtdezestructuurwijzigingzoduidelijktotuitingalsb.v.inhet
typisch verkeervan ijzer-en staalprodukten waarin 1950-1960-1970 de
nationaleuitvoervan de BLEU aanzienlijk belangrijkerwasdan de uitgaandedoorvoer,herkomstigvanDuitslandenFrankrijk.Op ditogenblik
neemtechter het transitverkeer 2/3 van de afgevoerdeijzer-en staalprodûktenvoorzijn rekening,terwijldenationaleexportdie in deloop der
jaren stagneerdeslechtsvoor1/3verantwoordelijk is.Voortrafieken zoals hout,cellulose en papieris 3/4 van de ingevoerde lading inkomende

doorvoer,terwijlslechts1/4voordeBLEU bestemd is.Bijdeinvoervan
fruitdomineerteveneensde inkom ende doorvoerdie tweem aalzo belang-

rijk isa1sdenationaleinvoer.
Antwerpen vervultop ditogenblik steedsmeereen Europesefunctieen dit

in ruime zin.W ijkennen immersde aanzienlijke hoeveelheden Amerikaansgraan die te Antwerpen worden overgeladen in kleinere schepen en

bestemd zijn voordeSovjet-unie,ofZuidafrikaanseen Australischekolen die in Antwerpen worden overgeslagen naar Groot-Brittannië. D eze
doorvoerfunctie iseen illustratievan hetfeitdatde haven van Antwerpen

haarconcurrentievermogenmededank zijdetoenemendeEuropeseintegratie aanzienlijk heeftkunnen verbeteren.De gunstigegeografischeliggingendehogeproduktiviteitvandearbeidskrachten spelen hierbijongetwijfeld een rol.HetDuitsetransitverkeerstaatop deeersteplaatsniettegenstaande de steun die de Duitse havens genieten van de 'Seehafenausnahm etarife'voorhetverkeerperspoor.HetFranse verkeerkomtop de

tweede plaats en bekend zijn de inspanningen die op dit ogenblik in
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Frankrijkgeleverdwordenom deze'traficsdétournés'terugnaardeFranse havens te brengen.

Hettransitverkeerisongetwijfeldzeerbelangrijkén voordetewerkstelling
én voor de basis die deze verschaftaan de algem ene haveneconomie.Nederlandse studies hebben het zeer grote sociaal-econom ische belang van

hetdoorvoerverkeerzeerduidelijk bewezen6.
De inspanningen die echtervoor hetbehoud van deze doorvoertrafieken

vereistzijn blijvenzeergroot.Ook hiergeldtwatPierredeMarbeufreeds
zei:
CeluiquicraintIes eaux qu'iIdemeure au rivage,

CeluiquicraintIesmaux qu'on souffrepouraimer,
Qu'ilnelaissepas# I'amourenflammer,
Ettousdeux iIsserontsanshasard denaufrage.
6 Commissie Zeehavenoverleg,De doorvoer via de Nederlandse zeehavensen

demaatschappelvkebetekeni
sdaarvan,'s-Gravenhage,1980.
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V an achter naar voren citeren

Een Iiterairverschijnseldoor de eeuwen
heen
Panc Beentjens
Toen ik tervoorbereiding op mijn dissertatielonderzoek verrichtte naar
dewijzewaarop JesusSirach -eenjoodsauteuruithetbegin van de ze
eeuw véérChr.2-in zijn zgn.W ijsheidsgeschriftgebruik maaktvan de
Hebreeuwsebijbelvan zijn dagen,ontdekteik bijtoevaleen heelmerkwaardigewijzevan citeren,diebijmijnwetentotnutoenoch indebijbeIuitleg,noch in deliteratuurwetenschap ooitisbeschreven en gesystematiseerd.

Aangezien hetdoormijontdekteliteraire verschijnselnietalleen in het
Oudeen in hetNieuweTestament,maaréök in deNederlandse literatuur

voorkomt,wilikdezenieuwestijlfiguurbijU introduceren.Daarbijkoesteriktevensdestillehoop datsommigen van U hetverschijnselweleens
tegen zijn gekomen in teksten dieik nietken en datU mijdaarvan op de
hoogte wiltstellen.

V erslag van een ontdekking
In hoofdstuk 46 van hetgeschrift Jesus Sirach stuitte ik op ietsvreem ds.

Terwijlde gehele passage over de profeetSamuël(Sirach 46:13-20)is
gesteld in de derde persoon enkelvoud (hij ...hij ...),staatin vers 19
opeens een regeltekstopgevoerd,waardeze rechter en priester sprekend
1P.C.Beentjes,JesusSirachenTenach,eenonderzoeknaareneenclassificatie
van parallellen,metbijzondereaandachtvoorhunfunctiein Sirach45:6-26(mit

einerZusammenfassun!indeutscherSprache),Nieuwegein,1981,XlX + 218pp.
Hetproefschriftisnietlndehandel,maarkanbesteldwordenbijdeauteur@ 25,excl.porto).
2 Vroegervoornamelijk bekend onderdeLatijnsenaam Ecclesiasticus(Ecc1.).
Voorderoomskatholieken maakthetboekvan JesusSirach deeluitvanhetOude

Testament('deutero-canoniek'),voordeprotestantenechterniet('aprocrief').
In dejaren 1896-19* heeftmen in Cairo deverloren gewaandeoriginele Hebreeuwse tekstvan hetgeschriftin een viertalmiddeleeuwse versiesteruggevonden.In 1963 isin M asada een Sirachrolgevonden diegedateerd wordttussen het

jaar1* en hetjaar75vöörChr.

P.Beentjes/Flaachternaarvorenciteren.EenIiterairverschl
jnseldoorde 7l5
eeuwen heen

in deeerstepersoon enkelvoud verschijntenuitroept:'Geld en schoenen.
van wie heb ik ze aangenomen ?'.
Dezeuitspraak gaatterugop hetoudtestamentisch verhaaldattevinden is

in ISamuël12.Erisechteréén belangrijk verschil:de volgordevan de
zinshelften is preciesomgedraaid.
W anneerwein de Hebreeuwsetekstvan lSamuël12:3één letterverande-

ren ('ik heb dichtgedaan'wordtdan:'schoenen'),dan lezen weer:'Van
wieheb ik aangenomen geld en schoenen',een tekstweergavediebevestigd
wordtdoor de Griekse vertaling.
W anneerwe ISamuël12 :3 en Sirach 46:19 onderelkaarafdrukken.dan
ontdekken we een heelinteressant patroon :

'Van wieheb ik aangenomen geld en schoenen'? (1Samuël)
'Geld en schoenen,van wieheb ik zeaangenomen'? (Sirach)

BijhetovernemenvandepassageuitISamuël12:3heeftJesusSirachdus
devolgordevandebestanddelenin dezinomgekeerd.Totmijnnietgeringeverbazingbleek diteenIiterairprocédétezijn,datvéélvakervoorkomt
en zeker nietalleen in hetOude Testam ent.

Dezestijlfiguuristotnu toeklaarblijkelijkontsnaptaan deaandachtvan
literatuuronderzoekers en gaatdaarom dustotop heden naamloosdoor

hetleven.De term omkering? lijktmijnog de beste omschrijving voor
hetgeenhieraandehand is.Vaneen bestaandeformulering(bijvoorbeeld
een zin,een vaststaande uitdrukking,een zeldzamewoordencombinatie)
keerteen auteur de volgorde om en bereiktdoorditafwl
jkendpatroon
een momentvan extraaandachtbijdelezerofhoorder,die-vertrouwd
alsdeze ismetdetraditionelevolgorde-beide teksten onmiddellijk met
elkaar in verband zalbrengen.

Voorbeelden van de 'om kering'in het Oude Testam ent
W anneerheterom gaatde omkering te illustreren aan de hand van tekstparen in hetOudeTestament,dan vormteen tweetalvoorbeelden uithet

geschriftvan deprofeetEzechiël(6eeeuw v.Chr.)een goedekennismakingmetditnieuweliteraireverschijnsel.DemeesteBijbelcommentatoren
merken doorgaanswélop datEz.9:9 een sterkegelqkenisvertoontmet
Ez.8:12,maar dater sprake isvan een omkering vindtmen nergensin
hun erudiete studiesuiteengezet.ln vertaling luiden deze teksten :
3 In eenEngelstaligartikelvoorvakgenotenheb ik destijlfi
guurgekarakteri-

seerd als'inversive quotation'.

7l6
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Ezechiël8:12

Wantzezegjen:

'De H EER zlethet niet;
de HEER heefthet land verlaten'.

Ezechiël9:9
W antze hebben gezegd :
'De HEER heeft het land verlaten ;
de HEER ziethet niet'.

Juist omdat in Ezechiël9 :9 het inleidende verbum dicendi in het He-

breeuwsin devoltooid tegenwoordigetijd staat('Zehebben gezegd'l4,is
ergeentwijfelovermogelijkdathiermetbehulp van een omkeringelders
geuite woorden (namelijk in Ezechiël8:12)worden hernomen.Ook de
contextmaaktduidelijk datereen relatiebestaattussen beidepassages.
Ezechiël8verwoordtnamelijkdeaanklachttegen hetvolk,gevolgd door
Ezechiël9 datdevoltrekking van destrafbeschrijft.

Verderop in hetboekEzechiël,namelijk in Ez.34:27,treffen weeen
beschrijvingaan vanvoorspoed en welvaart.Zoletterlijkmogelijkuit
het Hebreeuws vertaald luidtditvers:

(a) 'Hetgeboomtevan hetveld zalzijn vruchten geven
(b) en hetland zalzijn opbrengstgeven'.
Dezelfdebeeldspraak vinden we in heelhetOude Testamentnog éénmaal
geformuleerd,en welin Leviticus26 :4,waareveneenszegen en voorspoed
in hetvooruitzichtwordtgesteld ;m .a.w.ook hierisdecontextidentieks:

(b) 'Hetland zalzijn opbrengstgeven
(a) en hetgeboomtevan hetveld zalzijn vruchten geven'.
Leviticus26 bevattrouwensnög een heelm erkwaardige om kering,en

welin vers42.Hierwordtnamelijk deoverbekendeopsommingvan
dedriezgn.'aartsvaders'(Abraham,Isaak en Jakob)in omgekeerde
volgorde naarvoren gebracht,de enige maalin héélhetOude en het
Nieuwe Testamentdatditgebeurt:

'lk za1gedenken Mijn verbond metJakob
en ook Mijn verbond metIsaëk
en ook Mijn verbond metAbraham zallk gedenken'.

4. A1slaatste voorbeeld uithet Oude Testament wilik wijzen op de
4 Hetisopvallend hoeweinigBijbelvertalingen in Ezechiël9:12eenvoltooid
tegenwoordigetijd bevatten!

5 Men lette voortsop de sterke overeenkomst in vocabulaire tussen Ezechiël
34:25-30 en Leviticus26:3-13.

P.Beentjes/Flaachternaarvorenciteren.EenIiterairverschqnseldoorde
eeuwen heen

dubbeleomkering dieweaantreffen bijtweezgn.'kleineprofeten':
Haggaïen Zacharja (optredend omstreekshetjaar520 v.Chr.).
Bijbelgeleerden zijn unaniem van oordeeldatde beelden die in Zacharja 8:12worden gebruiktontleend zijn aan Haggaï1:10.
De betreffende passagesluiden in vertaling:
Haggaï 1:10

(a) 'De hemelheeftU dedauw onthouden
(b) en de aarde heefthaaropbrengstonthouden'.

Zacharja 8:12
(b) 'Deaardeza1haaropbrengstgeven
(a) en de hemelzalzijn dauw geven'.

Bijeen loutere omkeringvan versregels(a-b wordtb-a)ishetnietgebleven.Ook watinhoud betreftheeftereen interessanteommekeerplaatsge-

vonden:de negatieve formulering van Haggaï(tweemaalhetwerkwoord
'onthouden')wordtin decontextvan Zacharja oppositievewijzehernomen (tweemaalhetwerkwoord 'geven')!
Voorbeelden van een 'omkering'in het Nieuwe Testament
Ook in hetNieuwe Testamentvinden we een aantalpassages waarin op

heelduidelijke wijzegebruik wordtgemaaktvan de stijlfiguurdie door
mij'omkering'isgedoopt.
1.Paulus
W etreffen hetliteraireprocédévan deom kering opvallend vaak aan in de
Briefvan de apostelPaulus aan de Romeinen.Datism etnam e hetgeval
in de hoofdstukken 9-11 van deze brief,op plaatsen waar de apostelciteertuithetOude Testament6.
Romeinen 10 :20-21

(a) 'Ik ben gevonden
doorwie mijnietzochten;
6 Paulus -en ook deandere auteursvan hetNieuweTestament-citeren niet
volgensdeHebreeuwsetekstvan hetOudeTestament,maarmaken gebruikvan de

Gri
eksevertaling,dezgn.Septuaginta (LXX),diegrotendeelsin de2e eeuw vöör
Chr.totstand isgekomen.
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(b) ikheb mijvertoond
aan wienietnaarmijvroegen.
(c) Heeldedag
(d) hebikmijnhanden uitgestrekt
(e) naareen ongehoorzaam en tegensprekend volk'.

Doordeinleidingsformule 'En Jesajawaagthettezeggen'dieonmiddellijkaandezewoorden voorafgaat,kanergeenenkeletwijfeloverbestaan
datPaulusinderdaad gebruik maaktvan een bestaande (en bijzijn publiek bekende!) passage uit het Oude Testament. Het betreft Jesaja
65:12,waarte lezen staat:

'Ik heb mijvertoond
aan wie mijnietzochten;
(a) ik ben gevonden
doorwienietnaarmijvroegen.
@@@

(d) lkhebmijn handenuitgestrekt
(c) heeldedag
(e) naareen ongehoorzaam en tegensprekend volk'.

Ietssoortgelijksishetgevalin Romeinen 11:3,waareen passage uithet
Oude Testam entdoor Paulus wordtingelei
d meteen duidelijk retorische
opmerking (vers2):'Jullieweten toch watdeSchriftzegtin hetverhaal
van Elia,hoehijIsraëlaanklaagtbijGod'.Dan volgtin Romeinen 11:3
hetcitaatuithetOude Testam ent:
(a) 'Heer,uw profeten hebben ze gedood;

(b) Uw altaren hebben zijomvergeworpen;
(c) Ik alleen ben overgebleven,
maarook mijstaan zenaarhetleven'.

VergelijktmenechterdezetekstuitdeRomeinenbriefmetdeoorspronkelijke oudtestamentische vindplaatsin 1Koningen 19:10,dan blijktdat
Paulus wederom de volgorde van de zinsdelen binnen hetparallelism us
membrorum heeftom gekeerd.Detekstvan 1Koningen 19:10 luidtnam e-

lijk:
(b) 'Uw altaren hebben ze omvergeworpen;
(a) uw profeten hebben zijgedood methetzwaard;
(c) Ik alleen ben overgebleven,
maarook mijstaan zenaarhetleven'.
7 OokRomeinen9:25bevatmijnsinzienseen omkering,namelijkvan Hosea
2:25;ziemijndissertatie,p.91.
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Bijbelgeleerden die de omkeringen in Romeinen 10:20-21en Romeinen
11:3opmerken (en datdoen ze lang nietallemaal!)construeren dan onmiddellijkeen theologischeoplossingvoorditverschijnsel.Paulusheeftzo luidthunbetoogingrotelijnen -bijhetciterenvanzinnenofzinsdelen
uithetOudeTestam entdevolgordeervan omgekeerd,om datdeapostelin

Romeinen 9-11ingrijpende wijzigingen doorvoertin hetdenken overde
kwestie wie tothetuitverkoren volk behoren8.
Paulusbeweertnietsm inderdan datvoortaan ook de christen deelheeft
aan het heildatvanoudsaan Israëlwerd toebedeeld.Erisdusduideli
jk

sprakevan diep insnijdendeveranderingen in detheologievan de uitverkiezing.Immers,Paulusbeweertdatook heidenen (namelijk christenen)
delen in debeloften van hetvolk Israël.Om ditnu overte brengen zou de

apostelPaulus-zobewereneen aantalBijbelgeleerden -deoudtestamentischeteksten op een afwl
jkende manierhebben geciteerd.
W anneer het procédé van de omkering alléén in Romeinen 9-11 voor-

kwam,zoudendezegeleerden gelijkhebben.Dezestijlfiguurkomtechter
öök in andere brieven van Paulusvoor,waardenadruk op andere them atieken ligt.

Zo citeertdeapostelin2Korinthiërs6:17eenpassageuithetboek Jesaja.
2 Korinthiërs 6:17

(a) 'Trektweg uithun midden
en houdt U ver

(b) en raaktnietsaan watonrein is'.
Jesaja 52:11
(b) 'Raaktnietsaan watonrein is;
(a) trektweg uithaarmidden,
houdtU ver'.

Degenen die de om keringen in Rom einen 9-11 op theologische gronden

trachtenteverklaren,slaan-naarhetmijvoorkomt-eenelementairestap
over.Namelijk datPaulusgebruik maaktvan een kennelijk geaccepteerd
Iiterairprocédé:de om kering.
Doordezeliterairetechniek metnametoetepassen binnen dezéérbelang-

rijke uitweiding van Romeinen 9-11beschikthijovereen extra retorisch
8 InRomeinen9-11behandeltPaulushettheologischzéérbelangrijkeprobleem
vanderelatietussenIsraëlendevolken('heidenen').Dezehoofdstukkenspelenin
hetcalvinismeeengroterolenzijnvoorhetgesprektussenjodenenchristenenvan
vitaalbelang.
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middelom de ingrijpende boodschap die hijverkondigde kracht bij te
zetten.M etandere woorden :de omkeringen in Romeinen 9-11 construeren nietdetheologischeinhoud van debetreffendecitaten,maaraccentue-

ren dezeop beeldendewijzeg.
M arcus

Ronduitintrigerend ishettekstenpaarwaarm ee ik deze paragraafoverde

omkeringin hetNieuweTestamentwilbesluiten.Hetbetreftde'gelijkenis
van de misdadige wijnbouwers'in de versie van de evangelist Marcus
(Marcus12:1-9).
Demeningen vandeBijbelgeleerden zijnnogalverdeeld wanneerdekwestieaan deordewordtgesteld ofM arcusbijzijn beschrijvingvan dewijngaard isbdnvloed doorhetberoemdeliedvandewijngaardin Jesaja510.
W anneermenbeidecomposities(maarvooralMarcus12:1en Jesaja5:2)
metelkaarvergelijkt,wordteenpatroon zichtbaardattotmijn stomme
verbazingnog doorniemand ooitisopgemerkt,terwijldeliteratuurover
dezegelijkenistoch bijnaeen bibliotheek zou kunnnen vullenll.
ln M arcus12:1isnamelijk sprakevan een nagenoeg consequenteomkeringvan detekstuitJesaja 5:2.
Jesaja 5:2

(a) 'Eenomheiningplaatstehijrondom ;
(b) hijplantte een wijnstok (ampelos);
(c) hijbouwdeeen toren;
(d) een perskuip groefhijuit-'
M arcus 12 :1

(b) 'Eenwijngaard fampeloon)plantteàij;
(a) hijplaatsterondom een omheining;
(d) hijgroefuiteen perskuip;
(c) hijbouwdeeen toren.'

9 DatPaulusinzijnBriefaandeRomeinenovervloediggebruikmaaktvande
mogelijkhedenen dewettenvanderetoriek,wordtopboeiendewijzebeschreven
doorGijsBouwman,Paulusaan deRomeinen,een retorischeanalysevanRom.
1-8.CahiersvoorIevensverdieping nr.32,Averbode,1980.
10 Ook hierbetrefthetnietdeHebreeuwsetekstvanhetOudeTestament,maar
de Griekse vertaling.

11 Vooreeneersteoriëntatiezijverwezennaar:P.J.Farla,Jezus'oordeelover
Israël
,Kampen,1978,pp.167-212(voetnoten pp.434-461).
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Zo heeftM arcusdezinsdelen uitJesaja 5:2 ten opzichtevan elkaarvan
plaatslaten verwisselen;devolgordea-b-c-d-van Jesaja5:2isin M arcus
12:1geworden totb-a-d-c.Daarbijishetechternietgebleven,wantook
de volgorde van de woorden heefteen verandering ondergaan.

Metuitzonderingvan regelc,waarmeedeomkeringwordtafgesloten (!),
heeftMarcussteedsdevolgordevan hetwerkwoord en hetlijdend voorwerp veranderd ten opzichtevan de tekstin Jesaja 5:2.
Een schem atische weergave van de opbouw van beide teksten laat dat

patroon zeerduidelijkzien:
Jesaja 5:2

M arcus12:1

a -1-2
b -1-2
c-1-2
d -1-2

b -2 -1
a -2 -1
d -2 -1
c-1-2

Dateen dergelijkecompositievan Marcusop loutertoevalzou berusten,
iserg onwaarschijnlijk.Een vergelijking methetparallelverhaalin het
evangelie van M attheûslaat zien datM atth.21:33 voor de volgorde van
de zinsdelen op M arcus 12 :1 teruggaat,maardat M attheûsde volgorde

van de woorden binnen elk zinsdeelzoveelmogelijk metJesaja 5:2 in
harm onieheeftgebracht.M etandere woorden:M arcusheeftietsextra's

in zijn gelijkenisveranderd om deaandachtvan zijn lezerste scherpen!
En wie na ditalles nog mochttwijfelen ofM arcusinderdaad Jesaja 5
heeftgebruikt,zijnog gewezen op desterkeovereenkomstdie men kan
waarnemen tussen M arcus 12:9 ('W at zal de Heer van de wijngaard
doen?')en deopmerking in Jesaja 5:5 ('watik metmijn wijngaard zal
doen').
Voorbeelden van een 'om kering'in de Nederlandse
Iiteratuur

Toen mijn interesseeenmaalgewektwasvoorhettotnogtoeonbekende
literaire patroon van de omkering,ben ik deze stijlfiguur-meestalbij
toeval-een aantalm alen tegengekomen in de Nederlandse.literatuur.
1. M iddelnederlandse literatuur

H etdierdicht Van den FoJReinaerde wordtalgemeen beschouwd alseen
der hoogtepunten van de M iddelnederlandse literatuur.In regel 689-691
ervan staatte lezen :
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'W atraeddiBrunen tedoene?
Dathiwas sterc ende coene
Salhem nietghehelpen m oghen'.

In A lexanders Gheesten, een klassieke ridderroman van de hand van Ja-

cob van Maerlant(ca.1230-13* ),komteen tweetalregelsvoordieeen
opvallendegelijkenisvertoontmethetbovenstaandeen,hetgeen zeerintrigeert,in omgekeerde volgorde staat opgenomen :
'A1is Darissterc ende coene
W at raedihem nochtan te doene?'

(11,395-396).
Aangezien een enigermate betrouwbare datering van de Reinaerde niet

mogelijk blijkt-doorgaansvindtmen slechtsaanduidingen a1s:'uitde
12eof13eeeuw'-moetin ditgevaldevraag wievan wieal ankelijk is
geweestonbeantwoord blijvenlz.
2.Frededk van Eeden

In hetjaar1902 verschijntteGroningen een bundeltjegedichten,getiteld
'
Boterbloempjesofliederen op hetgebied van kolonisatie naarBussum,
Blarikum,Lunteren en watdiesmeerzij,doorJantjeParadijsCorneliszoon.Maatschappijredder',meteen Inleiding doorL.M .Hermans,die
naarhetoordeelvan G.Kalffl3 a1s de schrijver van hetgehele boekje
moetworden beschouwd.Ditbundeltje'infameversjes,even minderwaardigvan gezindheid alstechniek'l4isduidelijkeen.parodieop eenin 1885
te Amsterdam verschenen dichtbundel met een al even lange naam :

'Grassprietjesofliederen op hetgebied van deugd,godsvruchten vaderland,doorCornelisParadijs,oud-makelaaringranen'.CornelisParadijs
is niemand minderdan Frederik van Eeden (1860-1932),dievanuithet
realisme van deTachtigerseen parodieleverde op hetwerk van metname
Tollens en Ten Kate.

CornelisParadijsbegintde'Inleiding'van Grassprietjesmetdewoorden:

12 Zievoordeproblematiek metname:P.H.Schröder,ParodieënindeNeder-

landseIetterkunde(Dissertatie),Amsterdam,1932,pp.124-132.

13 G.Kalff,Frederik van Eeden.Psychologie van den Tachti
ger,Groningen,
1927.
14 G.Kalff,J.w.,195.
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'Mijn poëzie steltzich ten doel,
Mijzelven teverlichten,

JantjeParadijs,Corneliszoon heft,eveneensin de 'Inleiding',opdevolgendewijzeaan:
'Ten doelsteltzich mijn poëzie,
Mijzelven tevertreden,
@** *

W ordtde veranderde woordvolgorde bij Jantje Paradijs,Corneliszoon
louteren alleen vereistdoorheteindrijm in de derdeen vierdeversregel
('anarchie'resp.'kleeden')ofstotenwehierop die oude maniervan 'citeren'die in de twee voorafgaande paragrafen summieris beschreven ?
Een antwoord op deze vraag is voorlopig niet te geven.Eerstm oet.zo

dunktme,worden onderzochtofde stijlfiguurvan de 'omkering'in de
Nederlandse letterkunde een rol heeft gespeeld of nog speelt. Voor de
Hebreeuwse literatuur van hetOude Testament,de Griekse teksten van

hetNieuweTestamenten voordevroeg-christelijkeletterkundezijn door
mijinmiddelsvoldoende voorbeelden verzameld om te kunnen spreken
van een ingeburgerd literairprocédéls.
3. W illem Frederik Hermans

Alslaatste voorbeeld van een 'omkering'in de Nederlandseliteratuurwil

ik wijzen op een hedendaagsgeschrift.
Van de 32 artikelen dieW .F.Hermansin dejaren 1962-1979 in diverse
Nederlandsekrantenen tijdschriftenheeftgepubliceerd,verscheenin 1979
een verzamelbundelonderdetitelH outen Ieeuwen en leeuwen van goud.b6

Dezetitel,diealszodanignietsbijzondersmeedeelt,krijgteenverrassende
betekenisen een onverwachtebelichting,wanneerop bladzijde5van dit
boek als motto twee regels staan afgedrukt uiteen beroem d gedichtvan

15 Van prof.dr.OthmarKeel,verbonden aan het 'InstitutBiblique'van de

universiteitvan Fribourg (Zwitserland)en hoofdredacteur van de monografiereeksBibli
scheBeitröge,ontving ik daagsna mijn promotiehetberichtdatde
omkeringalsliterairverschi
jnselzalwordenopgenomenin devolgendeeditievan:
W.Buhlmann-K.Scherer,Stiyi
gurenderBibel(BiblischeBeitrëge10),Einsiedeln,Stuttgart,Klosterneuburg.
16 W .F.Hermans,Houten Ieeuwen en Ieeuwen van goud,Amsterdam ,1979.
Hetboek houdt zich nogal sterk bezig met 'de al raak van de taboes'die in
genoemde periode plaatsgreep.
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De Schoolmeesterl;:
'Gouden leeuwen en leeuwen van hout,
M itsgaders de H ollandse,worden heeloud ;18

W .F.Hermansgebruiktde bestanddelen uiteen reedsbestaande(én bekende)formulering.maarheeftde volgorde ervan omgekeerd.zodater
enerzijdseennieuweliterairecreatieontstaat,maaranderzijdshetverw#zend karakternaarde'oorspronkelijke'plaats-in ditgevalduidelijkbevestigd dooropnamevan debetreffendedichtregelsvan DeSchoolmeester

in hetmotto -onmiskenbaargehandhaafd blijft.
Ik hoop en verwachtdatdeNederlandseletterkundein de komendetijd
blootgesteld zalworden aan een diepgaand onderzoek naardie intrigeren-

destijlfiguur,dieik uitverlegenheid 'omkering'heb gedoopt.
17 Deregelszijnontleendaandevoorlaatstestrofevanhetgedicht'DeLeeuw',
datdeeluitmaaktvandeafdeling'Natuurlijkehistorievoordejeugd'inDeGedichten vandenSchoolmeester,uitgegeven doorMr.L.van Lennep,Amsterdam,
1872.

18 Hetverbaastmijoverigens,datW .F.HermanshetwoordHollandlr'eniet
in zijn oorspronkelijke schri
jfwijzeheeftovergenomen uithetgedichtvan De
Schoolmeester.
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DeeersteIijnen vandeTao-Te-king,hetbasiswerk vanhettaoïsme,weerklinken sinds twintig eeuwen in hetChinese geweten,eraan herinnerend

dateraan genezijdevan watmen ziet,noemtofhoorteenwerkelijkheid
bestaat:deAbsoluteW erkelijkheid.Dezewerkelijkheid kunnen wijvanuitonzevoorbijgaandeaard noch voorstellen noch vatten wantze is de
duurzaamheid zelf.Lao Ze aan wie de Tao-Te-king wordttoegeschreven
(infeiteisheteencom pilatiediedateertvan heteindevan devierdeofhet

beginvan dederdeeeuw véérChristus)noemtzedeW eg(Tao),deW eg

van altijd,de W eg die nietverandert,de eeuwige W eg.Deze W eg,de
Absolute W eg,isabsoluutin zichzelf en absoluutin hethartder dingen.
W eg die men niet onderwoorden kan brengen,want:'weg die men uit-

spreekt/isnietdeW eg,/ naam diemen noem t/isnietdeNaam !(TaoTe-king:hoofdstuk I).

DeTao-Te-kingiszekerdevruchtvaneenlangefilosofischeengeestelijke
beschouwing...zijn ongeveer5.e woordtekensverspreid over81hoofdstukken zijn veelvuldig vertaaldlen hebben talloze commentaren uitgelokt.
Thans begint hettaoïsm e in het W esten kringen te fascineren die ofwel

willenontsnappenaan dedwingendegreep van demodernemaatschappij
om een vrijheid terug tevinden dienauwerbijdenatuuraansluit,ofwel
nieuwe geestelijke wegen uithetOosten willen ontdekken en aftasten.
Daarom ishetbelangrijk datwijdoordituitgestrektewoud van hetwijsgerigeen religieuzetaoïsme banen proberen te trekken die hetmogelijk
m aken ons te oriënterenz.

Dezelfdenaam 'taoïsme'dekttweeverschillendeladingen.Erishetwijs-

1DevertalingvanTao-Te-kingismoeilijkendelicaat.Hetboekisgeschreven
in een compacte literaire stijlen zonderleestekens.De Chinese woordtekens
kunnen verschillende betekenissen hebben.Je moetduseen verantwoorde keuze
maken.Vertaling kan daardoorsomsinterpretatie worden.Degrotetrekken van

devertalingen stemmen we1overeen,maar er zijn verschillen van nuances.

2 YvesRaguin,Les voies spirituelles du taoiàme.De voornaamste inspiratie-

bronvoordezebi
jdragezi
jnde16lessenvanYvesRaguins.j.,Riccilnstitutefor
ChineseStudies,Taipei,Taiwan.
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gerig taoïsme van de grote m eesters Lao Ze en Zhuang Ze,dattotstand
kwam vanafde zesdetotin de derdeeeuw vöörChr.,gedurendedeperioden die in de Chinese geschiedenis bekend staan als de perioden van de
'lenten en herfsten'en de 'oorlogvoerende staten'.En er is hetreligieus
taoïsm edatvorm kreeg gedurendedetweede helftvan detweede eeuw na
Chr. Dit religieuze taoïsme heeft de oude Chinese volksgodsdienst m et

haargeloofen praktijken gdntegreerd in een groots religieus systeem :
hoewelhetmenig boeddhistisch elem entheeft opgenomen is het,alsge-

heel,zeerverschillendvan hetboeddhisme.In dezeeerstebijdragebeperken wijonstoteen uiteenzetting van hetwijsgerig taoïsme.

Tao aIsnatuurlijke en menselijke orde
Taoïsm ewerd meergezien alseen 'beweging'van ideeën dan alseen filosofie gerichtop de Tao.De taoïsten wilden de diepe betekenis van alles
vinden,ze wilden hetongezieneontdekken.Hun zoeken naardeuiteinde-

lijkebetekenisvan deTao ishetbestebewijsvan dezehouding.
In deTao-Te-king komtdeterm Tao 76 keervoor,maarm etverschillende

betekenissen en nuances.Zeerdikwijlsheefthijdegewonebetekenisvan
weg,natuurwet,leer,menselijk levensideaal...M aarin hettaoïsme kreeg
hijeen nieuwebetekenis:de Tao iseen werkelijkheid die doorzichzelf
bestaatbijhetbeginvanhetheelal.Dezewerkelijkheid,diedeuiteindelijkeis,heeftgeen naam .Tao isdusenkeleen benam ing diede menseraan
geeft.
H oofdstuk 25 van de Tao-Te-king druktdegedachte uitdatde Tao aan

genezijdevan allesis,helemaaldoorzichzelf,véören bijhetbegin van
alles:
Er was iets vorm loos
datbestond véér hemelen aarde,
in zich alleen en gehuld in een grote stilte.
Hetstaat op zichzelf en verandertniet,
onverm oeid draaiend.
M en kan hetbeschouwen a1s de moeder van hetonderhemelse.

Ik ken zijnnaam nietennoem hetTao.

Langs deze weg zullen de filosofen op zoek gaan naarde uiteindelijke
Tao,contemplatieve mysticizullen hun weg banen naarde transcendente
wereld van hetAbsolute,vrometaoïsten zullen de hemelen beklimm en om

hetontoegankelijketebereiken,haastèlke Chineeszalpogen televen in
harmonie metzichzelfen de natuurom bij de Tao te zijn.Geen ander
boek in de Chinese literatuur heeft een zo diepe invloed gehad op de

D.van Coillie/Tb/iàm:
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Chinesewijzevan leven.'W atnieuw isin hettaoïstischebegrip van Tao
ishetconceptvandeTaoalseen werkelijkheiddiebestaatopdemetafysischemaniervan zijn'3.
DeTaoblijftnietin zichzelf,voorzichzelf.Hijbrengtalledingen voort.
Tao isdem oedervan hetonderhemelse,de verwekker van hemelen aar-

de.AlleswatdoordeTao wordtgedaan,gebeurtdoorzijn Fe.Normaal
betekent het Chinese woordteken Te: deugd, kwaliteit, hoedanigheid.

Maarhetbegrip Tebevataltijd deideevan een 'kracht'of'macht'waardoordingen totstand worden gebracht.DeTao werktdoorzijn Te.Deze
kracht(Te)isdemanierwaarop deTaotegenwoordigen actiefisin alles.
De'Tao'doordringtdehelescheppingdoorzijn 'Te'.Doorde'Te'waar
te nemen ben ik in communicatie metde Tao.De 'Te'staat in verband

metdenatuurvanallewezens.Zemaaktzetezijnentehandelen volgens
hun natuur.Daardoorisergeen scheiding tussen 'Tao'en 'Te'.Te is een
aspectvan de Tao.

Dewijzeiszichzeerbewustvanhetwerkvan deTeinalles:zijgeeftalle
dingen de krachtom zich te ontwikkelen volgenshun eigen natuur.Daar-

om wildewijzeerniettussen komen.Enzijndetaoïstengekenmerktdoor
een neigingnaarquiëtismediezalleidentothet'niet-handelen'(wu-wei).
Dit 'niet-handelen'iseen kerngedachtevan hettaoïsm e:hetbetekentniet
passiviteit,maarconformiteitmetdewetvan de natuur,die de wetisvan

deTaodieageertdoorzijnTe(kracht).Hetbetekent:niethandelen tègen
de natuur.Handelen buiten een totale conformiteitm etde harm onievan

hetheelalstaatgelijkmet:allesindewarsturen.Handelenzondergeweld
aan tedoen,noch doorgedachtenoch dooractie,ageren zondertere-ageren.in volm aaktevolgzaamheid aan deKrachtvan de Tao dieaan 'twerk

isin dewereld,datishandelen zonderietstedoen.Erbestaatgeen grotere
activiteitdan deze.
Om die visie op de actie te verwerven m oet men zich ontdoen van het

verlangen om tehandelen inhetgewonedomein vandemenselijkeactiviteit:m en m oetin zichzelfzoeken naarhetdiepste centrum van hetwezen

endewereldvandevormenoverstijgen.Se-maTan,vadervandebekende
historicusSe-ma Qian,diezelftaoïstwas,karakteriseertde 'Schoolvan
Tao'a1svolgt:Ze brengtde mensen totde eenheid van de geesten zetze

aantotharmoniemethetbovenzintuigelijke.Hijvoegteraantoe:'W atze
doen isweinig,maarwatzerealiseren isaanzienlijk'4.

3 YvesRaguin in Taoism and taoistreligion.

4 Se-maQian,Mémoireshistoriques,hfst.130.
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In hethoofdstuk 37 van deTao-Te-king staat:'Op derechte weg worden

geen daden verricht,en toch blijftnietsongedaan.'
Ditprincipevanniet-handelen(wu-wei)geldtnietalleenvoorhetpersoonlijkemaarook voorhetsocialeen politiekeleven.DeTao-Te-king voorzietin datopzichtin een volledige code van menselijk leven.'M en mag
zich nietlaten misleiden doorhetideaalvan zwakheid en leegheid en m enen dathettaoïsm eeen filosofieisvan negativismeofabsoluutquiëtisme.

Hetboek (Tao-Te-king)pleitnietalleen voorniet-actie maar ook voor
praktische tactieken voor de actie.H et leert onderwerping m aar is een
felle tegenstander van onderdrukkende regeringen.De filosofie van Lao

Zeisernietvoordekluizenaarmaarvoordewijzeheerserdiedewereld
niet in de steek laat doch bestuurt door middel van niet-tussenkom st.
Daarom is het taoïsme geen filosofie van de vlucht.De mens moet de

natuurvolgen,maardaarom wordthijnietterzijde geschoven.lntegendeel,zijn natuurwordtvervuld's.
Ziehierenkeleillustratiesvandezezienswijzevertolktinhetboek Tao-Teking:
Standvastig doorniettehandelen
doet de W eg alles.
Indien de vorsten en de koningen zich daaraan konden houden,
dan zouden de tienduizend wezenszichzelfveranderen.

Mochten tijdensdeze verandering zich verlangensvoordoen,
dan hebben wij,om zeteonderdrukken,
deOngekunstelde zondernaam .
De Ongekunstelde zondernaam

zou hen dan afhelpen van hun wensen.
Zonder wensen bereiken ze stille rust.
De hele wereld ordent zich dan vanzelf.

(Hoofdstuk 37)
Handelen door niet handelen,
doen doornietdoen.
*@@

Deheiligedietenslottegeen qrotedingendoet

bereiktdaardoorzijn grootheld.(Hoofdstuk 63)
Dewijzeman zegt:ik handelniet,
en hetvolk verandert zichzelf...
Ik hou me rustig,
en hetvolk hersteltzich.
Ik doe niets,
en het volk wordteenvoudig.

(Hoofdstuk 57)
5 W ing TsitChan,X Sourcebook in Chinesephilosophy,p.137.
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Bem oeizucht leidttotm islukking.
Door tussen te komen verliest men.

Dewijzegrijptnietin,
daarom faalthijniet.
(Hoofdstuk 64)
DeHemelseW eg (Tao)is:
nietstrijden en toch overwinnen,
niet spreken en toch het goede antwoord geven,

nietroepen en toch doen komen.(Hoofdstuk 73)

Uitaldezeaforismen blijktdatdetaoïstischewijzewelkan handelen en
besturen,maardan op zijn manier.Nietdoorwettenopteleggen,doorte
bevelenenoveraltussen beidetekomen,maardoordeKracht(Te)van de
Tao in zich te laten werken en zo te streven naar harmonie methet Na-

tuurlijkeen deeenheid metdeTao.Doorz6 tezijn,doorzijnvoorbeeld,
wekthijdemensen op deTao tevolgen.Zo bereiken zijsamen degrote
Eenheid,de sublieme Harmonie.

Doorzichaftewendenvandeonbelangrijkedingenvandewereld hebben
de taoïsten de Chinezen doen terugkeren totzichzelf.Zijontdekten de
waardevan het'zel',devolheid van hetleven,de waarde van een persoonlijk leven boven alles.W e kunnen zeggen datde aandachtvan de
echte taoïstzich concentreertop het leven:het persoonlijke leven,het
leven van deNatuur,hetleven op zichzelf.Ditiseen van de fundamentele
elementen van de taoïstische spiritualiteit.
De taoïstische beweging iseen m aniervan leven.Hetbegon metmensen

die een onafhankelijker leven wilden leiden.Voor sommigen wasdat:
ontsnappenaan demaatschappij.M aarvooranderenwasdieontsnapping
slechtsdeeerste stap naardeontdekking van het'zelf',hetbegin van een
lange tocht naar binnen die zou leiden naar een diepe ervaring van de

inwendigemens.Zijverkondigen deleervan hetindividueleleven.Sommigen vonden daarwerkelijk een weg om zich tevervolmaken.Zekeris
dat er een langzaam naar-binnen-keren van de Chinese gedachte is ge-

weest:hetbezig zijn met en de vervolmaking van het'zelf'leidde de
taoïstischefilosofen naarhetzoeken van de inwendigerealiteitderdingen.
Dat bracht hen tot een buitengewone verdieping van begrippen zoals:
Tao,Natuur,Leven...

Van confuciaansstandpuntuitbekeken golden de taoïstische heremieten

a1s'onverantwoordelijken'.Maar,schrijftNeedham,defilosofen van de
Wegvan deNatuurvoelden in harten nieren datdemenselijkesamenleving nietin orde gebracht kèn worden zoals de confucianisten datpoog-
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den te doen,nl.zonder een grotere kennis en een dieper begrip van de

Natuurbuiten enbovendemenselijkesamenleving.Zijbestreden deconfuciaanse kennis van de rangen en plichtplegingen in de feodale maat-

schappij,maarnietdewarekennisvan deW egnaardeNatuur.Confuciaansekenniswasmannelijken regerend.Detaoïsten veroordeelden dieen
zochten naareen vrouwelijkeenreceptievekennisdieenkelkon rijpena1s
devruchtvan eenpassieveentoegeesijkehoudingin debeschouwingvan
de Natuur6.

NatuurofhetNatuurlVke(tsejan)iseenbelangrijketerm inhettaoïsme.
Hijbetekent:wateen zaak ofeen wezen isuitzichzelf,doorzijn natuur
zelf.Daarom wordthetChinesewoord 'tsejan'(natuur,natuurlijk)vaak
vertaald door 'spontaneïteit' in tegenstelling totgemaaktheid of gekunsteldheid.

De m ens za1voorbeeld nemen aan de Aarde.
De A arde za1voorbeeld nemen aan de H em el.
De Hemelzalvoorbeeld nem en aan de W eg.

De W eg (Tao)neemtvoorbeeld aan hetNatuurlijke.
(Tao-Te-king,hoofdstuk 25)

DitlaatsteversbetekentdatdeTaozijn eigenNatuurvolgt.Opdiemanier
blijftalles in de orde en zalde mens uiteindelijk de Tao,zijn ideaal,
bereiken.'De deelnamevan demensheid aan denatuurlijkeordevormt
ongetwijfeld debasisvan elke Chinesegodsdienstigheid'7.
Ditgevoelvaneen intiemesolidariteittussendemensheid en denatuurlijkeordeheeftaltijd de Chinesementaliteitgekenmerkt.
Tao en yin-yang

W ekunnennietspreken overdeonuitsprekelijkeTaozonderteverwijzen
naar deyin-yang theorie,die zo fundamenteelisin het Chinese denken.
Hetbegrip yin-yang,dat gesystematiseerd geraakte in de periode van de
'oorlogvoerende staten'vöör Chr.,isdiep doorgedrongen in de Chinese
psyche.De ordevan hetheelalwordtgezien alsdewisselwerking tussen de

tweeprincipesyin(hetvrouwelijk principe)enyang(hetmannelijk princi-

6 Joseph Needham.Scienceand Civili
sation,lI,p.33.
7 M .Kaltenmark,LaMystiquetaoiàte,inLaM ystiqueetIesmystiques,p.650.
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pe)dieallesvoortbrengen.Hoofdstuk42vandeTao-Te-kingschrijft:'De
W eg (Tao)brengtéén voort.Eén brengttwee Tweevoort.Tweebrengt
Drie voort.Drie brengtdetienduizend dingen voort.De tienduizend dingen dragen de yin en omvatten de yang.Vermengd m etde adem ontstaat
de harmonie'.

IndeHsits'e,eenbijvoegselvanhetoudeboek lChing(Boek derVeranderingen)wordtin dezelfdelijn een diepedefinitievan de Tao gegeven:
'Een yin aspect,een yang aspect:datis de Tao'8.

De yin en de yang zijn in hun verschillen complementair.De eeuwige
filosofie van China beschouwde volmaaktheid als het keurig evenwicht

tussenyinenyang.ZoalsdeIChing(BoekderVeranderingen)zegt:'Tao
isgelijkmatig samengesteld uityin en yang'.
Desinoloog Joseph Needham verwijstin ditverband naareen gelijkenis
metgenade en natuur in het christendom :'Een van Thomas Aquino's

belangrijkebegrippenvandewaarheidwaszijngezegdedat''degenadede
natuur niet opheft, maar wel de ontoereikendheid van de natuur aan-

vult''.Alduszou een beetjeméérmannelijkheid (yang)wenselijkzijn bij
dechristelijkevrouwen,maarveelmeervrouwelijkheid (yin)bijdechristelijkemannen.Op diewijzezouden we,in hetkadervan hetEvangelie
van de Liefde.een grotere maatvan harmonie en geluk kunnen bereiken,
die hetideaalis van de Chinezen'g.

Hettema 'moeder'en 'vrouweli
jkheid'isfundamenteelin hettaoïsme.In
heteerstehoofdstuk vandeTao-Te-kingstaat:'DeGenaamde(Tao)isde
moedervan detienduizend dingen'.En in hoofdstuk 52 :'OnderdeHemel
iseen oerprinciep datbeschouwd w ordtalsdem oedervan alhetgeschapenC .

Alsoorsprong van alleswordtde Tao vergeleken meteen bron,zoals de
moederde bron isvan hetleven.Van ditoerbegin Tao vloeiteen stroom
van leven die alhetgeschapene doordringt.

Van ditbasisconceptvan deKracht(Te)van deTaodiewerkzaam isinde
schepping komt hetvolmaakte beeld van de wijze die eenvoudig isals
water,onschuldig a1seen kind,passiefalseen vrouw.Hettaoïsmeprijst
devrouwelijkedeugden eerderdan demannelijkedieverheerlijktworden
in hetconfucianism e.

Ken hetmannelijkeen bewaarhetvrouwelijke.
Beide vormen de ravijn van dewereld.
(Tao-Te-king,hoofdstuk 28)
8 In de vertaling van M .Kaltenmark,Lao Zeand Taoij'm,p.26.
9 Joseph Needham,Chin Feng, 1980,12.
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Deconfuciaancemaatschappijwasmannelijk,beherend,hard,overheersend,agressief,rationeel,logisch en doordringend.Daarmee braken de

taoïstenvolledigenradicaal,om meerdeklemtoonteleggenopvrouwelijkegeesteshoudingen als:vrede,rust,vrielldelijkheid,openheid,ontvankelijkheid,verdraagzaamheid,goedheid.Lao Ze roemde hetvrouwelijke.
Demensismannelijk én vrouwelijk.De wijze wordtgelijk aan de Tao
door,zoalsdeTao,een bron van leven tezijn.
'M annelijkeagressiviteiten hebzuchtworden in deTao-Te-kinggekasteid
keer op keer...In de Chinese geschiedenisstonden detaoïsten doorgaans

aan dezijde van deverdrukten en waren latermeermalen betrokken bij
boerenopstanden tegen afgeleefde dynastieën en onbekwame regeerders.

W arnerheeftaangetoonddat,terwijldeChinesefilosofieendenkerszoals
CarlJung (diezeerdoorAziatischeideeën wasbeinvloed)erzich steeds
rekenschapvangegeven hebben datmannelijkeen vrouwelijkehoedanigheden evenwichtig zouden moeten aanwezigzijn in hetheleindividu,het
altijd destrekkingisgeweestvan W estersedenkersvrouwelijkheid gelijk
testellen methetvrouwelijk geslachten erop aantedringen datdevrouwelijkeseksevrouwelijk zou zijn volgensdiedefinitie'lo.
Om deKracht(Te)van deTaotekunnen ontvangen moeterruimtezijn.
Een ruim te echter die reeds gevuld iskan nietm eerontvangen.Eris im -

mersgeen plaatsmeer.Daarom isIedigheid eennoodzakelijkevoorwaarde.H oofdstuk 16 van de Tao-Te-king vestigtdaarde aandachtop :'Bereik het uiterste van de ledigheid en bewaar de stilte'.
Een vatismaar bruikbaarin de m ate dathetledig is.De bruikbaarheid
van een wielligtin de ledigeruim te om de naaf.D oorde zelfontlediging

bereiktdewijzestilteen rusten kan zich daardoormetde Hemelen de
Tao verenigen.
Het is daarom niette verwonderen dat de taoïsten, benevens eenvoud.
onwetendheid, zwakheid, niet-handelen, stilte..-de nederigheid als een

grotedeugd beschouwen.Hoofdstuk 8vandeTao-Te-kingzegt:'Dewijze iszoalshetwater...'.Hetwater zoektaltijd de laagste plaatsen op.
M aardaarop delaagsteplaatsblijftwaterzichzelf:bron van leven voor
m ens,dieren plant.

10 J.Needham ,ibid.
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Tao aIs terugkeer naar de oorsprong
Het ideaalvan de taoïst is,langs de weg van de contemplatie terug te

keren naarzijn wortelen oorsprong:TAO.
Twee sleutelbegrippen van het taoïsm e: contemplatie en terugkeer.
Hoofdstuk 16 van de Tao-Te-king geeftdeze begrippen goed weer.

Hetuiterstevandeledijheidbereikt,
stevijgeankerdindestllte,
terwllltienduizend wezens ontluiken,
beschouw ik de terugkeer.

De wezens bloeien weelderig!
M aar elk keertterug naar ziln wortel.

Terujkerentotzijnwortelisstillerust.
Hetlszijnbestemminjvoleindigen.

Zijn bestemming berelken,betekentbestendigheid.
De Bestendige kennen,betekent Verlichting.

W iede Bestendigenietkent,looptin zijn ongeluk.

DeBestendigekennen iszich jedragen.
Zich gedragen is rechtm atigheld.
Rechtmatigheid leidttotregeren.
Regeren komt van de Hemel.

DeHemelvoerttotdeW eg (Tao).
De W eg is duurzaam .
De dood dreigt niet meer.

Dezetekstbeschrijftdeschreden van degeestelijkeontwikkeling.Deeersteschredeis:zich in eentoestandvan ledigheid (k'ongofhsû)brengen.
Dezeleegheid groeitmetde dieptevan debeschouwing (kuan).Daarop
volgt de stille rust (ching).ln deze absolute gemoedsrustrealiseert de
taoïstzijn volledige afhankelijkheid van de Tao.In de kennisvan deze
bestemming,bereiktdemensde Bestendigheid (tch'ong).Ditisde Verlichting (ming).De menswordtzich diep bewustvan zijn wortel(ken)
d.w.z.van zijn eigen oorsprongen van zijn afhankelijkheid van deTao.
W anneeriemand datbereiktheeft,heefthijhetleven vooraltijd.
De taoïstische mysticizullen ook wat genoemd wordt de 'geestelijke
zwerftocht'toepassen.De taoïstische filosoofuit de 40 of 50 eeuw vöör

Chr.,Lieh Ze,(hoofdstuk 4)zegt:'Hetechte reizen gebeurtinwendig
doorm iddelvan contemplatie'.
Stop de openingen dicht.
Sluit de deuren.

Jezultnooitvermoeid zijn.
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Hetkleine zien is:Verlichting.
Zich hechten aan hetzwakke is:Sterkte.

Zijn lichtjebruikenisterugkeertotdeVerlichting.
(Tao-Te-klng,hoofdstuk 52)

W e weten uitde geschriften van de taoïstische filosoofZhuang Ze datin
de periode van de taoïstische filosofen,som ligen in geestvervoering geraakten. 'Op zekere dag bracht Confuciuseen bezoek aan Lao Ze.Hi
j

zeide:''Hebben mijn ogen mijbedrogen?Ofwashetwerkelijk zo?Uw
lichaam wasa1seen stuk droog hout.Hetwasnetalsofu de wereld en de

mensen had verlaten,en alsofgiju gevestigd had in een ontoegankelijke
eenzaamheid''.''Ja''antwoordde Lao Ze ''Ik had een kuiertochtje gemaaktbijdeoorsprong derdingen''-'ll
Denk nu nietdatelkeconcrete Chinees,sterk totsyncretism egeneigd,dit
taoïsme steedszo zuiverheeftbeoefend.Naargelang van de omstandigheden konden taoïstische, confuciaance en boeddhistische elementen sa-

mensmelten in een persoon.De Chinese schrijverLin Yutang heeftdat
raak beschreven :'Hetconfuciaanse wereldbeeld is actief.Hettaoïstische

ispassief.Uitdelegering van diebeideongelijkeelementen ontstaatdat
onsterfelijk ietsdatwijhetChinesekarakternoemen.Om diereden zijn
alle Chinezen confucianist zolang ze succes hebben en taoïstals hethen
nietgoed gaat.Deconfucianistin onsbouwtop en spantzich in.Detaoïst
in onsspeeltderolvan toeschouweren glimlacht.De leervan Confucius

methaarheimelijkideaalvangenormeerdemensen heefthunhetuiterlijke
conform ism elichtgemaakt.M aarde taoïstin hen kan hun een speelruim-

tevan vrijheid en onaoankelijk denken reserveren'.

'DeTao wordtnietalspersoonlijk gezien.Tegenoverdetienduizend wezenshandelthijnietmetwatwij''liefde''noemen.Hijlaatalledingen
overaan hun natuurlijke spontandteit...De Tao geeftaan elk schepsel
watwijin onzetaal''vrijheid''zouden noemen.DewijzemoetdeTaoin
zijn houding tegenover de mensen navolgenlz.De tienduizend schepselen
danken hem (Tao)hunbestaanen hi
jverloochentzeniet.Alhoewelhijze
voortgebrachtheeft,roemthijerzich nietop.DeTao,ofschoon hijde
tienduizend dingen kleedten voedt,werptzich niet op als hun m eester,

noch verlangthijietsvan hen'(Tao-Te-king,hoofdstuk 34).
11 Zhuang Ze,hoofdstuk 21,geciteerd in Kaltenmark, Lao Zeand Taoiàm,p.
65.
12 YvesRaguin,Taoijm and taoiàtreligion.
13 Zhuang Ze,hfst.24,sectie 14.

D.van Coillie/Tl/iàm :

Hoewelin de Tao-Te-king regelm atig gesproken wordt over het kennen
van deTao en overVerlichting,gaatdeTao toch ons verstand te boven.
De herhaalde bevestiging van het onuitsprekeli
jke karakter van de Tao

heefthettaoïsme gevrijwaard van een totale identificatievan de waarneembare wereld methetAbsolute.De Tao kennen isgelijk hem niet
kennen.ZoalsZhuangZe,sprekendevan deTao,schrijft:'Hem kennen
isgelijk Hem nietkennen.Nietkennend en toch achterafkennend'.Op
datpuntkunnen alle m ysticiovereenstem men.
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M ulisch : knutselend heer en
wereldraadsel
Ger Groot

HetIijktsomsweIalsofdeacademische filosofiesteeds 'smaller'wordt.
Hetterrein waaroverzij zich buigt,de onderwerpen die zijaanpakten
uitdiept,worden steedsbeperkteren tegelijk steedsformeler.Deelonderzoek,vaak hermeneutisch getint,overzin,wezen en interpretatie van een

zeerbepaald fenomeenisvrijwelalleswatnogrestvan deklassiekefilosofie,terwijldedisciplinesdiezich nog weI'algemener'ofsomszelfs,met
ongehoorde stoutmoedigheid,'alomvattend'opstellen,zich toch overhet
algemeen ook niethogerwagen dan hetniveau van hetgrondslagenonderzoek.

M etde 'grote'metafysica ishetondertussen maardroevig gesteld.Zag de
filosofie hetooita1shaartaak nietsm inderdan heelde wereld te verkla-

ren,in alhaarfacetten en op alhaar niveaus,nu wordteen dergelijke
onderneming algemeen beschouwd alseen tégrootwaagstuk,ja zelfsals
een logisch-methodologische doodzonde.waaraan deprofessionele filosofen in de serieuze collegezalen hun vingersmaar liever niet branden.
De reden diedaarvoorvaak wordtopgegeven isdatdepositievekennisde

afgelopen honderdjaardermatein omvangistoegenomen,datgeen mens
meerin staatisdatallesnog te overzien.laatstaan in een totaalconceptie
samen te vatten.Een plausibele verklaring,die echternietdefinitiefhoeft

tezijn.W anthetiszeergoed denkbaardatdemetafysicadeschokkendie
zijvan de wetenschappen te verduren heeftgekregen,ook welweerte
boven zalkomen.Doorinternalisatieenerzijds(men 'wentaan'deduizelingwekkendeinzichten van dewetenschap,zijwordenvoordeopeenvolgende generatiessteedsmeer'gesneden koek'),en doorsynthetisatieanderzijds(dewetenschap neigtvanuitzichzelftotreductievan degegevens
opzoeenvoudig mogelijkegrondschema's)zalwatonsnogonoverkomelijk gedetailleerd en onoverzichtelijk voorkomt,voor latere generaties
waarschijnlijkveeleenvoudigeren inzichtelijkerzijn.OokdeRenaissance
waseen periodevan snellewetenschappelijkevooruitgang,maartegelijk
van een bedroevende filosofische schraalheid ;de grote filosofische systemen,die de reflectie op aldatnieuws vertegenwoordigen,kwamen daar-

na.Watdatbetreftzou erdusnoghoop zijn voordemetafysica.
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Toch lijktdiehoop nietmeerdanijdel.W anterisnogeentweede,en veel
beslissender,factorin hetspel,die de klassieke metafysica van de wetenschappen heeftvervreem d,en daardoorook,enigszinsslinks,uitde academieheeftgedreven :delogica van de taaltheorie en dewetenschapsleer.

W antnaarmatehetinzichtgroeidein hetwezenende(aldannietgddealiseerde)praktijk van het wetenschappelijk bedrijf,bleef de metafysica
steedsmeerbedremmeldachter.W aszijempirisch?Datzekerniet.Endat
gafhaarinwetenschappelijkeogenalenigszinseenverdachtuiterlijk.W at
is datvoor een discipline,die verregaande uitspraken doet over mensen

wereld(overGodzelfs),maarhaarresultatennergensdoorexperimenten
waarneming legitimeert?
Haarkorteverweer,datook dewetenschap niet-legitimeerbareuitspraken
doet,wanneer ze van het particuliere van hetexperim entoverstapt naar
hetalgemene vlak van de natuurwet,hield nog even stand.M aartoen die
argumentatie eenmaalwasweerlegd metde observatie datwetenschappe-

lijke uitspraken minstens in principe altijd te falsifiëren zijn,maarde
metafysica zich nu eenmaaluithaareigen aard aan elketoetsing onttrekt,
washethek van dedam .Haarbezigheden werden beslisten definitiefnaar

hetrijk van hetzinlozeverwezen en demetafysica kreeg de goede raad,
voortaan maartezwijgen overdingen waarovertöch nietgesproken kon
worden.En dat deed ze ook, althans in academ ische kringen, meer en
meer.W elwaren ernog enkelen die weer nieuwe hoop kregen toen kort
daarnadetheorievan detaalspelen op hettoneelverscheen.Betekendedat
nieteen eerherstelvoor de eigen logica van hetmetafysisch spreken,dat

daarmee nietlanger als 'zinloos',maara1s 'op-haar-eigen-wijze-zinvol'
werd erkend ?
Een overwinning voordemetafysica dus?Zeker,m aardan toch nietmeer

dan een Pyrrhusoverwinning.W anthetvenijn zatnu preciesin heteigenwijze karaktervan datmetafysisch spreken.Haar zinvolheid was nog
steedsnieteen wetenschappelijke,maarwerddoorW ittgenstein op enigszinsvernederendewijzegelijkgesteldmetdezinvolheidvan het'reien zingen'(wiedoetdatnog?)ofhetvertellenvan eenmop.Enzodemetafysica alniet de risée van de academie bleef,zo werd ze toch in ieder geval

verwezen naareen uiterstobscuurhoekje,datin deuniversiteiteigenlijk
nietthuishoorde.De schaam te van de professionelem etafysicikreeg dan

ook snelde overhand.W aar zijzich nog met metafysica bezighielden,
werd datrap in wetenschapstheoretische,transcendentale richting opgevat.'M etafysicaen kentheorie'wasdeveelzeggendeverbinding waaronder

hetbetreffendedepartementintalrijkeCentralelnterfaculteiten voortaan
te boek zou staan.
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En zo bleef er in de universiteiten een 'versmalde',enigszins benepen,
maarzéérverantwoorde filosofie over.Aan 'systeem bouw','wereldinter-

pretatie'kwam men in iedergevalnietofnauwelijksmeertoe.Althans
binnen deuniversiteiten,wantde behoefte de wereld tebegrijpen in één
alomvattende gedachte (een 'stelsel',zo men wil)bleek sterker dan de
academische anathem a's, en waar de professionals het lieten afweten,

daarnamen deamateurshetover.In Frankrijk,waardefilosofischewildgroeialtijdaleenvruchtbarevoedingsbodem hadgevonden,werd erzelfs
een specialeterm voorgeijkt:philosophesbricoleurs,filosofischeknutselaars.werden dezezondagswijsgeren genoemd.Een term dieongetwijfeld
onaardigerklinktdan bedoeld is,wanthetgaatdaarbijgewoonlijk om
zeer erudieteheren,die heelgoed weten water in de filosofie te koop is,
maar daar vaak een heeleigen,hoogst onorthodoxe draai aan gevenl.
Zeerorigineleen eigenzinnige,somsbizarre,maarvooralook heelinteres-

sante 'wereldsystemen'zijn deillegitiemevruchten van deze,'in zonden
bedreven'filosofie.

Een com positie van de wereld

Harry M ulisch iszo'n erudiet,en tegelijk eigenzinnig heer,en hethoeft
danookgeenverwonderingtewekkendatookhijzichheeftbekenda1sde
geestelijke vader van een dergelijke 'ongewenste'filosofie.Ofbekend?
Geproclameerd is een beter woord : 'Dit is een boek met een mateloze

pretentie',roepthijuitin hetvoorwoord van hetkloekewerkDecompositie van de wereld,bijna 5* pagina'sdik,en datisnog pasheteerste
deelz.'Hetisnietverstandigeenboekalsditteschrijven.maardeverstandigheid moetmen aan de dommen overlaten.Ik zou hetmijzelfnooit
vergeven hebben alsikmijhad latenintimideren doordeprofessieen het
niethad geschreven'.voegthijernog metenigedramatiek aan toe.Opnieuw de tegenstelling tussen de academische en de 'vrije'filosofie,die
kennelijk hetkaraktervan een kloofbegintaan tenemen.
M ulisch zelflaatoverigensgeen middelonbenutom de lezerertoch maar

vooralvanteovertuigen dathethierweldegelijkom echtefilosofiegaat.
'lkhebhetzozakelijk mogelijkgeschreven,metschema'senvoetnotenen
al:een zwierig Gessayd<,vo1spot,m eesmuilendegewiekstheid en verrassen-

de vergelijkingen za1men hiernietaantreffen....Had ik hetmeeslepend
1 Zie b-v.M anuelde Diéguez,La caverne,Gallimard,Paris,1974.

2 HarryMulisch,Decompositievandewereld,Deel1,DeBezigeBij,Amster-

dam,1980.
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geschreven,wateventueelook had gekund,dan zou data1s een boeme-

rang naar hetboek zijn teruggekeerd:metdodelijke zekerheid was het
dan afgeschoven naar de schone letteren,waar het niet thuishoort,ten

eindehetonschadelijk temaken op hetterrein waarhetthuishoort'(pp.
17-18).Kennelijk ligthiereen tweedetegenstelling,een nieuw breukvlak,
waarwe later nog op terug moeten kom en.
M aarintussen IigtM ulisch'systeem er,en daarmoeten wetoch eerstwat

verderop ingaan.Zoalsbijvrijwelalleverklarendewereldsystemen gaat
ook dituitvan een grondformule ofgrondfenomeen,waarop heelde wer-

kelijkheidwordtherleid.Hetvindenvaneendergelijkegrondformule(wat
binnendebetreffendefilosofiealtijd#egrondformuleis)isbepalend voor
de aard van het systeem ;het is de eerste stap,die echter,en dat is de

moeilijkheid,preciesdiarom binnen hetsysteem nooitterechtvaardigen
is.Voordebetreffendefilosoofneemteen dergelijkinzichtvaak devorm
aan van een soort seculiere 'openbaring',een plotseling 'oplichten'van

een ('de')grondstructuur,waarnaalleskeurig op zijn plaatsvalt.
Deeerstestap heeftdan ook altijd ietsmystieks.Zo ook bijMulisch:'Ik
kon niet pianospelen,toch zatik aan een piano,ik verveelde mijdus
ongetwijfeld grenzeloos.HetwasinHaarlem,indeeerstehelftvan 1949;
ikwaseenentwintig,bijnatweeëntwintig.lk sloegeen toonaan,envervolgenszijn octaaftoon.Ik hoordedeprimaireharmonie-maarhetwasof
dieeen boodschap voormijin petto had;ikhoordenog ietsanders,iets
erachter,erdoorheen ....en werkeli
jk voltrokzichtoen ietsinmij,datik
laterbijmysticibeschreven vond alsde ''nadering van hetlicht''....En
opeensoverspoeldehetmij,in een ogenblikkelijkeeuforieschreeuwdeik
hetuit:''Hetishetzelfdeen niethetzelfde!'''(pp.189-190).
Opdiewonderlijke,en kennelijkoverweldigendeervaringvanidentiteiten
niet-identiteitvan de octaaf-intervalberustheelM ulisch'filosofie.M aar
hoe overweldigend die ervaring voor hem ook was,system atisch gezien

blijftersprakevan een contingentieen,althansin deogen van delezer,
van een zekere willekeur,zoals dat bijvoorbeeld ook bij de beroemde
'drieslag'vanHegelhetgevalis.Een noodzakelijkewillekeur,maar,zoals
verderop nogzalblijken.metverregaandeconsequenties.
Isdie grondslag evenwelgelegd,dan kan hetsysteem m etalle strengheid

en innerlijkecoherentieworden opgebouwd.Vanuitdeze'octaafervaring'
werktM ulisch allereerst hetgrondschem a nog watverder uit,op grond

van de verschillende'fasen'diehijin hettoon-veld (het'glissando')van
grondtoon totoctaaftoon onderscheidt.Defenomenologievan hetoctaaf,

terminologisch tot grondschema gegeneraliseerd,ziet er dan z6 uit(p.
122):
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wattenslottedoorM ulisch op deabstracteformuleringvan deeigenlijke
'wereldformuleofcanon'wordtgebracht(p.124):
A
t

W -% f(- )X)-- f(- )A (a-))-- (X(a-))-- z
Isdeze formuleeenmaalopgesteld,dan betekentfilosoferen in de zin van

Mulisch.zoalsPietMeeuseterechtheeftopgemerkt,eigenlijk nietanders
dan het 'com poneren van octaviteiten'3.De m enszelf,hetindividu,vertoontalduszowelsystematisch alshistorisch een octavischeopbouw.Hetzelfdegeldtvoor de geschiedenisvan dem ensheid,én voorde 'geschiedenis',de historische opbouw van de wereld in het algemeen. Alles valt
binnen M ulisch'wereldschema,van DNA-structuur tot kosmische oerknal,van psychische opbouw van demenstotdehistorievan dereligiesen
de wording van de foetus.Hetminstewatmen daarvan kan zeggen iswel
datM ulisch'onderneming getuigtvan een verregaande matevan inventiviteiten originaliteit.M isschien isniete1k van de opgestelde octaviteiten op
alle details even overtuigend, maar m instens is deze schematisering van

heeldewerkelijkheid toch een intellectueleprestatie van formaat.
M aar na lezing van hetboek dringtzich toch onwillekeurig de nuchtere
vraag op,of hetnu allemaalwel klopt watM ulisch zegt;of de wereld
inderdaad we1volgenseen octaviteitis opgebouwd en we haarin hetvervolgook daadwerkelijkenuitsluitendvolgensditschem a dienen te bezien
en teinterpreteren.Ofdatwe heelditontwerp eerdermoeten beschouwen

als'fantasie'ofhooguiteenvorm vanhoogstsubjectievepoëziein proza',
zoals Isaiah Berlin ooit het,qua pretentieswelenigszins vergelijkbare,
systeem van H egelsgeschiedfilosofie karakteriseerde4.H etantwoord van

Mulisch zalduidelijkzijn.Zijn stelligheid overdedwingendheid van zijn
systeem bleekalduidelijk uithetvoorwoord,en 'poëzieinproza'waswel
3 InzijnuitstekendeartikelEensystemati
schevergrotingvanhetraadsel.Over
M ull
bch''
DeCompositievande Wereld'
,inDeRevisor,8(1981)3,pp.24-33.
4 Isaiah Berlin,RussischeDenkers,Arbeiderspers,Amsterdam ,1981,p.201.
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hetlaatstewathetboek wildezijn.ErblijftvoorMulisch dan ookmaar
één keuzeopen:ofwelzijn filosofie op interneargumenten te ontkrachten,ofwelde octaviteitte aanvaarden als leidend inzichtvooralhettoe-

komstig denken,metuiteraard catastrofaleconsequentiesvoorvrijwelelke filosofie tot nu toe.

ln zijn voorwoord zegtMulisch weliswaardatzijn systeem nietals'waar
ofonwaar'kan worden beschouwd,omdathetaan hetbegrip waarheid en
onwaarheid vooraf zou gaan.M aar toch m oet er op enig moment wel

sprakezijnvaneen vorm van correspondentietussensysteem (schema)en
werkelijkheid.Hoedie correspondentie erdan uitziet,vermeldtMulisch
echterniet.In derestvan zijn boek lijkthijerechtervrijprobleemloos
van uittegaandatzijn systeem inderdaad een(gecondenseerde)afspiegeling isvan de werkelijkheid.Zodatonze aanvankelijke,argeloze vraag
naardewaarheid,ofnöem het'juistheid'of'betrouwbaarheid'van zijn
systeem,tochovereind blijftstaan.En daarmeebevinden weonstegelijk
in hethartvan hetprobleem.W antkunnen wijnogwelop dezelfdemanierpraten overmetafysischesystemen en hun 'betrouwbaarheid'.a1sb.v.
Thom asvan Aquino,Hegelof Schopenhauer? ls er daarvoor sindsdien
nietteveelaan het wankelen geraakt?

D econstructie en een hippodroom
Om uitdeze impasse tegeraken,eerstmaar eens een citaat.'Een eerste,
stellig zeer hoge trap van ontwikkeling isbereikt,wanneer de mens over

bijgelovigeen religieuzebegrippenen angstenheenisen bijvoorbeeld niet
meeraan delieveengeltjesofdeerfzondegelooft,en ook heeftafgeleerd
overzieleheiltepraten:ishijinditstadium vanbevrijding,dan moethij
meteen maximale inspanning van zijn bezonnenheid ook demetafysica
nog overwinnen.....M etbetrekking tot de filosofische metafysica zie ik

nu steedsmeermensendiehetnegatievedoel(datiederepositievemetafysicaeen dwalingis)bereikthebben,maarnogweinigen dieeen paarsporten terugklimmen;jemoetnamelijkweloverdelaatstesportvan deladderheenkijken,maarernietopwillen gaan staan.Zeerverlichtemensen

brengen hetnietverderdan datzijzich van de metafysica bevrijden en
metsuperioriteitop haarterugzien:terwijlhettoch ook hier,netalsin
een hippodroom ,nodig isaan het einde van de baan terug te buigen'.

Nietzsche in zijn M enselqk, alte menselqks.En hetlijkt erop datde
5 Friedrich Nietzsche,Menselt
jk,altemensell
jk.Eenboekvoorvr#egeesten,

Arbeidersyers,Amsterdam,1980,pp.31-32.Dezeverwijzingontleendaan Maarten van Nleropsinleiding op A.Schopenhauer,De wereld een hel,Boom,M eppel/Amsterdam,1981.
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academ ische filosofen,zoalswe die in hetbegin hebben gekenschetst,de
eerstehelftvan ditprogramm akeurig hebben uitgevoerd :de metafysica is
uitgedreven.M aar ook de aanklacht die Nietzsche hier uitis tegen hen

gericht;zij zijn de 'zeer verlichte mensen'die met superioriteitop de
m etafysica neerzien,zonderhaar vervolgens weerop te nemen.Ook M u-

lisch doetdatoverigensniet.Hetlijkteerderdathijzelfsaan heteerste
stadium nog nietis toegekomen ;datiedere positieve metafysica,en dus

ook dezijne,noodzakelijkerwijseen dwaling is,lijktnogniettothem te
zijn doorgedrongen.
M aar watkan de opdracht,dem etafysica te overwinnen én haar daarna
opnieuw op te nemen,dan welbetekenen? W anneerelke metafysica vals
is,watvaltervan haardan nog teleren? M en kan datalsvolgtform ule-

ren:deschok diedemetafysicatoebrengtisaltijdin eersteinstantienegatief.Demetafysicaduidtdewereldandersdanzijzichvoordenaïeveblik
geeft:dedingen zijn nietzoalszelijken.Deverbanden,degronden zijn
vaneenandereaarddanwijwe1dachten;dewereldwordtgereduceerdtot
een systeem datwezenlijk anders isdan de oppervlakte derdingen doet
vermoeden.
Dieschok,dienegativiteit.komttotstand doorhetponeren van een 'sys-

teem',datop zichzelfpositiefis:uiteindelijkzijndedingennietzl (zoals
wijdachten),maarzl(zoalshetsysteem zegt).Hetproblematischeiswel
datalle metafysische systemen een ander ('eigenlijk')zo-zijn poneren;
vanafdepresocraticitotaan Mulisch zijn eraanhoudend steedsweerandere 'warewerelden'uitgekreten.Hetisdiepositiviteitvan hetsysteem ,de
pretentiede waarheid van dewereld teverwoorden,die,zo zegtNietzsche,

overwonnenmoetworden:elkemetafysicaisvals.Maarwatblijftenvan
waarde is,ishetnegatievem oment:deprim aire schok datdedingen niet

zo zijn alszezijn,datdewereld nietzo isalszelijkt.
Eeneenvoudigeproclamatievan dattendiepsteanders-zijnvolstaatechter
niet.Datzou nietsméérzijn dan een nogalvulgairscepticismeofnihilisme,waaroververdernietstezeggen is.De veelvuldige affirm atie van een

anders-zijnvandewereld ineenpositief systeem,datdan echterdirectin
botsing komt m et alle andere positieve system en, is daarentegen veel

krachtiger.ln diebotsing opentzich pasgoed hetafgrondelijkeanderszijn van de wereld,dat met een simpelscepticisme alte oppervlakkig
afgedaan zou zijn.
Datisdebetekenisvan hetmetafysischsysteem,datdan ookaltijdvraagt
om een pluraliteit.Hetiseen negatievebetekenis(een betekenisdiedoor
haarzelf nietwordt uitgedragen en a.h.w.onwillekeurig of 'buiten haar

om'totstand komt),enom negatiefteblijven vereisthetsysteem andere
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systemennaastzich,opdatdeaffirmatievanhetanders-zijnvandewereld
nietdichtslaatin een(op anderewijze)zo-zijn:een systeem databsoluut
isverklaard en alhetandereuitsluit.W atoverblijftiseenspelvan systemen, waarin elke waarheid steedsweer wordtontkend en elke affirm atie
dooreen tegengestelde affirmatie te nietwordtgedaan.Doordituitspelen

van hetene systeem tegen hetandereblijftde filosofischeruimte open,
wantelke absoluutheidsaanspraak vindt onmiddellijk haartegenstelling
tegenoverzich.Eenopenheid diealleengewaarborgdkanblijven wanneer
menzichbinnenhetveldvan demetafysicablijftbewegen('aanheteinde
vandebaan terugbuigt',zegtNietzsche)en daarwillensen wetensverwarring sticht en lichtzinnigheid zaait.H et is datgene wat Jacques Derrida

bedoeltwanneerhij spreektvan een dkonstruction van de metafysica:
yeendéstruction ofnégation vanbuiten af,maareenbewusteontregeling
van de metafysica,toegebrachtvanuithethartvan de metafysica zelf.

Vooreen frivolewijsbegeerte
Hetzal,binnen ditperspectief,duidelijk zijn datdevraag naardewaarheid ofjuistheid vaneen metafysisch stelseldan nauwelijksmeerterzake
doet.Striktgenomen,aldusnog steedsNietzsche,iselkepositievem etafysica een dwaling.Nietzsche herleidtdattotde zinloosheid van hetklassieke waarheidsbegrip zelf,datgevangen ligtin gramm aticale en perspectivische illusies6,maar we kunnen hier ook op een watm inder diepgravend

niveau,wijzen op hetnoodzakelijk willekeurig karakter van elke eerste
stap in dem etafysischesysteem bouw .D iade,triadeofoctaviteit:m en kan
argum enten en mystieke inzichten aanvoeren om het grondschem a aan-

vaardbaartemaken,maarsystematisch gezien blijftertochaltijd sprake
vaneenarbitrairekeuze.Eennoodzakelijkerwijsop wankelefundamenten
opgebouwd systeem kandusooknooitdwingendzijn.Daaruitgegevenste
willen aseiden,diealnietuitanderebronbekendzijn,zoalsindewetenschap gebeurt,isin de metafysica dusonmogelijk.Hetsysteem kan de
wereld ordenen,hetkan een interpretatie bieden,maar daarop,zoals in
M ulisch'geval,in alle ernstvoorspellingen te willen baseren over hettoekom stig verloop van de geschiedenis isniets minderdan ridicuul.
M etafysische systemen verklaren de wereld dus nooit;ze interpreteren de

wereld en wijzen tegelijkertijd,in hun onderlingebotsing,ophetnoodza6 Ziehiervoor,envoordehelevoorafgaandepassage,mijnartikelDewaarheid
iseenval
sbegrip.Nietuchevolgensanderenenzichzel inStreven,februari1982,
pp.395-405.
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kelijk échecvan elkeverklaring,op deonoverkomelijkeonoplosbaarheid
van hetwereldraadsel.Hetsysteem heeftnooithetlaatste woord, ook al

heeftelk systeem wéldiepretentie.Maardiepretentiewordtblijvend en
principieelondermijnd vanuitdebeideeindtermen van hetsysteem zelf:
dewillekeurvan hetuitgangsprincipe én deonbeslisteconcurrentiemetde
anderesystem en.En hoe ernstig hetsysteem zichzelfook neemt, wat over-

blijftisuiteindelijk nietsandersdan hetspelvan stelsels,datnietsdwingend voorschrijften alleen de negativiteitnog onontkoombaarmaakt.
'W ereldsystemen'kan m en dan ook m aar het beste zien als speelballen,

die worden opgeworpen,deeen na de ander.oftegelijk;die men laat
botsenoffraaiepatronenlaatbeschrijven,kortom diespeelsworden mishandeld.Dat is het spelvan de deconstructie van de metafysica. w aar
Derrida hetoverhad,m aarm en zou hetook,metNietzsche, eenvroli
jke

wetenschap kunnen noemen.W ereldsystemen zijn alszeepbellen:vanuit
een grondschema ofeen ofenkele basisconcepten wordthetstelselopge-

bouwd (worden.inM ulisch'geval,'octaviteiten gecomponeerd')datvervolgensde ruimte in zweeftm éten naastalle andere stelsels.

Somsspaterwe1eenseenuitelkaar,maarmeestalblijvenzetrillendinde
luchthangen,botsen onderling,weerspiegelen elkaaren glanzen,fraaiof

minderfraai.Hetzijn gesloten bollen dievolmaaktlijken en allesin zich
lijken te sluiten,maarniets isminder waar dan dat.De 'waarheid'is
slechts het geheel van hun steeds wisselend patroon, dat nooit tot een
éénheid te brengen is.M en kan ook zeggen :de 'waarheid',een definitief
antwoord,is er niet;er is slechts hetopen veld,het speelveld, van een
versplinterde m etafysica.

Aldiewereldstelselskrijgen daarweleen heelander karakterdoor.Niet
meer laatste woord,niet meeruitdrukking van de ware structuurvan de
wereld,m aarspeelse pogingen de wereld op de m eestuiteenlopende m a-

nieren in begrippen te vatten.W ereldsystemen worden letterlijk 'essayistisch':m en kan hetz6 ofz6 proberen,men kan van ditofdétgrondconceptuitgaan,en alnaargelang hetgeluk van de keuze en deintelligentie
van de systeembouwer kom tmen daarver of minderver mee. D aarm ee
nadert de 'wereldsystematiek' tot de literatuur, dus toch weer tot het
'hoogstsubjectievepoëzieip proza'waarBerlin hetoverhad.Hetisgeen
literatuur,in de klassiekezin van hetwoord,wanthaar'regels'van inner-

lijke logica en coherentie blijven veeleer aan de wetenschap ontleend,
maar haargrondslag schuift dichtin literaire richting. Uitdie gespletenheid tussen (arbitrair)beginpunten (wetenschappeli
jk gesloten)opbouw
en logicavaltookteverklaren waarom elk systeem voorzi
chzelfaltijdeen

absolutepretentieheeft,terwijlhetgeheeldersystemenelkeabsolutepre-
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tentiejuistontkent.Men kan zeggen:metafysische systeembouw iseen
literair spelm etde rationaliteit,metaan de wetenschap ontleende m iddelen.

Ditallesongetwijfeld totwoedevan M ulisch.Maarhetisnietalleen zljn
systeem dat zo tot 'sem i-literatuur'wordt gekenschetst, maar heeldeze
vorm van filosoferen ;niet alleen de wereld als octaviteit,maar ook als
triade of'wilen voorstelling',komtzo in ditm erkwaardige tussengebied
terecht,halverwege tussen de literatuuren de overige vorm en van filoso-

fie.W antnietelke filosofiebijvoorbeeld,één van deweinigetakkenvan
wijsbegeertediesomswerkelijknogweleenstotresultaten leidt(doorhet
oplossenvan schijnraadselsofhetontmaskeren vanbegoochelingen door
detaal)blijftop deplaatsen in destatuswaarinzewas.Hetisoverigens
opvallend datM ulisch juistvoordezevorm van filosoferen harde woorden overheeft;zezou inzijnogen hetmetafysisch probleem zoekmaken,
bijvoorbeeldwaarzeeenrationeleoplossinggeeftvoordeberoemdeparadoxen uitde klassieke filosofie.Nu ishetzoekmaken van hetmetafysisch

probleem natuurlijk een slechtezaak,maaralleswijsterop datdatheel
ergensandersgevonden wordtdan waar M ulisch hetzoekt.
De compositie van de wereld isnietuitgekomen boven de watnaïeve wil
de wereld in één begrip tevangen.H etisalszodanig nietbeterofslechter
dan andere systemen;hoe coherenthetsysteem vervolgensis,isdan nog
slechtsvan secundairbelang.Hetboek isgefixeerd doordewiltedoen,en
beter te doen,wattalloze metafysicidegeschiedenis door algedaan heb-

ben,in demening datdàtdelaatste(of'eerste',of'echte')filosofiezou
zijn.Terwijldem etafysica zich inm iddelsop een anderplan heeftbegeven,boven de system en uit,lichter,en misschien ook lichtzinniger.

Zij,demetafysica,wordtdaardoorvoordeacademiemisschien nogminderaanvaardbaardan voorheen.H etistekenend datde nieuwem etafysi-

schegolf,diezich heden tendageschijntaftetekenen,weeronvervroren
teruggaatnaardeernstige diepzinnigheid van vroegereeuwen.En datniet
om,zoalsNietzsche wilde,'aan het einde van de baan terug te buigen',
maar om eenvoudigweg terug te kruipen in een metafysica,met de over-

winningwaarvanmenzelfsgeen beginmeerwilmaken.lnderdaadlijktde
metafysica langzam erhand deacademieweerteheroveren,maarisdat,na
de 'positivistische'periode die we in het begin van het artikel hebben

geschetst,in dézezwaarmoedigevorm nu werkelijk reden totvreugde?
M en ziet de toekomstige Schellings, Hegels en Schopenhauers elkaar al
weerin deharen vliegen,metsom berpeinzendeblik,gerichtop dediepte,

en overtuigd van een eigen onwankelbaarheid dieuiteindelijk nergensop
stoelt.HédM ulischzijnboek dan toch maarlieverwatzwierigergeschre-
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ven,'volspoten meesmuilendegewiekstheid'.Danwashijmisschien nog
enigszinsontkomen aan deze troosteloze zwaarmoedigheid.M aar nee,de
metafysica moetin alle ernstworden bedreven.H et knutselen verdraagt

delichtzinnigheid slecht.De filosofie blijfteen serieuzezaak.
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Forum

Theater-in-blik
De dramatekst,het werkstuk van een
dramatisch auteur, heeft, zoals bekend, aardig wat scenarii opgeleverd

voor overbrenging in een ander medium ook ;maardaarstaan dan weeranderetheatermakersa1seen PeterBrook
tegenover die, weliswaar vanuit de
overtuiging van hettheatrale overwicht

bij het verwerkingsproces van drama vertrekkend,in elkgevalbereid zijn de

totfilm.Oqeeninternationaalgesprek specificiteitvan hetfilmen op devoor(lvry-sur-selne,nov.-dec. 1977)waar- grond te plaatsen en dusook deeigen

van de neerslag nu verschenen isl,ging eisen van hetm edium film te respectehet niet vooral om de omzetting of ren.Dan wordttheater nietsim pelweg
adaptatie van een dram atisch-literaire ingeblikt,danwordtheteen aanleiding
tekst tot film isch of elektronisch zelf- en een uitdaging om wat de essentie
standig kunstwerk, m aar, vanuit de van hettheatergebeuren inhoudt.om te
doelstelling van de werkgroep Théâtre zetten in watevenzeer de essentie van
et moyens audiovisuels (binnen het het filmgebeuren wi1worden.M et de
Centre Nationaldela Recherche Scien- telkensterugkerende vaststelling van de
tifique),om derelatietussentheaterop- niette ontlopen dubbele illusie:de invoering en verfilm ing. De inspirator werking van de theatrale waarde bevan de werkgroep, Denis Bablet, houden en er filmm ediaal toch volmaakte van bij de aanvang duidelijk doende afstand van bewaren.W elziet

datbinnendetheaterwetenschappelijke Brook,meerdan deoverilegespreksanalyse hetbewustzijn is gegroeid dat deelnemersen waarschijnlilk doorzijn

de traditionele beelden die van hetthe- respect voor en om gang m et het
aterbewaardblijven (vanschetstotfo- Engelstalige idioom van Shakespeare,
to)teweiniggelejenheidbiedenom de in dathetevocatieve ritme van de drascenische exactheld te benaderen ;van- mataal grondig verschilt van het nadaar de verwachting dat het beeld-in- tuurli
jke beeldritme dat hij als het
beweging hettheaterweetop tevangen principe van film beschouwt.
a1s handeling-in-ontstaan, a1s gebeu- Veelen lang werd er gepraatovertechrend gebaar en geluid.
nische voorwaarden. M oet er continu
Theaterlieden, tv-makers, film ers na- worden opgenom en,is opdeling in sem en aan hetgesprek deel.Uiteraard a1- quenties wensel
ijk? Overeenstemm ing
len vanuithun eigen,voorafverworven over geprojecteerde resultaten bleek
optiek. W eliswaar treden er gehaaide nauweli
jkshaalbaar.Terwijltochmaar
nee-zeggers op zoals Otomar Krejca, heeleven de fundam entele problem en
die hetm entale proces van de theater- werden aangeraakt:hoe breng je de
voorstelling onvatbaar acht voor wat scenische voorwaarden in een filmka-

1Filmerle théâtre.Ed.CahiersthéâtreLouvain,46,1981, 245 pp.,BF.280.
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der onder? Hoe verhouden zich acteurscompositie op de scène en film beeld? W atmaakthetprincipiëleperceptieonderscheid uittussen de theaterbeweging en de camerabeweging ?
W elk evenwichtvalterte zoeken tussen
hetgeluid op hettheateren hetgeluid
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personagetotderuim te kan welbevroren worden,maarnietde mentale inte-

gratie,tenzij,en daarloopthetcolloquium op uit,de film zijn onvervangbaar-eigen mentaliserende concept als
opdrachtaanvaardten stelt.

Verschillende probleemaspecten zijn,
in de film ? Hoevang je dehebbelijk- niet helem aalonbewust,op deze sa-

heidvandefilm og,zelfspersonageste m enkomstdoor elkaar gehaspeld.Baproduceren alsoblecten?
blet, als theaterdocum entator met het
De m eeste woordvoerders kiezen uit- oog op de analyseerbaarheid van de
eindelijk voorde opvatting:een verfil- voorstelling, ging het vanzelfsprekend
min!kanhooguiteenvariantopdeop- om de documentalisering van theater;

voerlng zijn.Zij geven nagenoeg una- zijnprobleem bestaaterindepresentaniem deam bitieop,hettheatertefixe- tievan eentheateropvoering(watop de

ren ;ze kiezen vooreen zelfstandige ar- scène gedemonstreerd wordt, niet de
tistiekeverwerking,waarbijdeverwij- voorstelling als combinatie van intenzing naar hettheater als bron en her- ti
eperiode en -concepten, uitspeeltijd
komsthooguitnog gehandhaafd wordt enreceptieprocesvan hetpubliek),heel
in de culturele context of in de gene- precies i
n het tijdsmoment van deze
riek.
avond door dit gezelschap gedateerd,
In detv-hoek bloeien dan weerheelan- representeerbaar te maken voor groedere ambities. De tv-makers hebben penni
et-aanwezijenbijhetopgetekenprincipieeldezelfdebezwaren alsde fil- det
ekenproces,b1jmiddelvan een mem ersen zien ook geen heilin de nuch- diaal conserveringsprocédé.De m eeste
tere,neutrale transpositie van de plan- overige deelnem ers echter, overigens
kenrealiteit naar de film ische materie. volkomen terecht vanuit hun stand-

M aarzijtrekken eravontuurlijk op uit punt,hebben enkelaandachtvoorjuist
om overhetverschijnselterapporteren diem edialisering d.w.z.hetcreëren in
in een zin die nietlangerde rechtstreek- eigen artistieke vorm geving en zintoese reportaje blijft,maar analytisch- kenning van een video- of film tekst
interpretatlef wi1 worden. Them atise- waari
nhetbewaarprocesnieta1shulgring van het theateroeuvre staat dan middel m aar a1s bestaansevidentle
voor een interdisciplinaire camerame- wordtgebruikt.Voor de theaterweten-

thode,waarin de subjectieve uitdruk- schappelijke behoefte loste deze saking van receptie-im prejsies over- menspraak niets op.Hetprobleem van
heerst:hetgaatnietom een registratie, het theater in gedocum enteerde vorm
maar om een visie op de aard en het bl
ijftopen.
gehaltevan een theateropvoering en op
C.Tindemans
de middelen waardoor deze tot stand

zijn gebracht. De mogelijkheid van
film totreproduktievan theatralerealiteitisblijkbaarafgezworen;decamera Een Zuidnederlands
observeertaltijd in een procesvan kri- W oordenboek

tische optekening. De dames en heren
schikken zich braafi
nhetjeloofdater W alter de Clerck,samensteller en bealtijd verlies van substantle optreedt; werkervan hetZuidnederlands W oorde fysische relatie van de mens-acteur- denboekl,iseen Vlaming die in 1944 in

1WalterdeClerck,NijhoffsZuidnederlandsWoordenboek,MartinusNijhoff,

's-Gravenhage/Antwerpen,1981,854 pp.,BF.1.5* .

een systematische beschrijving zijn
vanuit een taalkundig descriptief synchroon standpunt van de in Vlaande-

ren voorkomendeafwijkingen van het
Algemeen Nederlands in de gesproken

en degeschreven woordenschat.In zijn
inleiding verklaart de samensteller dat
de keuze van de titelvan het woordenboek helem aal geen standpunt im pliceertin de norm atieve discussie diein
Vlaanderen nog wel eens gevoerd
wordt tussen de voorstanders van een
beschaafde omgangstaal waarvoor die
in het Noorden zonder meer a1snorm
geldten de voorstandersvan een algem een Zuidnederlandswaarin regionale
varianten voorkom en,die in hetNoor-

den nietgebruikelijk of zelfs nietgekend zijn:'(...)delexicograafisgeen
scheidsrechterdie bepaaltwatalofniet
tot hetZuidnederlands oftot de standaardtaalbehoort.Datbeslist de taal-

gemeenschapzelf;(...).Zijsteltzelfde
''norm '' vast, d-i. wat algem een ge-

bruikelijk is,en watstorend isvoorde
communicatie'(p.XlI).
De sam ensteller heeft het ook geen
woordenboek van 'belgicism en' willen

@

noemen,omdathijdie term engeropvat dan taalzuiveraars gewoonlijk
doen.Die beschouwen alsbelgicism en
o.m .Franse woorden,gallicismen,purismen, archaïsm en, administratieve
termen die alleen in België voorkom en
en in Nederland nooitof nietm eerge-

bruiktzijn.DeClerck daarentegen beschouwt in het Zuidnederlands W oordenboek a1s'belgicismen'diewoorden,
verbindingen enz.!die betrekking hebben op functies,lnstellingenl toestanden en gebruiken die eigen ziln aan de

.
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een unieke collectie boeken over architectuur, kunst, poezie, literatuur in een uniek kader

is.
Het Zuidnederlands W oordenboek wi1

alle dagen van 11 tot 18u . - 's maandags gesloten

waarvan hijsinds 1978 hoofdredacteur

Kcepoortbrug 4,

boek derNederlandschetaalteLeiden,

2000 Antwerpen,

hijals medewerkeraan hetW oorden-

(Kruispunt Lge Koepoortstraat, Klapdorp, Minderbroedersrui, St .-Paulusstraat)
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Antwerpen geboren werd, in Leuven
Germ aanse filologiestudeerde en thans
docent historische gram matica en algemene taalkunde is te Rotterdam .Een
ruimelexicografische ervaring verwierf
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Belgische constellatie. Voorbeelden

daarvan zijn:aqglomeratieraad, cultuurraad, determ lnatiegraad, taal
pari-

teit, vrederechter,enz.(Vergelijkbaar
daarmeezijnspecifiekNederlandsetermen alsb#standswet,bodempensioen,
huurharmonùatie, MJVG spi
jtoptant,...)

H et Zuidnederlands W oordenboek is
geen dialectwoordenboek.Het criterium datdeauteurgebruiktom tebeslissen ofeen woord ofuitdrukking totde
Zuidnederlandse woordenschat behoortisdathetintweeofm eerprovinciesin de Vl
aamseregio aanletroffen
wordt.In hetwoordenboek ziln verder
ook niet opgenom en : specifieke vaktaalwoorden, dialectische uitdrukkingen en woorden die t.o.v. de
standaardtaaluitsluitend verschillen in
genus, spelling en/of uitspraak. Uit

Daarom bepalen Nederlanders wat in
het Zuidnederlands Woordenboek terechtmoeten watniet.Een woord als
subiet,datik alsVlaming nietmeertot
de standaardtaalreken omdatik hetals
een archaïsm e aanzie, tref ik in het
Zuidnederlands Woordenboek niet
aan. Terecht, want W olkers gebruikt

hetin zijn laatsteroman tweemaalz.
Anderzijdsben ik in dezelfdeW olkers
ook malheur tegengekomen (p. 108),
datdan weerwelin hetZuidnederlands
W oordenboek opgenomen is m et de
opmerking:indestandaardtaaluitslui-

tendinbijzonderestijl;inVlaams-Belgiëvrijgebruikelijkin degemeenzame
omgangstaal.Is er dan toch een soort

osmosemogelijktussen hettaalgebruik

in Nederland en Vlaanderen,waartoe

ditwoordenboek zou kunnen bijdragen, zoals W alter de Clerck het heel

ongeveer 2* bronnen (kranten, tijd- voorzichtigin zijn voorwoord formuschriften,weekbladen,reclamefolders,

106 literaire werken)werden in eerste
instantie door tientallen Nederlanders

80.%

leert?
De eerste roman van een Vlaams auteur die ik las na de oproep van De

bewijsplaatsen geëxcerpeerd. Clerck in deslotalinea van zijn voor-

Daaruitheeftde sam ensteller dan de woord 'om ten behoeve van een vol4.870 lem mata overgehouden die het gendedrukhem nualtewi
jzenopfouZuidnederlands W oordenboek rijk is. ten,ontbrekende woorden,ten onrechHoewelhijindeinleiding totdriemaal tea1sZuidnederlandsopgevatte woortoe herhaaltdathetom een taalkundig den ofuitdrukkingen enz.',wastoevallouterdescriptiefen synchroon (= be- lig De Kornsteins van Carlos Callaert.
perkttotdetwintigsteeeuw)woorden- Behalve een dertigtal Zuidnederlandse
boekgaat,blijktuitdemanierwaarop woorden en uitdrukkingen die het

hettotstandjekomen isdatdeauteur woordenboekalvermeldtvondiknoj:
een taalpolitleke beslissing genomen

de groene en gele vitraux van de antle-

heeft.W ateen Nederlandselezerbijde

ke kast(p.31);in de apotheker# (p.
67);een calmantvragen (p.102);een
bronnen alsafwijkend van zijn taalge- oudeman inzwarteredingote(p.132).
bruik ervaart, wordt Zuidnederlands Persoonl
ijkheb ik geenmoeitemethet
genoem d als het geen dialectisme is, begri
jpenvandezewoorden enalseen
maareenverschijnseldatvermoedelijk auteurmeenttemoeten afwijken van
op de hele Vlaamse regio betrekking de standaardtaal is dat tenslotte zijn
heeft. Nederland bezit immers een besli
ssingen verantwoordelijkheid.Het
standaardtaal, België nog altijd niet. ligttrouwensnietaan hetgebruik van
lectuur van uit het Zuiden aA om stige

2 Jan Wolkers,Brandènde liefde,p.61:'Dan moetdieschoolfrik maaruit

elkaarspatten van woedeom zoveelondankbaarheid en meersubietuittrappen';

g.137:'Jeweet!ikkanspi
jkerhardzijn,voorala1shetom m'nwerkgaat.danga
lksubietoverlbken ...'
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Zuidnederlandse woorden en wendin- A lsmen ditleestm etbetrekking totde
gen dat Vlaam se auteurs boven de gebruikswaarde van een woordenboek
Moerdijk weinig gelezen en gerecen- alshet Zuidnederlands Woordenboek
seerd worden,m aarveeleer aan de erg kan m en volgendeconclusies formulem iddelm atige kwaliteitvan hun boeken ren.W ie nog nietvolledig deelt in de
in hetalgemeen.M en kan erdebijdra- taalmacht en zich daarom nog vaak
gen van J.Bernlef 'Vlaams isolement' onzekervoelt,kan doorhetZuidnederen C.Peeters 'Literaire H ollanditis'in Iands W oordenboek in vele gevallen
De Vlaamse Gids 81/6 op nalezen.A1 van zi
jn twijfelsbevrijd worden.En
onthoudt men zich van elk normatief wieuitrespectvoordeteksten van taaloordeel, toch kan het lezen van een gebruikers die terecht m enen geregeld
tekst met de bedoeling erde afwijkin- ofbijuitzonderingtemoetenputten uit
jkend
gen van de standaardtaalin te ontdek- hun van de standaardtaal afwi
ken een stigm atiserend karakter heb- lexicon,het Zuidnederlands W oordenben. Ik ben het volledig m et Guido boek raadpleegt, zal daarin vele ant-

Geerts eens,die in zijn kritische be- woordenvindenop zijnvragen.Datdit
spreking van De nieuwe streeflqst woordenboek een bijdrage zalleveren
woordenschatvoor6-jarigengebaseerd aandewisselwerki
ngtussenhettaalje-

bruik in Nederland en Vlaanderen lilkt
schrijft: 'standaardtaalsprekers heb- m eeen complete illusie.Dathetnietteben geen behoefte aan regionale vari- min mee zou leiden tot een beter weanten (watnietuitsluitdater af en toe derzijdsverstaan van tweebevolkingsbeweging in hetlexicon kan zitten);di- groepen die eenzelfde taalgebruiken,
alectsprekers hebben welbehoefte aan maardooreenri
jksgrens-metalle!estandaardvarianten. De eerstgenoem - vol
gen van dien -gescheiden zijn,lilkt
den hebben de m acht; de laatstge- me een gerechtvaardigde verzuchting.
noem den kunnen ten hoogste op resPect rekenen'3.
JorisGerits
op onderzoek in Nederland en België

3 Guido Geerts,Hetgeleverde hewt/.
ç.
'een misluktepoging totintegratie, in
Dietsche WarandeenBelfort,127(1982),nr.1,p.66.
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halveeen 'nieuwe natuurlijkheid'gepropageerd a1s de definitieve oplossing daarvan.

Hetonjecultiveerde,spontaneenhet'echte'
dat altld öf elders öf in het verleden gezochtmoetworden,isperdefinitiehetgoe-

jn
EmmaenLodewijkBrunt,Hetgoedeleven, de.De natuur is goed,de instincten zi
Arbeiderspers,Amsterdam,1981,248 pp., goed,het'lijf'isgoed,alleenhetdenkenis
BF.545.

slecht(wantrationalistisch),debeschavinj

isslecht(wantrepressiegendeintellectuall'Zedelijkleven'heettederubriekdieEmma teitiswelhetslechtste van alles.Hetisopen LodewijkBruntenigetijd voorDeGids nieuw de 'nobelewilde'dieonsin ditmaniverzorgden.Een titeldie in eerste instantie chdsmevan beschaving en natuurten voornogal ouderwets en achterhaald aandoet. beeld wordtgesteld -in degeschiedenisvan

Ligtdetijdvandegrotezedeli
jkeleefregels hetdenken (ofin ditgevalIieveranti-denen de etiquette-cultuur uit de school van ken) overigens bepaald geen originele fiAmy Groskamp-ten Have niet ver achter

guur.

ons?Issindsdejaren zestig nietiedereen
vrijom tedoenwathi
jwilenzichtegedragenopdewijzediehem zelfgdeddunkt?
EmmaenLodewijkBruntlatenziendatdat

Hetisdezetendensdieeenconstanteblijkt

maargezichtsbedrog is.Degeformaliseerde

inalle'
chiques'enideolojieëndieE.enL.
Brunt in hun onderzoekle onder de loep

hebbengenomen.Opzeergeestigewijzewetenzijindebrijvannauwelijksverteerbaar

enexplicietevoorschriftenenverboden zijn mode-proza die daartoe diende te worden
verdwenen,zeker,maarhun plaatsisinge- doorgeworsteld!steedsweerdezelfdegrondnomen dooreen uitgebreid scalavan modes lijnenaantewilzen,hoetegenstrijdigofexen '
chiques',nieuwezedeli
jkeelitesen opi- treem debetreffende-ismesofheilsleren onnieleidersdieheden ten dagebepalen welke derling vaak ook mogenzijn.We1vervallen
jsomsenigszinsin herhaling,wat
leefwijze 'in'isen derhalvegevolgd moet zijdaarbi
worden,en welkeabsoluutdientte worden
verm eden om datzenietm etdehoogtijvierende inzichten strookt of inmiddels W eer
nétuitdegratie isgeraakt.
De hoeveelheid ultramoderne trends die
doorE.en L.Bruntin hun,nu onder de

ineen artikelenserienauwelijkstevermijden
envaakzelfswenselijkis,maarineenboek,
zeker een zo vlotlezend boek a1sdit,toch

watstoort.Ookisdehumornietaltijdeven

subtiel. M aar desondanks een hoogst in-

structieve,somsverontrustende,maarbijna

teedsvermakelijkeinleidingindekunstte
titelHetgoedeIevenjebundelde,artikelen- s
leven 'zoals het
serie werd verzameld lsindrukwekkend.Ze
variëren van feminisme tot macrobiotiek,

hoort'*

tegenwoordig eigenlijk

Ger Groot

van seksuele vrijheid (of juist weer een
'nieuwe kuisheid')totstervensbegeleiding,
maarhebben allemaaleen paartrekken ge-

Maarten Pieterson (red),Hettechni
sch Iameen.Om tebeginnenzijnzein hunopge- byrint.Een maatschappl
j
g
e
s
c
hi
e
de
ni
s van
blazen extremiteit en hun overtuiging van drie industriële revoluties, Boom M e
ppel,
heteigengelijkallemaalinmeerofmindere Amsterdam/Denis,Deurne, 1981. 376 pp.,
mate ridicuul,een omstandigheid waarvan

doordeschrijversin hun sarcastisch commentaardankbaargebruik wordtgemaakt.

Belangrijkerisechterdatzeook op inhoudeli
jk niveau een gemeenschappelijke tendensvertonen:vrijwelzonderuitzondering

BF.670.

Hoeweldetheoretischebezinnin!ophetbegriptechniekaleerderoqganglsgekomen

(Heidegger,Mumford),zl
jn demaatschappi
j
hi
s
t
o
r
i
s
c
h
e
b
e
n
a
d
e
r
i
ng
n daarvan nog
wordtde westersebeschaving,en vaakzelfs nietaltedik gezaaid.W elek
entmen wetendebeschaving in hetalgemeen,aangewezen xcAcrxgeschiedenisen historischebenaderinalsdewortelvan alleellende,en wordtder- genvan detechniek in engere(immanente)
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zin,maarjuistdesamenhangtussen desa- kan worden aanbevolen aan iedereen die

zichvoortechniekendemodernegeschiedenisinteresseert.
GerGroot
lopenjaren in eengrote,en steedsgrotere,
belangstelling mag verheugen.
Die belangstelling is echter alleszins ver- Alain W oodrow,Denieuwesekten,Nieuwe
klaarbaar, want weinig factoren hebben Stad,Antwerpen,1981,221 pp.,BF.395.
zo'n diepgaande invloed uitgeoefend op de
vorming van de moderne samenleving als A1sjournalistvoorreligieuze zaken bi
jLe
preciesde techniek en haartalloze toepas- MondeheeftWoodrow alvelejarendemomenleving en haar steedsbreder technisch
potentieeliseen terrein datzich pasdeafge-

singen.Dezemachtvandevoortschri
jdende derne sekten gevolgd.Hijvertrektvan de
techniek, haar transformerende krachtten

VraajWaarhunsuccesVandaankomt,vooraanzienvandesamenlevin!endereacties alb1Jjongeren.Maarhetboek isin feite
daarop vanuitde samenlevlng (positief of ontsprotenaanzijndiepebezorgdheidvoor
negatief,kritischofideologisch)vormenhet dejongeren,dieblijkenzogemakkelijkgeonderwerpvandezemaatschappngeschiede- manipuleerd teworden.Zijn overzichtvan
a9 van drie industriële revoluties.
de meest succesrijke sekten en de slechts

Drie industriële revoluties,wantvolgensde schematische bespreking van hun leer is
samenstellersvan ditboekvormdedeinvoe- maareen aanloop voorzijn feitenverslag
ring van naechanische krachtbronnen en de overhunmethodes.Hijspitstzichuiteindeeerste!nog beperkte ontwikkeling van om- l
ijktoeoyKrishna,KinderenvanGoden

vangrljkermachinerieën die daardoor mo- Moon.Zi
ln bewijsmateriaalvoorhun imgelijkwerdgemaakt-deomwenteling,kort- morele praktijken is ten dele vaag,maar
om,diewijgewoon zijn 'deindustriëlere- toch alsgeheelovertuigend.Toen hetboek
volutie'te noemen - paseen eerste fase in in1977ineersteversieverscheenwerdenhij
hetprocesvan technologisering en mechanisering van demoderne wereld.
Een twee#e omwenteling vond plaats aan
heteindevan de 19de eeuw,toen deweten-

endeuitgevermeermaalsvoorderechtbank
gedaagdwegenseerroof.Hetverloop van de
processen,deOntwikkeling van de driesek-

tentotvoorjaar1981,devraagnaareenver-

schap,dietotdantoetamelijkafzijdi!was antwoord beteugelen en naardeschuld van

gebleven,bewustwerdingeschakeldbljhet de huidige maatschappijgeest vormen het
ontwikkelen van nieuwe produkten en produktievormen.Hetaccentisdan alverschovenvan Engeland naarDuitsland en A merika,alsvoorlopers in detechnische ontwikkeling,en hetlaatsteland zalook de leidenderolspelen in dederderevolutie:dievan
de automatisering,de geleide planning en,

dertig pagina'slange naschrift.Tenslotteis
ereen register van zestien sekten,door de

vertaleraangeyastvoorNederland en Be1gië.Hetboek lsmeerdan een verrassende
reportage,hetiseen waarschuwing die we
beterterhartenemen.
G.Boeve

alsmeestverontrustendverschijnsel,demilitarisering van detechnische ontwikkeling.
Hetisvooraldeze laatste fase,de derdeindustriëlerevolutie,die in dit,toch alfascinerendeboek,demeesteverrassendeinzichtenoplevert.Hetisuiteraardook defasedie

onshetmeestnabi
jisenwaarvandekaraktertrekken,preciesom diereden,voor ons

Pedagogie
Lutz-M ichaelAlisch en Lutz Rössner,Fr-

nogniettotclichézijngeworden.Atoombe- ziehungswissenschaftundErziehungspraxis,

wapening en -energie,computer,transistor, W ilhelm Fink Verlag,Mûnchen,1981,208
auto-industrie en rakettechniek,maar ook PP..DM .36.
science-fiction,arbeidsproblematiek en het
vraagstuk van de consumptiesamenleving, Ditboekisduidelijkbestemdvoorlezersdie

wordenopuiterstboeiendewijzemetelkaar opeenwetenschappelijkewijzeoveropvoein verband gebracht,waarbij,zoals trou- dingwillennadenken.Een tendensindeop-

wensinheeldezestudie,deuitstekendgeko- voedkundige wetenschappen is zeker het
zen illustraties een waardevolle aanvulling voorspelbaarwillen maken van gedragingen
vormen op de tekst. Een prachtig boek, en hetordenen van diverse gegevens zodat

kortom,datvoortreffelijk isverzorgd,en zij bijna mathematisch benaderd kunnen
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worden.Datleidttotuitspraken a1sopp.76
waargezegd wordtdateen opvoederdeopvoedingrationeelin handenkan nemen omdat vele impulsen in de mens voorspel-en

bepaalbaar zijn;opvoeden kan dan even

NOORDSTARFONDS
vx w .

Steuntvooe urend
hetVlaam se KuRuurleven

goed en even feilloosgebeuren alshetbouwen van een brugdooreen ingenieur.
Men kan betreuren datnergensin hetboek
iet!geschreven staatoverhetirrationele in
de mens en over de improvisatie waarmee

mentochduidelijkindeschoolenhetgezin

geconfronteerd wordt.Toch kunnen we dit

degeli
jk wetenschappelijk werk aanbevelen

aan pedagogen, psychologen en allen die

methetonderwijstemakenhebben,algeldt
hetbezwaardateen terationele visie voor-

bijgaataanaspectenindeopvoedingzoals
hetonverwachte en hetgevoel.

U kunt
hleraan m eehelpen
d* ru
te Iaten verzekeren

bIjde
Vlaam se

verzekerlngemaatx happlj

P.Suykerbuyk

Literatuur

Verschaeviana,jaarboek 1981,uitg.Jozef

Lootensfonds vzw, Brugge, 196 pp., BF.
3* .

Dittweedejaarboekkreega1stitelVerschaeveenRodenbach,enbevathoofdukelijkde
teksten van de referaten gehouden tijdens

hettweedeColloquium van de stichting op
31mei1980 te Roeselare.Na een welkomwoord van voorzitter Dom EligiusDekkers

(p.7-9) volgen vier uitvoerige bijdragen

waarin beide scherp geprofileerde persoon-

De N oordstar
en Boerhaave

li
jkheden- VerschaeveenRodenbach- in
hun gemeenschappelijk romantischdichterzijn en dramatisch aanvoelen vanuitver-

schillende oogpunten worden benaderd.P.

Thomasverkent(p.11-40)deinhoud van

Verschaeves essay uit 1M De DichterAl-

brechtRodenbachenbeschrijfterdeopvallendste kenmerken en themata uit.Aan het

slotbeoordeelthijeen aantalwaarderings-

GrootBrlKannl:laan 121,
9* 0 Gent

Tel.(Q91)2575 15

criteria dieVerschaeve hanteerdet.a.v.Rodenbachskunst.K.W auters bespreektHet

Wagnerbeeld bt
jRodenbach en Verschaeve

(p.41-59):eenstudievandeapyreciatiebij
beiden van de Duitse componlst Richard
Wagner,diekanleidentoteenbeterbelrip
van hun artistieke opvattingen en intentles.

H.Vandermoeregeefteen duidelijk beeld
van Verschaeves grenzeloze bewondering
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voor Rodenbachs Gudrun onder de titel

personagesdevernielinjin,maardathoeft

VerschaevesIezing van G/#rl/a (p.61-88). nietperse in een taald1e zelfkreupelis.
J.Gerits
In het omvangrijkste referaat schetst R.
VanlandschootDeaanloop tot Verschaeves

Rodenbachopstelvan 1909(p.89-168):een

nauwkeurig historisch onderzoek naar 1evensrealia,politiekeachtergronden,enz.uit

Andrée Chedid, Les marches de sable,

voor de op 23-10-1980 overleden M artha

waarze hardhandig werd verzorgd,M arie,

Flammarion,Parijs,1981,251pp.
dejarenvoorafgaandaan 1909.Waardevol
ievrouwen zijn dehoofdfiguren in deze
basiswerk leverdedeauteurookinzijnbij- Dr
ie
euw
uwsg
te
esi
r
n in
vaEg
ny
An
d,
ré
ejhe
Che
di
d,
ni
toma
ueerd
pte
zi
tde
z
ekO
ePer
lagen,1.Chronologie van deschrl
ften en n
brieven van CyrielVerschaeve(p.169-174)
en II. Onbekende teksten van Verschaeve indevroeg-christelijkeperiode,de3etot4e
euw naChristus.Drievrouwen,metgeheel
1908-1909(p.174-189).HetSlotwoord (p. e
v
191-192)isvan Dom EligiusDekkers,die erschillende achtergrond: Cyre, het 12ook hetIn memoriam (p.193-196)schreef jarig meisje dat uit het klooster wegliep
VandeWalle'Twintigjaarlangdezielvan
hetJozefLootensfonds'.

J.Geens

devoormaligecourtisanediein dewoestijn
de stem isgevolgd die haar riep,en Anasthasia, de patriciërsvrouw die haar gezin

verstrooid zag doordewederzijdsevervol-

gingen van christenen en heidenen,in een
CarlosCallaert,DeKornsteins,Van Hyfte,
Ertvelde,1980,142 pp.

tijd waarin deslag tussen beiden nog niet
definitiefwasbeslecht.In dewoestijn treffen dezedrievrouwen elkaar;dewoestijn,
hetgebieddervogelvrijen,monniken,klui-

In De gebroedersKaramazow heeftDosto- zenaarsen bandieten.Deplaatsvan deom-

jewskieenongeëvenaardeuitbeeldin!gege- keringderwaarden,waarvelen dewaarheid
ven vandevelefacettenvan hetconfllcttus-

sen demetautoriteitbekledevaderen zijn

zochten en anderen haar trachtten te ontvluchten.

kinderen en sindsFreud aan dieconsictsituatieeen naam gegeven heeft,deoedipalerelatie,komtdeze geregeld voor in moderne

Metbuitengewone fijnzinnigheid beschrijft

weest.Ook inDeKornsteins,naam vaneen
voorname fam ilie in de Vogezen, is dit
machtsconRict het grondthema. De brief
waarmee de roman eindigten die a1s een
proloog vô6rhet titelblad afgedruktstaat,
deeltvan in hetbeginmeedatdeafloop van

confronteerd,een confrontatiedievoorhen

moordgedachten,wordthetlichtdatnahun
helletochtaan dezeKornsteinsverschenen is

schillend van de onze ook, éven de onze

Chedid watermete1k van deze drie vrou-

wengebeurt,wanneerzijelkaartegenkomen
romans,hoewelzealtijdaleentoposisge- en opnieuw met hun verleden worden getegelijk eennieuwekeuzevoorde toekomst
inhoudt.Chedid weetdaarbi
jdeverrewereld van devierdeeeuw,in die vreemdeuit-

wasdiedetreknaardewoesti
jnbetekende:
op verbazingwekkendewijzeaan onsnabil
hetverhaalonverbiddelijk ennoodzakelijk tebrengen.Tegelijk uiterstpreciesregistrenoodlottigzalzijn.
rend en schrijvend meteen maximum aan
NadatdelezerMaxKornsteinzijnimpoten- poëtische verbeeldingskracht, stelt zij de
tie heeftzien overwinnen en zi
jn zus Ida drievrouwenbijnatastbaarpresent,in hun
haar drugverslaving, alcoholisme en zelf- leven,hun tijd en denkwi
jze,die,hoever-

wordt;hun hoop en wanhoop,twijfelsen

plotsledoofddoordedoodvan devader. tastendgeloofworden évendeonze,hun caDiebll
jktnotabenede minnaartezijn geweestvandevrouw vanzijnzoon!
In tegenstelling totzijn debuutroman,De
apostelen van Jako (1976),waarin aan de

tastrofaletijd,waarin de ondergang nabij
lijkt,éven onze,aleven getourmenteerde
tijd.

Opnieuw heeft Andrée Chedid in ditboek
haarmeesterschap getoondinhetschilderen
snappen mogelijk scheen, wordt in De van levensechtemensen en,daardoorheen,
Kornsteinsde cirkelvan noodloten schuld, hetoproepen van werelden die méthen tot
hoewel niet voor lang, doorbroken. Heel levenkomen,zoalszedatookalhadgedaan
storend heb ik de vele spelling-, taal- en in haarlaatste roman,NeyertitietIe rêve
stijlfouten ervaren.Deauteur schrijftzijn d'A khnaton.Haar korte en prachtige bekwellende litanie van hetkwaad geen ont-
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schrijvingen,de langzame,gedragen toon digtin februari)poogtde auteurmeteen
van dealtijdwatbezonkenverteltrant,ver- fotografisch realismeenkele fragmenten uit
raden daarnaastde dichteresdiezeook,en
misschien welvoorél,is.Lesmarchesdesa-

hetleven van een koppelboeren uitde om-

gevin!vanTurnhout(deauteurzelfwoont

blevormtdaarmee,opnieuw,hetbewijsvan in Rilkevorsel)anno 1860 vastte leggen.
Datgebeurtnietvanuitdenostalgiediemet
eengrootschrijverschap.
GerGroot

dehuidige retro-trend samengaat,maarwel

vanuitdewi1dewerkelijkheidvan zijnbur-

James T.Farrell,Studs Lonigan, Kluwer, gerlijkbestaannuteverankereninhetschaDeurne/veen, Utrecht-Antwerpen, 1981, meleboerenbestaan vroeger,waaruitde auteur weggegroeid is. Zo'n klasse-verschui643 pp.,BF.580.
ving isb.v.ook een motiefin W alter Van

en BroecksBrief aan Boudewnn.ln zi
jn
DeStudsLonigan-trilogie(hiervertaald in d
r
o
ma
n
d
i
a
l
o
g
e
e
r
t
de
a
u
t
e
ur
v
o
or
t
d
u
r
e
n
éénboekdeel)behoorttothetvroegstemaar meteenzekerM ieke-uit-M echelen,dieik a1ds
ook beste werk van de Amerikaanse auteur
etotpersonalegeworden lezerbeschouw.
JamesT.Farrell(1904-1979).Dedrieboe- d
ken verschenen tussen 1932 en 1935 en be- Zoalsin eenbrlefvoegtS.geregeld een P.S.
anzijn beschri
jvingentoe,waarindelezer
schrijvenhetkortelevenvaneenjongenvan a
d
i
r
e
c
t
a
l
s
'
j
i
j
'
wo
dtaangesproken.En bij
lerseafkomstin Chicagoindejarentwin- herhaling treftmer
n volgendevraagzin aan:
tig.DejongeStudsrekentafmetzijn ka- 'Hebjijdatook?'.

tholiekeopvoedingenverzeiltindejang-

nDewegnaarKralingen ishetcamera-oog
sterwereld.Zonderwerk en meteen mlslukt I
v
schrijvernietop deeigennavelgehuwelijk achter de rug komthijergjong riacnhtde
maar op hetplattelandsmilieu in het
aanzijneinde.Detrilogieisvooralbelang- midden van de vorige eeuw.Zelf daarvan
rijkvoordeindringende,naturalistischebe-

ervreemdpoogthijeenstukjegeschiedenis
schrijving van de Amerikaanse grootstad, v
t
e
chrijvenvandealtijdoverhethoofdgedesteenwoestijn diedezielvan Studsleeg zies
nekleine man.Datgebeurtweliswaarin
maaktenzijndromenenidealenvervanjt relatietotdeeigen schrijversproblematiek,
doordefantasieën van geweld en erotieku1t maar het ingenomen vertelstandpunt voor
filmsenromannetjes.
De koele,minutieuze beschri
jving van de komtlangdradigheid of irritatie van de levernietiging van hetindividu dooreen cor- zer,watalweleenshetgevalis in romans
rupte,inhumanewereld maakt'StudsLoni- waarin de schrijfproblematiek centraal

gan'toteen ongenadig tijdsdocument!maar staat.
J.Gerits
verhefthetboek tevenstoteen blbvende
wanhoopskreetoverhetmenselijk bestaan.
Guido Kums Jûrgen Schëfer (Hrsg.), CommonwealthLeo Pleysier,De weg naar Kralingen, De

Literatur,Bagel,Dusseldorf/Francke,BernM iinchen,1981,244 pp.,sFr.26.

Bezige Bij,Amsterdam,1981,120 pp.,f
24,50.

Deuitdrukking'zo ouda1sdeweg naarKra-

lingen'verwijstnaarwatalheeloud isen
dus verondersteld bekend. In deze roman

In zeven bijdragen schetsen verschillende

auteursdeEngelstaligeliteratuuruitAustralié,Nieuw-zeeland,Canada,de Carai
Yen,
ZuidwNfrika,W est- en Oost-Afrika en ln-

dië.Hetzalmeteen duidelijk zijn dathier

slechts een selectief diachronisch en synchronisch overzicht kan worden gegeven.
dus,en toch onbekend.Niettemin zi
jn de De historische en sociaal-politieke context
'schabberigheid'(schabberig = armoedig, van aldeze literaturen en deplaatsvan het

grijptdeauteurterugnaareenfotovanzijn
overgrootoudersuit 1860,nog nid zo oud

versleten) en schaamte die de Kempische Engelsa1sliterairetaalzijnindebehandelde
boerenin1860kenmerktennogaltijdgevoe- landen en gebieden zo totaal verschillend
lensdie de auteurLeo Pleysierin 1980 beheersen,verwarren,totzelfonderzoekineen
historisch perspectiefaanzetten.In de korte
rom an dieuittwaalfhoofdstukken bestaat

dat de overkoepelende naam 'Common-

(heteerstebegintin maart,hetlaatste ein-

bliografischapparaatverwijstdaarnanuttig

wealth Literature' eigenli
jk inhoudloos

wordt.Vooreen eerstekennismakinj kan

meninditboekterechten hetuitgebreld bi-
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doornaarmeerdiepgaandestudiesoverde
diversegebieden.
Guido Kums

OmdatBeckett75 jaaroud is geworden,
brengtzi
jn Duitseuitgevereen extra-editie
van hetdramatische oeuvre uit.Deze ene
band bevatdetweedelen diealVroegerWer-

Jan Wolkers,Brandendeliefde,DeBezige den gepubliceerd terwijlweno! steedsop
hetderde wachten;de verfoeililke politiek
Bij,Amsterdam,1981,247pp.,f 20.
vandezeuitgeverij,alvandeBrecht-monoDevijfhoofdstukken diein Fr#Nederland polisering bekend, smeert een verzameld
alsvoor-publikatietelezen waren a1svoorgerecht op hetboek datin november '81
verscheen, waren veelbelovend en deden
verlangen naarmeer.De hoofdschotel-de
resterende 25 hoofdstukken iswelwattegengevallen. De figuur van mademoiselle
Bonnema,leraresFrans aan studenten van
de akademie en kunstenaarsin spe,die in
haar bespioneren van haar huisbewoners.
haar schraperigheid en inbrekersfobie zo
scherp geportretteerd wordt in het begin,

oeuvregraagoverveleintermediaireuitla-

uitzlcht.

onechte controversemetBrechtbestaatverder.Nietdespiegelbeelden domineren maar
het oerbeginsel:een ruimte,een stem,een
lichaam.Niet de incommunicabiliteit waar

ven uit.Beckettstheaterisnietde weersplegeling maar de metafoor van het leven,de
radicalereductievan allecomponenten,niet
enkelmaterieelmaarook temporeelen spa-

tiaal.TochiserinderecegtievanBeckett
heelwatjebeurd.Deafwijzlngvanzijnpessimisme lslangzaam geweken voor hetinzichtin hetspelgehalteen hetdrama iseen
acteurstheater geworden. Het absurde kli-

maatisdaardoorvri
jwelopjeheven;daarkrijjtgaandewegeengrijzerenstereotieper om ishetnognietsociaal-agltatorisch en de
Samenmethaarkrasse96jarigevaderende

violist van eenhoog, een overbeschaafde

grijze heer,moetmademoiselle Bonnema

alssterielkaderdienenvoorhettableauvan
bruisendeartistiekeen seksuelepotentievan
de schilderende ik-figuuren van Anna,het
aanbeden model,toevallig ookdeechtgenote van deviolistvan eenhoog.De combina-

dejaren 50 zo mee goochelden,maar de

onmachten hetonvermogen van de mens
om zichzelf in de ogen te zien worden
theatraaluitgedrukt.
C.Tindemans

tievan vitalistische levensverheerlijking en

sarcastische doodsverachting vindt z'n climaxindescèneinhet24stehfdst.waarinde

GabrieleSchwab,SamuelBeckettsEndspiel

hoogzwangere Anna naaktposeertbijhet mitderSubjektivitöt.Entwurf einerPsylijkvanBonnema'spasgestorvenvader.ln choösthetik des modernen Theaters, J.B.
alzijn vulgariteitblijfthetniettemin een Metzler,Stuttgart,1981,148pp.,DM .38.
pregnante (!)uitbeelding van de paradox
van hetmenseli
jk bestaan.In Brandende Watkan je op hettheater(nog)mettaal
jnselmenste
liefdeisdetedereen diepmenselijkerelatie doenom inzichtinhetverschi
tussendeprotagonisten,zoalstussen Benen

CorrieinDeperzikvanonsterfell
jkheid,afwezig.Detalrijke verwijzingen naarFlaubertsMadameBovarytenspijtkrijgenwein
Brandende Iiefde maar een verschraald
(Bonnema)ofeen doordekunstenaarsverbeelding opgevi
jzeld beeld (Anna)van de
VrOuW .

J.Gerits

creëren?W athebben aleeldingen uitbeelding nogmetelkaargemeen in Beckettsdra-

ma?Op soortgelijke vragen trachtS.een

antwoord tevinden datzeuitdepsychoanalytischebenadering van Artaud opdiept;ik
achthetprocédé betwistbaaromdatArtaud

op zijn tekstwaarde aanvaard wordten er
geencontextueleproblematisering aanvoor-

afgaat.De thetische aspecten blijven me

daarom zoweltegenereusa1steonthechten
abstract;debeantwoordingvan deerg con-

cretevraagofBeckettopzijnprojectiedan
Theater

welopdeideëleanticipatiemoetworden be-

oordeeld,lijktmeonbegonnen.Deanalyse
v
ae
nhe
Be
ett
avma
di
tcskub
js
ecdtr
ie
eas
npe
aacrtdvia
vn
erd
sec
sp
ae
telf
gi
ogr
ur
iee
ën

SamuelBeckett,Dramatl
bcheDichtungen in samenstellen(identiteit,lichamelijkheid,afdreiSprachen,Suhrkamp,Frankfurt,1981, fecten,resexiviteit,intersubjectiviteit,tijd,
530 + ,
430 pp.,DM .ZS.
taalen-globaliserend-subjectiviteit)isver-
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helderend en brengtonseen stuk verder.Ik
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drukt.Om deaccuratezaakkennisen om de

blijfnochtanshardleers;ik slaagernietin fraaieuitvoeringeen schatvan eenboekje!
deArtaud-doorverwijzingen a1seen strateC.Tindemans
gie van hetlustprincipe teonderscheiden.
C.Tindemans

Marc Silberman,Heiner M ûller, Rodopi,

Amsterdam,1980,127pp.,f 25.
Peter W eiss,Notizbûcher1971-1980, Suhrkamp, Frankfurt, 1981, 930 pp-, 2 Bde,
DM .24.

Zonder zelfstandige monografie te willen

zijnmaarzichwillensoqstellendalscommentaarbijdetheaterkritlschereceytievan
de DDR-auteur Heiner Mûller, slult S.de

Zonderdagboektezijnmaarevenminklad- polemiek,debetwistbaarheid endusook de
boek waarindeeersteideeën voorhetwerkop-stapelworden vastgehouden,geven deze correctienietuit.Naeeninhoudelijkaperçu
onaffe notities wel de grillige creatie- en

evolutielijnen aanwaarlangshetbewustzijn
vaneentijdgenootstolttothetschemavan
een literairwerk.S.blijftonderalle oms
taj
nd
igis
he
de
Ts
ech
ch
ennati
eon
enalit
ee
mi
it.
gr
vaen
rbl
t:ijfDu
iniGr
tsta
ol
o
ig,
tBrittannii,veiligheid in Zweden,herontdekken van Duitsland,met daar dwars door-

heendepelgrimstochtvan zijn marxisitisch

geloofvolgensnietalteorthodoxeopstellingen.A1deze momenten maken structurele

stofuitvoordetrilogievan deromançDie
AsthetikdesWiderstands)diehijindezejaren trachtteschrijven en diehetleven en

v
anwatdereceptietotnogtoeheeftoqgeleverd,formuleert S.wateraan analytlsche
opdrachtenm.b.t.dezeauteur(nog)tedoen

is; vooral in dit constructieve onderdeel

qaathetbelangvanditbeperkteboekjede

tljdsconjunctuurver teboven en kan het
nog een hele tijd mee.Hetcorpusvan de

receptiegegevens omvat op zich al42 pp.
en vormteen onmisbaarinstrumentvoorde
kennis over H. Mûller en, a1s logische
inbedding, het dramatische tijdsbeeld van
nietenkeldeDDR maarheelW est-Europa.
C.Tindemans

denkenvandeuitqeweken Duitsersin Zwe- CliveSwift,Theperforming world of the
den(methunervarlngindeSpaanseburgeroorlog)alsthemaheeft.Deiarden actuali-

actor, Hamish Hamilton, London, 1981,
114 pp., f 5,95.

wustmaking aan waarmeehijalsmensvan

Om teillustrerenwathetinhoudttoneelspe-

teitgeven deevoluerende,nietvoltooidebe-

dezetijd én alsauteuridentiteittrachtop te lertezi
indemediavandezeti
jdmaaktS.
bouwen.Beideleerjedanookkennen:het gebruikjn
van 3 interviews:metGlenda Jackintiemeik en hetopenbareauteursimago.
C.Tindemans son(theater),JackM itchell(tv)enSaraCoward (radio). Deze onsystematische geKarl Riha, Commedia dell'arte, Insel,
Frankfurt,1980,1% pp..DM .I4.

sprekslagen begeleiden een volstrekt dilettantisch overzichtvan de ontwikkeling van
de media,eldersbeter te lezen.De raadge-

vingen bijhetslotblijven zelfsonderhet
huistuinkeukenniveau.

Een beknoptmaaraccentrijk verhaalover

C.Tindemans

oorsprong,bestaan en doorwerking van de
theatervorm diea1scommedia dell'artebekend staat,plustweescenarioteksten diede
literair-essentiëlevorm illustreren,staan als
pretexten voorde reproduktie van 16 veelkleurigetekeningen van demeesttyperende
figuren uit deze theaterstijl die Maurice

Don Quishocking.Zolang het maar niet
dichterbn komt, De Viergang.Aarlanderveer,1980,118 pp.

De qua thematischeverbeeldinj,scherpte-

Sandin1860teParijslietverschijnen.S.'s graad,taalvermogen,presentatlegehalte en

voorbeeldi
jesynthesevaardijheid legtken- publieksrelatie veruitmeestefficiënte cabanis en inzlcht in de beschrilvingen van de
historisch-exacte en artistiek-interpretatieve
zelfstandigheid die M . Sand heeft uitge-

retgroepinNederlandlegtzichzelftekijken
teleesineen hoogstpersoonlijkopgevatte

biografischeval-en-sta-op-vertelling.In col-
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lagestijlmetdata,foto's,liederteksten,zelfcommentaren,recensies,citaten,ti
jdtabel- Film
len en een watverwonderddromerigerenectiegelardeerd,wordtertoch angstvallig gezwegen overdepikanteopstelling tegenover

H.Beerekamp,P.van Bueren,J.Heijs
demodernelevensstijl,degekkemaatschap- (red.),JaarboekFilm 1981,HetW ereldvenpij,heteeuwigezeervan demens;diein- ster,Bussum, 1981,240 pp-,f 35.
houdeli
jkeaccentenleesjezelfmaaruitde
opgenomen teksten.Hetlucht op datdeze Bi
jnadehelftvan diteersteJaarboekFilm
produkten niet meteen na de voorstelling wordtgereserveerd vooreen overzicht van
vervluchtigd zijn maareen eigen leven zijn alle speelfilms die in Nederland vertoond
gaan leiden,ookalsdejroep momenteel werden tijdens het jaar 1980.Korte bementaleontbindingsverschljnselenvertoont. schouwingen van wisselend niveau en uitVan argument over leven promoveert het
boek dan totdocumentvan overleven.
C.Tindemans

Cynthia W alk, Hofmannsthals 'Grosses

Welttheater'.Drama und Theater,C.W inter,Heidelberg,1980,234 pp.,DM .68.

voerigecredits;beperkttotNederlandzodat
ditdeelvoor de Vlaamse lezer slechts ge-

deeltelijkinteressantgenoemdmagworden.
Verder artikelen, waarvan het langste een
dossieroverhetPlan Filmcentrum,een opstelover animatiefilm in Nederland,Bioskoopketensin de Tweede W ereldoorlog en

hetVrijeCircuit.Demarkantefilmmakers
vanhetjaarhetenKurosawa,Godard,Antonioni,Tarkovskien Robbe de Hert.De

H.von Hofmannsthaldiemetzijn neoro- totaal-indrukisonzeker,zoalsdeopzetzelf.
mantisch-religieuze dramatische behoeften
Doch ditiskarakteristiek voorditsoortpu-

in Oostenrijk nauwelijks werkjelegenheid blikaties,waarvan hetnutmijtoch steeds
vond,heeftsamen metM ax Relnhardthet
Salzburgfestivaltoteen wereldforum verhe-

ven waarop ook hij dan zelfstandig kon
opereren. Jedermann blijft daarvan het
zwaartepuntmaartussen 1919 en 1939heeft

hijvoortdurend gewerktaan de tekstvan

SalsburgerGrosses Welttheater,een adaptatie van een allegorische Calderontekst. S.
schetst de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenisvan dezetekstdieveelmindera1s
autonoom werkstuk dan wela1srechtstreekse scène-tekstin nauwe samenwerking met
regisseur Reinhardten de acteurstotstand
isgekomen.Deanalysevan deverschillende
stadiadiedeze tekstkenmerken,isdan ook
deopdracht.Ontstaan,regieconcepten varianten leveren dehoofdstukken;defunda-

mentelewijziginqeninhetontwerpscenario

gaan dan ook mlnder op hetstandpunten
debetekenisin dan op hetprobleem van de
meestefficiënte presenteerbaarheid,hetesthetische effecten hetspektakelaspect.Zo
komteen dubbelresultaattotstand:deverkenningvan degenesisvan een teksten een
codificatie van de werkintenties van regisseurReinhardt.
C.Tindemans

ontgaat.

Eric de Kuyper

H.J.Syberberg,Di
eFreudloseGesellschaft,
Noti
zen aus dem Ietzten Jahr,HanserVerlag,Mfinchen,1981,385 pp.

De film maker Syberberg çHitler,een Ludwig, een KarlMlA-film)voeltzich veronachtzaamd omdathijbehoorlijk watsukses

heeftbijde niet-Duitseintelligentsia en in

eigenland,naarzijnzejjen,alleenmaarop
afweerbotst.Hoewelh1Jtoch weerin staat
is om deze stevige verzameling aantekenin-

genbi
jeenDuitseuitgeveruittebrengen!

Ikhebzemettejenzingelezen:ookalheeft

S.vaakgeli
jk,zllnsjagrijnige,zwaarmoedige toon,gespeend van elke charme,pole-

misch venijn ofhumor maken de lectuur
van dezenotitiesonverteerbaar.W iemora-

liseertheeftvermoedelijksteedswelredenen
om ditte doen;de grootste kunstvan het
moraliseren bestaaterechterin dattedoen
op een niet-moralistische toon.Daarslaagt
S.maaralte zelden in.
Eric de Kuyper
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Dr.PancBeent
jes,geboren 1946.Stu- Leandro Sequieros, professor aan het
deerde exegese aan de Katholieke Theologische Hogeschool Am sterdam en
aan de Universiteit van Amsterdam .
Promoveerde op een proefschrift over
Jesus Sirach en Tenach. ls thans we-

departementpaleontologie van de universiteit van Saragossa.
Adres:redactie.

Theologische HogeschoolUtrecht.

schappen en handels-en maritieme we-

Adres:Preludelaantje6,NL -3438TT

tenschappen. Adjunct-directeur-generaalbij deAlgemeneDirectie van het
Havenbedrijf.Docentaan de UFSIA,

rnand Suykens, geboren 1927. Litenschappelijk medewerker voor het Fe
Oude Testam ent aan de Katholieke centiaat handels- en financiële wetenNieuwegein.

Dr. Jori
s Gerits, geboren 1943. Studeerde Germaanse filologie te Leuven.
Assistentaan de Universitaire Faculteiten Sint-lgnatius te Antwerpen. Prom oveerde in '80 op een studie over HuguesPernath.
Adres: W ithoeflei 57, 8-2180 Kalm thout.

faculteit toegepaste econom ische wetenschappen.
Adres:De M oystraat 32,B-2000 AntWerpen.

D r. Carlos Tindemans, geboren 1931.
Studeerde Germaanse filologie aan de

RijksuniversiteitGent,prbmoveerdein
1966.Is docenttheaterwetenschap aan
de Universitaire lnstelling Antwerpen.
HogeschoolAmsterdam enwijsbegeer- A dres:Jan van M irlostraat 1,8-2520
te aan de Universiteitvan Am sterdam . Edegem .
GerGroot,geboren 1954.Studeerttheologie aan de Katholieke Theologische

Vertaler van Filosofie aIs strenge wetenschap van Husserl(Boom,1980).
Adres:Borneostraat 11,NL -1094 CE
Am sterdam .
Pe/er Hebblethwaite, geboren 1930.

D ries van Coillie c.i.c.m., geboren
1912. Van 1939 tot 1954 werkzaam in
China,voorala1s studentenpastoor in
Peking. Auteur van 'De Entousiaste

Studeerde filosofiein Frankrijk,theo- Zelfmoord',verhaalvan zijn gevangelogie in Heythrop, moderne talen in nisjaren 1951-1954 in Peking (12 vertaOxford.W as van 1958 tot 1960 leraar lingen) en 'Rotchina:die Parteiund
moderne talen aan M ount St.M ary's ihre Fiihrer' (4 vertalingen). Houdt
College.W as tot 1974 hoofdredacteur
van 'The M onth'. Publiceerde een
boek overGeorgesBernanosen overde
kerk,'The Runaway Church'.
Adres:45 M arston Street, GB Oxford OX4 IJU.

zich thans vooral bezig met de studie
van China.Lid van verschillende comités toegespitstop hetthem a 'China en
hetChristendom '. ,
Adres: Zavelstraat 60, 8-3200 KesselLo.
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Totnog toe probeerde men hier en elders het groeiend priestertekortop te vangen door
organisatorische maatregelen die de traditionele verhouding tussen ambten gemeenschap
nagenoegonberoerd hebben gelaten.Om uitdeimpassetegerakendiedezeaanpak metzich
brengtwerden enworden in zowatdehelewereld nieuwewegen gezochten echte alternatieven geformuleerd.

L.L.S.BARTALITS,TweeDuitslanden.Hun mogelijkhedenenproblemen 774
Alsvooruitgeschoven posten van despanningen en conflicten tussen de twee supermachten

zittendetweeDuitslandenletterlijkenfiguurlijkinhethartvandeEuropesepolitiek.Beide
statenzi
jnvoortdurendopzoeknaarhetmoeilijkeevenwichttussendeverschillendebelangendiezi
jbijeenwederzi
jdseontspanningmenentehebben,endezorgom hetbehoudvan
de interne stabiliteiten de goede verstandhouding methun machtige bondgenooten beschermheer.

LUDO ABICHT.RobertHavemann (1910-198:)

785

Deop9apriljl.overledenOostduitsedissident-enfysicusvanformaat-R.Havemannwerd
zowathetboegbeeldvanderecentevredesbewegingindeDDR.Zijnpolitiekedissidentiewas
juistzo indrukwekkend en fgevaarlijk'geweestomdatzijconsequentvolgdeuit-en niet
voorafgingaan -een diepgaande filosofische kritieken bezinningop hetdogmatisch verstar-

de,wetenschappelijkeenmaatschappelijkebedrijf.

PAUL CLAES,Ik maakdemythe.H.Clausoverzijn relatiemetdeantieken 794
OpheteerstegezichtishettochnogalverwonderlijkdateenzomoderneauteuralsHugo
Clausvoortdurendleentjebuurgaatspelenbijdeantieken.Inhetinterview vernemenwijvan
Clauszelf,hoehijdaartoegekomenis,wathem daarbijbezieltenhoehijzijn oeuvreziet
alseenpersoonlijkeen oorspronkelijkeherschepping vandeoeroudemythen.

CARLOS TINDEM ANS,De mythologie van H .Claus

806

Metbehulp van de door J.Kristeva ontwikkelde analyse van de intertextualiteitheeftP.
Claesgetrachtteachterhalenhoedeovervloedigaanwezigeantiekeerfenisfunctioneertinhet

lyrische.epischeendramatischewerk van H.Claus.Hetbli
jftevenweleen open vraagof
menopdezemanierdediepereimpulsen enmotieven van Claus'kunstenaarschap vermag te
onthullen.

DRIES VAN COILLIE,Taoïsme 11

811

Sindsde tweedeeeuw na Chr.heefthetTaoïsme zich ook georganiseerd en ontwikkeld a1s

een religie,methaartempels,bedienaren en rituelen,haargeloofen bijgeloof.Datgaf
aanleiding tothechtin hetprivé-en socialeleven van de Chinezen gewortelde traditiesdie,

juistomdatdetaoïstische'kerk'geencentraalgezagkent,bi
jzondermoeilijkuitteroeienof
tecontroleren waren doordenieuwemachthebbersop hetvasteland.

JAN DE VOS,Como M exico no hay dos.Een gesprek

821

VanoudsvormendeIndianeninMexicoeenaanzienlijkebevolkingsgroep waarvan deeigen
aarden behoeften veelalmiskend,zonietontkend werden zoweldoordeliberaleen conserva-

tievea1sderevolutionaireenprogressievebewegingenin kerkenmaatschappij.Deibevrijding'van deIndianen bli
jktmeeren meereen zaak tezijn dievolstrektniemand in hùn
plaatstoteen goed einde kan brengen.

FRANS VAN CAM PENH OUT, H eetor Plancquaert, daensistisch politieus en

journalist

832

NaastpriesterenPieterDaenswasHectorPlancquaerteenvandeopmerkelijksteenroerigstefigurenvanhetdaensisme.Nadathi
jdoorzijntoetredingtothetactivismeinWO Izijn
politieketoekomstvoorgoedverspeeldleektehebben,distantieerdehijzichopenlijkvanhet
in 1933 opgerichte Vlaams-NationaalVerbond (VNV),datin zijn ogen een te totalitairkarakterhad.
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A m bt en gem eenschap
Jan Kerkhofs

TwintigjaarnahetbeginvanVaticanum 11treedtbijvelen indeVlaamse
kerk een zekere vermoeidheid op.W aar zijn dekerkhervormendecolloquia,publikatiesofmanifesten gebleven ?Talloze vernieuwingsvoorstellen

verzandden in de subtiliteiten of manipulaties die zo kenmerkend zijn
vooreen periode van onzekerheid en polarisatie of werden door onvoldoende geloofsovertuiging gedragen.M inder Iuidruchtig dan in NederIand,werkt de polarisatie ook hier verlam mend.Onuitgesproken speelt
ook m ee de vreesvoorconflicten metRome.De reactie van Rome op de

suggestiesvan kardinaalSuenensdestijdsin zijn ophefmakend inteaiew
indeInformationsCatholiquesInternationales(15.5.1969)isnognietvergetenl.Daarenboven is men terecht erom bezorgd de weinig gevormde

kerkleden nietmeetesleureninpastoraleavonturen.Ineen tijd vancrisis
wiImen bijzonderIetten op degeloofskwaliteiten nietzijn toevluchtnemen totvlugge en misschien erg voorlopige aanpasWngen.Tenslotte isde

groteverscheidenheid in opvattingen onderde plaatselijkekerkelijkeIeiders,vooralinzakedemeerom ptreden m aarnietminderbrandende pasto-

ralevragen(alsb.v.devormgevingvanhetambt),eenblijvendehandicap.
M idden in die periode van pastorale windstilte neemt hetInterdiocesaan

PastoraalBeraad (IPB),hethoogsteadviesorgaan van deVlaamseKerkgemeenschap,tweeuitersfbelangrijkeen metelkaarverbonden gespreksthema'sop:enerzijdshetambtenanderzijdsdesamenwerkingen participatie.Hetartikeldathiervolgt,wileen bijdrageleveren totdatgesprek.
Hetm oetzich totenkele aspecten beperken,wanthetmateriaaldatover

dezeonderwerpenindechristelijkekerkenbeschikbaaris,isonoverzichtelijk geworden.

1 KardinaalSuenensvroegmetaandrang om meerruimtevoorveelvormigheid

en echtedialoog in dekerk en om mindercurialecentralisatie.Zo zeihijb.v.:
'Wijlijden eronderdathetonmogelijk iseen aantalalgemene wetten tedoen
onderhouden,diedoorhetleven achtergehaald zijn ofnietmeerbeantwoorden
aan de cultureleen religieuze ontwikkeling van debevolking'.

764
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Nieuwe toegangswegen tot hetam bt
Vaticanum 11 heeftin de verhouding tussen paus en bisschoppen andere
accenten gelegd dan Vaticanum Ien aldushetvorigeConcilie genuanceerd
en vervolledigd.Het Tweede Vaticaans Concilie kwam echter nietin het

reinemetdeverhoudingtussen priesteren leek en bijgevolgevenmin met
een herdefiniëring van de priester.Ook de Rom einse Bisschoppensynode

van 1971,speciaalaan de priestergewijd,heeftde discussie niet doen
stilvallen.
Een antwoord op de dieperliggende vraag naarhetambtkan vertrekken
van deverschillendetheologische interpretatiesbetreffende de verhouding

tussen hetalgemeneen hetbijzonderepriesterschap.Dezorgvan dehiërarchiegaatgewoonlijkdiekantuit,zoalsnogeensduidelijkbleektijdens
deBijzondereNederlandseSynodeteRome(1980):nietten onrechtewilde men de kerkelijke ordening behoeden vooronbijbelse vervaging en
egalitaristische anarchie.M aarm en kan ook de inductieve weg volgen en

uitgaan van depraktijk van dekerk,b.v.hoezoektmen feitelijk klaarte
komen m etnieuwevragen? In recente publikatiesen stellingnamen werd

inditlaatsteperspectiefherhaaldelijk geargumenteerd vanuitdebehoefte
van degeloofsgemeenschappen aan voorgangersin de eucharistie,een we-

zenlijkebehoeftewaaraandoorhethuidigepriesterbestandnietmeerkan
worden voldaan.
Datpriestertekortverschilterg van land totland en in een aantallanden
bestaathetnieteensz.In onzestreken wordthetonrustwekkend.In grote

Duitse en Oostenrijkse bisdommen hebben nu reeds30 tot50% van de
parochiesgeen residerende pastoormeer.In Zwitserland zijn erin 15ç:
van deparochiesgeen pastoorsmeer(in Baselnam ditaantaltoevan 1,5
tot10,5% tussen 1970en 1980).Frankrijkteltnuverschillendeduizenden
parochieszonderpriester.In Belgiëgeraken dereservesvan religieuzen en
terugkerendem issionarissen uitgeputen staathetfenomeen van de 'priesterloze parochies'voorde deur3.
2 DeseminariesinverschillerldeAfrikaanselanden,inChili,inPolenzijnovervol.In de Evangelische Kirchein Duitsland zalmen in 1985 1.5* kandidaat-pastors hebben waarvoorgeen parochie beschikbaar is.Ook in Denemarken heeft

meneenteveelaan kandidaat-pastors(aandebeidetheologischefaculteitenvan
KopenhagenenAarhusspreektmenreedsvaneennumerusclausus).Indemeeste
protestantse kerken in de VS moetmen kandidaten voordeseminariesweigeren

bi
jgemisaanplaats.

3 In 1980-81werdenvooralleVlaamsebisdommen samen 16 diocesanepriesters

gewijd.Alleenalinhetaartsbisdom heeftmensedertmeerdan 10jaarjaarlijks
gemiddeld 46priestersminderin deactievepastoraal.VoorBrusselNederlandsis
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De oplossing voorditprobleem bestaatvolgens sommigen in hetopenstellen van nieuwe toegangswegen tothetambt,alsb.v.hetwijden van be-

proefde gehuwde mannen ('viriprobati'),die de priestertaak gewoon in
haar bestaande vorm zouden voortzetten.Anderen echter,die eerder vanuit de levende basis vertrekken, menen dat het ogenblik nadert waarop
misschien een heelandere weg gevolgd moet worden.Zij stellen voor,
eventueelnaasthetklassieke priestertype,datdan zelfverderkan evolue-

ren (ook alisdatvan een vergrijzendeclerusmetweldraeen gemiddelde
leeftijd van 60 jaarmoeilijk teverwachten),een nieuwe vorm van voorgangersbinnen een eucharistische gem eenschap telaten groeien.Ditnieuwetypevan voorgangerzou van onderuitnaareen 'inordening'toegroeien
en dan officieel en liturgisch bevestigd worden ;het zou ook steeds in

collegiaalverband (modern gezegd:in teamverband)functioneren:één
vanhetteam (eventueelenkelen.naarhetmodelvan hetvroegerepresbyterium),man ofvrouw,gehuwd ofniet,zou vooreen bepaaldegemeenschap,misschienvooreenbeperktetijd,aangesteldworden alsvoorganger
van de eucharistieviering.Aan de sacramentele symbolisering van hetoptreden van de voorganger 'in persona Christi'wordtaldusvastgehouden.

Maarhetgaatwelom een vrijgrondigenieuwe'inbedding'van hetambt
in degeloofsgem eenschap.Dogm aticivan naam menen datdekerk terza-

keovereen grote bewegingsvrijheid beschikt.FundamenteelheeftChristusde kerk immersbelastmet de vormgeving van een 'ordening'van de
geloofsgemeenschap,m aardevorm van die ordening isheelsterk cultuur-

historischgebonden.W ellijkteensterkepersonaliseringvanhetkerkelijk
leiderschap traditioneeltezijn,zoalsduidelijk blijktuitdebijzonderepositievan hetepiscopaat,zelfsbinnen deoecumenischediscussie.M aarook

pausschap en episcopaatmoeten collegiaalblijven en ingebed zijn in de
levende kerkgemeenschap.Vooralop dat niveau tast men nog naar een

bevredigendeoplossing voordespanning tussen persoonlijk en collegiaal
leiderschap en voorde inordening van ditleiderschap in de gem eenschap.
Laten we enkele aspecten van hetzoeken naareen nieuwe 'inordening'op
hetbasisvlak belichten.

erin 1982geen enkelseminaristinopleiding.Tijdenshetcolloquium over'Kerk
enAmbt',georganiseerddoordefaculteitvankerkelijkrechtvandeKU Leuven
(31.3.1982),heeftH.Vanackere,oud-secretaris-generaalvan hetIPB en nu in
diezelfdefunctiebijPro MundiVita,dituitvoerig gestaafd (zieo.m.DeStandaard,2.4.1982).
In 1976 waren erin dewereld ongeveer154.% parochiesméten 44.* zonder

residerendepriester;inhetzelfdejaarwarener4.167missiepostenméteenresiderendepriesteren78.840zonder.Zieook hetverslag vanhetNijmeegsecongres
Ambtenaar?Pastor?Profeet?Leidingop hetgrondvlak vandekerkenin TqdschrItvoorTheologie,19(1979),nr.3.

7%'
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Vragen uitde hele wereld

TijdensVaticanum 11werdevenéénnieuw aspectvandevraagomtrentde
toekomstige vormgeving van het ambtvoorzichtig aangeraakt:de vraag

van hetcelibaat.Doorde persoonlijketussenkomstvan PaulusVIwerd
een debathieroveruitgesloten.Tijdensdesynodevan 1971werd om vele
redenen,van pastorale tot opportunistische aard,de status-quo gehandhaafd.W ellichtwas de vreesvoor polarisatie in de kerk doorslaggevend.

Dieperlag nochtanseen blijvendeklerikaleopvattingvan dekerk,zoals
steedsduidelijkerzou blijken ui4deargwaan tegenoverzelfsofficiëleinspraakorganenop lagerniveau(pastoraleraden en priesterraden).Dezelfdeargwaan tekentdebeperkingen opgelegd aan depauselijkecommissie
Rechtvaardigheid en Vrede,deLekenraad en decomm issievoordevrouw
in Kerk en Sam enleving.Hoe dan ook,de synode van 1971 bood geen
perspectieven voorevolutie.Van enigeopeningnaarwelk soortam btvoor

devrouw waszelfsgeen sprake.Nu,meerdantienjaarlater,isdeimpasse
welheelduidelijk geworden.Nietalleen en zelfsnietvooralomwillevan
het reeds gesignaleerde priestertekort,maar om een heel andere reden :
kerkgem eenschappen werden steedsm eerbewuste gemeenschappen,sub-

jectvan pastoraalin plaatsvan object.Ergroeide een intense behoefte
aan vormen van leiderschap in echte medeverantwoordelijkheid.Op de
meeste plaatsen bleefechtereen werkelijke consensus achterwege en de
spanning tussen 'les anciens' en 'les m odernes' duurt voort.tenminste

binnen dein W est-Europa tanende groep kerksekerkelijken.
Een belangrijk gedeeltevan dehiërarchische kerk,waaronderde huidige
paus,zietm aaréén weg:de absolute handhaving en uitzuivering van de

huidige discipline.Doch een nietonbelangrijk ander deelvan dezelfde
hiërarchiedringtaan op min ofmeergrondige wijzigingen.
Kortvoordederdebijeenkomstvan deLatijnsamerikaanseBisschoppenconferentie(CELAM)inPuebla(1979)verklaardevoorzitterkardinaalA.
Lorscheider.tevens voorzitter van de Braziliaanse Bisschoppenconferen-

tie,ineeninterview aanhetZwitsersetijdschriftOrientierungdathijvoorstanderwasén van basisgemeenschappen metruimeinspraak van onderaf

én van hetwijden van gehuwdemannen daarin4.Hetisgeen geheim dat
debisschoppenvan Laosen Cambodja,o.m.methetoogop een fasevan
vervolging en mogelijke afsluiting van alle contactmethetbuitenland,
eveneenspleitten voor een wijding van gehuwde catechisten.Ditstand4 Oriëntierung,Zûrich,15.9.1978.
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punt werd ook ingenom en door een aantalAfrikaanse bisschoppen.In
1980 en opnieuw in 1981 pleitte de lndonesische Bisschoppenconferentie

bijdeH.Stoelvoorhetwijdenvanbeproefdecatechisten.InEuropazijn
demeningenergverdeeld.BijnahetheleDuitseepiscopaatverwerptzelfs
elke discussie over een alternatief priesterambt.Enkele kardinalen ver-

klaarden zich voorstandervan min ofmeerverregaande wijzigingen,als
wijdingvan 'viriprobati'(b.v.Pellegrino,deemeritus-aartsbisschop van
Turijn,enHume,deLondenseaartsbisschop envoorzittervan deEuropeseRaad van Bisschoppenconferenties).
Nietalleen bisschoppen namen stelling.In praktisch alle nationale synoden of consultaties die sedertVaticanum 11in Europa werden gehouden,

kwam hetprobleem van hetambten wat betrekkelijk nieuw is - de
'inordening'ervan in de gemeenschap duidelijk ter sprake.Wijzigingen
werden overalmetafgetekendem eerderheden gestemd,zoalsin Denem ar-

ken, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en in Vlaanderen
door het IPB. Hetzelfde gebeurde door een indrukwekkende nationale

consultatie in deVSA (de 'CallforAction'in 1976).Hetmeestrecente
voorbeeld isde hernieuwde stellingname van hettweede Zwitserse inter-

diocesane 'Pastoralforum'te Lugano (29.10-1.11.1981),datalsofficieel
inspraakorgaan voor de Zwitserse katholieken met aandrang vroeg om

moedignieuweambtsvormen open testellen en hetgewijdepastoraatmogelijk temaken voorgehuwden en voorvrouwens.Ook demeesteopiniepeilingen bijpriestersin W est-Europagaan in dezerichting6,hoeweinig
de inspraak van de priesterraden sedertVaticanum 11ook gevorderd is.

Deeigenlijkecelibaatsproblematiek staatsteedsmindercentraal.Ook in
dedebatten van de officiële inspraakorganen heefteen accentverschuiving
plaats,en deze gaatveeldieper.

Nieuwe accenten
Hoe dringend hetpriesterprobleem ook wordt,de aandacht gaat steeds

meernaardeinspraaken medeverantwoordelijkheid vanlevendegemeenschappen.Hoe moetin een kerk waarin hetvolk van God en nietmeerde
hiërarchie centraal staat,leiderschap in geloofsgemeenschappen worden

opgevat? Heeleerlijk heeftY.Congaro.p.,de grote Concilie-ecclesioloog,beschreven hoehij'bekeerd'isvan hetpiramidalekerkbeelddathij
5 Kirche:Luzern,17.12.1981.

6 DitblbktuiteensynthetischoverzichtvanhetZwitsersepastoraalsociologisch
instituutteSanktGallen inKirchenstatistischeHefte,3,1981.
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in zijn Jalonspourunethéologiedu/JièJ/(1953)noghanteerde,naareen
opvattingvan hetambtdatgeheelbinnen degemeenschapgesitueerdis(in
M inistèresetcommunion ecclésiale).Steedsmindergaatmen uitvan de
noodsituatie van degeloofsgemeenschappen die geen 'priester'meer heb-

ben.Van onderuitwordtgeleidelijkeen klerikalekerkmeteenvan bovenaf komend éénrichtingsverkeer verlaten.Niet zonder grond b.v.aarzelt

kardinaalMalula (Kinshasa),deleken-dvoorgangers'(bakambl
)een priesterwijding in hetvooruitzichtte stellen.Vroegerstond hijdatvoor,nu
vreesthijdatdezeleiders,dienu zo goed in hungemeenschappen geworteld zijn,a1szegewijd worden,gesacraliseerd worden (o.m.doordebedreigendeaanwezigheid van deoudepriestevmodellen),bovendegemeenschap uitgeheven en zo weer geklerikaliseerd.Om dezelfde reden was de
betreurde bisschop T.Cloïn van Barra de Bahia,in de Braziliaanse Nordeste,voorstandervan hetaanstellen van leken-leiderstotvoorgangersin

team ;diekondendanlatergewijd worden,maardannaeenopleidingter
plaatse in degemeenschap en op voorwaarde datzijerin team zouden
werken,alleen in hun eigen gemeenschap zouden voorgaan en hun functie

slechtszolangzoudenuitoefenenalszijertoeinstaatzoudenblijken7.Zij
zouden hun profaanberoep verderblijven uitoefenen;hoezou men daar
trouwenseenvoltijdse.jarenlanggevormde'clerus'H nnenbetalen?Zelfs
rijsthierdevraagofdevoorgangervan hetpastoraleteam ineen gemeenschap ook voorganger in de eucharistie moetzijn:gaan liturgische bekwaam heid en leidersbekwaamheid steedssamen8?
Hiermee staan we voor fundamentele optiesdie verdergaan dan Vatica-

num II,maardiein delijn liggen van de 'logica'(kard.Suenens)van dit
concilie.Terecht staat daarom in een voorbereidende nota van het IPB
dat,meernog dan directeherstructurering van hetambt,levende geloofsgCmCCIISChaPPCn VoorWaardeZijn en bron van nieuwe am btsvormen.Het
doelvan de kerk is immershoegenaam d niethet am bt,maarde gen3eenschap die volledig toteigen volwassen verantwoordeli
jkheid moetkomen

en daartoedevrijheid en demiddelen moetkrijgen.En hetdoelvan die
gemeenschap isnietprimair kerkopbouw -hoe belangrijk deze ook ism aarhetheilvan de wereld.De kerk iser 'voorhetleven van de wereld'

(Joh.6:52).W aarhetop aan komtisdatin dewereld hetRijk Gods
geopenbaardwordtalsvoltooiingvandeschepping,hoezeerditnatuurlijk

7 T.Cloïn,Een nieuw typepriester,in Nieuweambtsvormen in chri
stelqke

gemeenschappen,Pro MundiVita Bulletin,50.1974,pp.78-81.

8Ookinabdijenvanmonialenisleiderschapimmersgescheidenvanhetvoor-

gaan in de eucharistie.
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steedsook een eschatologisch perspectiefzalblijven.Achterdeze dienstvisie,die zichzelfnog zoekt(somsmetoverbeklemtoningen zoalsin bepaaldevormen van bevrijdingstheologie)zitdezorg om hetdualismevan
kerk versus wereld zoveelmogelijk te vermijden.Natuurlijk dient een
spanning tussen beide erkend te worden,die echter,terloopsgezegd,niet
samenvaltm et de spanning sacraal-profaang.Voorgangers herleiden tot

hetsacralezoujuisthetdualismehandhavenen dekerkdoenvoorkomen
alseen werkelijkheidopzichtegenoverdeuiteindelijktoch nietzoernstig
te nemen 'wereld'.M etandere woorden,een visie die hetambtnietin de
geloofsgem eenschap zieten degeloofsgemeenschap in dewereld,neemtde

scheppingswerkelijkheidnieternstig,maarzietdezeinfeiteaIseenvreemd
engedeeltelijk vijandigwerkterrein voorapostolischeactie.Datdescheppingswerkelijkheid ook zondige 'wereld'is,wordtdaarmee hoegenaamd
nietontkend,noch datdegeloofsgemeenschap een verzoenendeen helen-

defunctie heeft,maardezestaatdan nietnaastdescheppingswerkelijkheid en naasthetdynamismevan degeschiedenislo.w iehetvraagstuk van

hetambten dusook vandezin van een 'wijding'en hetmogelijkeonderscheid tussen 'gewijd'en 'nietgewijd'nietin ditperspectiefziet,gaataan
dediepteen denieuwheidvan deproblematiek voorbij.Tevensloopthij
grootgevaarhetevangeliete verwarren meteen gesacraliseerde ideologie,
diedoorverm iddeling van dekerk demensheid van zichzelfvervreemdtin

plaatsvan zetebevrijden.Hetgevaarisdan reëeldatpastorsweerin de
sacristie worden opgesloten,zoals zovele politieke leiders van links en
rechts overalter wereld verlangen,zoekend naar middelen om het volk

zijn eigen profeten telaten vermoorden.
M en moetwe1erkennen datuiteen haastinstinctievevreesvoorditdualis-

mevelenvandeparochiesvervreemden en opzoekgaannaarnatuurlijke
enlevendekleinschaligegemeenschappen enbasisgroepen.Daarmenenzij
creatieverhet25ehoofdstukvanM attheus(overdehongerigen,dedorstigen en degevangenen)tekunnen beleven.Nietzelden komthethun voor
dathetleven sterkerlijkttekloppen aan deze 'periferie'dan in de meer
officiële 'centra'.Aan dieperiferiegroeien nieuwevormen van leiderschap

en zekerbijdejongeren zijn ditleken,mannen en vrouwen.In hoever

9 Zieo.m.P.Fransen,Dogmatischeaantekeningen :# deopvatting overhet

ambtin Collationes,1977,pp.23-43;E.Van W aelderen,Deplaatsvan ambten

bedieningineengezamenlnkeopbouwvandegeloofsgemeenschap,inCollationes,

1979,pp.292-328.
10 Theologischvergtditeen nieuweecclesiologischeintegratievan dechristologiemetde pneumatologie.
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worden deze fenomenen op korteen langetermijn voorde helekerkgemeenschap geduid als'tekenen van detijd'?
Ook vanuiteen andereinvalshoek kan dezelfdevraag bekeken worden.In

1981-82zijnervoorheelVlaanderen187priesterseminaristeninopleiding.
M aarin hetzelfde jaarworden alleen alaan detheologische faculteitte
Leuven 295 jonge mannen en 284 jonge vrouwen gevormd.Op enkele
weinigeseminaristenenpriesterstudentennazijnallen leken.Velen onder
hen willen zich nietalleen in hetgodsdienstonderwijs,maarook in de
pastoraalinzetten.Zijvoelenzichgeroepentot'inordening'indeVlaamse
kerk en totvormenvan pastoraledienst.Zijwillen weltotverantwoordelijkheid groeien,maarhuiveren voorklerikalisering.W elkebemoediging
ontvangen zijin een Vlaamse kerkgemeenschap waarnochtansdejonge
priesterszich in dezeersmallepuntvaneen omgekeerdeleeftijdspiramide
bevinden?Deuitdagingdiezijvormenisnietalleenen zelfsnietdeeerste
plaatstotdehogereleidinggericht(ofschoon ook aan hen).maarhoofdzakelijk totde plaatselijke gemeenschappen zelf.In hoever staan deze
open om hun eigen zonen en dochters.die zich tegen de stroom in op

kerkelijk dienstwerk voorbereiden,echtekansen te geven (toten metde
financiële implicatieservan)? W ordthetniettijd datook hetkerkvolk
wordtopgevoed toteen opvatting van 'roeping'die nauweraansluitbij
hetkerkbeeld van Vaticanum 11en bijeen solide theologie van de H.
Geest,werkzaam in hetvolk van God ?

Nieuwe wegen

Integenstellingtotb.v.dejongerekerken inBrazilië,Zaïreen deFilippijnen,isdekerkbijonsopveleplaatsenmeerinstituutentraditiegeworden
dan gebeuren ('Ereignis')ennieuwheidll.Hiervoormoetmengeen schuldigen zoeken,hetishistorisch gegroeide werkelijkheid.W ijzijn daarenboven nietalleen een oude kerk,m aarook een kerk van ouderen en van
overwegend m iddenstanders.De vraag kan dan ook gesteld worden of
men nietnaardetoekomstdientte gaan m etwatsomm ige Zwitsersin de

lijn van bisschop Hënggi(Basel)een 'Doppelstrategie'noemen.Aan de
enekantworden binnen hetbestaandesysteem zoveelmogelijk groeikansen bevorderd om het leven te laten voortevolueren; b.v. in parochies

11 Zozeidebisschopsraadvan Kinshasabijhetvoorbereiden vande'bakambi':'Wijmoetendetraditiezoweltheologischalspastoraalmeerloslatenenveel
meer denken vanuitde gem eenschap en vanuithetevangelie datons een spoor

trekt'.J.Beelcicm,Kinshasa,eenkerk diedurft,Emmaûs,1981,p.99.
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waar een priester uitvalt,geen nieuwe beschikbaar is en uit de gemeenschap nog hoegenaamd geen lekenteam gegroeid is waaruiteventueelge-

wijde voorgangerszouden kunnen opstaan en bevestigd worden,wordt
van bovenuit een leken-theoloog of een bekwaam diaken benoem d als
referentiepersoon voor de gemeenschap en alstussenschakeltussen gemeenschap en dekenaatofbisdom .Aan deandere kantworden basisgroe-

penopstedelijkofgewestelijkvlakofbinnendebewegingengestimuleerd.
Een goedevormingen een grotemedeverantwoordelijkheid kunnen daar
een geloofsstijlvoor levende gemeenschappen totontwikkeling brengen
samen metnieuwevormen van gelovig leiderschap.Tussen beidein staan
dan die parochies waarm eteen team gewerktwordten waareen wissel-

werkingtussen parochieen allerhandebasisgroepen mogelijk is.
Voordeze hele evolutie kan geen profetische blauwdruk worden geleverd.

Ook voordevormen van christelijke geloofsgemeenschappen is de toekomstimm ers meer een zaak van hoop en m oedige praxis,zoals in het
begin van de kerk,dan van wettisch kopiëren van voorafvastgelegde modellen.Onm isbaar echter is de begeleiding van de hele geloofsgemeenschap om een groterepluriformiteit,inclusieftendensrecht,aanvaardbaar
te maken en elkaarde ruimte te geven om ofwelin m eertraditionelevor-

men kerktezijn,ofop meerzoekendeenexperimentelewijzeaankerkopbouw te doen,zonder wederzijdse excommunicatie.Alte dikwijlsontkrachtde vreesvan de 'gelovigen'hetstreven van de hopenden.Natuur-

lijk moetoveralnaarduidelijkheid gestreefdworden:zonderherkenbare
ambten, functies en taken vervalt elke gemeenschap tot anomie. M aar

duidelijkheid magdegroeikansen totechtnieuwevormen nietwegnemen.
Een religieus instituutdatgeen groeitoelaaten positief bevordertwordt
een dodende structuur.

Een historischeterugblik kan hetkerkelijk draagvermogen soepelheid leren.Oorspronkelijk ontstonden de parochiale geloofsgemeenschappen,
die overigensmeestalheelklein waren,van 2* tot4* leden,op initiatief

van abdijen,kapittels, leenheren,bisschoppen.Er bestond een brede
waaiervan initiatiefnem ers,zoalsnu voorkern-en basisgroepen.Die verscheidenheid bestond ook in de liturgie zoals nu nog in de basisgem eenschappen in de Derde W ereld.Eeuwenlang heeft die toestand bestaan.

Laterwerd allesveelmeergestroomlijnd,maar pasmetde Codex van
1917 werd hetgeheelin beginseltoteenvorm igheid verstold,metuitzondering van deeigen traditiesvan de Oosterse Kerken.Doch intussen bleef
de verscheidenheid koppig verder bestaan in de religieuze gemeenschap-

pen,waar o.m.kartuizers,benedictijnen,dominicanen,enz.hun eigen
stijleneigen liturgischeaccentenbehielden.Deherinneringaandevroege-
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reruimteen creatievemogelijkheden wijstnietenkelop hetrechtmatige
van de verscheidenheid van gisteren,m aarnodigtuittot nieuwe vormgevingen morgen.

Een belangrijk voorbeeld mag ditverduidelijken.Indien wij,naardeuitdrukkelijkewensvanVaticanum Il,naareen werkelijkeintegratiegroeien
vanverschillendechristelijkekerken.dan zaldituiteraard,geziendegrote
communicatieeigen aan onzetijd,toteen intensewisselwerking van pastorale methoden en vormen van kerkopbouw leiden.Zo b.v.neem t in
Engeland,zoals in de VS,het aantaloecum enische pastorale teams toe
waarbijanglicanen,methodistenen ook rooms-katholieken samenwerken

binnenéén stadswijk.W elnu,indien deoecumenischebewegingwerkelijk
doordeGeestgestuwdwordt(enwiemagdaaraan twijfelen?),moqtmen
openstaan vooronvoorziene ontwikkelingen van onderaf,nietveilig uitgestippeld van bovenuit.Indien echterontwikkelingen inzake deverhouding
tussen am bt en gemeenschap binnen de catholica zelfafgeremd worden,
hoe kunnen deze oecumenische processen dan met enige geloofwaardigheid in perspectiefgesteld worden? Hoe kan men dan samen alschristenen de wereld dienen indien ook de volgende generatie nog vastgepind

blijftop vaak sterielediscussiesrond macht?
En dan spreken we nog niet eens van het delicate. m aar niet m eer te

ontwijken probleem van defunctievan devrouw in dezekerkopbouwlz.

Overde dode bijkomstigheden heen
W aarhetintussen op aankomtiseen levenskwestie:zoekendejongeren,
voorttastende volwassenen, pastors die geen 'nakomelingen'meer zien,

moeten weerhoop krijgen.Debredegeloofsgemeenschap moetopgevoed
worden totmeerverdraagzaam heid voorverscheidenheid en dustotm eer

inzichtin hetonderscheid tussen hetwezenlijkeen hetbijkomstige.Hier
kan het IPB, als forum voor uitwisseling van ervaringen en modellen,

ruimte helpen scheppen voorbevrijdende inspiratie.Maar ook van het
hogerbeleid wordtietsverwacht:evenveeleerbeid voorheteerlijkezoeken van deeigen basisa1svoordeeerlijkezorg van Romevoorde'communio'.Datdie 'comm unio'pastoraalen theologisch m eer ruim temoge-

lijkheden biedtdan nu juridisch geboden wordt,isvanuitkerkhistorisch
en oecumenisch standpuntmoeilijk te negeren.Ook isnietteloochenen
datvele kerken uitdeniet-W estersewereld,sam en m etdekatholiekeOos12 Desituatie van de vrouw in dekatholiekeKerk,inProM undiVitaBulletin,
83,1980.
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tersekerken.nietgelukkigzijnmetdegangbareofficiëleinterpretatievan
de 'communio',die debalansvoortdurend doetoverhellen naardeunifor-

miteitenelkepogingtotdifferentiëringsystematisch(in devollebetekenis
vanhetwoord)afremt-ietswaarovero-m.deCanadeseBisschoppenconferentie,in nauw contactmetLatijnsamerikaansekerken,in 1981publiek
en onomwonden haarbeklag maaktel3.Inderdaad,vooreen levende kerk
betekenttrouw aan Vaticanum 11 dat men verder wilgaan dan de letter

van Vaticanum Il.En ditzalbetekenen een werkelijk andereverhouding
tussen 'top'en 'basis',tussen gelovig leiderschap en gelovig volk.Niet
zonder reden zeiA fonso Gregory.hulpbisschop van Rio de Janeiro on-

langs:'De basisgemeenschappen zijn hetenige instrumentom de echte
deelnamevan dearmen aan dekerk mogelijk temaken'.
Deontwikkelingen in Europa en in Vlaanderen lijken erop tewijzen dat
die'armen'bijonsweldradoor'allen'zullen moeten vervangen worden.
Inderdaad,vooralle lagen van de bevolking zalhetam btgem eenschaps-

verbonden zijn,ofnietzijn.En hiergaathetweldegelijk om hetvoortbestaan van de institutionelekerk,dattoch nietautom atisch gewaarborgd
is.Ook Vlaanderen staat op een keerpunten methet IPB m ag m en zich
nietalleen zorgen m aken om de kerk van morgen,m aarook oplossingen
zoeken,overdevele,zelden evangelisch verantwoorde.dodepunten heen.

13 Ookdom B.Butlerosb,hulpbisschop vanLonden,vondhettreurigdat'The

Church stillfunctionsasthough thePope were an absolute monarch'(B.C.Butler,TheBishop ofRome,in TheTablet,6.3.1982,p.224).
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Twee Duitslanden :hun m ogelijkheden
en problem en
L.L.S.Bartalits
Denog steedsnietdefinitiefopgeloste regeling van deDuitse kwestiegeldt

aIs een van de belangrijkste internationale problemen.Bij herhaling is
gebleken welk een centrale roIdeBondsrepubliek in Europa en hetAtlantische Bondgenootschap speelt.Hierop wordtin het eerste deelvan ons

artikelingegaan.Vervolgenshopen wijdeverhouding tussen deSovjetUnie en de beide Duitse staten te verhelderen,om tenslotte aandacht te
besteden aan de interne verhoudingen en de positie van de DDR.

De politiek van Bonn bevindt zich momenteel in zwevende toestand.

BondskanselierSchmidtisdeafgelopen maanden (ondankszijn zegeop
hetSpD-congresin aprilj1.)veelvan zijn vroegergezag kwijtgeraakt.
BehalvedesocialeeneconomischeproblemenindeBRD zijnerdespeculatiesover de 'Ostpolitik'.Medio januariwerd een studievan de planningstafvan het'AuswârtigesAmt'gepubliceerd,diezich inlietmetmoge-

lijkewijzigingen in de ontspanningspolitiek.Aanleiding daartoe wasde
kritiek van W esterselanden op deaanvankelijk behoedzamereactiesvan
de Bondsregering op de militaire coup in Polen.Deze nietaltijd faire
kritiek heeftBonn verrast,verschrikten ook we1verbitterd.Destudie gaf

toedatmen op zijn minstbijdepresentatievan hetW estduitsestandpunt
fouten had gemaakt.

Deopstellersvan hetstukbevalen derhalveeen duidelijkeronderstreping
aan van de vaste binding van de BRD aan het Westelijk Bondgenootschap.Tevensmoestmen formuleringenen actiesvermijden diedeindruk
konden wekken,a1sbevond Bonnspolitiek zich in een neutralistisch nie-

mandsland,op gelijkeafstand van M oskou en W ashington.De dvereinbarkeitvon Allianzpolitik und Ostpolitik'moestverzekerd blijven.Geen
inhoudelijkezwenkingdus.alleeneenbeterepresentatie.Schmidten Genscherzoudenbijhun recenteoptreden indeBondsdag metdezeaanbevelingen rekening hebben gehouden.Beiderm aneuvreerruimte is klein :een

echteafwijking van dedétentepolitiekzou hun achterban ingevaarbrengen.Egon Bahrhad methetoog op hetinmiddels te M ûnchen gehouden

partijcongresverklaard datde SPD consequentaan de détente-conceptie
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zouvasthouden:totdielijn wasin 1967in deNATO besloten.En in het
partijblad Vorwörtsschreefhijdatmen economischesamenwerking met
de W arschaupact-landen zoektnietalleen omwille van hetm ateriële nut,
doch zeer bewustook omwille van haar ontspanningspolitieke fuhctie op

langetermijn.Tegen dieachtergrond zalhetSchmidtnietmeevallen tegemoette kom en aan de sanctiewensen van W ashington.
De machtsgreep in Polen was het begin van een reeks tegenvallers.

Schmidt,die ot'datmomentzijn lang uitgestelde bezoek aan de DDR
bracht,pleitte voor terughoudendheid en verzette zich tegen W estelijke
sancties.De VS -toch algdrriteerd doorde aardgastransactie van Bonn

metMoskou en deuitblijvendedefensie-inspanningvan deBRD -namen
dithoog op.Andersdan tweejaargeleden,na de Russische invasie in
Afghanistan,kreeg Schmidtditkeer geen ruimte om een verzoenende rol
tussen de twee supermogendheden te spelen.
De groeiende ergernis in Bonn over de gang van zaken,inclusiefde naar
chantage riekende discussiesin de senaat overterugtrekking van Am erikaansetroepen,kan evenwelnietverhelen datde BRD m eerrekening met
de VS moethouden dan meestalwordttoegegeven.Om b.v.hetaardgas-

nettekunnen aansluitenopW est-Berlijn,istoestemmingvan deW estelijke geallieerden en de VS nodig.OmdatBonn moeilijk op eigen houtje
voetbijstuk kan houden,leuntSchmidtnu weer sterker bij Frankrijk
aan. Op de Frans-Duitse topbespreking van februari in Parijs heeft
Schmidt de harde verklaring over Polen van de Fransen overgenom en,

terwijlMitterrandopzijnbeurtdeW estduitsersrugdekkinggafinzakehet
aardgascontract.

O p de proef gestelde NATO
H etAtlantisch Bondgenootschap werd door de gebeurtenissen in Afghanistan,Iran en Polen zwaarop de proefgesteld.De huidige crisisbinnen
deNATO isveelfundamentelerdan allevorige.Deverdeeldheid tussen de
VS en W est-Europa over Afghanistan en Polen - bovenop de reeds bestaande Amerikaanse-W esteuropese m eningsverschillen om trent problemen alsde modernisering van kernwapens,wapenbeheersing en de betrek-

kingen methetOostblok -doetin deVS devraag rijzen ofdeEuropese
bondgenoten hetnog we1waard zijn datzijverdedigdworden.Bovendien
zaaiden de Afghaanse, Iraanse en Poolse crises verdeeldheid in W est-

Europa zelf.Daarkomtnog bijdatSALT nietlanger een instrument
blijktte zijn voor een echtgemeenschappelijk veiligheidsbeleid.In heel
deze crisisspeeltdeBRD een opvallenderol,waardoorde problemen van
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datland binnen hetbondgenootschap een extra accent kregen.
Depositievan deBondsrepubliek binnen de NATO isuitermate gecom pliceerd.Om te beginnen isdeBRD thansnietmeeruitsluitend een econom i-

sche reus,maarwerd zijdank zij de Ostpolitik tevens een belangrijke
politiekemacht.Niettemin heeftzijzich binnen deNATO uiterstterughoudend opgesteld en niet die ro1 gespeeld die zi
j op grond van haar
economische,politieke en militaire betekenis had kunnen spelen.Die reServe Werd ingegeven doordeVreesvooreen eventuele herleving van antiDuitse sentimenten in som mige W esteuropese landen en doorhetverlan-

gen om de Sovjet-unienietteveeltegen zich in hetharnastejagen.De
Ostpolitik voldeed nietaan deoorspronkelijkeverwachtingen:enerzijds
versterktezijbijdeautoriteiten van deDDR deneigingtot'Abgrenzung'
op politiek en cultureelgebied;anderzijdsnooptezijde kremlinleiders
hunaandachtsteedsmeerop deBondsrepubliekterichtenbijhun streven
naar een voortzetting van hun W estpolitiek.Daardoor ziet de BRD zich
steeds meer gedwongen om een wankel evenwicht te handhaven tussen

haarrelatiesmetW ashington èn Moskou en wordtzijdaarbijdoorhaar
W estelijke bondgenoten wantrouwend gadegeslagen.
De crisis van 1980
H etmeningsverschiltussen deAmerikaanseen W esteuropese NATo-partners ten gevolge van de Russische bezetting van Afghanistan stelde de

positie van de Bondsrepubliek a1s bemiddelaar (die zij had verworven
dankzijhaarspecialebetrekkingen metW ashington,Parijs,Moskou en
Oost-Berlijn) ernstig op de proef.De crisisvan 1980 legde de zwakke
plekken blootin de betrekkingen tussen deBRD en deVS.Debinnenlandse consensusoverde buitenlandsepolitiek brokkelde af;de moeite die de
Bondsregering zich getroostte om de stem van heel W est-Europa in de
NATO krachtigerte laten doorklinken irriteerde de Am erikanen ;de we-

derzijdsespanningendeden hetaanzien vanW ashington in Bonnaanzienlijk dalen.TochspeeldedeBRD een vooraanstaanderolbijhetoverwinnen vandemeestacutegevarenvandecrisisvan 1980:zijspandezichtot
hetuiterstein om een openlijkebreukbinnen deNATO tevoorkomen,zij
zorgdeervoordatdeOost-W est-dialoog nietvolledig afbrak en zijnam
initiatieven om de onderhandelingen overwapenbeheersing te hervatten.
De crises van 1980 in de Oost-W est en in de Amerikaans-W esteuropese

betrekkingen hadden nog maar eens duidelijk aangetoond hoezeer de
BRD voorde belangrijkste doelstellingen van haarbuitenlandsepolitiek
afhankelijk bleefvan een zekere mate van wederzijdse verstandhouding
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tussenW ashingtonenM oskou.TegelijkwerdduidelijkdatdeBondsrepubliek -dank zijhaarbijzondere positie-bijuitstek geschiktwasom als
bemiddelaarop tetreden en datzijhetbestgeplaatstwasom depolitieke
voorwaarden te scheppen voor de totstandkoming van een toenadering

tussen Oosten W estop hetgebiedvandeveiligheidspolitiek.Bijontstentenis van een officieelEuropees kader voor de Oost-W est-betrekkingen

zijndeofficieuzeactiviteiten van deBondsrepubliekvan hetallergrootste
belang:zijis de voornaamste W esteuropese NATo-lidstaat/de belangrijkstehandelspartnervan Oost-Europa,hetW esterseland dathetmeest
van de ontspanning heeftgeprofiteerd.en één van de twee Duitse staten
die zich scherp bewust is van de onrust die een wederopleving van de

Duitsekwestieteweeg zou brengen.Diebemiddenlingstaak kan zijechter
alleen m etsuccesvolbrengen wanneeralleleden van hetBondgenootschap

diebelangrijkeplaatsvan deBRD onderkennenen begrip opbrengenvoor
haarmoeilijkeen ingewikkeldepositie.
De Bondsrepubliek en Europa
M edio 1981hebben vierresearch-institutenin deVS,Engeland,Frankrijk
en de BRD een studie ui
tgebrachtoverdegewijzigdewereldsituatie.Zij
wierpen devraag op ofde Bondsrepubliek voortaan nieteen zuivernationaalbeleid zou m oeten voeren in plaats van zich te oriënteren op het
Atlantisch Bondgenootschap. Niet langer is de Oost-W est-verhouding
m aarhetconnicttussen deVS en de SU hetoverheersendethema van de
wereldpolitiek.Beidesupermachten voelen zich bedreigd.Daarnaastheeft

zich wereldwijd een toenemendeverbrokkeling voltrokken,die blijktuit
de em ancipatie van de ontwikkelingslanden, de groeiende m acht van
W est-Europa en deopkom stvan dem ultinationaleondernemingen.Aldie

verschillendemachtscentrawillenechterzoveelmogelijkbuitenhetAmerikaans-Russischeconiictblijven.
Ook depositie van deBondsrepubliek isveranderd.H aareconomischeen
politieke belangen reiken tegenwoordig totverover de eigen grenzen. Al
rnetalgenoeg redenen om aan deBRD,Engel
and,Frankrijk,Japanende
VS samen de hegem onie in de W esterse wereld toe te kennen,wattevens

destatusvan deBondsrepubliek zou verbeteren.Dievijflanden zouden
dan de W estersebelangen in de wereld moeten behartigen. Hoe veelbelovend ook op heteerste gezicht,toch m oet deze optie afgewezen worden.
In dehuidige contextiseen wereldpolitiek van Europese staten niethaalbaar,wéldaarentegen een Europese wereldpolitiek.Ook de Bondsrepu-

bliek zou hetmeestgebaatzijn meteen W esteuropesesamenwerking.
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Een dergelijk regionaalEuropeesverband kan slechtstot stand komen
door een functionele samenwerking,die zich op econom isch gebied reeds

aftekent.W illy Brandtsprakalvan een kern-Europa,waarbijmen uiteraard moetdenken aan hetEuropa van deTien,datzou kunnen uitgroeien
tot een econom isch, politiek en militair samenwerkingsverband. Reeds
heeftde Europese Gem eenschap goede economische betrekkingen tussen
de VS en W est-Europa bewerkstelligd.Een Europese Unie zou trouwens

eenbeterepartnerzijnvoordeVSdan eenlosconglomeraatvankleineen
m iddelgrote staten.
W est-Europa heeftoverigensveelmeerdan de VS oog voorhet feit,dat

demeesteconsicten in deDerdeW ereld nietaan hetSovjet-expansionismem oeten worden toegeschreven,maaraan politiekeen sociale spannin-

gen.HetMidden-oosten-consictvormtdaarvan een duidelijk bewijs.In
dieregio zou een gemeenschappelijk W esteuropeesoptreden wellichteen
heilzaam effectsorteren.Zo heeftook een Europees-Amerikaanse samenwerking in Zimbabwetotresultaten geleid en kan misschien ook de kwes-

tie-Namibiëop analogewijzeworden opgelost.DeEuropeanenbegrijpen
beterdandeVSdattussen consicten geweldgeen onveranderlijkerelatie
bestaat,maar datbeide veeleerdeeluitmaken van een bepaalde politieke

samenhang,die dooralle partijen kan worden bdnvloed.De Verenigde
Staten hebben verzuimd in Angola en M idden-Am erika depolitieke voorwaarden te scheppen die de Russen hadden kunnen verhinderen om hun
invloedssfeerin die gebieden uitte breiden.Behartiging van de belangen
van deDerdeW ereld kan alleen m aarvoordelen opleveren voorhetW esten.

EenzogenaamdeDuitsewereldpolitiekbetekentin dezetijd allereersteen
verdere uitbouw van de Europese PolitiekeSamenwerking.M aardaartoe
moetdeEuropesecomm unicatiebeterworden gdntegreerd in hetnationale besluitvorm ingsproces van de verschillende landen.De koppeling van
een W esteuropese militaire samenwerking aan de Am erikaanse nucleaire

paraplu lijktvoorlopigtoekomstmuziek.M aarwellichtkan hetuitdejarenvijftigbekendeorgaan vandeW esteuropeseUnienieuw leven worden
ingeblazen en ditm aalgaan functioneren als kader voor de opbouw van
een Europeesdefensieapparaat.

De Sovjet-unie en de beide Duitslanden
Deverscherpingvan deOost-W est-tegenstellingen sindsde Russischeinva-

sie in Afghanistan heeftnog eensduidelijk gemaaktwelke belangrijke
plaats de beide Duitslanden in de buitenlandse politiek van de SU inne-
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men.Enerzijdskunnen deKremlinleiderstevredenzijnoverdeW estduitsAm erikaanse meningsverschillen m .b.t.de te volgen koers tegenover de

Sovjet-unie,over de opkomstvan een krachtige vredesbeweging in de
BRD en overdevoorgenomen importvan aardgasuitW est-siberiëin ruil

voor export van hoogwaardige technologie door de BRD ;anderzijds
vreestmen in M oskou datdegebeurtenissen in Polen een nadeligeinvloed
kunnen hebben op de politieke stabiliteitvan de DDR.

Devoornaamstedoelstelling van debuitenlandse politiek van de SovjetUnie ten opzichte van de beide Duitslanden is steeds geweest:te voorkomen datDuitsland ooitweereen gevaarvoorde veiligheid van de SU zou
vormen.Daarom waserdeSU allesaan gelegen zowelde BRD in toom te

houden alseen striktecontroleoverdeDDR teblijven uitoefenen.
Toen de Kremlinleiders in 1969 besloten tot onderhandelingen met de
Bondsrepubliek,stonden hun tweedoelstellingen voorogen :de grondslag
te leggen vooreen algehele ontspanning in Europa èn de Bondsiepubliek

aantemoedigentotgrotereonalankelijkheidtenopzichtevandeVS.De
vriendschappelijkesfeerin de betrekkingen tussen deSU en deBRD bereikteomstreeks1973een hoogtepunten nam ,nadatBrandtin 1974 door
Schm idtals bondskanselierwasopgevolgd,weer af.Na de invasie in Afghanistan wisselde de SU heftige aanvallen af met gebaren van verzoening.
Dehandelsbetrekkingen tussen beide landen hebben zich,sindsde normalisering van de diplomatieke betrekkingen,sterk uitgebreid.De crisis van
Afghanistan heeftdaarop weinig ofgeen invloed gehad.Bonn wilde,als
teken van solidariteit met de VS, wel m eedoen aan de boycot van de
OlympischeSpelen in M oskou,m aarweigerdedeelte nemen aan een handelsembargo tegen M oskou.Ondanks Polen zullen de economische be-

trekkingen tussen de BRD en de SU in de komendejaren waarschijnlijk
nogverdertoenemen (o.m.deelnamevan deBondsrepubliek aan hetprojectvan degroteaardgasleiding vanuitW est-siberië).
Sinds1969 wordtdepolitiek van de SU ten opzichtevan de DDR in sterke
mate bepaald door hpnrbetrekkingen metde Bondsrepubliek.Een belang-

rijkerolhierin speeldede noodzaak voordeSU om deBRD een toenadering tussen de beide Duitslanden in hetvooruitzichtte stellen.Aan de
andere kant hoopte M oskou dat een norm alisatie van de'betrekkingen

tussen debeideDuitsestaten de weg zou vrijmaken vooreen algemene
diplomatieke erkenning van de DDR,waardoorde internationale rolvan
de DDR aan betekenis zou winnen.Bevreesd vooreen eventuele aantas-

tingvan demaatschappelijkestabiliteitin deDDR ten gevolgevan W esterseinvloeden,wasdepolitiekvan deSU en deDDR tegelijk gerichtop
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bevordering van contacten metde BRD op regeringsniveau èn op beperking van sociale en culturele contacten tussen de beide Duitse staten.
De Krem linleiderszien zich voortdurend genoodzaaktom hetbelang van
een soepele houding tegenover de BRD afte wegen tegen hetbelang van
een strakke controle over de DDR.Die noodzaak totzorgvuldige afweging van verschillende belangen doetzich eveneens voor m et betrekking

totdestatusvan Berlijn;aandeanderekantverschafthaarrolin Berlijn
de SU tevens de gelegenheid om de beide Duitse staten onder druk te

zetten doorzevoortdurend eraan te herinnerendatzijvoorhun betrekkingenmetdebeidedelen van Berlijn in feitevan deSU alankelijkzijn.
Decrisisin Polen heeftaangetoond datdeSU voorrang blijftgeven aan
de handhaving van destabiliteitin de DDR boven devoordelen van nauwere betrekkingen m etde BRD.

DeSovjet-unieza1ook in de komendejaren ernaarstreven haarbetrekkingen metzowelde DDR als de BRD zo goed mogeli
jk tehouden.Zolang ergeen definitieveoplossing van hetDuitse probleem is,zalM oskou

echtereen eventueleonalankelijketoenaderingtussen debeideDuitslanden niettolereren.De kansdaarop lijktvoorlopiguiterstklein,maarde
SU iszich ervan bewustdathaarbetrekkingen metdebeide Duitsestaten

op langeretermijn plotseling kunnen veranderen en datzijdaarom zorgvuldigin degatenmoeten wordengehouden.Nögaltijdishetelementvan
onzekerheid in de Duits-Russische betrekkingen volop aanwezig.

Twee aparte Duitse volken ?
De DDR neemttem idden van de overige Oosteuropese socialistische staten een aparte plaats in :in geheelOost-Europa kunnen de comm unisti-

schepartijen hungezag en legitimiteitbevestigen doorteappelleren aan
bestaande nationalistische gevoelens. De Sozialistische Einheitspartei

Deutschlands(SED)in deDDR iserweliswaarin geslaagd om een eigen
staat Op te bouwen, maar heeft tot nu toe nog steeds gefaald in haar
pogingenom bijdeeigenbevolkingeen gevoelvan nationaalidentiteitsbesef aan te kweken,los van hetoude Duitse nationaliteitsgevoel.
Deafwezigheid vannationalistischegevoelensbijdeOostduitse bevolking
met betrekking tot hun staat en de directe ligging aan de grens tussen

socialismeen (welvarend)kapitalismehebbendeSED steedsgenoodzaakt
om de staats-en regeringsorganen,alsmede het veiligheids-en controleapparaat stevig in handen te houden en de oppositie slechts een geringe

speelruimte te geven.De laatste jaren is het militariseringsprocesin de
DDR steedsverdervoortgeschreden.Dietendenswerd nog eensbevestigd
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ophetTiendePartijcongresin april1981,toen hetaantalgekozen m ilitairen in hetCentraalComité van 8 naar30 steeg.Andere sym ptom en waren
de gestadige groeivan de defensieuitgaven,hetinzetten van militairen in
bepaalde sectoren van heteconomisch leven en hetverplicht stellen van
m ilitairevorming en training op de scholen in 1978.Verderkan men nog

wijzen op devan overheidswege sterk gestimuleerde herwaardering van
bepaaldeaspecten van hetoude Pruisen en op hetin ere herstellen van een
aantal personages uit de Pruisische geschiedenis, zoals Clausewitz,
Scharnhorsten Gneisenau.

Van officiëlezijdeisdelaatstetijd veelvuldig demening verkondigd dat
er thans sprake is van het naast elkaar bestaan van twee aparte Duitse
volken: een socialistische en een kapitalistische Duitse natie. De SED
poogtvoortdurend deeigen identiteitvan de DDR te benadrukken ;in dat
licht moetook de politiek van de 'Abgrenzung'worden gezien.Dat wil
overigensnietzeggen datde SED-leiding contacten m etdeBondsrepubliek

schuwt;zijstreeftnaar 'normale'betrekkingen,maarwijsthetideevan
'bijzondere'betrekkingen tussen de beide Duitse staten resoluutvan de
hand.W e1probeertdeDDR zoveelmogelijkteprofiterenvandewensvan
deBRD naar nauwere contacten.In 1980 tekenden beide landen verschil-

lendeovereenkomsten,waarbijdeBRD zich bereid verklaardehetgrootste gedeelte van de kosten voor de verbetering van de verkeersweg,de

spoorlijn en hetkanaalnaarW est-Berlijn vooreigen rekeningtenemen.
Hetwi1in de DDR nog steedsm aarnietvlotten metde schepping van de

'nieuwesocialistische mens',alle officiële propaganda ten spijt.Zo verwonderlijk isdatnietaangezien deSED steedsnadrukkelijkerappelleert
aan de materialistische gevoelensvan de DDR-burger.Geesteli
jke waardenenpersoonlijkerelatiesrakensteedsverderop deachtergrond,terwijl
misdaad.alcoholisme en corruptie toenem en ;in dat opzicht is de DDR

eenechtemodernestaat.Deeenzijdigenadrukopeconomischegroeiende
bevredigingvan m ateriële behoeften houden echterwe1een grootrisico in

voordeSED :mochtzijdooreenverslechteringvandeeconomischesituatienietmeerin staatzijn degewekteverwachtingen tevoldoen,dan behoorteengrootscheepssociaalconiictin deDDR totdereëlemogelijkheden.M aar ook datiselders hetgeval.

W estpolitiek van de DDR

Debereidheidvan deW esteuropesestaten om metdeSovjet-unieen haar
bondgenoten,m etname metde DDR,samen tewerken op hetgebied van

economieen techniek,werd voornamelijk bepaald doordeverwachting
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datmen zo de regimesin Oost-Europa zou kunnen bdnvloeden.Dooreen

bijdrageteleverenaandeverbeteringvandeeconomieendevermindering
van deontevredenheid van de bevolking hoopte men datde regeringen
intern minderdwang zouden dienen uitte oefenen en eerdergeneigd zou-

denzijngemaakteafspraken-inhetbijzondermetbetrekkingtotmensenrechten en vrijer verkeervan personen en goederen -na te komen.De
belangstelling van hetOostblok om problemen van de eigen slechtfunctionerende econom ie m et de hulp van het W esten op te lossen, bood een
aanknopingspuntvoor ditbeleid.
De DDR washetm eestegebaatmetde stabiliseringspolitiek van hetW esten.Deeconomische begunstiging van de DDR doorde Bondsrepubliek,
die door Bonn ook in departiculiere sector werd aangemoedigd en gesteund, is nochtans niet alleen gericht op de interne stabilisatie van de

Oostduitsestaaten hetalreken van belemmeringen voorintermenselijke
contacten.Een belangrijk element blijft de bestaansmogelijkheid van
W est-Berlijn.DecontactenmetdeDDR moeten open blijvenen alleswat
hetleven in W est-Berlijn in ongunstigezin kan bdnvloeden moetworden
vermeden.De Bondsrepubliek isaangewezen op deDDR en bevindtzich

derhalve in een betrekkelijk moeilijke onderhandelingspositie.Daarbij
komt nog dat men van W estduitse kant tegenwoordig in veel gevallen
contractueelgebonden is:in gevalvan intrekking van concessiesdoorde
DDR kan een reactie daarop van de Bondsrepubliek vaak nietop overtuigendewijzeuitdetekstvan de overeenkomsten worden gemotiveerd.De
ervaring heeft geleerd dat economische hulpverlening niet volstond om
repressie en een beleid,gericht op hetweren van bdnvloeding door het
W esten in Oost-Europa,te doen afnemen en dat op deze manier geen
duurzam e en betrouwbare relatie van wederkerige welwillendheid kan
worden opgebouwd.Onzekerheid in debinnenlandse politiek en druk uit-

geoefend doordeSovjet-uniehebben geleid toteen verschuiving van de
prioriteiten in hetbeleid ten aanzien van hetW esten :een beleid,toegespitstop hetweren van W estersebdnvloeding,haalde hetop de materiële

voordelen.ln detoekomstzou men in hetW esten ergoed aan doen,bij
hetafsluiten van overeenkomsten revisieclausulesop tenemen,zodatbij
hetwegvallen van concessies,economischeafspraken nieteenzijdigbehoeven teblijven gelden.
DDR en CO M ECON
Buitengewoon ongunstige economische omstandigheden (een klein land
meteen beperkte binnenlandse m arkt,gebrek aan grondstoffen en ener-
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giebronnen,na de oorlog uit een groter economisch verband gelicht en

doorpolitiekeomstandighedenvandebuitenlandsemarkten afgesneden),
maarvooraldedruk van deSovjet-uniedwongen deDDR,zich aan te
sluiten bijeen andere,grotereeconomischeeenheid:deCOMECON.De
snelle econom ische ontwikkeling die de DDR sindsdien heeft doorge-

maakt,isnietzonderproblemen verlopen.Hetlandkamptejarenlangmet
een chronisch tekortaan arbeidskrachten en de hogeinvesteringen gingen
ten kostevan de consumptievan verbruiksgoederen.waardoordebinnen-

landseontevredenheidtoenam.Inhetbeginvandejarenzeventigwerd het
roer dan ook om gegooid :industriële technologische vernieuwing, consumptiegoederen, woningbouw en energie- en grondstoffenvoorziening

kregen devoorrang.Dank zijdienieuwekoerssteeg dewelvaartsnel.
Door een gerichteconomisch en industrieelbeleid slaagde de DDR erin,
haarbuitenlandseschulden m inderhoog te laten oplopen dan vele andere
Oosteuropese staten.Door hetgebrek aan energiebronnen en grondstoffen neemt de buitenlandse handeleen relatiefbel
angrijkeplaats in.De
lidstaten van de COM ECON vorm en voorde DDR een vastafzetgebied

voorhaar industrieprodukten;aan de andere kantblijftde DDR voor
haar behoefte aan hoogwaardige industriële goederen en technologische
know-how grotendeelsaangewezen op im portvanuit het W esten.
Hoewelde econom ische betrekkingen van de DDR methetW esten,met

name metde Bondsrepubliek,in deafgelopen jaren sterk zijn gegroeid,
blijven die metde overige CoMEcoN-staten verreweg hetbelangrijkst.
Die oriëntatieop deCOM ECON verschaftdeDDR deeconomische ruim-

tediezijnodig heeft,maarbeperktook haarpolitiekeen economische
mogelijkheden.Decrisisin Polenvormtdaarvan een goed voorbeeld:de
scherpereactievan de DDR op degebeurtenissen in Polen in 1980 en 1981

werd nietalleen ingegevendoordevreesvooreenmogelijk overslaanvan
de ideeën van de nieuwe Poolsearbeidersbeweging naarandere Oosteuropeselanden,m aarook doordeeconomischeschadediede DDR alsgevolg
van de Poolse crisisleed.De DDR isdoorhaargrote econom ische al an-

kelijkheidvan deoverigelidstatenvandeCOMECON uitermategevoelig
V0OrinterneSpanningen in een Vandielanden.Deterugslag diedeeconom ie van de DDR als gevolg van de crisis in Polen en van de eventueel
hieruitvoortvloeiende verslechtering van de Oost-W est-betrekkingen ondervindt,zou weleenshetsociale klimaaten daarm ee tevensde politieke
stabiliteit in de DDR nadelig kunnen bdnvloeden.

784

Streven/juni

Geraadpleegde literatuur:

Ph.Windsor,Germany and the Western Alliance:Iessonsfrom the1980crùes,
AdelphiPapers,no.170,pp.1-30.

E.O.Czempiel,DieMachtam Rhein,in FrankfurterHefte,36 (1981)no.8,
augustus,pp.15-23.

A.Stent,TheUSSR andGermany,inProblemsofCommuni
sm,30(1981)no.5,
september/oktober,pp.1-24.
M .M ccauley,Powerand authorit
y in EastGermany:the Sociali
stUnity Party

(SED),in ConflictStudies,(1981)no.13,juli,pp.1-28.
G.Wettig,DieAbschirmunginderWest
politikderDDR,inAussenpolitik,(1981)
no.2,pp.120-128.
P.Engelmann,Uneprospéritéancréellallesmarchésdu Comecon,inLeM onde

Dl
plomatique,28(1981)no.332,november,pp.16.

'

e

*#

*
.

x*'
yN
.->'
.N

e

k

Ny
,%#
'a e %ee
$ eu,Nz >e*N#'..p'%.y

% u
*h

%
:?
.
.s*%.%..

dyq*,%
*..
w q.*.$

e .
*
*4

.*. 1# h&$
*
%
.
, jb>

(
*#)
.* $ q

:2

;'

*

e

.
5

w;
*
a<Pa
% p* ..*$
at
1t
1,%w@
â*
J'h
X.êe xp
4
e
.:.<gb
4$#
',
d*xa
Me
.ep
s%
o
ze
së
4km.
*o
%.
'
s%l.y
,s.
qvg
',
xe,
Ne
>
.e
.
kw,
al.
au,qei
:.

:
A ze
w+
'$
,uu
v ' XK

@#
e

e

,.
5

q**
N

-#

..
O<ex z'%v
,v
'.
A#

e
z,
st'.*e#'.%
:%
@
1 1.f V
b > 4'@ ' ç,

ê

y
e% %
..

g

ç% #

'

# *# 4;
# :veh
%
z i*

#

*'

ee ,

785

R obert H avem ann 1910 - 1982
Ludo Abicht

Men kanmoeilijk ontkomenaandesymboliekvandeomstandighedendie
hetsterven van de Oostduitse dissident Robert H avemann begeleidden.
Tegen alle verwachtingen in stonden de autoriteiten van de DDR de verbannen en gehate protestzanger W olf Biermann toe, een Iaatste bezoek

aanzijnvriendengeestesgenoottebrengen.Bijzijn begrafenisdroegende
honderden rouwenden openlijk hetverboden Oostduitse vredesteken op
hun kleren,de badgemetdebijbelspreuk overdezwaarden en de ploegscharen (hetfeitdathetstandbeeld van desmid,datop debadgesafgebeeld staat,een Sovjetrussisch monumentis,metprofetencitaaten aI,
maaktdezaak nietminderbetekenisvol).En tenslotteisheteen ontroerend toeval,datdeze overtuigde comm unisten materialist,wiensinvloed

deIaatstemaanden bijzondergrootwasbinnen dehoofdzakelijk kerkelijkevredesbewegingin zijnIand,op GoedeVrijdagstied.EIk van dieelementen belichteenaspectvandezemerkwaardigepersoonlijkheid,diezoweleen militant antifascist,een radicaaldemocratisch dissident aIs een

nooitaflatend activistvoorde vrede isgeweest.W aarbijwe nietmogen
vergeten,datditexemplarische politieke en morele engagementgebaseerd

wasop een internationaalerkend natuu- etenschappelijk werk.Hijwas
geen brave utopische dromer,maarde gesprekspartnervan Bohr,'
H eisenberg,Pauling en Einstein en een specialistop hetgebied van de fotosyn-

these.Zijn wetenschappelijkeen zijn politiekeIoopbaan éninzichten zijn
bijna voortdurend metelkaarverweven.
N atuurw etenschap en politiek

Van 1929 tot 1933 studeerde hij scheikunde en fysika in slûnchen en
Berlijn.Reedsin 1932wordthij1idvandecommunistischepartijenmedewerker aan het prestigieuze Kaiser-W ilhelm-lnstitut fiir Physikalische

Chemieund Elektrochemiein Berlijn.Terwijlhijzich voorbereidtop het
doctoraatendeHabilitation stichthij,samen metandereantifascisten,de
verzetsgroep 'EuropëischeUnion'enslaagthijerin,hetdubbelelevenvan
gerespecteerd navorseren illegale,gezochteverzetsstrijderte leiden.Tot
hijin 1943tochwordtaangehoudenenterdood veroordeeld.Zijncompe-
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tentie is echter zo groot,dat de Nazi's hetbeter vonden hem voor het

wetenschappelijk onderzoek van deW ehrmachttegebruiken.M etgestolenlaboratoriummateriaalbouwthijeenradiotoestelen,in degevangenis,
geefthijeen illegale krantuit.Na de bevrijding door het Rode Leger
wordthijlid van de pas opgerichte SED,maarwoontin West-Berlijn,
waarhijdirecteurvan hetKaiser-W ilhelm-lnstitutwordt.
Vanaf1948beginthijingeschriftenenopstraattegendeatoomwapenpolitiekvandeVerenigdeStatenteprotesteren,waardoorhijeerstzijn directeurschap en in 1950 zijn betrekking als medewerker aan het instituut
verliest.IndejongeDDR wordthijtotafgevaardigdein deVolkskammer
gekozen en aanvaardthijde leerstoelvoor fysische scheikunde aan de
Humboldt-universitët.Twaalfjaarlang ishijeen van demeestgevierde
en invloedrijkewetenschapsmensen in deDDR,tothijin 1962departijen regeringsleidersdoetopschrikken metzijn nu klassiek geworden voordrachtoverhetthema heeftdeW/olo'e de natuurwetenschappen geholpen,hun problemen op te Iossen ? De nog voorzichtig geform uleerde kritiek van hetofficiële DIAM AT,hetdialectisch materialisme,wordthem

inhogerekringen nietindankafgenomen en,zoalsgebruikelijk,verschijnen deeerstewaarschuwingen in de partij-organen.Havemann laatzich
echter niet afschrikken en begint in oktober 1963 aan een reeks van e1f

collegesen drie seminariesover 'Natuurwetenschappelijke aspecten van
filosofischeproblemen',dielateronderdetitelDialectiek zonderDogm a?
in hetW esten zullen worden uitgegeven.Dezecollegesbeginnen met1.250

ingeschreven studenten uitallefaculteiten en krijgenweeknaweek steeds
meer het karakter van politieke m anifestaties, vooral omdat Professor
Havemann de vreemde gewoonte heeft, nauwgezet en onom wonden op
alle vragen van de studenten in te gaan.De reactie was te verwachten :
Havemann wordt eerst als lesgever ontslagen en kri
jgtdaarna toegangsverbod tot de universiteit en de laboratoira. ln 1966 beginnen dan de
ondervragingen doordeStaatsveilighei
d.Totaan zijn dood,9april1982,

leefthijin huisarrest.
Toch verschijnen nog zijn autobiografie Vragen Antwoorden Vragen
(Mûnchen,1970)en verscheidene belangrijkeartikelen in W estduitse en
Europesetijdschriften.Ondankszijnstrengbewaakteisolatieblijfthijeen
bron van inspiratie voor de marxistische oppositie binnen en buiten de

SED,ondermeerwegenszijn enthousiaste verdedigingvan hetTsjechoslovaaksemodeltijdensdePraagselentevan 1968.Zijnpolitiekeinzichten
worden steedsmeerbdnvloed doorhetradicale,niet-leninistische marxis-

mevanRosaLuxemburgenhaarwantrouwen tegenoverhetpartijbureaucratische dogmatisme van dezegevierendevoorhoedepartij.Netzoalsde
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anderegrotedissident,RudolfBahro,pleithijvoordeoprichtingvaneen
nieuwe,democratisch werkende communistischepartijen voordemogelijkheidvaneen socialistischeoppositie,voorstellendiebinnen derealiteit
van het bestaande systeem en de verdeling van Europa a1s wensdrom en
m oeten overkomen,m aardievan een integriteitgetuigen dievoorhem de

enigmogelijkeweg naareen nieuwe maatschappijkan vrijmaken.
N atuurwetenschap en dialectiek

RobertHavemannwasnietzomaareenbriljantfysicusdiezichdaarnaast
ooknogsociaalbewogenenpolitiekprogressiefopstelde.Hijnoemdezich
marxisten communist,omdathijin zijn wetenschap degrondslagen ontdekthad van zijn maatschappelijk engagement.Diezelfde grondslagen
leidden hem ook tot een kritiek op het 'reëelbestaande socialism e',dat
nog maar heelweinig m et dialectiek en,vandaar,nog veel minder met
dem ocratisch socialisme te maken had.Veelminderdan Bahro en andere

Oosteuropesedissidenten interesseerdehijzich voorde corruptievan de
partijbonzenen dehypocrisievandeofficiëleleer,alergerdehijzichvaak
aan de carrièrementaliteitvan gewezen medestrijderstegen hetfascisme.
Ook richtzijn kritiekzich niettegen hetmarxismealszodanig,zoalsdat
bijvoorbeeld hetgevalisbijeen Kolakowskien,op een anderemanier,
Bahro.NetalsErnstBloch ishijervan overtuigd datde mislukking van
hetsocialistischeexperimentindeSovjet-unienietnoodzakelijkdeonmogelijkheidvandemarxistischetheorieen praktijkbewezen heeft,een stelling die weoverigensbijheelveellinksedissidenten,vooralin deDDR,
aantreffen (W olf Biermann,RolfSchneider,Christa en Gerhard W olf,
HeinerM ûller).
In zijn voordrachtvan 1962gingHavemannuitvan devaststelling datde
officiële dialectisch materialistische filosofie,die zich uitdrukkelijk op
haarnatuurwetenschappelijk uitgangspuntberoept,deze denkmethodein
feitetotaalhad opgegeven:'Erisietsvreselijksgebeurd.Hetdialectische
materialismeisdoorzijnofficiëlevertegenwoordigerstientallenjarenvoor
allenatuurwetenschappers,ook prom inente natuurwetenschappersvan de

Sovjet-unie.intoenemendemategediscrediteerd.M axBorn kenmerkthet
a1spure scholastiek,ook Einstein heeftietsdergelijksgezegd'.Ditofficiële marxisme isnoch wetenschappelijk noch dialectisch.Daarom ishet
nodigdezefilosofieopnieuw wetenschappelijkstrengenlogischoptebouwen.Datis de opgave waaraan hij dan in Dialectiek zonderDogma?
beginten waarmeehijeen discussieinzetdie ver buiten de aula van de
Humboldt-universitëten de DDR voortgezetwordt.H etkomterop aan,
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hetcatechism usdenken eensen voorgoed op tegeven en opnieuw te gaan

zoeken naareen 'geestelijkegrondhoudingen een methode diede wereld
inhaaronoplosbarecontradictietoch alseenheidbegrijpt',eentheoriedie
principieelgeen enkele verworvenheid van de m oderne wetenschap kan
uitsluiten.

Via een kritischeanalysevan hetobjectieveidealismeen hetdaarmeedirectverwante m echanische m aterialisme komt Havem ann totde noodza-

kelijkheid van detwijfelalsgrondslagvan hetmodernematerialisme,een
twijfeldie de eigen fundamentele posities ononderbroken ter discussie
moetstellen om ûberhaupteen verderehistorischeontwikkelingmogelijk
temaken.Hij vergelijktdeze systematischetwijfelmethetontwikkelen
van de modellen van decybernetica,waarbijhijtotde aanvaarding van
een teleologisch aspect gebracht wordt, in tegenstelling tot de klassieke
selectietheorie van Darwin en de meeste materialisten : 'Het herkennen

gaatvan deverschijning naarhetwezen,van heteenvoudigewezen naar
hetsteedsdieperewezen'.Ditinzichtleidtdan weertoteen nieuwe manier

van kijken,waarbijweontdekken datergeen sprake kan zijn van een
naturalistische benadering,in de filosofie evenmin als in de kunst:'Het
denken begintm etde onoplosbare dialectische contradictie tussen identiteit en verscheidenheid',pas door de erkenning hiervan kunnen we van

bewustzijn spreken.Doordetraditievan ditbewustzijn komen wetotde
accum ulatievan kennisen toteen eerste aanvoelen van hetontwikkelings-

proceswaarvan we zelfeen bestanddeelzijn.Politiek vertaald betekent
dit,datergeen democratiemogelijk iszonderhetgrootstmogelijke en
gekwalificeerde aanbod aan inform atie,om datschem atisch en oppervlak-

kig denken steedsonvrijheid metzich brengt.
Dezetegenstelling tussen identiteiten verscheidenheid,tussen momenten

proces,krijgthaardialectischebepaling doorde discussie overdetegenstellingtussen heteindigeen hetoneindige,een dialectischeverhouding die

doorderelativiteitstheorie natuurwetenschappelijk aangetoond kan worden.Vanuitdequantenmechanicakomthijtoteendiscussievantoevalen
noodzakelijkheid en,vandaar,toteenveranderingvan hetcausaliteitsbegrip.Datis een directe aanvalop hetdeterminism evan de officiële 'mar-

xistische'theorieen praktijk en eenherbevestigingvan deessentiëlemenselijkevrijheid.Demensisgeenspeelbalvanzogenaamd blindetoevallen,
maar kan van de toevalligheid van de gebeurtenissen gebruik maken om

zijn doeltebereiken:'Devrijheid van demensbestaatjuisthierin,datde
toekomstvan de wereld bepaald kan worden omdatze het nog nietis'.
Daarom iserook geen sprake van een reële tegenstelling tussen quanten-

mechanicaen marxisme,zoalsdatjarenlangvan beidekantenwerd volge-
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houden.Havemann illustreertditmetcitaten uitde Tao te king van Lao-

tse:'Menmoetinwerkenopdat,waternognietis'.Datdievrijheidnooit
beperktkan worden tothetindividuele,volgtuithetinzichtdatdie moge-

lijkheid,'datgenewatnognietbestaat',hetvoorrechtvan allemensen is.
omdatweallen 'defantastischemogelijkheden'kunnen ontdekken diede
wereld ons biedt.
Dezeschem atischeen onvolledigesamenvatting van deeerste achtcolleges

wilslechtseen aanduiding geven van de manierwaarop Havemann zijn
theorieën ontwikkelt.Vanafdezesdevoordracht(22november 1963)beginthijtelkensmet'voorafgaande bemerkingen',dieofwelslaan op een
discussiediein hetofficiële tijdschriftvan de universiteitgevoerd wordt
ofwelreactieszijn op vragen van studenten,die hij dan in zijn nieuw
college verwerkt.M en heeft hier dus te m aken meteen ontwikkeling die

tijdensdecursusaan degang is,eerderdan meteen uitgewerktelessenreeks.Deverwijzingennaardesociaal-politiekerealiteitworden daardoor
ook frequenter,omdatprofessoren studenten heelgoed beseffen,watde

implicatiesvan ditsoortdenken kunnen zijn.
TochblijftHavemannzichhouden aanhetstriktnatuurwetenschappelijke
karaktervan zijn uitgangspunt,omdathijgelooftdatditvoorhem de
enigeaanvaardbaremanierisom zijn filosofische kritiek teverwoorden.
Daardoorweerlegthijook impliciethetverwijtvan partijkadersen politiek conservatievecollega's,dathijmetzijn collegesin feiteeen politieke
polemiek aan hetvoeren is,die alleen m aarom tactische redenen in een

gepastnatuurwetenschappelijk kleedjewordtgestoken.Datsoortmisvatting vinden we trouwens vaker terug, zowel in SED -kringen als in het

Westen,waarmen bijnasystematisch deDDR-literatuuralseensoortvan
'versluierdepolitiekeoppositie'gaatvoorstellen en daarbijnietbemerkt
datdepraktischepolitiekegevolgen van bepaaldepublikatiesdirectvoortvloeien uitde literaire en filosofischeargumenten en niet Omgekeerd.De

rest blijft artistiek onbevredigende 'littérature à thèse',de 'tendensgeschriften'diealdoorHeinein ondermeerAtta Trollbelachelijk werden
gemaakt.Alsmen Havemann ietskanverwijten,danishetjuistdittotale
gebrek aan tactische berekening,een zekere politieke wereldvreem dheid
die in de isolatie slechtskon toenemen.

Vrijheid en socialistische ethiek
Hetlaatsteen politiek hetmeestcontroversiële deelvan Dialectiek zonder

Dogma?isgewijd aandebegrippenvrijheidenmoraal.Aanhetbeginvan
hetnegendecollege.op 13december1963,vraagthijnogeenspubliekom

790

Streven/juni

reacties en kritiek, 'want ik ben niet bang voor discussie,m aar wildie

juist'.Alleen destudenten zullen op ditverzoekingaan,terwijldeautoriteiten hetgesprek aIsbeëindigd beschouwen:hiervaltalleen nogtehandelen.

VrijheidisvoorHavemanneen opgavevandemenselijkegeschiedenis.De
mensen ontwikkelen hun inzicht in de wereld,maar op elke beet in de
appelvan de boom derkennisreageren de autoriteiten m etrepressie,van

Jahwe in het Aards Paradijs totde partijbureaucraten in Berlijn.Het
verwerven van kennisendusmeervrijheid isnooiteen onschuldigebezigheidgeweest.Ookafgezienvan dezereactie(indevollezinvanhetwoord)
heefthetverkrijgenvan kennissteedsvolcontradictiesgezeten:hoemeer
demensen de natuurleerden beheersen en gebruiken,destegroterwerden

deonvrijheid en ongelijkheidin demaatschappij;hoemeerdemensleerdeproduceren,destemeerwerdhijvervreemdvanzichzelfenal ankelijk
van zijn eigen produktie.Dezetegenspraak zatook in derevolutionaire
m omenten van de geschiedenis:'Doorde revolutionaire verandering van

demaatschappijveranderdeslechtsdevorm vanonvrijheid,waarbijtegelijk deversluieringvan deuitbuitingvolmaakterwerd'.Hierisgeensprake van een lineaire ontwikkeling van de geschiedenisofvan een optimistisch geloofin deonstuitbarevooruitgang.De analysevan de gebeurtenissen dievolgen op de Franse en Russische revolutiesvolstaan om ditopti-

mismevandeVerlichting(envan hetdogmatischemarxisme)dekop inte
drukken. De ervaringen van het Stalinism e en het neo-stalinism e ontkrachten in Havem anns ogen de officieelgehuldigde stelling over de te-

genstelling tusseneen ondergaandewereld(hetkapitalisme)en een wereld
in opgang (hetsocialisme).Beidedelenvan deénewereld zijn nietalleen
historisch van elkaarao ankelijk,maarhun ontwikkeling en verdereveranderingisééntotaalprocesvandemenselijkegeschiedenis.Daarom leidt
debestaandeisolatie noodzakelijk totstagnatieaan beidekanten van de
ideologische grens.
Een verdere vruchtbare contradictie in hetbegrip vri
jheid isdetegenstelling tussen individu en maatschappi
j.Een maatschappijdieop deeen of
andere m anier erin zou slagen,deze tegenstelling op te heffen,zodatalle

individuenzichaandesocialenoodzakelijkheidzouden onderwerpen,zou
meteen ophouden,zich nog verderte ontwikkelen.Daarom isde strijd
tegen 'denieuwevormenvanversluieringvandewerkelijkheid'indesocialistische landen een moreel-politieke opgave,die men nieteenvoudig tot

destrijdtegenhetkapitalismeenhetimperialismevanhetbuitenland kan
reduceren.Tegelijkertijd staatdezenieuwe moraalop een ander niveau
dan de klassieke burgerlijke moraal.waarvan hijde geboden a1s volgt
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omschrijft:'M oreleeisen zijn eisen dieweliswaarmaatschappelijk noodzakelijk zijn,maardiedoordiegenen diezemoeten volgen,nietingezien
kunnen worden.Zemoetengeloofd worden'.VoorHavemann komthet
erop aan,een nieuwe maatschappijop tebouwen diegeen morele voorschriften meer nodig zalhebben om te kunnen voortbestaan. En weer

illustreerthijditmeteen citaatvan Lao-tse:
Geefjullievroomheidop,gooijulliesluwheidweg
en hetvolk zalhonderdvoudig winnen.
Geefde m oraalop,gooide plichtweg
en hetvolk keertterug naar de fam ilie en de liefde.

Geefderijkdom oy,gooidewinstweg

en erzullen geen dleven ofroversmeerzijn.
Denuchterenatuurwetenschapperiszich ervan bewustdatdezevisie uto-

pisch is,omdatzo'n maatschappijnooitvolledigbereiktkanworden,'we
zullen steedsslechtsop weg daarheen zijn'.Maarde stappen,dierealistisch op deze weg afgelegd kunnen worden,rechtvaardigen de volledige

inzetvan allen dieterechtmetdebestaandewerkelijkheid geen vredewillen nemen.

ln dezesamenhang ontwikkeltHavemann in 1963,hetverschijningsjaar
van Betty Friedansm anifest Thefemi
nineMystique,ideeën overhetfeminisme,waaropjammergenoegnochin demarxistische noch in de feministischediscussieingegaan werd.Vanuitzi
jnvrijheidsbegripendenoodzaak
van een nieuwe moraalkomthi
jtotdeconclusie,datdeopheffingvan het
patriarchaatwezenlijk metdeemancipatiestrijd van alle mensen verbondenis.In een nieuwemaatschappijmoethetonmogelijk zijn datmensen
elkaarnogbinnen een aoankelijkheidspositiekunnen 'hebben',watmeteeninhoudtdathethuwelijkindehuidigevorm zinlooszalgewordenzijn,
omdathetevengoed alsandereverhoudingen van ongelijkheid op uitbuiting en imm oraliteitberust.Ook in ditopzichtisdeconsistentievan H avemannsdenken merkwaardig,omdathetook binnen hetwestersem arxism e

nogjarenzaldurenvöörmenzichgrondigmetdefeministischeproblematiekzalbezighouden.Hetzaldan ook niemand verwonderen datdergelijkestellingen doorde SED-ideologen alsm eerdan verdachtwerden beoordeeld.

Tweevan dedrieseminariesdieop decollegesvolgden,zijnopnieuw aan
hetprobleem van demoraalgewijd.Devragen van destudenten bepalen
de richting van de discussie,zo onderm eer:
- W aar
aan ligthet,datin onze arbeiders-en boerenstaateen bureaucratie
kon ontstaan ?
-

Ishetmogelijk een nieuwe moraalte ontwikkelen,diedeoptimalebe-
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vredigingvan alledriften (Triebe)toelaat,zonderdaarbijdemaatschappijkapottemaken?
Op welk hypothetisch mensenbeeld berustuw visie van een mogelijke
nieuwemorelemaatschappij?

H avemann weigert deze vragen abstract en louter theoretisch te beantwoorden,omdatde omstandigheden waarin we leven een volledige ontplooiing van een nieuwe m oraal verhinderen : 'Het streven naar heerschappij in een maatschappijwaarin de mensen door anderen beheerst
worden,is de bron van alhet im morele dat uit de immoraliteit van de

maatschappelijkesituatieontstaat'.Dezeopvatting,dieaan Blochs'militantehoop'herinnert,zoumen metPascalsweddenschapkunnenvergelijken :hoewelhethelemaalnietbewezen isdatde veranderde maatschappe-

lijke omstandigheden datmachtsstreven zullen uitschakelen,blijftdeze
hypothesemenselijk bevredigenderdan haaralternatief,daterin zou bestaan,dekansen op verandering en verbetering op voorhand op te geven.

Op deze mogelijkheid bouwtHavemann zijn visievan denieuwemorele
maatschappij.Tegen deopwerpingen vanuitde sublimatietheorie,diede
stellingen van Freud in DasUnbehagen an derKulturherhalen,voerthij
aan datdiein laatsteinstantieteruggaan op de ideedatde mensalssociaal

wezen biologisch gedetermineerd zou zijn.Hierbijverliestmen altevlug
uithetoog datook deze opvatting een ideologie is,diealsonweerlegbare

wetenschappelijkewaarheid aangeleerd enverspreid wordt.Ook dezeideologiekan slechtsdoorstrengwetenschappelijkonderzoek efficiëntweerlegd worden.Deze weerlegging van,enerzijds,hetbiologisme en,anderzijds,hetVerlichtingsoptimismeiseen eerste stap in derichting van een
nieuwe,socialistischemoraal.Dezemoraalm oetvolgensHavem ann uitde
volgende elementen bestaan :'solidariteit,verzet,twijfelaan alhetovergeleverde,zelfvertrouwen..vastberadenheid om de situatie te veranderen'.

Hetvalttebetreuren dathijditambitieuzeprogrammanooitin een later
boek uitgewerkt heeft,zodatwe nu op dat ene korte sem inarie en,van-

zelfsprekend,ophetgetuigenisvanzijn eigenlevenaangewezenzijn.M aar
men ziethiertoch duidelijkhetverbandtussennatuurwetenschap en filosofie en de centrale plaats die de moraalin deze filosofie inneemt.
Hetdemocratischesocialisme,waarvanhijin deperiode na hetTwintigste

PartijcongresvandeKPSU en,vooral,tijdensdePraagselente,eenbegin
zag,werd (nog)nietgerealiseerd,en vandaagkan menzich devraag stellen,of een zodanige verandering binnen de gegeven geo-politieke struc-

tuuren de nog steedsbestaande sociaal-politieke blokken verwezenlijkt
kan worden.In december 1981 zeiBahro in een interview in Antwerpen

dathijderadicalevasthoudendheid van RobertHavemann bewonderde,
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maardathijvoorzichzelfnietin een 'Havemann-lot'geloofde.Maarhij
gaftoedatdeontwikkelingvan devredesbeweging in W est-en Oost-Europawellichteen nieuweaanzetbetekendetoteen versoepelingvan dedefen-

sievekramphouding vandeSovjet-unieen,vandaar,demogelijkheidom
op langere termijn de landen van Oost-Europa,zelfsde DDR,uit hun
politiekeen ideologische alankelijkheid loste weken.Alsdevredesbeweging in de DDR erin slaagt,een steedsgroterem assa aan tespreken en
deform alistisch verstardedialoog tussen de pacifistische christenen en de
democratisch geëngageerdemarxisten opnieuw op gang te brengen,zaldat

in grote mate de erfenis zijn van mensen alsBloch en Havemann,die
ondanksalletegenkantingennooitdemenselijkekernvanhunovertuiging
opgegeven hebben.Over die erfenisheeftH avemann,ongewild,gespro-

ken toen hij,tijdenseen uiteenzetting overdereëlekansop een nucleaire
catastrofe,verklaarde:dM aarhetspreekttegen hetwezen van hetm ense-

lijke,alsweonsin dezesituatiefatalistisch aanhetnoodlotonderwerpen.
W ijmoeten hetonsterfelijkein onsin leven houden'.
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Ik gzaak de sfythe

Hujo Clausoverzijn relatiemetde
antleken

PaulClaes

Claus'bewerkingenvanantiekeauteurszijn welbekend:Seneca'ssindsde
barok nietmeeropgevoerde stukken Thyestes, Oedlpus en Phaedra en
Euripides'sindseeuwen vergeten Oresteszi
jn in zijn adaptatie kassuccessen geworden.M inder bekend isdatde bundelOog om oog vertalingen
van epigramm en uitde GriekseA nthologie bevat.Voorhetgrote publiek

is hetook een goed bewaard geheim datzijn andere werken,romans,
toneelstukken en gedichten,talvan aanhalingen uitantieke literatuur en
zinspelingen op oudemythen behelzen.Op heteerste gezichtishetvreem d

dateenmodernistalsClauszovaakleentjebuurspeeltbijdeantieken.ln
mijn boek De motzitin de mythe (datvolgend jaarbij de Bezige Bij
verschijnt)hebik geprobeerd hetverschijnselzo uitvoerig mogelijk tebeschrijven en ereen verklaringvoortegeven vanuithetstandpuntvan de
lezer.Het leek me nietmeer dan rechtvaardig de auteurzelf overzijn
praktijkaanhetwoordtelaten.In hetvolgendvraaggespreklheefthijhet
vooreerstoverdeinvloeden diehijondergaan heeft,vervolgensoverzijn
werk alsvertaleren bewerkervan antiek materiaalen tenslotte overzijn
ambigue verhouding metde oude m ythe.

D e reflex van de autodidact
H ugo Claus, hoe kom t een m odern auteur ertoe de antieken een zo

belangr#keplaatsin z@ werk fegeven?
M isschien zou ik hetkunnen verklaren door hetfeitdatik zoalsom het
even welke auteurnietuitde bomen gevallen kom :ik ben geen Neander-

thaler.Degeschiedenis,alleswatmijvoorafgaat,heeftzijn neerslag in
1Ditinterview hadplaatsop28augustus1981enwerduitgezonden(zijhetnid
helemaalonderdezevorm)doorBRT-3op 15oktober1981.
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watik doe.Aangezien deGriekseen Romeinseoudheid een gedeelteisvan

de opvoeding van hethele W esten,ishetvrij logisch datdie ook zijn
neerslagheeft.Datisnietaltijd zo'n directelijn:hetChristendom,zoals
hetop onstoekomt,isdoorde oudheid bepaald en door die filterheb ik

ook weerallerleiecho'sopgevangen.Zelfsalsgajemaartotjeveertiende
jnnrnaarschool,dannogisdieopvoedingdoordeoudheidbepàald.Mijn
schoolopleiding ism iniem :ik ben op een kostschoolopgevoed en dan ben

ikterechtgekomen ineenatheneum en in eencollegetotdetweedeLatijnse klas.Ovidius,daar heb ik geen enkele herinnering aan;Julius Caesar,

datweetik nog een beetje...
Wanneer is die belangstelling dan welontstaan,als ze nietzozeer op de

schoolbanken ontstaan is? <ie warenjevoorbeelden?

Hetispastoen ik gedichten begon teschrijven datik begon terefereren
naar allerleielementen uit de klassieke oudheid.Datiseen resex van de

autodidactdievindtdatwathijvertelt,misschien ondersteundmoetwordendoorreferentiesdiebijanderemensen a1szeerserieuservarenworden.
Toenikbegonteschrijven wasikgefascineerd doortweedingen:deAmerikaanseliteratuuren desurrealisten.Dieimiteerdeikdan.Mijngedichten
zijnsomszowatcalques,carbonblaadjesvansurrealistischedichters.Mijn
beginromanszijn zeergdnspireerd doordeAmerikaanseliteratuur,maar
omdatdatzovoordehand lag,zo gemakkelijk was,dachtikdatik zo'n
soortcontrapuntmoesthebben datging in de richting van watik toen als
wortelsbeschouwde.Daarom greep ik terug naarde oudheid,daarin ook
gesteund doorhetlichtendevoorbeeld van Ezra Pound,die ik toen ik een
jaarofachttien was,alsdemeestmonsterachtige en dusook meestvere-

renswaardigefiguurbeschouwde.Ikzagdatzijn gedichten bestonden uit
een collagevan allerleiantiekerommelenvrijlogischentteik mijn verzen
daarook op.Ik denk datin een gedichtenbundelalsTancredo infrasonic
de invloed van Pound sterker is dan die van Eliot.Ik heb weinig op m et
het elegische, rom antische, katholieke gezeur in klassieke vormen dat

Eliotprobeert.W atik welfantastisch vond in hem,isdathijindeJourney of theM agionbeschaamd een oudetekstkopieertvan een vroegere
minderetheoloog en dathijdata1seen objettrouvévoorsteltalszijnde
van zichzelf.Overhetalgemeen neem ik een tekstnietzo klakkeloosover,

ik maak ereen randnotabijofik veranderhem heeleven.
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H et gem eengoed van de klassieke literatuur
Wathebje eigenlqk gelezen van deklassiekeliteratuur?

Eéngrotehutsepot.M ijn kennisvan hetLatijn en hetGrieksisnihil.Dus
heb ik aldeze auteursmoeten lezen via Franse,Duitse,Italiaanse,Engelse,Nederlandse vertalingen.Datisnietsystematisch gebeurd.Ik ben wat
hetlezen betrefteen 'fan'.Datbetekentdatalsik één keerdrie regelsvan
Propertiusofzo lees,ik vind datik allesm oetlezen watdie man bewogen

heeft.Mijn cultuurvertoontdusdegrootstegapingen en hiaten.
Welkeauteurshebbenjebi
jzondergeboeid?

Aristophanesiseen van mijn grotebewonderingen.Om praktischeredenen, omdat ik hem bewerk en om dat ik hem beschouw als een soort

springplank voormijneigen uitbrouwsels,Seneca.Datheeftookeen cultuurhistorischereden :deElisabethanen,dieik zeerbewonder,refereerden
allemaalnaarhem .Ik voelm edoorhem aangetrokken in diem ate waarin
ik hem kan gebruiken.Zoals bepaalde feministen over vrouwen zeggen :
hetis een lustvoorwerp.Ik pak Seneca,wring hem uit,neem waar ik zin

inheb en gooihem dan weg.Zijn verderfelijkeslechtestijl,zijn gemaniëreerdheid,zijnsensationalisme,alleswatonguuren onharmonisch is,dat
stimuleertm e.Een volm aaktauteur stimuleertm e niet,die kan ik alleen
maar bewonderen.
Vanwaarkwam de impuls om Thyestes te bewerken ?
Datik Thyestes in hetNederlandsheb gecreëerd,heeftheelveeltem aken

methetfeitdat Artaud,die in mijn jongere jaren als een ersatzvader
optrad,ditstuk ooitin een garage in M arseille heeftopgevoerd.lk pro-

beerdealseensoortvannostalgietecapterenwathijdaarooitmeegedaan
zou hebben, nie om hem te kopiëren,m aar toch refererend naar hem .
Bovendien is Thyesteseen lekkerbloederig verhaal.Hetheeftweinig personages,hetheeftte maken m etnoodlot,mekaaropeten en het roeptin
fraaie zinnen de goden aan...

Hebben wi
jdaarin de20e eeuw nog wataan?

Kijkgewoon naardetelevisie,naareen uitzendingovereen nieroverplantingofoverSan Salvador.Uitmijn bewerking komttrouwensvrijduide-
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lijk naarvoren datdewanhopige manierwaarop demensen zich totde
goden richten een confirmatie isdataldatgeschreeuw totnietsdienten in

de groteholle ruimtesvan hetnietsverzinkt.Erzijn geen goden meer,
maar datbeletonsnietom heelnobelen in een bepaald metrum naarde
goden te roepen.

NaastSeneca z
'
1e:je ook Orestesvan Euripides bewerkt...

DeOrestesiseenbestellingdiemijgedaanwerddoorFranzM arijnen.Die
zou het aadvankelijk spelen in Vorst-Nationaal.Hijhad daar een heel
bevlogen visieop m etwittepaarden en degendarm erietussen hetpubliek,
maardatistoen nietdoorgegaan.Toen wasdie tekstdaar,gemaaktvoor

eengrootspektakel.W atmijvooralin deOrestesaantrok washetonaffe.
Euripides heefter metde pet naar gegooid.Hetis hettegenovergestelde
van een harmonisch goedgebouwd stuk,hetiseen slordig verteld sprook-

je,en datheeftalleelementen om mijteboeien.
Watdenkje in hetalgemeen overeen antieke tragedie op hetmoderne
toneel?Heeftheteigenlqk nog welzin om diestukken tespelen?

Jazeker,alleen moetjenietvervallen in modernisatietoutcourt.Dieimmensepassie,datgevechttussen mensen en goden,datniveau,alsjedat
terugbrengtin hedendaagsetermen,dan verliesje heelveelpluimen.De
m oderne adaptatievan deze oude stukken moetnietgaan via een m inimi-

sering,moetop zijn minstproberen een equivalentte vinden voor die
spanning tussen m ensen en goden.Aangezien hetbegrip van de godheid

verloren is,moetjeeen bepaaldegodheid in demensaanboren en datis
een im menseopgave.Daarom verwerp ik nogalgauw de actualisering van
oude stukken.Iem and als Anouilh isdaareen held in.

Jehebteen/vW /- gemaaktoverdeGriekseAnthologie.Hoebenjedaartoe gekom en ?

De GriekseAnthologie boortin een vrijbeknoptevorm een reeksgrote
thema'saan zoalsgeboorte,liefde,dood,in een bijnametdehaikoeverwante vorm .Voorde televisie is de aandachtvan de toeschouwer uiterst

beperkt;hijkannietlangerdanzoveelkwartsecondeneenbepaaldesensatie onderhouden.DeGriekseAnthologiewasvoormijeen goedeaanleiding om heelkorte sequensen te verbeelden.Ik had ook Oosterse poëzie
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kunnen nemen,maarhetleek me interessanterom hetietsje dichterbij
ons te houden.

Sommigevandegedichten uitdeWl- hebjeopgenomen indebundelOog
om oog.Toen stonden de namen van de oorspronkelqkeauteurs ernog
bl
j,in de verzameldegedichten nietmeer.Waarom ?
Datismegalomanie.Iedereen wieerzich werkelijk voorinteresseertkan
datnagaan indeoorspronkelijkebundel.Ik had ookhetgevoeldat,omdaterzoveeljaren tussenlagen,datzo stilletjesaan van mijwas.Datheb
ik gemeen metiemand alsBertoltBrecht,die zijn hele leven geen drie
regelsgeschreven heeftdievan hem waren en die nooitverm eldtwaarhet

vandaankomt.Hetisookeenbeetjetezienindecontextvandejaren68,
waarbij de poëzie gemeengoed is,behoorttotiedereen.Eigenlijk ishet
totaaloninteressantom te weten van wie ietsis.

<Jfdenkje in hetalgemeen overhetvertalen van klassieke auteurs?
W at zich opdringt,en datgeldtook voor Dante en Shakespeare,is dat

klassiekeauteursom dedrieofvierjaaropnieuw vertaald zouden moeten
worden.M en zou in een beschaafde staateen aantalvertalersaan hetwerk
moeten zetten die het gem eengoed van de klassieke literatuur steeds op-

nieuw onderogenbrengen vandemensen.Hetzou spannendzijn hetook
alsklassiek tebeschouwen datereen soortIaboratorium zou zijn waarin
aldie toch fantastischeervaringen van de mensheid steedsopnieuw beke-

ken zouden worden.Datzou een zeergeciviliseerd werkje zijn.
Erbestaateen soortvan archeologische :f#lvan vertalen waarbv men
probeerthetorigineelzo dichtmogelVk te benaderen en er bestaateen
meermoderne,speelse maniervan vertalen die erin bestaatde interessantsteaspecten van hetorigineelte nemen en die over tebrengen naarde20e
eeNl ...

Zomodern isdieopvattingniet.AlsjezietwatRacinein zijnPhèdredoet
metEuripides,dan ziejedathijuithetorigineeldatgeneuitpiktwathem
gunstigvoorkomtendathijdaarbovenop datheeleigentijdsemetrum,die
eigentijdsevormelijkheid zet.Dearcheologischebenaderingheeftgeenenkelezin.Eriseen overgang tussen tweetalen,een overgang tussen sensibi-

liteiten indetijd enin deruimtedieniettemakenis.W aarom zoujevoor
deman ofdevrouw totwiejejerichtaankomen meteen helesleurvan
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buitenissigheden die in die tijd een bepaalde waarde hadden en die nu
gewoon afgestorven zijn?Eriseenvorm vanentropiein detaalen in de
gevoeligheid van een auteurtegenoverzijn wereld diemaaktdaterafvalstoffen zijn.Een vertaler moetde afvalstoffen kunnen scheiden van de
essentiëledingen.Misschien zijn watwijnu alsafvalstoffen beschouwen
de essentialia voordemensen die onsovervijftig jaarzullen wijzen op
anderemogelijkevertalingen.M aardatisprecieshetboeiende.Een archeologische benadering heeftalleen maarzin voormensen in musea en uni-

versiteiten en laboratoria,diedaarovergebogenhetgevoelhebben datzij
indietijd datzelfdebeleven.Datheeftgeenenkelezin.Hetisalsofjezou
zeggen :we gaan opnieuw Racine,Shakespeare of Sophoclesspelen zoals

inhun tijd.Om tebeginnen kun jedatnietmeernagaanen tentweedeis
detijd nietdezelfde:demensen indezaalzitten daarnietmetpruikenen
slobkousen,zegedragen zich anders.Zoalsjein een roman moetkiezen
voorbepaalde kleine details in een im menscom plex geheelvan gebeurte-

nissen,moetjein een vertaling ook kiezen.Jemoetzeggen:ditiswat
volgensmijinteressantisen watkan overleven.
De spinnewebben van de mythes

Jegebuiktin je romansen verhalen vaak de mythe als een soort van
stramien. W aarom ?

Ikdenkdatjeeen geniemoetzijnvan een andereplaneetom een boekte
schrijvendatnietopeen mythestoelt.Alleverhalen zijn terugtebrengen
totde mythen,om datin de mythen verbeeld wordtwatalle m ensen aan-

gaat.Diethematiek isvrijeenvoudig;hetisgeboorte,neuken,sterven,
mèteen aantalverwikkelingen en poëtischeverhevigingen.Alsik verwijs
naarde mythe,isdatnietom een mythe te illustreren.H etisnetandersom ;ik wileen bepaald verhaalvertellen en gaandeweg denk ik :hé,datis
nethetverhaalvan M edea ofditis hetverhaalvan weetik watvooreen
obscure Egyptenaar of M exicaan.Om dat ik tenslotte toch origineel wil

zijn,maakik daareen variantop.De auteurwilnieteen bepaaldespanningindemytheopeenmodernetoonverbeelden;hijmaaktietsen komt
bijna fataalterechtin een van dievelespinnewebben diedemythegeweven hebben overonzewesterseverbeelding.Je komtalsauteurnietonder
de mythe uit.
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Welkemythen trekkenjou vooralaan?
W edoen nu alsofdieantiekemythen een bepaald gezichthebben,datzij
een soortkoffertjezijnmeteen aantalelementendiegaan vanheroïek tot
fataliteit,maar datis natuurlijk helemaalniet zo.De vroegste mythen
verschillen zeervan devervormdemythen,zoalsbijvoorbeeld bijdeRomeinenofbijEuripidesal:datishetverschiltussenonsglaasjebierenhet
vuurwatervan deIndianen.W atmijbetreftben ik hetmeestaangetrokkentotdiemythendiezovroegmogelijkliggenindegeschiedenis,dienog
niethelemaaldoorpersonagesbelichaamdzijn,dienoggeenmenselijkeen
psychologischetrekjeshebben.W atmijaantrektisnietzozeerdeinhoud
van die mythen,maarde formeleverbeelding die heelelementaire passies
zo heeftverwoord.

Hoeverschilthetgebu ik van demythein de20eeeuw metdatin vroegere

f##ea?
Uiteraard is de moderne verwerker van de m ythen zich veelm eerbewust
van de vertroebeling dieerondertussen doordegeschiedenis,de psychoa-

nalyse bijvoorbeeld,ontstaan is in de interpretatie van de mythe.Oorspronkelijk wasdemphe bijna didactisch-exemplarisch bedoeld.De gem eenschap m oestonderdeindruk kom en van sagrantetegenstellingen die
erwaren tussen de misdaad en de straf,tussen deopstand tegen de goden

en devergelding dieerzou komen.Op ditmomenthebben wijdaargeen
boodschap meeraan,aan dievrijprimairehorreur-choc,waardoormen
doorlopend de waarde wou meegeven datje nietongestraftde gemeenschap kon verraden ofde verhouding tussen m ensen god kon vertroebelen.

JamesFrazers werk TheGolden Bough (189% een studie die alle landbouwmythen op ëëa Wnstelt,iseenboekdatjebvzonderheeftbeihvloed,
vanderomanDehondsdagenaftotnutoe.Wanneerhebjevoorheteerst
van datwerk gehoord ?

Datwasin dejaren 50toenik in Parijswoondeen toen mijn collega-dichterHansAndreusdaarmeedweepteen mijdatletterlijk heeftopgedrongen.HijlasnaastFrazerookElioten Pound,waarinhijaldezeverwijzingen naarTheGoldenBoughterugvond.Ik hebdatwerkenerzijdsgelezen
alseensoortpensum,anderzijdsalseenreeksvlottesprookjes.Pasnader-
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hand werd ik gewaar datin wat ik deed een groot aantalsporen ervan
terug te vinden waren.

FrczerzitvoIagrarisch materiaal.J#zey hebtagrarischeelementen van
DeM etsiersah dusvddrjeFrazerkende.
Ditheeftte maken methetfeitdathetland waarin ik opgegroeid ben een

landbouwland is.Ik kan moeilijk metropolischetoestanden oproepen als
ik geboren ben in W est-vlaanderen.Ik heb alleen maar te m aken met
boeren.Zelfsonze hoogleraren drukken zich uit als boeren.
Frczer interpreteerthethellevaartthema uitheelwatmythen aIs een ver-

persoonlqkingvanhetverblùfvanhetgewasindeaardetqdensdewintermaanden.Freud heeftdehellevaartmythe op zl
jn beurtuitgelegd aIseen
soortvan regressio ad uterum ,een terugkeer naarde moederschoot.Ben

je 'tmetdieinterpretatieeens?

Interpretatieszijn nietmijn sterke kant.Ik maak dingen.Voordeinterpretatieheb ik diversepaladijnen,diedatuitzoeken in verschillenderichtingen.M aardie regeneratie,dat terug moeten keren naar een bron om

daardoorversterktweerop teduiken,datlijktmijheelplausibel.Hetis
evenwelnietietswatik alszodanig heb gdllustreerd.Deterugkeernaarde

uterusofnaardeaardeheeftbijmijeenveelfatalistischerinslag.Zelfshet
begripterugkeerismijteoptimistisch,techristelijk.ErzijnGrieksegoden
dieopdegrondmoestenkomenom weerteverrijzen invollekracht.Daar
geloof ik niets van,omdatik nietgeloof in watde christelijke wereld
bepaalt,indeverrijzenis.Alsjeterugwi1naardehelofdeuterus,kunje
datbeterdoen voor de lol,omdatje nieuwsgierig bent,zelfsdooreen
grote fataliteit bepaald,m aar ik geloof niet dater heelveelhoop is op

verrijzenis.
Je vervorm tde mythe zo datze mislukt?

Hetklinktbijzonderarrogant,maarik ben nietschatplichtig aan demythe,ik maak demythe.Ik maak mijn verhaalen daaruitiseen mythete
distilleren.Alsje de mislukking zietaIs een niet-regeneratie,dan is ze
m islukt.maarerisook ietszeergeluktsin een prachtige valzoalsdievan
Icarus.Een van deconstanten van hetgebruik van woorden onderm ensen

in onzetijd moetzijn datwijalonzevoorafgaandesprookjessteedsopnieuw opvreten,steedsopnieuw aanboren,steedsopnieuw erbijsleuren,
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uiteraard in onzetijd metmeerkennisofintuïtiedan bijvoorbeeld in de
18e eeuw.M aar ons verm ogen ol de geschiedenis te distilleren,toteen

gedeelte van onze bloedstroom te maken bijna,maaktdatwij mythen
consumeren aan de lopende band,ofwe datwillen of niet.
Nietalleen consumeren,maarook weldeconstrueren,aanvallen ?

Ik denk,en daarom keren we steeds terug naarde mythen,datde grote

aanvaldiejezou kunnen richten tegen de mythe,alleen maarde mythe
bevestigt.Hetiszoalsde christelijke godsdiensten kettersnodig hebben
om hun dogma'steverstevigen.Zonderkettersishetdogma onbestaande.
H oe kom thetdatdie mythe zo eeuwig is?
De mythe is nietietsdatzomaartoevallig op de berg Ida langs gekom en

is,zodatmen gedachtheeft:hé.datiseen leuk sprookje,datiseenmooi
verhaalvan JulesVerne,datwem oeten behouden.Demytheisde uitbeelding van de meestelem entaire dingen in om heteven welke mens,in het

robottijdperkzowelalsbijdeM aori'sinNieuw-zeeland.Zeheefttemaken methoe je geboren wordt,hoe je hetandere of hetzelfde geslacht
tegemoettreedten hoejesterft.
Se/drama van Oedi
pus dus.In zekere zin gaan ook aljouw werken
daarover.In hoeverre is datgewild ?

Alsdatgewild zou zijn,dan kan ik me nietvoorstellen datik ettelijke
tientallenjarenvan mijnlevenzou spenderenaanietswatikalweet.Dus,
als heterin opduikt,is het-nou geen toeval,maar een soort bevestiging

van een algemene intuïtie,namelijk datje alskind te maken hebtmet
mensendiein eenzekerezinjevaderenjemoederweerspiegelen,dusdat
jedaardoorlopend meegeconfronteerdwordt.Om heteven welkeschrijver heeft daarmee te maken,m isschien niet zo exclusief-m onomaan als
bepaalden waaronderik mezelfreken,m aarhetiseen constantein om het

evenwelkeliteratuur.Ikben nu een boek aan hetschrijven,Hetverdriet
vanBelgië,endatgaatovereenjongetjevanelfenikvolgzijnevolutietot
zijn vijftiendejaar.Hoe wilje andersdan dathijverliefd wordtop zijn
moeder,hoewiljeandersdan dathijzijn vaderhaat,aangezienhijgeboren isin een Vlaams-christelijkecontextwaarin dezee rip- n alsgrote
monolieten voorgehouden worden?
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eehebben hettotnu toe uitsluitend gehad overhetthematisch epecfvan

demythe,infeite9 hetop de eersteplaatseen literairformeelprocédé.
Waarom verkiesjezo'nprocédéboven anderemeerdirectemiddelen?Je
sdeAoo/#Wgu/rvan Deverwonderingdirectalseea
zou een personage al
ku
@e#l
#JJlgetekende nnen #elcàr#ven, maarA werkfblqkbaar liever
metmythologische Jal//gie/a ?

Datisdeaardvan hetbeest.Ik verkiesnietaltijddeindruk tegeven van
dereportage,van hetverslagvan hetdagelijksleven.Ik vind een bepaalde
structuur nodig,die dan uiteraard te m aken heeft metstructuren uit het
verleden.Ik maak voorwerpen liever dan het realisme op te roepen.Ik
maak eerder gemaniëreerde voorwerpen dan dia's of foto's van een bepaid gebeuren.

Een nadeelvan datprocédéisdatdelezerserniettoekomen dieverwlb
zingen op te merken.
Dathoeftook niet.Ik stelm edeidealelezervooralsiemand diezich laat
opslorpen door de gebeurtenissen en die in een soort schemertoestand

vagelijk vermoedtdatdietemaken hebbenmetvroegerefeiten ofsymbolen.Hijhoeftdatallemaalniette duiden.De grote vertellers rond het
kampvuur,toen dedinosaurussen langsgleden,gaven waarschijnlijk ook
alleen maar een allusie op hetgrote gevaar datom hen heen sloop.

Datbemoeilqktweldeinterpretatie...
Ik vind dateen van de essenties van een kunstwerk isdathetnietalleen
polyinterpretabelis,maar dat de veelvuldige interpretatiemogeli
jkheden
inderdaad zo uiteenlopend mogelijk zijn.Datis een gevoel dat ik heb
tegenoverm uziek,tegenoverbepaalde vormen van schilderkunst,tegenovereen heelgrootgedeelte van de poëzie:hetkan dié kantuiten hetkan
dié kant uit, het is niet vastgelegd,het is niet met een regelm atige link
terug te brengen op een vroeger,verdord m odel.Ik geeftoe dathetvoor
m ensen die lezen methetoog op duiden in een beperkte zin watlastig is,

en datisook een beetjede bedoeling.
Deinyloeden z@ du #o> heelfoevlllfg?
Deinvlœ den worden merkbaarnaasoop.Deinvloedenzijnvan zo diverseaard,diezijn somszobanaal,zotriviaal.Zijhebben nietstemaken met
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hetnobelebestuderen van ietsendatdanvertolken.Ikkanjesporen van
auteursaanduiden diegebaseerd zijn op misverstanden.Hetiseen grote
fout,denk ik,om dieaanleidingen bijna alsoorzaken en groteimpulsen
tezien.Een gedeeltevan mijn werkbestaaterin directeallusiesteweren,
datgene waarvan je denkt:datruiktnaargeschiedenis,naar verleden,
naarmodellen.Daarben ik vrijschaamteloosin,hetgaatbijmijom het
spel.

Toch hebjeookpassageswaarin de allusies heelspecviek z#a?
Soms,en datisdan een beschaafde knipoog naardelezersdiedatdan wel

beheersen.Ik huldighetvooreen aantalmensen waarschijnlijkafschuwelijkeprincipe datde auteurzich moetamuseren.Hijmoetnietzijn ziel
openbarenenzijn gekweldheid vertolken,hijmoetspelen,en daartussen,
a1s een minimum van elegantie,mag hijietslaten vermoeden van zijn
diepere kwellingen.
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D e m ythologie van H . Claus
C .Tindem ans
Zowelin hetlydsehe,hetepix he aIs in hetdrgmatisehe werk v*n Hugo

Clauszitaardig watantiek spulgestopt,eorrectgeciteerd ofbllodg verfomfu id,herkenbaar op de v@orgrond uitgutld of geiepedg weggemoffeld.Datisevidentvoorwie zelfsm ar een oppea lakkig eontaeter-

meeàeeft.W àtClauspraiesve- erktheeft,opwelkewilzeen waarom,
heeftPaulClaesin een doctom le dissertatie getraehtte aehterhalenl.De
ganwezigheid vpn de antieke erfenis wordtbevestigd,oedipgle patronen
worden blootgelegd,a n m ythiseh m odelvoorde d*g gehazd,enige mrstificltiezuchtontm% kerd.In deze bewpstm anipulatieve om gang metde
lntieke cultuur,somsin dialeetisce relatie metdednatuur',bli
jktClaus
minder een imitator dan een ldaptator,een transformator van erudiete

ve- ijskennistezijn.ZodltClaeseen suggestievetheouekan adstrueren:
Clgusgebaiktzijnwatbenijdedgenostalgienaarhetnogsteedsalnwezige verleden om zijn subjeetief-eigen probhmen in resten van unive- le
mythen tekleden;zelden waataatMjdgarbijdezowelkwajongensgchtige alseultuurkHtischebehoefte,dezeeeuwenoude constgnten van de men-

Rlijketoeëigening van deverkllringderdingen teontluisteren.
Destudiebegintmeteen poging totinventarisering van deantiekeelementen in Claus'totale produktie.W at is daarin <antiek' te noemen? Dat

blijkthetGrieks-Romeinse erfgoed tezijn,metenkelebehoedzame uitstapjesnaarEgypte.Dezeerfeniswordtin hetwerk geprojecteerd onder
diversevormen:vertaling,bewerking,citaat,allusie,algemeneverwijzing.
Gebeurt dit nu uit cultuurhistorische dan welpsychologische behoefte?

Claesontwerpteen wetenschappelijk raam waardoormeerdefunctievan
Claus'transform aties voorop wordt geplaatst dan de motivering ;langs

dezeomweg wordtdan wellichttoch een antwoord mogelijk op devraag
welke waarden in Claus'levensschaaldeze aspecten vertegenwoordigen.

Hetsysteemraam datClaeshanteert,isdatvandeintertextualiteit,dathij
ontleentaan Julia Kristeva.VoordezeBulgaars-Franse semiotica isinter1 PaulClaes,Demotzitin demythe.Antieke intertc tualiteitin hetwerk van

Hugo C/J=.K.u.Leuven-FaculteitWijsbegxrte& Letteren,Leuven,1981,268
pp.,BF 4œ .(VerschijntvolgendjaarbijDeBezigeBi
j).
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textualiteit <de schriftuur als lectuur van een vroeger literair corpus,de
tekst als opslorping van en antwoord op een andere tekst'.M .a.w.dit

procédé zoektuit,welke poëtischeintegratie op welkewijze werd uitgevoerd.Alsdenkopzetbinnen hetpoststructuralisme te situeren,verzetde

intertextualiteitzichtegendealtegebruikelijkeopvattingdateen teksteen
naaktealeelding van werkelijkheidverschaft;alleen detekstzelfbouwt
werkelijkheid op.Literatuurbestaatineersteenlaatsteinstantieuitliteratuur,constructit!via talige middelen van een eigenwettig verbeeldingsprodukt.Deze opvatting legterzich dan op toe,aan te tonen in welke m ate
een auteurgebruik maaktvan voorafbestaande,in stand gehouden.overgeleverde en steedsoverte nemen taal-en denkpatronen om aan een bepaaldewereldvisiegestaltetegeven.Intertextualiteitalsspeurtochtnaarde

restanten van vorige,voorbijeteksten.Echozoeken.Een tekstalsschakel
in een nooitte verbreken keten.

Denadelenvandezemethodezijn allichtduidelijk.Erisnogalwatruimte
voorsubjectievespeculatie;de associatieisopdringerig overalaanwezig.
Demonstratie isin (te)grote mate gebonden aan deindividualiteiten de
kennis van de analist.En wie kan echtbeslissen datop een gegeven m omentdegrenzen van hetmogelijkeverband metandere teksten werd be-

reikt? Maareenmaaldituitgangspuntaanvaard,zijn ertegen deuitwerking ervan doorP.Claesm -i.veelm inderbemerkingen te maken.Opere-

rend metde begrippen farchitext'(originele tekst)en ffenotext'(nieuw
geproduceerdetekst)alssemantischecriteria,enhetbegrip ftransformatie'
alssyntactisch criterium,komthijtoteen werkdefinitievan intertextualiteitdieeen pragmatisch criterium programmatisch vooropzet:<een relatie

tussen tekstenwaaraandooreen subjectdathaaronderkenteen bepaalde
functiewordttoegekend'(30).VanditgezichtspuntuitwordtClaus'werk
dan nietonderzochtnaarde aspecten van overeenkom stmetantiekegege-

vens(niet-overeenkomstisnoggeen bewijsdatClauseen breuk bewerkt
ofop hetoog heeftofdathijeen zwakkere schakelin een overleveringsprocesvertegenwoordigt);hetgaatintegendeelom hetaantonen van de
structureleidentiteitvan Claus'werkwijzewaarin hetgelijktijdigidentieke
en afwijkende ten eerste grijpbaar wordt,dusook verstnnnbaaren pas
daardoorinterpreteerbaar.Erwordt nietgezochtnaarhet aanwijsbaar
maken van hetzelfde,maarnaarde graad waarin Claushetantieke leen-

goed in zijn eigen creatie onderbrengt;paszo wordtmerkbaarwathij
heeftovergehouden ofbinnengehaald en waarom .

InzijninventariseringheeftP.Claesom ennabijde5* elementenachterhaald die H.Clausin zijn œuvre heeftopgenomen.Enkele resultaten:
Claus'kennis van de oudheid is tweedehands,stamtuitencyclopedie of
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vulgarisatieenuitvertalingen;deklassieketoppersverwaarloosthij,overwegend gebruikthijdramatischeteksten.Claesverbindtaan dezebevinding de conclusie dat Claus de antieke logos verwerpt maar de mythos

koestert(238);hijputvooraluitdemindervertrouwdecycli(Akis,Bellerophoon.Hyakinthos,Orion),metuitzonderingvandealomtegenwoordige Oidipous(en diensAtridengeslacht)metdemotieven van doodslag en
bloedschennisin watClaesnoemt <een obsessionele structuur'.

Die oedipale structuur is de driehoek van vader,P oederen zoon in een

complexeinterrelatie.Tussen vaderen zoon domineertvijandigheid,tussen moederen zoon binding,ofschoon ambivalentaangebrachta1s zowel

<begeerd alsgeweerd'(238).Tussen vaderenmoederstaatdehaatrelatie,
waarin devader vaak slachtoffer is van een m achtig en ontrouw moeder-

dieren dezoonbondgenoottegendevaderlijkeautoriteit.Claessignaleert
terecht de impotentie en latente hom oseksualiteit in deze zoons en ver-

bindtdaaraan een interpretatieveconclusievan dfatalistischekleur'(239).
Hijweetook aan tetonen datdevegetatiemythen sterk in Claus'œuvre
aanwezig staan;sterven en herleven mogen dan wijzen op een optimistischevisievan potentiële vernieuwing,m aarze duiden ook de niettegen te

houden cirkelaan,de noodlottige herhaling van dood en lijden.Claes
meentdathiereen sleutelligtvoor Claus'aperte en notoire anti-christia-

nisme,maardatlijktmewatmeeradstructienodig tehebben.Hetblijft
een waardevolle hypothese waarvoorgaafmateriaalwordt aangedragen.
H ettypologische onderzoek naarde middelen waarmeeClausdezethematiek verwerktheeft.steuntop de 'transformatie',hetprocédéwaarmeebij
elkaar kan worden gelegd wat doorgaans als los zand in hetœ uvre verspreid ligt:allusie,citaat,vertalingen,bewerkingen.Claus maaktkenne-

lijk geen gebruik van vrijblijvendeofoppervlakkigevarianten,maarverrichtindringendeen diepgaandemanipulaties(241).
DezetransformatiesbrengtClaesonderineen systeem vanzowelbeschrijving alsinterpretatie en datleverteen van dem eestboeiendeaspecten van

zijndissertatieop.Bijmiddelvaneen subtielspelmet'indicatoren',tekstimmanentemerkwaardighedendieobjectiefwaartenemenzijn,brengthij
een typologievan functiestotstand:inhoudelijk en auctorieel,integrerend en karakteriserend.Binnen deze viertypen kan telkensnog een onderscheid worden gem aakt tussen een constructieve of een destructieve
intentionaliteit, naargelang de functie van de architekst in de fenotekst

intactwordtovergenomenofopzettelijkaangetast.Clausisuiteindelijkte
karakteriserenalseentijdgenootdiederationaliteit(Claeszegt:hetrationalisme)van de klassieke oudheid verwerpt,die hetideaalvan rusten
evenwicht(zijnharmonieen symmetriedaarvan inderdaadequivalenten?)
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afwijst,diedeoudheid alsgeldigeactualiteitachterzichlaat,diedemythe
a1sonherhaalbaarprojecteert,diehetstokismetegenoverdewerkelijkheid
vervangt door een nihilistische wensoptiek.Zowelgefascineerd door de

antiekerijkdom alsgeobsedeerddoordebreuktussendatverledenenalles
watin zijn leven waardeheeftverworven,vechthijterug metideeën en
attitudesdie.doorClaesvaak in de psychoanalytische hoek gedreven,een

andere waardenschaalvooropzetten,hoezeerhijzich ook ervan bewust
blijftdatdeinzetvan destrijd ongewijzigd dezelfdeisgebleven:bepaalbaartrachten te maken wathetiseen mensin dezewereld tezijn.
Claesheeftin zijn dissertatie zelfeen aardige paradox aangebracht.Hij
maaktgebruik vaneen verregaand accurateengeobjectiveerdemethodiek
dieondenkbaariszonderdecontextvan een structuralistischeanalyseom

een serieteksten inzichtelijkerte maken die,in inspiratieen uitwerking,
nagenoeg integraalop hermeneutische fundering aangewezen zijn.Zijn
thesistoontbreeduitaan waaruitClaus'antiek-mythologische motieven-

cyclusbestaat;alleen daarop waszijn onderzoek trouwensgericht.De
vraag isechter of de psychoanalytische overeenstemm ing van die antieke

motieven metClaus'intuïtief(ofinstinctief?)wereldbeeld ofvolwassenwordingsproces daardoor minder onverklaarbaar is geworden. Niets in

dezestudieiszonderreliëfnoch relevantie;toch blijfik me afvragen of
hetnietknutselenaan deoppervlakteblijft,ofop dezemanierdediepere
im pulsen en m otieven van Claus'kunstenaarschap niet naar de achtergrond worden geduwd. M aakt m .a.w. het antieke patina van Claus'

œuvre (een understatement,gezien de monumentale evidentie van deze
materiein datwerk)niettochslechtseen fragmentuitvan watClausecht
behandelt?W ordtdoordeexclusievenadrukophetantiekeheteigenlijke
centrum van Clausnietuitgehold ? Enkeleen totale analyse,die de vitale

kern van Claus'pre-occupatie alsmens-auteur-tijdgenootin ondeelbare
eenheid blootlegt,kan derel
atieopmetendiehetantiekenthemawerkelijk
inneemt;hetbatige saldo van Claes'eigen titanenarbeid bestaat,naasthet

methodische handwerk,beslistin hetbewijsdatdeze antieke motieven
nietuitde totaliteitvan Claus'idiosyncratiealsauteurvallen weg te branden.En datis een onbetwistbare winst.
Tenslotteeen eigen historische aanvulling.N.a.v.Hethuis van Labdakos

(1977)schrijftP.Claes:<Hetlijktmijaannemelijk datClausde ideeën
van M arijnen in grotetrekken heeftovergenomen en zeheeftopgesmukt
metzijn eigen retoriek'(219).Ik kan datbevestigen vanuitmijn eigen
relatiemethetRo-theaterteRotterdam.Marijnenheeft,in aansluitingbij
een aantalvertalingen door zijn twee dramaturgen verzameld,een nota
opgesteldvan 19blz.(5pp.Toelichting skripten 14pp.Algemeneprinci-
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pes)waarin hijzijnvisieopdeterealiserenvoorstellingomstandiguiteenzette.Daarvan isClausuitgegaan om zijn versieop testellen.Datdeze
samenwerking niet artificieelte achten valt,kan een klein fragment aan

hetslotwellichtbewijzen:<Hetrad isuitgewenteld.Erblijftalleen nog
duisternis,hetvoortbestaan van deze figuren doorheen degeschiedenis,de
eeuwige herhaling of hetopengooien van de poorten achteraan :de lucht

isopgeklaard,hetleven heeftzijn ritmegevonden en hetonvermijdelijke
isgebeurd,maarwashetnoodzakelijk?Alleklokkengaan luidenzoalsna
debevrijdingvan veleEuropese steden in 1945'.
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Taoïsm e 11
D ries van Coillie
Ofx hoon de grote m- tea vln hettaoïsme.Lao Zeen Zhuang Ze,geen

godeienstverkondigd hebben en nog mindereen reliseussysteem uitgewerkt,openden zijteeh de p@ortvoormystieke speurtochten ngarhet
ongeziene.D*twijsgedgtaoïsme.ineenvodgebijdragebesprokenl,ishet
had v1n hetreligieus taoïsme.m algemene term 'tgoïstische godsdienst'

slaatop een bredewaaieru n geloofen pmktijken,dievariëren van een
verheven,geestelijk zoeken naardelbsoluteTaototpaktijken vanstdkt
magix heaard.In een comm entaarop dehoudingvan de meesteEuropese
vertllea en auteua zegt Needham :'De taoïstische godsdienst werd ver-

warloosd,detaoïstisehe''magie''volledig*lsbijgeloofafgeschreven,de
tloïstische filosofie MsIouterreligieuze mystiek en poëzie bestempeld.De

wetenschappelijkeofproto-wetenxhappelijkeaardvan hettaoïstischegedachtengoed werd miskend,en nog- ermiskend werd depolitiekedrpag-

wijdtevan hettloïsme''.
Hetishaasteen gem eenplaatsgeworden,tebeweren datdeChinezen niet

religieus'minded'zijn.Datkloptvoordeconfucianisten diehetrationalismevolgen datzich uithetneo-confucianism eontwikkeld heeft. M aarde

leervan Confuciuszelfstond wijd open vooreen relatiemetde 'Hemel'.
Hettaoïsmeiseen nogcomplexeren rijkergeheel.Zijnleerstrektzich uit
van rationalistische leerstellingen tot diep religieuze en mystieke houdingen.Hetgodsdienstig taoïsm eheeftzich alseen soortkerk georganiseerd
in de tweede helftvan de tweede eeuw na Christus, en kentverschillende
tradities,scholen en sekten.Het speelde zekerin op de volkse behoefte
aan uitdrukkingsvolle ceremoniën en bouwde een volledig systeem van

vereringuit.Ongetwijfeld ontleendehetookeen aantalelementen aan het
boeddhism e3.In detaoïstische kerk bestond geen centraalgezag, m aar er
1 D.van Coillie,Taohme1,in Streven.mei1982,p.725.
2 J.Needhlm,k ience and Civiluation.Vol.II,p.34.
3 Hettaoïsmeontleendeaal hetbnM dhismedeheleonderwereld, dehellen en
rechters.De taoïstische priesters konden huwen.kinderen hebben en hun ambt

waserfelijk.Onderbœddhistischeinvlœdwerdenpriestersdieinklx stersleefden latercelibatairen ontstonden erooknonnenkloosters.Cfr.D.H.Smith,ChineseRe/igioc.p.108.
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waren wel'priesters',tao she (letterlijk:leermeesters)die de lokale gemeenschappenleidden.Delokaletempelshebben hun eigen praktijken en
vereringen,die verschillen van die welke in anderetem pels en streken gelden.
Vooronze opzetisdeingewikkelde geschiedenisvan hetreligieustaoïsme

endetaoïstischekerkvan minderbelang.W ijbeperkenonshiertotenkele
karakteristieken van hetreligieustaoïsm ezoalswe die ook nu nog in Taiwan aantreffen :in de Chinese Volksrepubliek wordtde beoefening van
het religieus taoïsme sterk gehinderd door de heersende godsdienstpoli-

tiek.VergetenwijnietdatkortvoordemachtsovernamedoordecommunistenophetChinesevasteland (1949)talrijketaoïstischepriestersengelovigen naar Taiwan zijn gevlucht.Hettraditionele taoïsme van Taiwan
heeftbovendien zijn wortelsin deFujianprovincie,dienettegenoverhet
eiland op het Chinese vasteland ligt.

Van tem pels en goden
Naarhun godsdienstgevraagd zullen de meeste Taiwanezen antwoorden :

boeddhisme.Bijnaderonderzoekblijkenzehelemaalgeen boeddhistente
zijn.Zijbeoefenen gewoon detraditionelegodsdienstvan de Chinezen,
die veeleer taoïstisch dan boeddhistisch is4.

VolgenshetChina Yearbook 1975zijn erongeveer480taoïstischeorganisaties,alle ondergeschikt aan de 'Nationale Taoïstische Vereniging'.De
taoïsten worden geschat op 3.3* .% die praktizeren in 2.745 tempels,
bediend door 1.3* taoïstische priesters.

Elkdorpofelkdistrictvaneenstadheeftzijn tempel,diedetempelisvan
degemeenschap en hetcentrum van veelvuldigeactiviteiten,juistomdat
degoden zeerbetrokken zijn bijhetmenselijk leven.
In elke tempelisereen hoofd-god van de tempelm etdaarnaastnog verschillende anderegoden.Aan de ingang ofop dedeuren geschilderd staan

de'tempelbeschermers'(tegen bozegeesten).Detempelshoren toeaan de
plaatselijkegemeenschap diezebestuurtdoormiddelvan een comité.
Hetvoornaam ste in detem pelisnietde hoofd-god maar we1de wierookbrandersdiede gem eenschap vertegenwoordigen.H etisdeplaatswaarde
gelovigen degod ontm oeten doorhun gebed,gesymboliseerd doordewierook.De gelovigen die totzo'n 'parochie'behoren nemen as uitde wie4 Dehiervolgendeuitweidingen stoelen op destudiesvanY.Raguin,diezijn

gelevensvooralontleendeaan MichaelSàso,TheTaoisttraditionin Taiwan,en
KrlstoferSchipper,Pantheon.Altarand Liturgy.
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rookbrandervan detempelmeenaarhuis.waarzijdiein dewierookpot
op hetfamilie-altaarleggen.Benevensdeze hoofdtempelzijn ernog vele
kleinere die aan verschillende goden zijn toegewijd.Op het platteland
staan er in de velden,meestalonder een grote boom,mini-tempeltjes,
toegewijd aan degod van deaarde.
In de taoïstische traditie bestaan er 36 hemelen.De hoogste drie daarvan

zijn deverblijfplaatsvan dedriemanifestatiesvan de Absolute Tao.De
Yuan-shih T'ientsun(dehemelseeerbiedwaardigevanhetOorspronkelijke
Begin)isdeHeervandeHemelenhetsymboolvan descheppendekracht
vandeTao.Daarom neemthijindevoorstellingen vandedriemanifestatiesdecentraleplaatsin.Hijbewoontde36ehemel.DeLingmao T'ientsun (dehemelseeerbiedwaardigevan deSchatvan de Geest)isdeHeer
vandeAardeen hetsymboolvan deoer-geest.Hijishetheiligendeaspect
van deTao en bewoontde 35ehemel.De Tao-Te T'ientsun (dehemelse
eerbiedwaardigevan de Krachtvan de Tao)isde Heervan de Seminale
Essentieen hetsymboolvan de actie van deTao indescheppi
ngdoorzijn
actieveKracht.Hijbewoontde34eHemel.Dezeeerbiedwaardige wordt
soms vereenzelvigd met Lao Ze,die de mysteriesvan de Tao heeft onthuld.
Dedriemanifestatiesvan deTao worden de 'DrieZuiveren',somsook de

'Drie hemelse Eerbiedwaardigen'genoemd.ze zijn de drie hoogste bemiddelaarsen zijndan ook verheven boven dehoogstegodheden van het
volkse pantheon.Boven deze 36e en boven àlle hem elen bevindtzich de
Absolute Tao.

De33ehemelisdeverblijfplaatsvandegrotegodheden vandetraditioneleChinesegodsdiensten:de'JadeKeizer'(Yû-huangta-ti),de'Soeverein
van hierboven'(Shang-til...enz.Op hetniveauvande33ehemelbevindt
zich de'Gouden Poort'dieuitgeeftop hetdomein van de 'DrieZuiveren'.
H etisdoordie poortdatde geestvan de priester in contemplatie nadert

totde'OntoegankelijkeTao'.Hijkanniethogerstijgendande33ehemel.
M aardoorcontemplatieenbezinningkunnenzijngedachtendeTaobenaderen,zodatdeTao zich manifesteertinzijn bewustzijn en zijn lichaam.
Reedsin detweede eeuw vöör Chr.wasLao Ze een legendarische figuur

geworden meteen fabelachtiglang leven:200jaar.In hetbegin van onze
tijdrekeningwerdhijonderdenaam vanLao Chûn(oudeofeerbiedwaardigegentleman)alseen godvereerd,algingnietiedereen metdievergoddelijkingakkoord.
W atnog opvalt in een taoïstische tempelzijn de vele beelden van de
'shen'.Sommige'shen'zijn manifestatiesvandeTaodiebuiten hetbereik
van dem ensligt.In ditgevalkunnen we hetwoord 'shen'vertalen door
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god ofgodheid.Andere'shen'zijn echtermenselijkewezensdiedoorde
volksvroomheid a.h.w.gecanoniseerd zijn.De meest verm aarde shen is
waarschijnlijkM atsu,'degodin van dezee',die onderverschillende namen wordtvereerd.Thanszijn ere tempelsin Taiwan die haarnaam
dragen en erzijn ontelbarekapelletjesdiehaarzijn toegewijd,zeervaak
onderdenaam van 'DeHemelseM oeder'.Daardevroege inwijkelingen
meestalvisserswaren,waarvanzijdebeschermsteris,isdathelemaalniet
verwonderlijk.Erzijnevenveeltempelsvan devolksreligiewaarin KuanYin,de 'godin van de barmhartigheid',als de voornaam ste godheid ver-

eerdwordt,hoewelzijoorspronkelijkeenboeddhistischehdiligeofbodhisattva was.M en m ag nietvergeten datmensen die regelm atig de tem pels
van de volksreligie bezoeken occasioneelook boeddhistische tempels be-

zoekenzonderdaarinietsonlogischtebespeurens.Indestedenzijnernog
de 'stadsgoden',die als beschermers van de steden worden vereerd.De
T'u tiKung,de'god van de aarde',behoorttotdeoudste Chinesetraditie,

ouderzelfsdanhettaoïsme.Zijntempeltjesliggenverstrooid overheelhet
platteland.M en vereerthem ook onderde naam van 'de god van geluk en
deugd'.

'Godeninhetlichaam ontwarenwaseenbelangrijkdeelvanhetmeditatieproces.Onslicha8m steektvolgoden.De leverheefter vier.De longen

zes.E1k deelvan hetlichaam heeftzijn goden.De belangrijkstezijn die
van de cinnaber-velden gesitueerd in de buik,de borst en het hoofd'6.
W aarschijnlijkhebbendevolgelingen vandetaoïstischebeweging,die begonrond 4* jaarvöörChr.,hun eigen goden gehad,dieverband hielden
metalchemie-praktijken en hetzoeken naaronsterfelijkheid.Die goden

zoudendusvoortgesproten zijn uithettaoïstischegeloofofovergenomen
zijn uitdevolksgodsdiensten gdntegreerd in hettaoïstisch pantheon.Zo
zoudecultusvande'onsterfelijken'(hsien)ontstaan zijnonderdeinvloed
van dezemagiërs.Dieonsterfelijken (hsien)waren echtergeen godheden
(shen).
Menkanonsterfelijkwordenindienmeneenbepaaldewegvolgt.LiShaochûn,die stierf in 133 vöér Chr-,is wat M aspero noemt 'de klassieke
taoïstische ingewijde'.'Hij onthoudtzich van graangewassen, kent het

geheim van onsterfelqk leven en verandert cinnaber (kwiksulfide) in
goud';.De eerste stap om cinnaber in goud te veranderen washet offer

5 Cfr.IvarMcGrath,Bulletin vJahetsecretariaatvoorniet-chrùtenen,1978/3,
p.235.
6 H.Maspero,Le rloi:-e ef1- religioM cAfaol:el,p.310.
7 H.Mas- ro,o.c.,p.e 3.
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voor de stoof.De 'god van de stoof'zou een van de grootste godheden
worden van hetreligieuze taoïsm e'8.De 'god van de stoof'isook nu nog

eenvan demeestvereerdegodenindeChinesefamilie.Hijismeerbekend
onderdenaam van 'keukengod'.Vöörnieuwjaarmaakthijzijnjaarlijkse
reisnaardehemelom verslaguittebrengen bijdeJade-Keizer.De 'god
van de stoof'had ooit een andere titel:se-m ing of 'bestuurder van het

noodlot'.Alszodanig zou hijreedseen langegeschiedenishebben gehad
vooraleerhijmetde'godvandestoof'werd gddentificeerd.Datgeefteen
goed idee van het assimilatie- en integratieproces dat algemeen in het

taoïsme werd toegepast.Detaoïsten zijn,zoalszezelfverklaren,bereid
elke 'god'in hun pantheon op te nemen.

Deweleernagestreefdefysiekeonsterfelijkheid werd ondertussen vervangen doorhetstreven naargeestelijkeonsterfelijkheid.W elwordternog
steedsgestreefd naareen 'lang leven'doormiddelvan dieet,van lichaam soefeningen zoalsyoga,en van ademhalingsoefeningen die erin bestaan in

teademen en dieadem telatencirculeren inhetlichaam.Ookdesierlijke
'tai-chi'-gymnastiek -ritm ische bewegingen van romp en ledem aten -die

sindsduizendenjaren en ook nu nogdagelijksin Chinabeoefend wordt,
is meerdan een tactiek van zelfverdediging.Volgens hettaoïstische boek

fChing (Boek derveranderingen)worden doorde 't'ai-chi'yin en yang,
demannelijkeenvrouwelijkeenergie,vrijgemaakt.Yin en yangraken in
evenwicht en iemands Ch'i(vitale levenskracht) vloeit ononderbroken
doorzijn geëigende kanalen.Hetaldusbereikteevenwicht.beweren t'ai
chi-enthousiasten,baartgoede gezondheid en lang leven.T'aichibrengt

kalmte,bevordertjuisteademhaling en iseen bron van geestelijkevrede.
Uitditkorteoverzichtblijkthoehetreligieuzetaoïsmeeen gestructureerd
pantheon van goden en geesten heeftdiegerangschiktstaan alsde 'sporten
van een ladder'waarlangs men de Absolute Tao kan benaderen.

Bedienaren en eredienst
KristoferSchippergm erktop datdriecategorieën van personen verbonden

zijn metde Taiwanese taoïstische tempels.Leken zijn verantwoordelijk
voorhetbeheeren bestuur.Vervolgenszijnerdefa-shih,meestersvande
magischekunsten,dieduivelsuitdrijven,detempel-mediumsondercontrole houden en handelen alspriestersvan de gewone godheden (shen).
8 H.Welch,Taoum.ThePartingo/ the <J#,p.1* .
9 KristoferSchipxr,PrietsandLiturv .Thelivetradition of CAfa>.
- Reli-

gioa, 1* 7.
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Tenslottezijn er de orthodoxetaoïstische priesters(tao-shih):alleen zij
treden op bijde uitgebreide ceremoniën van de tempelwijding ofbij de
periodieke samenkom sten van de religieuze gemeenschap.

De functievan 'fa-shih'isnieterfelijk.Hun functieberustnamelijk op
bijzondere gaven zoalsb.v.de bekwaamheid om in trance-toestand te
communiceren metdegeestenofde'andere'wereld.Zezijn ookdebeoefenaarsvan hetreligieuze m arionetten-theater.

Derangvande'tao-shih'ishogerdandievandefa-shih.Detao-shihzijn
deeigenlijketaoïstischepriesters.Zijvereren endienen de'DrieZuiveren'
dieemanatieszijn van deAbsolute Tao.Demachtvan de fa-shih blijft
beperkttotdegodheden (shen)wierpriesterhijis.Eendeelvandewijding
vande'tao-shih'ende'fa-shih'bestaaterin de36sporten (dieuitzwaarden bestaan)van de hemelseladderte beklimmen.Daarnaontvangen ze
hun wijdings-certificaat.
'Hoeweldeessentievan detaoïstischegodsdienstde comm unicatie metde

Tao is,zijn de meeste mensen zich daarvan niet bewust en wordt die
communicatie aan de priesters voorbehouden.Degewone gelovige houdt
zich meer bezig m et bemiddelaars:goden die manifestaties van de Tao

kunnen zijn ofvergoddelijkte historische personages.Volksepraktijken
sluiten in:waarzeggerijen communicatiemetdedoden doormiddelvan
medium s.
Taoïstischepriesters,dienormaaluitgenodigdworden om voorte gaan in
volkse feesten en rituelen,leven nietin gemeenschap zoalsdeboeddhisti-

schemonnikken.maarzijn gehuwd en hebben een gezin.Behalvebijde
religieuzecerem oniën gaan zealsleken gekleed.Taoïstische priesterswor-

denverondersteld eenlangnoviciaatdoortemakenbijeen gewijdepriester,diemaaréén neofiettegelijk opleidt.
W ie als nieuwkomer een tempelvan de volksreligie binnengaat wordt er
verrastdoorde nonchalanteen opgeruimdesfeer.Demensen zitten keuvelend op banken.Kinderen spelen en lopen rond.M en kan de offergaven

vanvleesenvruchtenoptafelsleggen.Terzelfdertijd iseen aantalmensen
in beslag genomen doordevotionele praktijken alsdiep buigen,wierook
branden,gebeden opzeggen,bamboe-reepjes uitkiezen waarop veelbetekende woorden geschreven staan.Je kan er rond wandelen en kiekjes
nemen zonderdatiemand op jelet.
Degrotegemeenschappelijkevieringen gebeurenop defeesten van goden
engeesten.Diefeestdagenworden hetjaardooropverschillendeplaatsen
en in relatie met een of andere tem pelgevierd.Alle familieleden keren

voordeze feestelijkheden naarhuisterug,en nodigen zo mogelijk,hun
kennissen en vrienden uit.Die feesten kunnen verscheidene dagen duren
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en gaan gepaard m etgrote consumptie van varkensvlees,gevogelte,vis,

groenten en wijn,dieeerstnaardetempelten offerwerden gebracht.In
en rond detempelbevindtzich een grotemenigteen in denabijheid worden volkse opera's opgevoerdlo.

W ijkunnenhiernietingaanopdeveelvuldigeenzeeringewikkeldetaoïstischeIiturgische plechtigheden.Dierituelen verschillen trouwensvan eeuw

toteeuw envan streek totstreek.Ermoetechterweleen duidelijk onderscheid gemaaktworden tussen het 'orthodoxe taoïsme',datm eer op de
Tao gecentreerd is,en de 'volksreligie',die zich vooralop de godheden en

geesten richt.M aaruiteindelijkvormtdatallestochéén religieustaoïsme.

Taoïstische en christelijke spiritualiteit
Een paarkeerheeftY.Raguin zich gewaagd aan een vergelijkingtussen
taoïstische en christelijke spiritualiteitll.Datiseen hachelijke onderneming,om dat de inhoud van de taoïstische termen meestalniet overeen-

stemtmetwatwijwesterlingen onsdaarondervoorstellen.Tochkunnener
raak-(ofverschillpunteninzitten diedemoeitewaardzijn.Om misvattingen zoveelmogelijktevoorkomen zullen wijonzeaandachteerderop de
(omschreven)inhoud van detaoïstischetermen toespitsen dan op determen zelf.M ijn opzetisde hoofdgedachten van Y.Raguins manuscript
overwathij'debasisprincipesvan detaoïstischespiritualiteit'noemt,zo
getrouw mogelijk weertegeven.
Hettaoïsmeisaltijd geobsedeerdgeweestdoorhetideaalvan devolmaakte,devoltooidemens:de'shengjen',letterlijk:deheiligemens.Uitgaandevan datvooropgezette ideaalkan men zich hetbeste rekenschap geven
van de verschillen in spiritualiteit.In het Chinese denken duiktvoortdu-

rend de tegenstelling op tussen de confuciaanse w#ze en de taoïstische
heilige.Deconfucianistzaldetaoïstverwijtendathijzichnietbekommert
om demensinmaatschappelijkverband enzodoendedemeestfundamentelemenselijkebetrekkingen vernietigt.Detaoïstvanzijn kantzaldeconfucianistzijn formalistischegehechtheid aan socialeconventiesverwijten.
Voorde confucianistkan demensalleen maarvolmaaktzijn in zijn betrekkingen totdeanderen.Hettaoïstisch denken daarentegen isaltijd be-

10 Ivar McGrath,o.c., 13.
11 Y.Raguin,Les voïel spirituellesdu Fcoik-e,in Studia M issionalia,Univ.
Gregor-,Roma,VI,25,1976,pp.91-113;en dezestiendelesvan hetmanuscript
Taoism and FJo9/Religion,RicciInstituteforChinese Studies,Hangchow Nanlu,Taipei,Taiwan.
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zeten geweestdoordevisievan deheiligedie,vrijvan alledwang,alleen
maar betracht zijn volmaaktheid te realiseren en naar onsterfelijkheid
streeft.Dietaoïstischeheiligeismoeilijk in beeld tebrengen,omdathij
tegelijk in volmaakte harmonie metde anderen leeft,bevrijd weliswaar
van de sociale form aliteiten en conventionele normen van de intermense-

lijkerelaties.DeTaolaatalledingen overaan hun eigen spontandteitdie
devruchtisvanzijneigen 'Kracht'(Te).DeTao schenktelk schepselzijn
eigen 'vrijheid'.En de heilige moetin zijn houding ten opzichtevan de
anderen de Tao navolgen.
Hetideaalvan de taoïstische heilige volgens de Tao-Te-king behelstveel

meerdan defundamentelewetvande'terugkeer'verstandell
jktekennen.
'HijverwezenlqktzedoorzelfterugtekerentotdeTao.En deze ''terugkeer'' heefteen spirituele betekenis.Het gaat erom zich metde Tao te

identificeren doorin zichzelfzijn eenheid,zijn eenvoudigheid,zijn ledigheid te verwezenlijken'lz.De heilige zoektnetalshetwater de laagste
plaatsen op en dringtzichzelfnietaan de anderenop.Indien hetchristendom ook de godsdienstvan de nederigheid is,kan het taoïsm e ons veel
leren. De Tao-Te-king is het evangelie van de spontandteit: het is de

meestelusieve(ontwijkende)van allereligieuzeklassieken uithetOosten
enherhaaldelijk waarschuwthetonsniettetrachtentedefiniërenwatniet
gedefinieerd kan en m ag worden.
Volgensdetaoïstische leerkwam dezonde in de wereld doordatde mens

afdwaalde van zijn oorspronkelijke toestand van onschuld.Die 'zonde'
sprootvoortuitdekennis.Onwetendheid en onschuld zijn hetvoorrecht
van hetkind.Detoestand vanonschuldisverbonden metde'natuurlijke'
staat.W anneerweietsdoentegendemenselijkenatuurinonsdan kunnen
we dit als een 'zonde'beschouwen.Concreet: elk soortverspilling van

energie,e1k soortverkwisting iseen 'zonde',omdatzo'n handelwijzegeIijk staatmethetnutteloosverspillen van energie,die deTao onsgeeft
doorzijn 'Te'(kracht).W iezijn energieverkwist,kan nietin zichzelfhet
leven voeden dathetprincipevan onsterfelijkheid is.
Zoalsin hetboeddhisme heefthettaoïstische begrip 'zonde'alleen metde

menstemaken.Eris'zonde'wanneerik ietsdoetegen mijn diepenatuur.
In hettaoïsmeishetfundamentelechristelijkebegrip van een relatiemet
God die onslieReeftonbestaande.De persoonlijke God geeftaan de
christelijkeervaringeen aroma datin hettaoïsmeontbreekt.'Zijn natuur
volgen'betekentechterniet:toegeven aan watjegraag doet...Hetvolm aakte beeld van deTao staatdaar alseen model.datsteedstegenwoor12 H.Maspero,o.c.,p.314.
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dig is,hoewelhetnietgekend noch in woorden gevat kan worden.

De heilige,devolmaakte mensisdiegenediedevolmaakte deugd (Te
kracht)bezit.Indien deheiligealdusin zichzelfdekracht(Te)vandeTao
verwezenlijkt,dan handelthij,netalsde Tao,doorde krachtvan het
'niet-handelen'.Dit'niet-handelen'im pliceertvan de kantvan de heilige

desoepelheidmaarook dekrachtvanhetwater(Tao-Te-king.hoofdstuk
37).
Naasthethier geschetste ideaaldat men uitde Tao-Te-king kan putten,

werden erindeloop dertijdenveleandereuitgewerktdievaneen minder
loutergehaltezijn.Hetzoekennaaronsterfelijkheid metbehulpvan technische middelen zoalsadem halingsoefeningen en meditatie,m aakten van
de heremiet die zich in de bergen terugtrok een ideaaldathelemaalniet

vandezewereld was.Hetbeeld van de'onsterfelijken'heeftongetwijfeld
langetijd deverbeeldingvandeideaal-zoekersgeobsedeerd.Deonsterfelijke beschiktimmersovermachten die er een wezen apartvan maken.
Daarhetverwerven van de onsterfelijkheid geconditionieerd is doorde
inspanningvandemens,zijn sommigetaoïsten verzeildin een actiefradicalisme,datverbaastbijmensen diesteedshetideaalvan het'niet-handelen'hebben gehuldigd.

Menmoeteerlijkerkennen datdeaantrekkelijkheid vanhettaoïsmethans
te vaak gepaard gaatmeteen ongezonde hang naarhetextravagante.Het
aandringen,in de taoïstischem ethoden,op adem halingsoefeningen en alchimiesitueerthettaoïstisch ideaalin een heelmenseli
jkeintegratie,zon-

derwerkelijkeopenheid voorhet'onzichtbare'dathetideaalwasvan de
grootmeesters van de oudheid.In de taoïstische meditatieboeken iser te

dikwijlsalleensprakevanademhalingsoefeningen,psychologischeconcentratie en hetlaten rond circuleren van de adem .De aanhangersvan deze
methoden lopen hetgevaar alleen maar deze effecten te zoeken,die erg

verschillend zijnvanwatdegrotetaoïstischemysticihaddenvoorgesteld:
hetgevaarvan een valsmysticismeziterin.Datzaldan geen 'bevrijde'
mensen opleveren maar slechts watzonderlinge wezens,die nietde ware
houding tegenoverhetmysterie hebben gevonden...Indien men in plaats

vanhetmysterietewillendoorgronden,hetzijnonaantastbareplaatslaat,
za1men degezonde houding van een Lao Ze en een Zhuang Zeterugvinden :de houding van wie niettrachthetm ysterie te veroveren maar het
eenvoudig beleeftin een inwendig leven dathem volledig in zichzelfintegreert,hem doetcom municeren metde Tao en hem open steltvoor alle
w ezens:

820

Streven/juni

Zonderde drem pelvan de deurte hebben overschreden.
alleskennen onderde hemel.

Zonderdoorhetvenstertekijken,
de 'W eg van de Hem el'beschouwen.
H oe verder men gaat,
hoem indermen za1weten.
De Heiligen reisden niet.
m aarwaren nochtans op de hoogte.
Zonder te hebben gezien
wisten ze te onderscheiden.
Zonder iets te hebben gedaan

haddenzeallesverwezenlijkt1q
.

Hettaoïsme is een wereld van een verbazende rijkdom,een woud van
oneindige diepte. Hoe dieper men erin doordringt,hoe m eer m en zich
verloren voelt,maarhoemeerook men overweldigd wordtdoordeluister

van zijn wasdom.Hetismogelijkverschillendepaden in ditwoud tebewandelen.

Erzijnandereaspecten vanderelatietussenmensenTao diedoorandere
vorsers werden belichten in ditessay niet werden aangeraakt.M en kan

zeggen datuithoofde van zijn karakterzelf,degeestelijke weg van het
taoïsme zich leenttotverschillendeinterpretatiesdie elkaaraanvullen. Elke interpretatie laat ons enkele aspecten ontdekken van de Tao die alle

dingentranscendeerten waarvan deactieoneindig mysterieusblijft.M aar
alschristenen zijnwetoch evenblijverrast,wanneerhettaoïsme500jaar
vöördeBergredeleert:'Vergeld hetkwademethetgoede'çTao-Te-king,
hoofdstuk 63)14.

13 Cfr.LuK'uanYû,TheSecretsofChinesemeditation,RiderandCompany,

London,1969,Section 5.
14 W atervan hettaoïsmegeworden isin deChineseVolksrepubliek vormteen

onderwerp apart,waarop wijineenvolgendebi
jdragenogevenwillen ingaan.
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C om o M exico no hay dos
Een gesprek m et Jan D e V os

M exico is een land van geweldige tegenstellingen.Om m etëëa daarvan te
beginnen: die tussen stad en platteland. W at voor politieke en sociale
gevolgen brengtdatmee?

Dietegenstelling trefjenatuurlijk aan in heelde DerdeW ereld.Meestal
gaatzeterugop dekolonialetijd.Zo ook in Mexico.Toen deSpanjaardenin de 16eeeuw hetland veroverden,concentreerden zijhetbestuurin
de steden,hetbinnenland werd 'gereserveerd'voor de Indianen.KarelV

vaardigdezelfsordonnantiesuitdiede Spanjaarden verboden zich in het
binnenland tevestigen,eenechteapartheidswet(LasLeysNuevas,1542);
de Indianen moesten worden beschermd tegen deuitbuitingvan dekolonisatoren.Grote invloed daarop had de fameuzetheologenschoolvan Salamanca met figuren als Francisco de Vitoria,M elchior Cano en vooral

BartolomédelasCasas,allen dominicanen.Die zaten natuurlijk ook in
hetkolonisatieschuitje,maarzedachten ertenminstekritisch overna.Ze
wilden een vreedzame evangelisatie zonder militaire verovering, zonder
perm anente bezetting;alshetbeschavingswerk voltooid was,moesten de

Spanjaarden maarterugnaarhuiskomen.Zewilden hetkolonialeavontuurzo menselijk mogelijk maken,hetten goedelaten komen aan Indianen en Spanjaarden gelijk.Dewetiswelnooithelemaaltoegepast,maar
deIndianen behieldentoch hungrondenenrechten.Diezijnzepaskwijtgeraakt in de 19e eeuw,toen de landen in Zuid- en Centraal-Amerika

onalankelijk werden en er liberale regeringen aan de macht kwamen,
mensen uit het land zelf.Die hebben de Indianen allesafgepakt.

DeSpanjaarden hebben deIndianen toch grotendeelsuitgemoord?
M oorden was vaak niet eens nodig.H istorisch onderzoek zegt dat de
voornaamste oorzaak waarom 90çe van de bevolking uitgestorven is,te
zoeken is in de ziekten die de Spaanse soldaten vooruitholden.Indianen
die Cortez in Veracruz zagen landen,renden hetbinnenland in om hette

vertellen,gdnfecteerd doorgdmporteerdeziekten (doodgewoneverkoudheid ofgriep)waartegen deinlandersnietresistentwaren.Datgaatveel
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sneller dan militaire operaties.Bovendien waren de Indiaanse gem een-

schappen zo goed georganiseerd,meteigen steden,een eigen duidelijk
gearticuleerd economisch en sociaalsysteem ,dathetvolstond de top van
diepiramideaftehakken om hethelevolk teonderwerm n.M indergearticuleerdegemeenschappen in hetoerwoud hebben zenooitklein gekregen.
Van in hetbegin leefden erin M exico dustweebeschavingen naastelkaar.

Vande* -70miljoen Mexicanenlevenerophetogenblik 16-17miljoen in
Mexico-stad.fe#eredag komen erduizenden bij,mensen die in hetbinnenland geen middelen van bestaan meer hebben.Hetklimaatis ertrouwensbuitengewoon gunstig,destad ligtop 2.2* m hoogte.Op hetogen-

blik wordtdatwelverpestdoordeongeloosijkeluchtvervuiling (MexicoStadligtineen kuiptussendebergen).Datcontrasttussenstad enbinnenland iseen contrasttussentweeculturen,tussentweetijdperken zelfs:20,
30 km van destad leven mensennog2* jaarterugin detijd.Hetishet
contrasttussen een westerse,op Am erikaanse leestgeschoeide industriële

wereld en detotaalandere Indiaansedenk-en leefwijze.
Waar ligtde macht?

OfficieelbijdePRI,dePartido Revolucionario Institucionalizado,waarbijjejealafkuntvragen ofeen geïnstitutionaliseerderevolutiegeen contradictieinterminisis.Hetiseen eenheidspartij,zoalsincommunistische
landen,alzijn erdelaatstetijdwatoppositiepartijentoegelaten.Maarde
kwestievan de machtligttoch welwatgecompliceerder.Drie grote groe-

pen strijden om demacht.DePRIvoeltzich verplichtdeidealen van de
grote revolutievan 1910 voorttezetten,een revolutiediedooren voorde

kleine man gevoerd werd;hetzijn de boeren geweest die de dictatuur
omverhebben geworpen.Datleeftin M exico nog heelsterk door en onderscheidt M exico van andere Latijnsameri
kaanse landen.Mexico had

zijn revolutie vôör Rusland !Maardie idealen belijdtde PRIalleen op
papierofin redevoeringen.Regeringenpoliticizi
jnaan handenenvoeten
gebonden aan de tweede,de eigenli
jke machtsgroep:dekapitalisten,de
grotebedrijven.Diezitten buitendehoofdstad,indesteden Montereyen
Guadalajara,in hetnoorden,in debuurtvan Texas.Diecontroleren de
heleindustrieen handel.Die hebben de feitelijkemacht.
Een derde groep vormen de voor het overgrote deellinkse studenten en

intellectuelen.M aandelijkskomen erstapelsboeken overfilosofie,sociologie,economieop demarkt.Zolangzijhetbijwoordenlaten,blijven ze
ongevaarlijk.Eénogenblik,in 1968,hebbenzeeengeweldigebewegingop
de been gebracht om de dictatuur van de PRIte doorbreken.Die is in

JanDeMos/comoMexfco nohay dos.Eengelprek
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bloed gesm oord,een m assale afslachting.een week voor de Olym pische
Spelenjmaargeen enkelwesters land heeftzich daar druk over gem aakt

ofaan eenboycotvan deSpelen gedacht.Studenten zijn dan in destadsguerrilla ondergedoken,metnamein M onterey en Guadalajara.
Tussen dietweegroepen -rechtsekapitalisten diedefeitelijkemachthebbenen luidruchtiglinkseuniversitairen-weten regeringeneenheidspartij,
dunktme,handig te laveren.M aardatbrengteen grote dubbelzinnigheid
mee in de hele M exicaanse politiek, zowel naarbinnen als naarbuiten.

Naarbuiten zijn zein hun leuzen nogalanti-Amerikaans,pro-cuba,proNicaragua.Maaralshettedichtbijhun eigen belangen komt,schrikken
ze ernietvoorterug vluchtelingen uitGuatemala bijvoorbeeld terug te
sturen,alweten ze datdie daaruitgem oord worden.Naarbinnen hem elen
ze allesop watIndiaansverleden is,ze maken ereen cultusvan,veel#meer

dan hetin werkelijkheid geweestis,maarde Indianen van nu geven ze
geen kans op een m enswaardig bestaan.Tegenstellingen,m aar die door-

zichtigworden alsjeweetmetwelkebelangen-en machtsgroepen zerekening moeten houden.

Dieindustriëlen,z#a datM exicanen?

M exicaansefirma's,ja,maardemeestehangenafvan buitenlandse ondernemingen.Ophetproduktstaataltijd wel'hecho in Mexico','madein
Mexico',maar de merknaam isbuitenlands.Coca-cola,ja,maar ook
opmerkelijk veelfarmaceutische produkten.Janssen-Turnhoutbijvoorbeeld.D ebekendem ethode:produkten vervaardigen in lage-loon-landen

om die dan teverkopen in rijkelanden.

Hoekomthetdatdieboerenrevolutievan1910geleidheeJttoteenkapitalistisch bewind ?

Erwasgeen degelijk voorbereidingsprocesaan voorafgegaan en achteraf
waren ergeen gevormdeleiders.DeIndianen waren ernauwelijksbijbetrokken,werden ernietdoorgeraakt.Nadathetgeweld een paarjaren
doorhetlandwasgerold,metmiljoenendoden,hadden deburgerijen de
oude politicinietveelm oeiteom de revolutie vlug overte nemen en onder

controlete krijgen.Toch werken deidealen nog altijd dooren wordter
nogaltijd meegeschermd.Om maaréén voorbeeld te noemen:descheiding tussen Kerk en Staat.Degrondwetisnog altijd nietalleen antiklerikaal,maarantikerkelijk.M aarO l van debevolking iskatholiek en de
Kerk vertegenwoordigtnogaltijdeen grotemacht.Datleidtdan somstot
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rocam boleske situaties,zoalstoen depaus op bezoek kwam .Priesters in

toogzijnin Mexicoverboden;ofzemoeten een boetebetalen.W atmoest
mendanaanvangen metdiepausinzijnwittetoog?Naveelheen en weer
geschrijfin de kranten,werd beslistdatde pauskon komen alshijdie
boetemaarbetaalde.Maarkom,M exico za1welniethetenigeland zijn
waara gezegd wordten b gedaan wordt.
BehoortM exico nog totde Derde W ereld ?
W eer zo'n tegenstelling, tussen officiële verklaringen en reële politiek.
Neem b.v. de poging van de voorm alige president,Echeverria, om de

spreekbuisvan deDerdeW ereld teworden in deUNO.Zijbeschouwen
zich inderdaad als een land van de Derde W ereld.m aardan welals een

model-land.'Como Mexico no haydos',zeggen ze,zoalsM exico zijn er
geen twee.Zehebben een geweldige nationaletrots.Deverschijning van
O.L. Vrouw van Guadelupe speelt daar heel sterk in mee. Dat is wel

gebeurdin 1531,invollekolonialetijd,maarhethoortnogaltijd tothun
diepste nationaalbewustzijn,alleen te vergelijken metPolen.Zijvoelen
zich een uitverkoren volk,een soortIsraël.Zoals Jahweh in Israëlwoon-

de,woontO.L.Vrouw onderhen.Echtwaar,hetiseen beetje dat.De
politicikunnen metdie religieuze uitverkiezing natuurlijk niet zo hoog
oplopen,diemoetenantikerkelijkzijn.maaralszemaarenigszinskunnen
sturen ze hun kinderen naar katholieke scholen.

Eentweedepuntvan uitverkiezingishetfeitdatzijdeeersten zijngeweest
op hetAmerikaansecontinentdie een revolutiehebben gehad.Daarzijn
ze ontzettend trots op.Hun grote m uurschilders,hun beroemde Rivera,
Orozco,Siqueiros...hebben daarhun mystiek van gemaakt.

En door de recente olievondsten zijn ze nu ook economisch nog eens
uitverkoren.Zo'n petroleumgeschenk kon alleen M exico te beurt vallen.

Ook op ditgebied zijn zijeen modelenstaan zeaan despits.Datdegrote
meerderheid van hetvolk aan die ongeloosijkerijkdom voorlopig niets
heeft,zien zem aarlieveroverhethoofd.Datwordteen grootprobleem :

zwareinsatieen deklooftussen rijk en arm wordtalleen maargroter.
Waarstaatde Kerk dan ?

Dehiërarchie.debisschoppenzijn conservatief.Opdrie-vieruitzonderingen na.M endezArceo,van Cuernavaca,isdemeestbekendediezich vaak
heelkritisch heeftopgesteld tegen regering en kapitalisme,maar die gaat
weldra op rust.In San Cristobalde 1asCasashebben we SamuelRuiz en
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samenmethem zijn erin hetzuidennogenkelen diezich radicaalopstellen,vooralde bisschop van Tehuantepec (Oaxaca).De meerderheid van
de zowat60 M exicaanse bisschoppen gaan echter nietmethen mee.

En dejezukèten? ee horen weleens datRome vreestdatde komende
Algemene Congregatie van de orde onder invloed van de Zuid-en Cen-

traalamerikaansejezukèten een meerpolitieke koerszou uitzetten?
VanuitZuid-Amerika zullen zekerstemmen in dierichting opgaan en vanuit b.v.de Centraalamerikaanse provincie zullen voorstanders van die
richting naar de Congregatie worden afgevaardigd.In M exico zelf is er
a.h.w.een provincie binnen de provincie ontstaan:de groep Accion Popular,mensen diewerken in de sociale sector,gegroepeerd rond de vroe-

gereprovinciaal,deman die indertijd datfameuze elitecollegeE1Patria
heeftafgeschaft.Zijbdnvloedenveeljongejezuïeten,diedannietmeerin
colleges en universiteiten wensen te werken en niet meer in de klassieke

zielzorg.Zijvormeneen vrijsterkepressiegroep.In delanden rondM exico -ElSalvador,Guatem ala,Honduras,Nicaragua,Panama,Costa Rica,
Belize, die sam en de Centraalamerikaanse provincie vorm en is in de

laatstetienjaarook bijdejezuïeten ontzettend veelgebeurd.DieprovinciewastotvoorkortdoorSpanjaarden gecontroleerd (M exico wassinds
lang autonoom),maarsindsCésarJerez,een Guatemalteek.erprovinciaalis,iserveelveranderd.Enkelevan hun beste m annen hebben ze naar
Europa en de VS gestuurd om te studeren.Na hun terugkeerhebben die

ploeg gevormd,zijn uitdeuniversiteitweggetrokken en in een volkswijk
gaan wonen.Intellectueelzijn zeheelactiefgebleven in Guatemala.Hun
inbreng in het theologaat in El Salvador heeftervoor gezorgd dat daar

heelernstig aan theologiegedaan wordt,vooralrond Jon Sobrino (datis
danweleen Bask),diedoorgaatvoordévertegenwoordigervan debevrijdingstheologie.Die provincie isongeloosijk vitaal,heeftontzaglijk veel
roepingen.De klassieke apostolaatswerken gaan nog weldoor,maar het

zijn deprogressieven diespreken;schrijven,actiefzijn.M etdepolitieke
ensocialepolarisatieindielanden,geeftdatookonderdejezuïeten en in
de hele kerk grote spanningen.W elhebben die progressieven in de jezuïetencurie in Rom e enkele 'geallieerden':Campbell-lohnston b.v..die
voor het sociaalapostolaat staat en die in M exico heeft gestudeerd, in
Hondurasen Guyana heeftgewerkt,ofCarlosSoltero diein M exico provinciaalisgeweest en een assistentvan de Generaalis.
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Alswewatpersoonlqkermogen worden.wattrektjouzoaaninM exico?

Op heteind van mijn vorming wasik eenjaarin Colombia.Gemakkelijkerdan in eigen land kom jein den vreemdein contactmetdegewone
mensen.Hierzoudendatarbeiderszijn,ginderwarendatboeren:zwarten
en Indianen uithetoerwoud;in Mexico waren hetweerIndianen.M ijn
persoonlijk avontuurverliepintweeetappes:van dewestersewereld naar
de Zuidam erikaanse,van de Zuidam erikaanse naar de Indiaanse,telkens

een totaalandere taal,cultuur,leef-en denkwijze.Datheeftme altijd
aangetrokken,datvind ik enorm boeiend,dievervreemding uitjeeigen
cultuur.Dathad misschien nog ietsexotisch,maardaarkwam ietsanders

bovenop:meeleven metmensen dieverdruktzijn.Dan gajedenken:ik
kan hierkomen helpen,ikheb toch gestudeerd.M aarjeleertalgauw :ik
moethiermijn mond houden,ik heh helemaalgeen rechtvan spreken.
Datiseen heilzameervaring.Dooronze opleiding hebben wijnogalgemakkelijk deneigingtedenken datwehetallemaalweten,wijzullen het
eensgaan zeggen.En nu moetjejarenlangjemond houden.Jekomttot
hetbesefdatde Indianen zelfhun bevrijding moeten bewerken.zelfde
middelen daartoevinden.Alsstommeintellectueelkunjedaarweinigtoe
bijdragen.Dieervaringisgeweldig gezond.Bovendien trektmeaan,dat
jedaarkuntleven en werken ineenKerk diein bewegingis,waartenminste gezochten geprobeerd wordt.Je komtin sterke situatiesterecht.Als

buitenlanderzitjeernatuurlijknooitmetjehelehuid tussen.Maarjeziet
datde Kerk daarkansen krijgt,in Nicaragua b.v.;hetkan mislukken.
maardatze diekansprobeerttegrijpen,datisformidabel.

Ze@ hebje in hetbinnenland gewerkt,in Chiapas,maarjehebtook je
historische studies voortgezet, een boek geschreven over de geschiedenis

van deLacandones-lndianen.Hoeisje werk verdeeld geweest?

Inhetdorpwaarikpastoorwas,kreegik hetwatmoeilijk.Van hetteam
waarin ik werkte,kreeg ik geen ruim te meer;doorde regering werd een
arrestatiebeveltegen meuitgevaardigd.lk moestweg uitChiapas.In onze

taalzone (hetbisdom isopgesplitstvolgensdeIndiaansetalen,bijonsis
dathetTzeltal)warendespanningentegrootgeworden.Toendebisschop
zich watterugtrok en een meerdemocratischebesluitvorm ing wilde bevor-

deren,ontstond ereen machtsvacuûm ;nietveelmensen waren daarrijp
voor,erontstondengroepenengroepjesdiedemachtnaarzichtoewilden
halen.Erwerden linkse ideeën en strategieën gepropageerd.Daarwilde ik
niet aan m eedoen.M aar ironisch genoeg werd ik, de buitenlander, het
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mikpuntvan deregering.Jemoetmegoedverstaan.methetuiteindelijke
doelben ik heteens.datisevident.M aarik vond dieideeën en strategieën

teeenzijdig,onvolwassen.Naderhandhebiktrouwensgelijkgekregen.De
meestlinksen zijn uitdebootgestapten moesten afzien van hun plan om
een volksorganisatieop terichten buiten departijen om .M aarintussen
haddenzein dedorpsgemeenschap eenjaarlanghetvuuraangewakkerd,
zodatdeboeren besloten:danmaarzonderjullie,en ineen van deoppositiepartijen stapten diedelaatstejaren zijn toegelaten.Hetzijn uiteindelijk deoppositiepartijen geweestdiedelndianen gebruikthebben om er
electoraalm untuitte slaan.
Ik heb me dan maar teruggetrokken en m e toegelegd op de geschiedenis
van deIndianen.Nog altijd vanuithetideedatik hen kon helpen,datik
hun hun geschiedenis terug kon geven.M aar de Indianen hébben hun
geschiedenis,zehoeven di
enietterugtekrijgen.Ik gingdusweervaneen
westers idee uit:geschiedenisisbestuderingvan bronnen,ook mondelin-

ge,maaraltijdzoalseen westerlingofeen westersgeschooldMexicaan dat
zou doen.M aarde Indianen hebben een eigen methodeom hun geschiede-

niseenplaatstegeven in hunleven,eenmethodewaarwijheelweinigvan
afweten.Zodatik nu weermetde vraag zit:hoe kan ik ze helpen,m oét
ik,kàn ik ze welhelpen ?

Een voorbeeld kan misschienduidelijk makenwatzijmethun geschiedenisdoen.Drieeeuwen geleden hebben degemeenschappen waarik werkte,

een opstandgevoerdtegendeSpanjaarden.lkhebdiegrondigbestudeerd,
via de geschreven bronnen.M aarde Indianen hebben daarook een mon-

delingetraditieover.Dieligto.m.opgeslagen in derituelen,diezebijhun
feesten telkens weeropvoeren.Toen ik die op band ging opnemen en als

bronwildegebruiken,waseralonmiddellijk ietsdatwrong.W ij,historici,antropologen,zgn.Indianenspecialisten,gebruiken een 'discurso intelectual',een intellectuele manier van denken,grotendeels gebaseerd op
getuigenissen,nietvan de Indianen,de uitgebuiten zelf,maar van clerici
en soldaten,de 'overwinnaars'.Daartegenoverstellen de Indianen ofboe-

ren hun 'discurso popular'.Onze manier van geschiedenis schrijven is
bovendien individualistisch,ieder schrijftzijn boek vanuitéén gezichtshoek,terwijlde boerengemeenschappen slechts één gemeenschappelijke
overlevering hebben,zijhetmetschakeringen:in een bepaald dorp respecteerthethele dorp één overlevering.Datleidtdan tot deze paradox :

tegenwoordig geldtbijonsook de regel,datgeschiedenis overhethele
volk moetgaan,nietalleen oververoveraars,helden,koningen,maar de
Indianen halen rustig één persoon naar voren,één held,en in die held

herkentdehelegemeenschapzich.W ijschrijven individualistisch overeen
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hele samenleving,zij vertellen overéén individu waarin hun collectieve
geschiedenisgestaltekrijgt.Zijhebben hungeschiedenisaltijd gdnterpreteerd en blijven datdoen.In hun overlevering over die opstand tegen de
Spanjaarden b.v.hebben zijéén figuur,Juan Lopez,naar voren gehaald
en totkoning gemaakt.Hijiseen mythegeworden,een mythediehetin
hun huidigesituatienog altijd doet.Nu zein drommen lid zijn geworden
van dePartido Socialista de losTrabajadores(een partijdie onderéén
hoedjespeeltmetdePRI),krijgtJuan Lopeznieuweattributen;metzijn
magische krachtvechthijnietmeertegen deSpanjaarden,maarorganiseerthijmeetingsen cellen.
Datisietsheelandersdan onzegeschiedenisopvatting.Datzijn twee'discursos'die niets metelkaar gem een hebben.Hoe zou ik die m ensen hun
geschiedenis terug moeten geven ? Nuttig is misschien de twee methoden
naast elkaar te leggen,zodat de twee elkaar aanvullen. Daar wilik nu
rustig werk van maken.

Ik vind datje intellectueelactief kan zijn en toch ingeschakeld in het
procesvandearmen.Kiezenvoordearmenbetekentnietdatjeafzietvan
intellectuele arbeid.lntegendeelsoms.Neem de theologievan de bevrijding en veelantropologisch en sociologisch onderzoek;datgebeurtvanuit

een optievoordearmen.Nadenkenblijftnogaltijdessentieel.Ikvind het
een gevaarlijke ontwikkeling datjongeren,ook jezuïeten,datschuwen,
hetsociale werk instappen en zich daarin verliezen.Voorde politiek het-

zelfde:datis zo geschakeerd,alsje er nietover nadenkt,loop je erin
verloren.Ik denk b.v.aan de streek waarik voormijn verderhistorisch
onderzoek naartoe zou moeten.Die grenstaan Guatemala en isgdnfiltreerd door Guatem alteekse guerrillero's die daar even op adem kunnen
kom en,m aarook doormaoïstische en marxistischeM exicaanse bewegingen,die datgebied beschouwen als een ideaalterrein voor een volksop-

stand.Erzijn ook enkele pogingen in dierichtinggeweest,altijd ontzettendslechtvoorbereid.Diejongelinksestudentendenken datze de bevolking meteen achterzich krijgen.Maarheteerste wateen boerdoetdie
jongeintellectuelenmeteengeweerzietaankomen,iszebijdepolitiegaan
aangeven.Hijbegrijpternietsvan,datstaattotaalbuiten zijn situatie.
Daarzouden wijtoch eersteensovermoeten nadenken.

Alsje '
Indianen'zegt,voegjeerJ//## 'boeren'##.Z#n ergeen Indianen
die in de industrie werken ?
Praktisch niet.Een Indiaan die in de industrie werkt,verliest om zo te

zeggen zijn statusalsIndiaan.Indiaan-zijn hangtnietalleen samen met
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huidskleurentaal,maarvooralmetdeband metgemeenschap.Verliesje
dieband,dan benjegeen echte Indiaan meer.
Alswijhieroverbasisgemeenschappen in Latijns-Amerika spreken,dan
gaat het om ladinos,m estiezen,m ensen wier traditionele gemeenschap
stuk is.M aarIndianen leven allemaalin 'basisgemeenschappen',gemeen-

schappen diedan nietbeperktmoeten blijven toteen twintigtalmensen,
wilernog communicatiemogelijk zijn,maarheledorpen,diezo gestructureerd zijn,dateenperfectecommunicatiemogelijkis.datgemeenschappelijke beslissingen genomen kunnen worden volgens een methode die
nietsvan doen heeftmet'stemmen'ofzo iets.Een coöperatiefwilbij
voorbeeld een vrachtwagen aanschaffen.De hele groep komt samen en

beginttepraten,allemaaldoorelkaarheen,eengeroezemoesvanjewelste,
datgaandeweg totgroepjesleidt.M aardie groepjesvallen nietuit het
geheel,zoalswijdatzoudendoen.Datkanuren duren,maarineenskomt
erdan een 'accuerdo',een akkoord en één krijgthetwoord,een diehet
goedkanzeggen.Jekuntnatuurlijkmisbruikenkrijgen,alsde'caciques',
de dorpsbonzen alles in handen nem en.M aar doorgaans werkt het systeem goed,omdathetgebaseerd isop de 'cargos',dereeksambten dieje
hiërarchisch m oetdoorlopen in dienstvan degem eenschap.zoalsdatin de

Spaansetijd gebruikelijk wasin de confreries.En omdaterzo'n fundamenteelverlangen is,de gemeenschap nietverloren te laten gaan.

Pastoraal

Hetfeitdatwijmetdatsysteem nietaltijd op dejuistemanierrekening
hebbengehouden,heeftzijnweerslaggehad op onspastoraalwerk.Grofwegzieik daarin drie fasen.Jarenlang.in dejaren 50-60,was onsvoornaamste werk devorm ing van catechisten,om hetzelfstahdig bestaan van

de kerkgemeenschappen,diesomsvier-vijfdagmarsen uitelkaar liggen,
mogelijktemaken.M aardiecatechisten ontpopten zichalgauw totkleine
pastöortjes,vaak klerikalerdan demeestklerikalepastoor.W ehaddenze
dan ookhelemaalop zijnwestersopgeleid.Toen ikeraankwam,vond ik
dekerk volbanken zoalshierbijons,terwijlin een dorp waargeen missionarissen gewerkt hebben,de Indianen op de grond gehurktvoor een
heilige zitten te schreien,te praten,te zingen.Alle heiligenbeelden waren
uitdekerk weg,op detweepatroonheiligen na,maardiehadden ze in een

kastin een hogenisgezet;demensen konden ernietmeerbij,terwijlze
diebeeldenjuistzo graagaanraken om erlijfelijk contactmeetekrijgen.
Alsreactietegen datcatechistenexpermimentkwam toen hetideaalvan de

autochtoneKerk:'je kan nietkatholiek zijn alsje nietTzeltalofM aya
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bent'.W e probeerden de mensen zelfaan hetwoord te laten.Ze moesten
zelfuitm aken wiezeals'diaken'wilden,wanneer,waarom .Een getrouwd

man (een man dienietgetrouwd is.vergaathiervan armoede),diein de
gemeenschapwoont,en vooreen tijd aangesteldwordtom tedopen en te
trouwen.De liturgie werd gemaaktdoor eigen dichters en musici, daar

zijn prachtige dingen uitontstaan.Datwerd een anderchristendom dan
hettraditionele van de voorgaande fase,datnog doorveelmagie besmet
was en vaak beheerstwerd doorcaciques.
Toen kwam dederdefase:nietmeereen autochtoneKerk,datiste 'cultu-

ralistisch',maareenVolkskerk.Daarzatdehelebevrijdingstheologieachter,die afstand neem tvan de culturele antropologie m ethaar studie van

riten,leef-en denkwijze.'Datlostnietsop',isdethesis,'jemagjeniet
blindstaren op hetIndiaanseindeIndianen;jemoetin hendeverdrukte
boerherkennen.Jekan nietoverJezusen zijn bevrijding spreken alsje
hen nieteersthelptzichtebevrijden uithunalgeheleellende'.M aardatis
een idee die de 'agentes de pastoral',de pastoraalwerkers.aandragen en

dienietuithetvolk zelfkomt.W ijhebben erde mond overvol,dathet
volk de beslissingen m oet nemen,maar nem en die intussen zelf,zonder

datzijerin geïnteresseerd zijn.Dan komtde vraag:watisdateigenlijk,
hetvolk? De massa? Alleen de bewusten ? Hoe dan ook,hetgevolg was
datdecatechisten in deeerste fase bleven steken,dediakensin de tweede.
Bovendien hadden we de oude gezagsdragers in de gem eenschap over het

hoofdgezien,'losviejos',de'depositosdelatradiciön'.Hetgaatnietaan
dateenjongere(catechistofdiaken)in degemeenschap hetwoord neemt
tegenoverouden dieheteigenlijkegezagvertegenwoordigen.Aldiespanningen die uitonze pogingen volgen,doen somm igen denken :m isschien

blijftde Kerk methaarvernieuwingswerk hierbeterweg.
W e hebben ernauwelijks besefvan,water eigenlijk van je wordtverwacht.Dat hangt weer samen metdie 'cargos',die am bten waar ik het

daarnetoverhad.Depastoormoetzijn functievervullen.Een goeieveldwachter,burgemeester of pastoor is iem and die op ieder ogenblik klaar

staatvoordedienstwaarvoorhijisaangesteld.Eenrijkestinker,uitbuiter
vanhetvolk,komtdepastoorvragen zijn zoon tetrouwen;dan moetdie
pastoorgeen vragen stellen,hij moetdatgewoon doen.Puntuit.W ij
gingen onrecht aanklagen,in de kerkdienst en daarbuiten,preken over

Indianen dienieteensdehelftvan hetminimumloon krijgen in defincas
en ranches.Niet alleen de finqueros.de grootgrondbezitters,en hande-

laars,maarook arme mensen waren verontwaardigd:'Wat krijgen we
nu? W aarom doen die pastoorsnietgewoon hun plicht,vervullen ze niet

gewoon defunctiewaarvoorwezebijonshebben,waardoorzetotonze
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gemeenschap en onzewereld behoren ?Alsze datnietmeerdoen,moeten

zemaarweg,zijn hetslechtepriesters'.Je steltje duszogezegd 'profetisch'op,maarineen anderewereld,in dewoestijn.Dekerk inonsdorp
isdan ook leeggelopen.W e zitten alleen nog metarmem ensen en dan niet
eensde arm en die metonsm ee willen gaan,maardearmen dienog in het
oude patroon vastzitten.

Datoudepatroon wilikduidelijkafwijzen.Hetisevidentdatweonrecht
moetenaanklagen.Maarwatdoejealsjeaanklacht,jetaal,jemaniervan
optreden averechts werkt? Stellingnamen moetje,geloofik,overlaten
aan mensen diein desituatiezelfzijn opgegroeid en die dereactieserop
kunnen hanteren.Veeldenkwerk ishiernog nodig.En vooralnog ontzettend veelhebben we van hen te leren.
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H ector Plancquaert,

Daensistisch politicusen journalist
Frans Van Cam penhout

Op 14juniw% het75jaargeleden datpriesterAdolfDaens,uitgeputen
moegetergd,teAaIstoverleed.JarenlangwasMjhetmikpuntgeweestvan
consen atieveen kledkale tegenstand en spottend werd de christen-demo-

cratische beweging waanan Mj een van de voornaamste woordvoerders
was,hetdaensisme geheten.Ook binnen de beweging zelf was op zijn
optreden en zienswijzevaak scherpekdtiek geuit,en in hetvoorjaarvan
1O 7werdhijzelfsgeschraptalsIid u nde Vlaams-christene Volkspartlj.
Hijhad steedsop een compromis metde katholieke conservatieven gehoopt.Een daensistische electoraalsucceszag hijop de eersteplaatsals
eenmiddelom denoodzakelijk geachtetoenaderingtebespoedigen.M aar
radicale partijgenoten aIs HectorPlanquaert,Aloïs De Backeren smid
Lambrechtwilden de Volkspartq uitbouwen toteen autonome formatie.
Zekwamen vooralna 1897 aan bod en recruteerden hun grootste aanhang
in Oost-en W est-vlaanderen.M eergematigde daensisten aIs de gebroeders Daens en ProsperDe Pelsm aeker vonden vooralgehoor in Brabant
en Antweo en.In Limburg bleef de daensistische beweging beperkt tot

plaatselijkeacties,meestalvan korteduur.
Dit sum mier geografisch overzicht laat meteen zien dat de daensistische

bewegingmeerisgeweestdaneenAalstersverschijnsel,gedragendooreen
gediscrediteerdpriester.Zegroeideuitdeaspiratiesvaneen kleineburgerij
die religieus,Vlaams,dem ocratisch en sociaalvoelde en kaderde in een
democratische stroming die eind 19e eeuw heelW est-Europa beroerde.

Hetdaensismeisgedurendemeerdan dertigjaaraanwijsbaargeweestin
de Belgische politiek,heeftde opkom stvan de socialisten in Vlaanderen
vertraagd en de weg gebaand voor de christen-democraten van de Belgische Volksbond die circa 1894 bereid waren hun idealen schoorvoetend in
samenwerking m et de katholieke conservatieven te realiseren. Door het
spelvan deevenredigevertegenwoordiging en de krapperwordendekatholieke meerderheid in het parlem entwerden deze democraten vanaf 19*
een onmisbare pion op hetschaakbord van de katholieke hegemonie. N a

1918 werden de daensistische doelstellingen in grote lijnen hetofficiële
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partijprogrammavan deKatholiekeUnievanBelgië,diehetalsregeringspartijsystematisch kon verwezenlijken.
Toch ishetlaatste woord over hetdaensisme nog lang nietgezegd.Over

de invloed en draagwijdte van deze beweging in b.v.hetW aasland,het
Leuvense ofin Limburg isnog geen ernstige studie gemaakt.De rolvan
veleprom inenten -naasten na de gebroedersDaens- isnog nietvolledig
onderzocht.Een beschrijving van hetoptreden en de ideeën van Hector

Planquaert(W ortegem 1863-Outer1953)kanbijgevolgbijdragen toteen
juisteren volledigerbeeld van de bewegingl.
W egbereider van daensism e
Hector Plancquaert was de zoon van de katholieke burgemeester van
W ortegem M arcellinus Plancquaert,politicus en geneesheer. De fam ilie
PlancquaertwasVlaamsen katholiek ;financieelkon ze hetzich veroorlo-

ven haarkinderen secundairen hogeronderwijstelaten volgen.Hector
zelfdeed tweejaarLeuven,maarstoptezijnstudiezondereen diplomate
behalen.In 1898promoveerdehijechtertotdoctorinderechten voorde
CentraleExamencommissiete Brussel.Zijn familialeen financiëleonafhankelijkheid hij isnooitgetrouwd geweesten wastot 1920 vrijvan
geldzorgen -gafhem een groterebewegingsvrijheid en veelvrije tijd.
De culturele en sociale ellende van het Vlaamse volk en de laksheid van

zijn parlementariërsom de belangen van de mensen echtte verdedigen,
dreven Plancquaerttotde politiek.Toen op 11 mei1889 hetwetsvoorstel
Coremansop hettaalgebruik in rechtszaken slechtsondereen afgezwakte
vorm door het parlement werd aangenomen,stelde Plancquaert op de

LanddagteKortrijkop 18augustus1889voorom bijdeverkiezingenvan
juni1890zowelteAa1stalsteDendermondenieuwe.betrouwbareVlaamsekandidaten voortedragenz.Inmei1893,bijeentussentijdseprovincialeverkiezingin hetkantonW aarschoot,steldehijzichzelfkandidaattegen
devlaamsvijandigekatholiekeadvokaatA.Dutry3.
H etwaseen gewaagde onderneming,wantomstreeks 1890 m ochten on-

dankshetverruimd cijnskiesrechtdemeestekleinemiddenstanders,boeren en arbeidersnietstem men.m aar bovendien beschouwde de clerusde
1OverHectorPlancquaertwerden2 (onuitgegeven)licentiaatsverhandelingen
geschreven:ééndoorEmielSwillens,RUG,1966enéén doorFrans-losVerdoodt,

RUG,1979;dezelaatstewerdbekroondmetdeDaenspri
js1979enmetdeProvincialePrijsvoorGeschiedenis1980voordeprovincieOost-vlaanderen.
2 Flandria, 19-1-1980.
3 K.Van Isacker,HetDceU g-e.1893-1914, 1959,p.46.
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eenheid van de Katholieke Partij als prioritair.De katholiek-liberale
Schooloorlog was nog maar net voorbij;de positie van de Katholieke
Partij,die sedert 1884 de volstrekte meerderheid had in hetparlement,
m ochtnietworden ondergraven.Katholieken die iets wilden veranderen,
moesten dus,zo ze metde clerusnietin connictwilden komen,proberen

teinfiltreren in de conservatieveKatholiekePartij.Datbrachtveelontgoocheling en verbittering m ee. Ook omdat het opkomen op gem een-

schappelijke lijsten met conservatieven betekende datde progressieven
hun aanvankelijkeeisenfe1moesten afzwakken.
Plancquaertmaakte echtereen onderscheid tussen godsdiensten politiek,

en beweesdateen dissidentelijsttegen deKatholieke Partijlonend kon
zijn4.Hij werd te W aarschoot weliswaar nietverkozen,maar hij had
steun gekregen van dem ocratische Vlaam sgezinden uit Oost- en W estVlaanderen,uitBrabanten Antwerpen en de katholieke pershad stelling
m oeten nem en in deze neteligeaangelegenheid.Bovendien waren,zoalsL.
W ilsheeftaangetoond,omstreeks 18O in Vlaanderen de Vlaam sgezinde
democratische kernen zozeerverweven m et de katholieke dem ocratische
kernen,datdechristen-democratie hieruitkon worden geboren.ZowelL.

W ils5alsK.Van Isacker6komenbijgevolgtotdenagenoeg eensluidende
conclusie,datPlancquaertdoordezedissidentekandidaatstelling dedaensistische beweging rechtstreeks heeftvoorbereid.

In april1893wasteOkegem bijNinovedeChristene Volkspartljgesticht
dooreen groep Zuidvlaamse democraten die hun ideeën propageerden in
het weekblad Klokke Roelanf en daarom de Roelanders werden ge-

noemd,en drukker-uitgever Pieter Daens uit Aalst.Pieter betrok zijn
broer,priesterAdolfDaens(1839-1907),bijhetinitiatief;hem werd gevraagdintestaan voorhetvormelijk aspectvanhetpartijprogrammadat
in gemeenschappelijk overleg totstand wasgekomen.
Aanvankelijk washetdestichtersvan de Volkspartv niettedoen om een
scheurlijst.Nog in dezomervan 1894 kwam PieterDaenservooruitdat
hijindeKatholiekePartijwildeblijven,maarzevanbinnenuit-o.a.door
een dem ocratischepoll-wildehervormen8.M aarin denazomervan 1894,
4 Plancquaertbehaalde243 stemmen,Dutry 3* .
5 Lode W ils,De oorsprong van de Krùten-Demokratie.Hetaandeelvan de
Vlaams-demokrati
schestroming,1963.p.60.
6 K.Van Isacker,HetDaensisme, 19652,pp.38-39.
7 KlokkeRoeland,ontstaan op 6-9-1891,bleefde daensistischebeweging steunen tot 10 5.
8 K.Van Isacker,o.c.,19652,pp.53-54;H.Elias,PriesterDaensen de Chris-

tene Volkspartq.1893-1907, 1940,pp.26-27;F.-J.Verdoodt,HectorPlanc-

quaert.Dedaensistischebeweging en hetplancquaertisme,onuitg.licentiaatsverhandeling,pp.138-139.
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bijgelegenheidvande parlementsverkiezingen van 14 oktober,bleek deze
droom niet meer haalbaar.De comprom isloze katholieke conservatieve

staatsman CharlesW oeste(1837-1922),voorzittervan dein 1884 alsF6
dération des CerclescatholiquesetdesAssociations conservatricesgebun-

delde Katholieke Partij,weesin hetarrondissementAa1stelke redelijke
overeenkom st met de democraten af.M et het optreden van Plancquaert
voorogen,die te W aarschooteen precedenthad geschapen,bleek nu ook
Aa1sttenslotte bereid totde rebellie.

Van Christene naarVlaam sch-christene Volkspartij
PlancquaertbehoordeniettotdestichtersvandeChristene Volkspartq en
heeftooknietdirectmeegewerktaanhaarprogramma.Maarhijtrad kort
nadestichtingtoe,steldezijn weekbladHetRechtindienstvandenieuwe
partijen hield talrijkemeetings.Hijstond vierdeop delijst na priester
Daens,AloïsDe Backeren ProsperDePelsmaeker-en hielp in nietgerin-

ge mate meeaan hetsuccesdatde partijmochtoogsten op 14 oktober
1894.Nog in decembervan hetzelfdejaarstichtte Plancquaertdaensistischekernen indearrondissementen Genten Eeklo.Metzijn streekgenoot
Léoncedu Castillonpresteerdehijhetzelfdeindearrondissementen Oudenaardeen Kortrijk.Ook bijhetontstaan van hetdaensismein hetAntwerpse wasPlancquaertrechtstreeksbetrokken.

Op 5juli1896steldehijzich kandidaat,zowelteOostende,te Roeselare
alste Kortrijk,maaroveralwerd hijverslagen.Niethetminstdoorde
tegenkantingvan declerus.Ookzijnpolitiekestijlwaseenvan deredenen
vanzijnelectoralemislukkingen.Hijzagzijn opdrachtgroots,zettealzijn
krachten in voordeverspreiding van debeweging alspolitiekepartijen
voordeopiniëring van hetVlaamsevolk,maarhadvrijwelgeen aandeel
in deoprichting en uitbouw van daensistischesociale en caritatieve organi-

saties.Doordathijzichkandidaatsteldeintalrijkekantonsen arrondissementen, verspreidde hij de daensistische beweging snel over Oost- en
W est-vlaanderen.Maarnergensnam hijdetijd om langzaam een brede
enblijvendeaanhanguittebouwen.Zelfzaghijindeconstanteen hevige
tegenwerkingvan katholieken en geestelijken indejaren90devoornaamstestruikelblok op weg naarhetparlement.Antiklerikalisme werd weldra

een wezenlijk kenmerk van zijn politiek imago en versterkte hem in zijn
streven naareen autonomepartij.
Toen op initiatiefvan de LeuvenseprelaatM gr.DeHarlez deAalsterse en
Brusselsedaensisten eind 1896 totdeBelgische Volksbond toetraden -een

belangrijkestap naarderdntegratievan de daensisten in hetkatholieke
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kampg -,waren Plancquaerten De Backer en m et hen de daensistische
afdelingen van de arrondissem enten Gent, Eeklo en Brugge niet bereid
hun visie op de christen-dem ocratische ontwikkeling te verlaten.Op 14
februari1897 stichtte PlancquaertteGentde Vlaams-christene Volkspar-

/#J0,dieaan dedaensistischebewegingoverheelVlaandereneenorganisatorische uitbouw,een leiding en overlegorganen gaf en die niet anders
verstaan kon worden dan als een tegenhanger van de Belgische Volks-

bond.Op die maniergeraaktede Christene Volkspartq van Aalsttussen
twee vuren lid van de Volksbond en 1id van de Vlaamsch-christene

Volkspartq -en werd een keuzetussen beideonvermijdelijk.Op 19 september 1897werd deAalsterse Volkspartn uitde Volksbond gestoten.
W ie het programma van Okegem 1893 vergelijkt met dat van de
Vlaamsch-christene Volkspartl
j, gepubliceerd in HetRechtvan 1 mei
1898,steltvastdatin ditlaatstededoelstellingen nauwkeurigeruitgewerkt

en omschreven zijn,maarook datdeopstellersop enkelepunten (kiesgebied,landbouw,belastingen)eenstap verdergingen.Plancquaertstreefde
naaralgemeen stemrechtvanaf25jaaren naareen evenredigevertegenwoordiging.Op landbouwgebied wildehijafschaffingvan degrondbelastingvoorkleinelandbouweigendommen.Hijpleitte voorvrijstelling van
belasting op hetlevensnoodzakelijk inkomen en vooreen klimmende belastingop derest.Hijverzettezichooktegen cumulatievanambten en te
hoge inkomens.

Partijvoorzittertoteind 1898-daarnaopgevolgd doorpriesterDaens,die
daarmeegeëerdwerd na detalrijkevernederingen diehijhad moeten ondergaan stelde Plancquaertde volgendejaren allesin hetwerk om de
kloofmetdeconservatieven tebestendigen.Zijn meeslepend redenaarstalent,zijn durf,scherpepenen organisatievermogen kwamen hem hierbij
goed vanpas.Herhaaldelijk stond hijop dedaensistischelijstin Oost-en
W est-vlaanderen,enHetRechtfungeerdeeralsdraaischrijfvan dedaensistische beweging:hetkondigde meetingsaan,gafverslag van vergaderingen en andere activiteiten.Via ditblad kon Plancquaertbovendien we-

kelijkszijn ideeën verspreiden,zijn galuitspuwen en zijn vijanden hekelen.Hijschreefimmersvaak <heetvan denaald'.Hijwasdoordrongen
van een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel,en zijn ontstuimig karakterjoeghem dadelijkin hetharnasalshijietswildeverdedigen waarin
9 Tussen 1891en 1914 fungeerdedeBel
gi
sche Volksbond alshetofficieelorgaan van deBelgischechristen-democratie.OnderInvloed van ArthurVerhaegen

werdindeVolksbondgeopteerdvoorgemengdekatholiekekieslijstenvanconservatieve en democratische kandidaten.
10 HetRecht,14-2-97,29-8-97,1-5-98.
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hijmeendegelijktehebben.W einigdiplomatisch en plooibaar,steldehij
tegenover arrogantie,onrecht en machtsmisbruik de scherpte van zijn
woord.M aarhijbeseftevaaknietdathijdaardoorzichzelfmeerschaadde
dan zijn belagers.
Zijn gestook tegen de bisschoppen en de katholieke pers droeg er in
belangrijkematetoebijdatinvloedrijke katholiekebladen alshetFondsenblad,H etVolk en La Patrie,dietotcirca 1896 tegenoverdedaensisten
een neutrale en afwachtendehouding hadden aangenomen,zich tegen hen
keerden.Vele progressieve Vlaam se mensen schrokken terug voorPlanc-

quaertsnietsontziendeartikelen,blevenindeKatholiekePartijofkeerden
erin terug.H etRechtwerd na 1896 bekam ptdoorheeldeconservatieveen

katholiekepers.Hetwerdvanopdepreekstoelveroordeeld en geestelijken
oefenden morele en materiële druk uit op de lezers en verkopersll.
Ook in eigen rangen was nietiedereen het steeds eens met Plancquaerts
bitsige taalen argumenten. Hector Lebon uit Antwerpen nam in 1898

ontslagalsondervoorzittervande Vlaamsch-christeneVolkspartl
j,omdat
Plancquaertin H etRechten Klokke Roeland een felle cam pagnegevoerd
had tegen de Brusselsechristen-dem ocraten Renkin en Carton de W iartlz.
De ruzie tussen Plancquaert en Léonce du Castillon,die in 1903 culmi-

neerde in de uitsluiting van deze laatste uitde Volkspartq,isvoor een
sink stuk veroorzaakt door Plancquaerts felle en ondoordachte kritiek.
Bovendien lietPlancquaertzich eerderleiden doortactische dan doorideologischeoverwegingen en naargelang van de concretesituatiesverdedig-

dehijvaak standpunten diehijachterafnuanceerdeofafwees.
Zijn leidenderolinde Vlaamsch-christene Volkspartq werd aldusgekenmerktdoorideologischeconsictenenpersoonlijkerivaliteit.1: dekwestie
van deelectoralesamenwerkingmetdelinkerzijdezou datleiden totverdeeldheid onder de daensistische politici.Vöör 1899 m aakte Plancquaert

hiervangeenprincipiëlekwestiel3;hijhad contactenmetliberalenensocialistenl4.Maartoen de partijleiding in 1899 erin slaagde een voor alle
leden aanvaardbaarcompromistevinden -de daensistischepartijzou in
principe autonoom optreden, maar naargelang van de om standigheden

11 HetRecht.8-9-95;K.Van Isacker,o.c.,19652,p.96;briefM gr.W affelaert

aan Deberdt,30-11-97(BisschoppelijkArchief,Brugge).
12 Ilet Fo/klrecAf,15-2-98,13-3-98.
13 IletRecAf, 15-1-1899.

14 Th.Coopman & A.Siffer,De Taalstr#d hieren elders,Gent,deel1,pp.

271-278,deelIV,p.250;E.Langendries,Deweerslag van de VlaamseBeweging

op deGentsepolitiek (19* 19123.onuitg.licentiaatsverhandeling,Gent.1975,pp.
275-276;L.W ils:Deoorsprong...,pp.71-72.
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konden plaatselijkeovereenkomsten worden afgeslotenls-argumenteerde
Plancquaertdathijcoalitiesmetconservatievekatholieken afweesen met
socialisten tactisch nietwenselijk achttel6.In 1904 echtersloothijzelfin
Dendermonde een verkiezingsakkoord metliberalen,in 1M in Kortrijk
metliberalenen socialisten,maarinhetparlementgeraaktehijniet.Ontgoocheld,wildehijmetdelinkerzijdenietmeersamenwerken.ToenPieter
Daenshem hierin nietwildevolgen,m aakte Plancquaertereen principiële
zaak vanl7.

Immers,na dedood van A.DeBacker(1904),F.Lambrechts(1906)en
priesterDaens(1907),ontstond indepartijeen leemtediealleen doorde
persoonlijkheid van Plancquaertkonworden opgevuld.PieterDaenswas
alsleiderminderovertuigend,m aaralsvolksvertegenwoordigeren drager

vandemoreleerfenisvanzijn broer,stondhijPlancquaertsleiderschap in
deweg.In september1907vieldepartijuiteen ineen daensistischeen een
plancquaertistische vleugell8.

Plancquaertsaanhang brokkeldeechterlangzaam af.Hijkon nietoptornen tegen Pieter Daensdie in 1908 als volksvertegenwoordigerwerd her-

kozen.Toenin 1909deverdeeldheid binnen departijofficieelwerd opgeheven,had Plancquaertveelvan zijn politiek elan verloren.
Opnieuw kwam Plancquaertil consictm etPieterDaensnaar aanleiding
van hetwetsontwerp-schollaertvan 191119.Plancquaertging ernietm ee
akkoord dat Daens als volksvertegenwoordiger de krappe katholieke
m eerderheid in de Kamersteundezo.VoorPlancquaertwasde valvan de
rechtse hegem onie de m eest directe doelstelling van elke democratische

werking.DatPlancquaerten zijn aanhangershetpartijcongresvoorhun
hard standpunt konden winnen, maar hun woordvoerder in het parle-

ment,PieterDaens,nietkonden overtuigen ofdwingen zich bijdeaanvaarde resolutieaan tesluiten,illustreertdeverlamm ende werking die van
deze dualiteit op de geloofwaardigheid van Plancquaert en van de hele
daensistische beweging uitging.

15 K.Van Isacker,o.c.,19652,p.154;E.Swillens,o.c.,pp.66-67;F.-J.Verdoodt,o.c.,p.186.
16 Se/Recht,17-12-1899.
17 HetRecht,30-12-1M .
18 K.van Isacker,HetDaensi
sme,19652,pp.191-192;HetHandelsblad,10-91907.

19 MinisterSchollaertwildedeleerplichttot14jaarinvoeren.Descholenzou-

denjesubsidieerdwordenvolgenshetaantalleerlingen(1leerling= 1schoolbon).
Dellnksenzagenindeschoolboneenmiddelom hetlageronderwi
jsinhandente
geven van declerus.
20 De Volkseeuw, 18-6-1911.
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In 1912 stelde de katholiek Helleputte voor datte Gent,Brugge en Kort-

rijkeen daensistisch kandidaatop dekatholiekelijstzou fungeren en dat
de Volkspartq alleenteAalstafzonderlijkzou strijden.Opnieuw wezende
plancquaertisten de verzoeningspoging al l.
Toen onderim pulsvan RemiVanderschelden de daensistischebeweging in
1913-14 een wederopleving tegemoetging,werd PieterDaensdeféminence

grise'en Plancquaerttrad naar voren als de echte leider.Dank zij de
totaleinzetvan enkelejongeren -de Jong-daensistenzz-slaagdehijerin,
departijnieuw leven in teblazenen met28l vandestemmenteAalstbij
de parlementsverkiezingen van 1914 kon ze zich naarbuitenuitwaar ma-

ken.M aardoordeoorlogwerd denieuwebloeivan debewegingvoortijdig afgebroken.

Oorlogs-en naoorlogsjaren
Tijdensdebezetting stoptePlancquaertmetdepublikatievan HetRecht
en wachttetot1917vooraleeropnieuw politiekeverantwoordelijkheid op
tenemen.W elvolgdehijdegebeurtenissen en deevolutieonderVlaamsgezinden zeernauwlettend,sprak zich eind 1915 in De Vlaamsche Stem,

een activistisch dagblad datin Nederland verscheen,uitvooreen gelijke
invloedvanW alenenVlamingen opdeBelgischepolitiekz3,en hijdrukte
zijn bezorgdheid uit over de anti-vlaamse haatcampagne in Belgischpatriottische kringenz4.

DeVlaams-activistischerealisatiesin de loop van 1916-17 (VlaamseuniversiteitteGent,bestuurlijkescheidingvanVlaanderen enW allonië)haalden hem en anderedaensisten in 1917 overtoteen actieve inzet.Achteraf

heefthijtweeredenen aangevoerd voordezebeslissendestap:hetbelang
van Vlaanderen en zijn verantwoordelijkheidsgevoelzs.
Plancquaertheefthetactivismegeen nieuweideeën bijgebracht,maarhij
vonderdeweerspiegelingvanzijneigen radicaleVlaamseopvattingenin.
Hijwerd ondervoorzittervandeTweedeRaadvan Vlaanderenenschepen
21R.Van Eenoo,Een bndragetotdegeschiedenisderarbeidersbeweging te

Smgge(1864-191% ?p.221-223.

22 Tweedegeneratledaensisten,dievanaf1910vooralteAalstbedrijvigwaren

rondom M bertVan den Bruele.
23 De Vlaamsche Stem,30-12-1915;overgenomen in Het VlaamscheNieuws,
11-1-1916.

24 De Vlaamsche Stem,jan.1916;overgenomen in Het VlaamscheNieuws,

16-1-1916.

25 BriefPlancquaertaan R.Vanderschelden,Haarlem,254-1919(Papieren R.
DeDeken,Petegem).
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van cultuur van Gent. Hij geloofde in de Duitse loyauteit tegenover
Vlaanderen en noemde het een Vlaams belang dat Duitsland zo niet de
oorlog won.dan toch een zo sterk mogelijkeonderhandelingspositieverwierf op een eventuele vredesconferentie.In het belang van Vlaanderen

ging hij,op de zitting van 28 maart 1918,ermeeakkoord datde naam
België moestverdwijnen en hijverwierp categorisch een personele unie
tussen Vlaanderen en W allonië26.

Zijn opdrachtin deTweedeRaad van Vlaanderen zag hijechterbreder
dan een Vlaams-Duitserelatie.Ook in oorlogsti
jd bleefhetsocialeaspect
zijn aandacht trekken.De scheiding tussen de activist en de daensist
Plancquaertwastrouwenskunstmatig.Nooitheefthijzich van de daensistische beweging verwijderd gevoeld en de daensisten hebben in hem
steedseen van hun leiderserkend.Bijdedood van PieterDaensinmaart
1918sprakhijeen Iijkredeuit:alsdaensistisch voorman op een ogenblik
dathijin deTweedeRaad van Vlaanderena1sondervoorzitterfungeerde.
Metzijn toetreding tothetactivisme verspeelde hij echter definitiefde
kans om nog een rolvan betekenis te spelen in de Vlaamse en Belgische

politiek.Hijwerd doorhetBelgischegerechtterdoodveroordeeld en dus
geschrapt als plaatsvervangend parlementslid voor de overleden Pieter

Daens,verloorzijn persoonlijk.beziten werd gedurende 10 jaar buiten
spelgezetin de na-oorlogse daensistische beweging.
Van 1919 tot 1929 vertoefde Plancquaert in Duitsland, te Tettnang-

Bodensee.Hijschreeftoneelstukkenin hetDuitsenhetNederlands,volgde nauwkeurig de politieke ontwikkeling in Duitsland en Vlaanderen en
voerde een uitvoerige correspondentie m et Rem i Vanderscheldenz7, die
van 1924 tot1930H etRechtopnieuw uitgafen afen toeeen kolom voor

hem openstelde.Maarhijstond nietlangermidden in destrijd en weldra
keek hij een beetje vreemd aan tegen de snelle evolutie die zich na de
Eerste W ereldoorlog in België voltrok.

Nazijn terugkeeruitDuitsland washijbijgevolg eerdereenvlag dan een
leider.Zijn ideeën en woorden weken zo sterk afvan degangbare opvattingen en form uleringen in Vlaams-nationale milieusin hetbegin van de

jaren30,dateronvermijdelijk wrijvingenenincidentenuitvoortmoesten
vloeien.Vôörallesbleefhijzich een daensistnoemen,pasop detweede
plaatseen Vlaam s-nationalist.

Toen eind 1933 hetVlaamsNationaalVerbond (VNV)werd opgericht,
26 LesArchives du ConseildeFlandre,publiéesparLa Ligue Nationale pour
l'Unité Belge,Bruxelles,1919,p.52.
27 Papieren Roger DeDeken,Petegem.
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gingen Plancquaerten de daensistische volksvertegenwoordigerVan Opdenbosch in dedissidentie.Ze hadden vooralbezwaren tegen deautoritai-

reorganisatieen tegendewijzewaarophetVNV naarvorentrad.BijVan
Opdenbosch zouden niet alleen ideologische motieven hebben gespeeld,

maar ook zijn bezorgdheid om in het parlementte blijvenz8.Hijzou
Plancquaertsautoriteithebben gebruiktom stemmentewinnen voorzijn
dissidentelijst.Plancquaertvan zijn kantwasuitDuitsland teruggekeerd
meteen uitgesproken wantrouwen tegenoverelketrend naartotalitarism e

enfascisme.Bovendiengeloofdehijdatdedaensistischebewegingnogeen
rolhad tevervullen tijdenshetinterbellum en hijkon dusnietakkoord
gaan metdeoplossing van dedaensistischeafdelingen in hetVNV29.Hij
zagde Vlaamsch-NationaleDemokratische#Jrf# -een anti-vNv-lijst-als
devoorzettingvan deoorspronkelijkedaensistischebeweging.Hijpleitte
voor 'Vlaam sch-Nationalisme. Godsvrede en Volksgezag-Demokratie...
tegen alle eigenm achtige fascistische stelsels'3o.In het programma waarmee Van Opdenbosch en Plancquaerttussen 1933-36 hun actie voerden,
ontbraken echterdetraditioneledaensistischesocialeklemtonen.Hun succeswas gering en Plancquaerthad alspoliticus uitgediend.

Plancquaertheeftzijnlevenlanggeijverdvooreenchristen-democratische
partij,onal ankelijk van deconservatievekatholieken.Hetcharismavan
priesterDaensen dienselectoraalsuccesverhinderden echterdeze radicali-

sering van bijhetbegin van de daensistischebeweging,en ook na 1907
bleefheteen moeizaam optornen tegen de gematigde politiciin de beweging.Bovendien onderschattePlancquaertdem achtvan conservatieven en
klerikalen.Hetdaensisme werd in de marginaliteitgeduwd,isgeen brede

volksbeweging geworden en heeftalspartijgeenbelangrijkerolgespeeld
in de Belgische politiek.H etdrama van Plancquaert en andere daensistische voormannen was.dat ze in de voorhoede moesten vechten. M eer

voorzichtigetijdgenoten hebben de vruchten geplukten konden metde
veren pronken.

28 M ondeling getuigenisvan oud-vNv-senator Ernest Van den Bergh,Aalst
2-10-1980.In Vlaams-nationalemilieuswaserwantrouwen tegenoverVan Opden-

bosch,zoalsbli
jktuitbriefvanH.Vosaan P.Geyl:Antwerpen,9-4-1925(Geyl
en Vlaanderen,1,p.266);J.VanSeverentypeerdeVanOpdenboschalsfeennul'
(Geylen Vlaanderen.II,p.220);zieook H.Elias:25jaar VlaamseBeweging
1914-1939,111,p.168.
29 Papieren R.De Deken, Petegem ;brief Plancquaert aan weduwe Pieter

Daens:Gent,28-11-1933 (Papieren L.Delafortrie,Langdorp).
30 De Vlaamsche Volkseeuw,10-12-1933.
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Kritische psychologie

dengebied!het 'gem engde terrein'van
onsdagelilksdenkenen handelen.,Gemengd',omdaterook hiersprakekan

Alvanaf hetbegin van haar bestaan

zijn van geautomatiseerde mechanis-

wordt de psychologie jeplaagd door men,handelingspatronen diein principroblem en rondom de Juiste form ule-

pe objectzijn van de vrije wil,maar,
ring van haar onderzoeksobject. De onder welke invloed dan ook, tot
menselijke geest, is dat de beruchte schijnbaar onveranderlijke reSPOnSblack box van het behaviorisme, of schema'szi
jn verstard.
veeleer desteedsweerunieke 'persoon- H et is hier dat de 'kritische PSyChO1olijkheid'van de existentiële psycholo- gie',zoals de Boerdie voorstaat:haar

gie!diemétdezeomschrijvinjdemo- toepassinqsgebied heeft.Daarbilqaat
gelljkheid van algemene ultspraken het dus nlet,zoals de term wé1enlgsover de menselijke psyche definitief zins zou kunnen Suggereren!om een
lijktteontkennen?Geen van beideal- dhum anistische'psychologie ln boventernatieven is voor de 'kritische PSy- genoemde zin. De Boer wil de zi
jde

chologie', zoals de Boer die opvat, van het 'positief'onderzoek nietloslaaanvaardbaarl.Psychologie is een we- ten.Hetgaaterjui
stom een bemiddetenschap,en daarom dientze testreven ling te vinden tussen beide benaderinnaar algemene uitspraken, m aar tege- gen, die in een aan Dilthey ontleende

lijk iszPJveam etenschap,en datbete- terminologie ook wel 'verklarend' en
kentdat ze öök rekening dient te hou- 'begrijpend'worden genoemd.
den m et het specifieke karakter van De'verharde'mechahismenvanzojuist
haarobject:geen stimulus-responsma- worden in de positieve psychologie wel
chine,maareen,minstensgedeeltel
ijk, bestudeerd,m aaralsofhetnatuurgegez
ell
venszouden zijn,meteen wetmatigen
Ge
deeewus
ltelit
jek,
geest.
want in feite is de m ens
een m ixtum ,een 'm iddenwezen'; niet
helemaal natuur, m aar ook niet helem aaldoorzichtige geest.Er is,wat de

onontkoom baar karakter. In de kritische psychologie gaat het er daarentegen om deze causale verklaringen op

een dergelijke wijzeterspraketebrenmenselijkepsyche betreft,eerderspra- gen,datzeopnieuw alsonderwerp van
kevaneenverglijdendeschaal,metaan vr#e keuze worden herkend.Oftewel,
de ene kantde autom atische,puurm a- in dewoorden van de Boer:hetverklaterieel-fysiologische functies,en aan de ren moet in dienst komen van het beandere kantde 'topervaringen',waarin gri
jpen.Depsychologieonthultgestoldemenselijkegeestzichzelfbijnaover- de handelingsmechanismen, toont ze

stijgt.Daartussenin ligteen grootmid- zoalsze zijn,d.w.z.niet-onontkoom1 Theo de Boer,Grondslagen van een kritischepsychologie, A mbo,Baarn,

1980,197pp.,f 29,50.
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baar,endraagtopdiewijzebijaande slotte zijn wetenschapstheoretisch in-

verbredingvandebewustesyeelruimte zicht weet door te trekken naar het

vlak van de ethiek.W ant de 'm ondigvan de mens,van zijn mondlgheid.
DeBoerblijftzich inzijnboekvooral heid'die de kritischepsychologie tot
bewegen op het gebied van de wetenschapstheorie,het 'zell egrip'dataan

doelheeftdientzelfweerln een ethisch
betoog te worden gefundeerd. 'M oneen dergelijke psychologie ten grond- digheid'zelf zegtnog niets,aldus de
slag zou m oeten liggen.Terecht mer- Boer, het is een 'form eel begrip' dat
ken van Ilzendoorn,van der Veer en zi
jn invullingmoetkrijgenineen daadGoossens in hun boek op dat nergens werkel
ijkeethische resectie,waarvoor
duidelijk wordt 'hoe deze cognitieve inditboek hetdenken van Levinasals
heroriëntatie methodisch gezien vol- voornaamste leidraad wordtgenoDlen.
trokken zou moeten worden'z.De stap Het is dit scherpzinning wetenschapsvan theorie naar onderzoekspraktijk theoretisch inzicht,te sam en metdeze

wordtdoordeBoernietgezet(datwas duidel
ijke filosofisch-morele glaatsbe-

trouwensook niet de ogzetvan het palinq van de psychologie,dle lezing

boek). Het is vooral d1t praktische van d1tboektoteenzo bijzondereerwerk dat in de inleiding van llzen- varing m aken. De evenwichtigheid
doorn c-s.de m eeste aandacht krijgt. waarm ee nom ologische en humanistiZijbehandelen daartoedrie richtingen schebenadering in de psychologie met
in de kritische psychologie:de cultuur- elkaarworden verbonden.de gevoelighistorischeschoolvanVygotskijen Lu- heidvoordeproblem atiekvan dem ens

rija,de 'kritische psychologie'(in ei- alsonderzoeksobjecténalssubject,en
genlijke zin) van de W estberlijner deethischerelevantie(en daardoorheHolzkam p en de dialectische psycholo- teronomie)van het psychologisch ongie van de Duitse Amerikaan Riegel. derzoek,diein ditboek naar voren koIronisch genoeg blijkthettotnu toe men,maken hettoteen toonbeeld van
verrichtepraktischeonderzoek van de- wetenschappel
ijkeluciditeiten filosoze drie scholen weinig indrukwekkend, fisch doorzicht. Verplichte literatuur,
en zelfs vatbaarvoor veelvuldige theo- kortom , voor psychologen, filosofen,

retische kritiek,die de schrijversook theologen en iederdie,op welke wijze
niet trachten we! te praten. Zodat dan ook,m et de m enswetenschappen
men, ook na lezlng van dit boekje, te m aken heeft.
praktisch gezien nog altijd metvrijwel
Ger Groot
lege handen staat.De kritische psycho-

logie lijktvooralsnog eerder een program dan een blakend veld van onder-

zoek tezijn.
Keren we nu terug naar de Boer,dan
kan men ook hier onvolledigheden be-

speuren (vooralde verhouding tussen
de herm eneutische en de verklarende
component in de psychologische prak-

Theaterjubiliea
Of continuïteit, het blote feit van het
overleven,op zich reeds een deugd of

een verdienste is,valt moeilijk uit te
tijk verdient nog nadere bepaling) maken, alvast in het theater. Kunst
maardatneemtnietweg datzijnuitge- leeftvan de zelfverbranding,van het
over een bereikt niveau heenklimm en
naar het verlangde. M aar de inspanplaats door de wijze waarop hij ten- ning van alle dag concentreertzich op

wojenenerudietebetoogdiepebewonderlng afdwingt.Dit niet in de laatste

2 Rien van Ilzendoorn.Renévan derVeer,FritsGoossens,Kriti
schepsycholo-

gie,Driestromingen,Ambo,Baarn,1981,220pp.,f29,50.

Forum

845

het in stand houden, op het beschik- graalophetstructurelekaraktervan de

baarblijven,opdeinstitutioneleveilig- ondernem ing:meer dan 150 produkheid.Toeninhetbegin vandejaren50 ties, m eer dan 8.e voorstellingen,
in Vlaanderen een aantal m inuscule bi
jnaéén miljoen bezoekers.Datblijft
groepjesacteursde kamertheaterbewe- fraai. W aarom het destijds allemaal

ging in het leven riepen, was dat,
achterafbeoordeeld,een daad van onm iskenbare wil, een uiting van de onstuitbare behoefte, tegen de wazige
vanzelfsprekendheid van de grotere gezelschappen in, tegen de zelfvoldane
zowel artistieke a1s sociale lethargie
van de erkende schouwburgen in een
nieuwestrom ing op te zetten.Ditintimiteitstheaterheeftonloochenbaar historische verdiensten, andermaal zowel
artistiek a1ssociaal.Toendergeli
jkeinitiatieven erin slaagden zich door te
zetten en aanvaard te maken,ontstonden dan weer kleinere kernen,vaak in
totdan toe voor beroepstheater ofwat

daarvoordoorwenstete!aangesloten

agglom eraties.Hetvaltnlette ontkennen dat ook deze kleinere pogingen,
bescheidenerin opzet,in vermogen en
in streven,zich hebben doorgezet.Enkele onderhen,m eestalm etnog steeds

begonnen was, het sociaal-hum anisti-

scheenjagementvaneenstelletjejonge

socialistlsche onderwijsmensen,wordt
andermaal en historisch-terecht be-

klemtoond.Daarna zet de twijfel in,
wordt wat koffiedikkerig uitgekeken

naardiefactorendiedeconjuncturele

en de inspiratieslapte hebben veroorzaakt,m aar er wordt echt niet dieper
gegrepen, niet zorgvuldig gespeurd

naardegewijzigdefactoren indetheaterdoctrine,in deproduktiesfeer,in het
artistieke willen,in debezoekersattitudes om te kunnen verantwoorden
waarom het bestaan een elastische
kunstm atigheid heeftgekregen en geen
echte verantwoording m eer voor zichzelfweetteformuleren.

Ilezevaststelling is eigenlijk een constantebijdezegelegenheidspublikaties.
Vertederd wordtde prille jeugd herdacht, zelfingenom en wordt de hard-

dezelfde initiatiefnemers van destijds nekkigheidonderstreeptwaarm eezede

aan het roer,hebben ondertussen res- vaak moeizam e overlevingjtocht hebpectabele leeftijden gehaald.En dat bendoorstaan,en vanachterdefeesttadiende gevierd. Somm ige hebben dat, fe1 wordt er eveneens gesteld dat, tevanuit een documentatiezucht die bin- rugblikkend op wat ze voor elkaar
nen het kaft niet helem aalconsequent brachten, alles goed is geweest. Zelfs
wordt volgehouden, gedaan m et een God kon daar ondertussen een tweede
boek dathetwelen hetwee trachtvast gedachte over ontwikkelen.Deze theaterluinodigen!zoals hetA ntigone-thtte houden.Devraag is:voor wie?
HetFakkelteaterteAntwerpen heefter ateruitKortrilkzofdeKorrekelderuit

25jaaropzitten.En hetkijktmetwel- Brugge3, enkele buurtsupgorters of

gevallen og zichzelfterugl.Minderin medewerkersertoe uitom d1tnavelstaverwonderlng dan in bewondering om
wathetallem aalvoorm ekaarheeftgebracht.Deze gezondeskepsis,de opgetrokken wenkbrauwen dathettoch niet

ren een watobjectievere allure te verschaffen, maar het resultaat blijft

steevast hetzelfde:hetwas en is goed,
alkan hetnog beter.Diepere resectie
stuk te krijgen is,slaatnagenoeg inte- overzin,vorm en functievantheaterin
1 W alterGroener,e.a.,Omzien in verwondering. 25jaarFakkel,Fakkelteater,
Antwerpen,1981,190 pp.,BF.250.

2 NoëlPoblommee.a.,2JjaarAntigone.Jubileumboek,W .T.Antigone,Kortrijk,1981,226pp.
3 PierreBoudense.a.,TwintigjaarKorrekelder,DeKorre,Brugge 1980,2*
PP.,BF.450.
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dezetijden,komtnietvoor.Eengemis- gnnnzebijhetheuglijkefeestnietinde
te gelegenheid.Ietsm eerhistoriserende
zin heeft R.Passem iers!die het Foorstadtheater Vertikaalu1tGentbrugge4
m onografisch reconstrueert, aandacht
heeftvoor de geschillen en problemen
die zich in de onderlinge samenhang
zowelals in de artistieke codificering
hebben voorgedaan,bereid ook is om
hetsaldo in zowelbatige opbrengstals
structurele tekorten te onderscheiden,

maaruiteindelijk toch weer bezwijkt
onderdeplichtslierten die bijeen ver-

jaarda!passendwordengeacht.Alswe
even dlt resultaat tegen een identieke

feestplichthoudendiehetDûsseldorfer

Schausqielhaussin de bloemetjeszet,
dan blllkt auteur H . Schwab-Felisch
principieelde vraag te stellen hoe dat

hoerasfeer ten onder. W ant dit gezelschap heefteen taakstelling die elders
eà andersligtdandatzehetsam en niet

kunnenlatentheatertespelen.Zijhebben voorzich bijmiddelvan theater
een functie bedachten uitgewerktbinnen de Nederlanden en de maatstaven

waarmeeze detien jaaronderdeloep

nemen,horen organisch in deze zelfverantwoording en sociabiliteitsbehoefte thuis. Vriend en vi
jand kan het
meerm aalsm ethen oneensworden,zowelin deparafrasevan heteigen doen
ofin de appreciatie van watze uitgebrachthebben als in de evaluatie van
watze bereikthebben,m aarhetbelangrijksteis datze zich geen blinddoek
voorde ogen hebben gebonden,datze

gezelschap erna75jaarvandaag voor- oqelkogenblikdezelfreiectiealsonstaat, wat het bereikt heeft op welke m lsbare fase in de continuïteit opvat-

wijze,watervoormorgen teverwach- ten.
ten valt.Datzijn vragen dieeigenlijk Dejubilarisdiedekortsteperiodefes-

nietvoorkomen in deVlaam segelegen- toneert,ishetNederlandsToneelGent,
heidsbeurten. H et tekent een niveau maar dat gebeurtnu,op lustrum basis,

van bewustzijn.Hetverschaftook in- alvoordederdekeer,telkensinwatje
zicht in wat de toekomstbrengen kan. ni
etandersdaneenluxueuze,eigenlijk

Erisnochtansweleen uitzondering,en onbetaalbarepublikatiemoetnoemen7.
die uitzondering is niettoevallig.H et Degebruikelijkebeleidsnonsensvande
vormingsgezelschap van VuileM ong en officiëleen politiekegezagsdragersvolde ViezeGasten,datzijn eerstedecen- gen elkaar op zonder enige noodzaak,

nium eropheeftzitten6,kijktachterom

terwijldediepereanalysevan vijfjaar

metde explicietebedoeling zin en onzin artistiek beleid en praktijk overgelaten
samen te leggen, een oordeel uit te wordt aan overigens erg fraaie fotoSpreken Over wat waarm ee werd be- illustratiesen extracten uitdeProgranl-

reikt.welke strategische wegwi
jzigin- maboekjesvan elk van deuitgebrachte

gen zich hebben voorgedaan, onder- voorstellingen. Tussen plichttekst en
zoekt vooral ook de impulsen waaruit foto-album in staan een sam envatting
en deperspectieven waartoe deheleon- van een soci
ololische enquêtevan de
derneming werd aangevat en uitle- bezoekers en nlet-bezoekers die het
bouwd.Deze analyse gaatnu weer nlet NTG heeftui
tgevoerd,een inzichtelijk
zo verdatdeeigen bestaansgrond echt stuk overdeaspecten die deeconomionstabielwordtgem aakt,m aarbeslist sche bestaansvorna van een theaterge-

4 RitaPassemiers,Twinti
gjaarTeaterVertikaal,ProvinciebestuurOost-vlaan-

deren,Gent,1981,77gp.+ 32foto's.

5 Hans Schwab-Fellsch, 75 Jahre Dûsseldorfer Schauspielhaus 1905-1980,
Econ,Dûsseldorf,1980,124 pp.,DM .48.
6 Eddy Bonte,HetCirkusvan VuileM ongende ViezeGasten,Kritak,Leuven,
1981,96 pp.,BF.250.
7 M arcelVan Spaandonck e.a.,DerdeLustrumboekNederlandsToneelteGent
1975-1980,N.T.G.,Gent,1981,331pp.
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zelschap-m ét-schouwburguitbating be- keuri
gbijalleverbalismedatsociologipalen,en een speculatiefessartjedat sche vanzelfsprekendheden alsnog omzowel laatdunkend als typologlsch de standiguiteenzetvooreen niet-deskundefinieerbaarheidvandetheatercriticus dig lezer.M aar m .b.t.hettheater zelf
op hetoog heeft.
wordtenkelachterhaald datde responOngetwijfeld verdientde sociologische denten 'hoogstaand theater'verlangen.
enquête.waarvan de vollediee verslag- W atdatis,watzedaaronderverstaan,
tekstook apartisverschenen8,devolle tot welke beleidspolitieke en kunstaandacht. Dit rapport zet een nogal pragmatischeconsequentiesditdientte
hoge borst op als het zichzelf een leiden,wordtniettotvraag verheven.
'handleidingvoordeschouwburgdirec- Hetgaatom demogeli
jkheid de puties'acht,maar erzitnatuurlijk meer bliekswerving te intensiveren,nietom
waarheid in dan liefkan zijn.W anthet hettheatergehalteoptevoeren.Indeze

is een uitjesproken, ongenuanceerde taakstelling isde enquêteduidelijk en

bedrijfssoclologische enquête waarbij oprecht,maarhetblijftwellichttoch

inderdaad wel<de relatie tussen een re- de vraag ofde inhoud van de taakstelertoiregezelschap en de maatschappe- ling zo principieelm ochtworden ver-

lljkeomgeving waarbinnen hetfunctio- waarloosd.Theater is blijkbaar vanneert'uitgezochtwordt,m aar waarop

zelfsprekend demoeitiwaard;destra-

merkwaardigewijzehetmarktprodukt tegie wilenkelinform atiebinnenhalen
theaterzelfafwezig blijft.Deschouw- om het aantalconsumenten zo hoog
burg wordtverkocht,niethettheater. mogeli
jkoptevoeren.HetiseenaanNatuurlijk zijn de resultaten van die iuiting van de zin en de functie van
aard datdaaruitvoorde directie (van theater,enhetiseenookbedrijfstechdeschouwburg,nauwelijksvan hetge- nische verwaarlozing van de bestaans-

zelschap,dieeeuwigeam bivalentievan verantwoording van een gezelschap.
de theaterstructuurin Vlaanderen,na- Theaterkan nooitgereduceerd worden
delig voor het kunstgehalte) directie- tot het tellen van koppen.

ven,beleidslijnenkunnenvolgen,voornamelijk op hetvlak van debezoeksprom otie. H et verslag is zondermeer

C.Tindem ans

8 N.L G.-Enquête.Hetsociologi
sch onderzoek naarmotieven en weerstanden

rond theaterbezoek,N.T.G.,Gent(1981),144pp.
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B oekbespreking

Filosofie

verbazing verdwijntwanneermen ziethoe
Köchlerbeidetermenaanvankelijkgeheelin

ontologische richting definieert. Skepsis

duidtdanvooraloydeuiteindeli
jkeonkenbaarheidvanhet'zljn',alsgrondbegripvan
hetdenken,en maatschappijkritiek op de
noodzaakdeblikvri
jtemakenvanallecul-

R.Bakker,Wqsgerigeantropologievan de turele en historische vooringenomenheid,
twinti
gsteew w,Van Gorcum,Assen,1981,
teneindedit'zijn'desondankszo dichtmo119pp.,f 19,0.
gelijktebenaderen,te'bedenken',indeterIn een zeerbeknoptoverzichtvan de twintigste-eeuNvsefilosofischeantropologiemoet

men van Heidegger.
Toch is hetboek nietzo teleurstellend a1s

natuurlijk veelterzijdeblijven.Toch heeft zichaanvankelijklaataanzien,wantin een
dezeinleiding hnnrverdienste.mHe doorde latere reiexie krijgt het maatschappelijk
wijze waarop enkele half-vergeten,maar denken vanHeideggertoch ruimeaandacht.
ootste struikelblok vormt hierbijuiterdesondanksinteressante(enmogelijkerwijze Gr
ard Heideggers kortstondige enthousiasvoorrevivalinaanmerkingkomende)figu- a
ren alsGabriëlM arcelen EmmanuelMou- me voor hetnationaal-socialismein hetbeniertersprakekomen.Verdergaathetboek gin van dejaren dertig.VolgensKöchler
deze 'activistische'dwaling zelfséén
vooralinoyde,meteenwatonjelukkige vvoarnmt
debelangrijksteimpulsenvoordelatere
term,als 'blologische'antropologle aangewending'van Heidegger,waarmee het acduidestrominj(Scheler,Gehlen,Plessner), '
hetexistentiallsme(waaronderookHeideg- centvan zijn filosofiegeheelza1komente

!
erwordtgerekend),marxismeenstructura- liggen op de 'gelatenheid', het 'gehoorllsme.M en mistenigszinsdetoch nietonbe- geven'aan hetzijn.

langrijke hermeneutische filosofie,ook al Men kan zich afvragen ofHeideggersweerkomtRicoeurin hetnawoord welterspra- loosheidvoordefascisi
tischeverleidinqinke,maar dan toch vooralin hetlichtvan derdaadtewi
jtenisaaneentesterk'actlviseentoekomstige'dialoog'tussen deverschil- me'(hetvoluntarismevandewiltotzelfvervulling, tot authenticiteit, vooral in Sein
lende richtingen.
Voor een eerste kennismaking metheton- und Zeit)ofdatdezeveeleermoetworden
derwerp desondanksgeen slechte inleiding. toegeschreven aan een te sterke abstractie
GerGroot vande socialewerkelijkheid,waardoorhet

existentie-denkenopwillekeurigwelkewijze
kon wordeningevuld.Beidemogeli
jkheden
worden doorKöchlergenoemd,hoewelhij
HansKöchler,Skepsl
bundGesellschaftskri- eenvoorkeurlijkttevertonenvoordeeerste
tik im Denken M artin Heideggers, Verlag
Anton Hain,M eisenheim am Glan. 1978,
157 pp.,D.M .45.

verklaring.ZijninstemminjmetHeideggers
latere,'ongeënlageerde'hlosofie,die niet
alleen het terreln zuivert voor een verantwoord buiten-filosofischengagement,maar,

Skepsisenmaatschappijkritiek,zijndatniet alsblijvend-afstandeli
jke renexie,ook als
watmerkwaardige onderwerpen om in ver- demeestwaardevolle(zelfsdemeest'kritiband te brengen met een zo weinig geën- sche')wordtgekenschetst,ligtin hetvergageerd denker als Martin Heidegger? De

lengde daarvan. Nogmaals: een zeer be-
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twistbaarstandpunt!maarhetboek heeftin taaleen pseudosacrale entiteitin een myieder gevalde verdlenste het dilemma op- thisch tegen elkaaroptornende M ensheid?
A.Poncelet
nieuw,en opstimulerendewijze,tersprake
tehebben gebracht,aan dehand van deop
dit punt wellicht meest omstreden denker

vandezetijd.

llem vanReijen,Filosofiealskritiek,InGerGroot Wi
leiding in de kriti
sche theorie, Samsom,

D.F. Scheltens, Mens en mensenrechten,

Alphen aan den Rijn/Brussel, 1981,3%
PP.,f39,50.

Samsom, Alphen aan den Ri
jn/Brussel, Na de aleerder in hetNederlandsversche1981,147pp.,f28,75.
nen en nu reeds klassieke geschiedenis van
deFrankfurterSchulevan Martin Jay (De
Ditrechtsfilosofisch handboek wilde mensenrechten in een ethisch mensbeeld funderen.In de twee historisch bekende Verkla-

ringenvandeRechtenvandeMens(1789en
1948)wordtdezogenaamdeinherentewaardigheidvandemenseerderstilzwijgendver-

ondersteld dan filosofisch gegrondvest.
Daaruit is dan een uiteenlopende,meestal
antagonistischeinterpretatievan demensenrechten gevolgd.De meerindividualistische

interpretatievan hetWesten lijktsomste-

dialektische verbeelding, Ambo, Baarn,

1977)isditdetweedegroteinleidingin de
kritische theorie in het Nederlands taalgebied.Deze onderscheidtzich vooralvan de
eerstgenoemdedoorhaargroterbereik :ook

deleden vande'tweedegeneratie'(Habermas,Negt,Offe,Schmidt,Wellmer)komen
min ofmeeruitgebreid aan bod.Denadruk

blijftechterookhierliggenopdegrotefiguren van de eerste generatie:Horkheimer,

Adorno,Marcuse,Benjamin.Deuiteenzet-

veelop hetegoïstisch eigenbelan!vanhet ting iseerder thematisch dan historisch zoindividutezijnaangelegd.Desoclalistische

hermeneutiek in het Oosten daarentegen
maakt niet zelden de indruk dat de mens
louter als het collectivistisch 'Gattungswesen' opgevat wordt. De auteur probeert
hierin klaarheid tebrengen en bevraagtop

alsbijJay.Hetboek isin datopzichtinstructiefen vooralook voorstudiedoelein-

dengoedbruikbaardankzijdeuitgebreide

bio-en bibliografieën aan heteindevan ie-

derhoofdstuk.HelaaslijdtvanReijennogalaan deberuchte 'academische ziekte':de

oordeelkundige wijze de hele historische tekst is vaak zo droog en stilistisch slecht

ontwikkeling van Locke, Beccaria, Rousseau en KanttotH egel,M arx,Haberm asen
Rawls. Vooral de intrinsieke verhouding

van politieke vrijheid en eigendomsrecht
krijgtzijnvolleaandacht.Hetprejuridische
rechtvan de mens,zo meenthij,ligthierin
datelkemenstotzijnrechtmoetkomen.En

geschreven datlezing ervan regelmatig ontaardtin een worsteling tegen deverveling.
GerGroot

datisnietzo maarhetabstractegdsoleerde

menselijkindividudochdeconcrete,politie- Godsdienst
ke,socialeen economischemensin gemeen-

schap.Het is m-a-w.de vrije menselijke
persooningemeenschap.Opdezevri
jheidis
tenslotte de inherente waardigheid van de

mens en bi
jgevolg ook zi
jn recht gefun- T.Baarda(red.),Segmenten,studiesop het
deerd.
S.meentverderdatditheilige mensenrecht
maarliefstprofaan moetgehouden worden
en dusnietgodsdienstig,noch confessioneel
noch theocratisch gebonden.Terechtwordt

gebied vandetheologie:Deel11(Exeqetica),Boekhandelvan de VrijeUniverslteit,
Amsterdam,1981,141pp.

MetdereeksSegmenten willen de verschil-

doorhem benadruktdatjodsdienstbijuit- lendevakgroepenvan deVrijeUniversiteit
stek hetgebied van devrilheid is.M oetdan
daaruit ook niet volgen dat authentieke

te Amsterdam aan een groter publiek laten

menselijke vrijheid alleen maar van echte

dingen theologiewordtbeoefend.Hetthans
verschenen tweede deelisverzorgd doorde

gods-dienst leven kan? W ordt anders de

zienopwelkewijzetn)erbinnen haargele-

''inherente''menselijkewaardigheidnietfa- vakgroep bijbelwetenschappen.In hetop-
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stel'W atheetvertellen'neemtE.Talstrade

handschoenopdiehijzichalsexegeetdoor
H.M .Kuitertin diens boek Watheetgeloven ziet toegeworpen.Na een aantal zeer
trefzeker geformuleerde kritische kanttekeningen aan hetadresvan KuitertgaatTal-

stranaderin op de vele pogingen die zijn

ondernomen om Genesis22in een adequate

structuurvastteleggen.Hi
jvindtgeenen-

NOORDSTARFO NDS
VA.M.

kele bestaande oplossing toereikend en
komtdan zelfmeteen nieuw voorstelwaar-

in de werkwoorden 'nemen-jaan-offeren'
(vers2)alsstructurerend beglnselvoorde

gehele vertelling moeten gaan fungeren.
Hoewelhetzondermeereen goedevondstis
'klopt'hetlangnietop allefronten;hetkan

Steunt vooe urend
hetVlaam se KuRuurleven

mi
jnsinzienshoogstensfungerenalsschema

metvariaties.Om tedemonstreren datexe-

gesenietopzichzelfstaat,maarweldegelijk

een functiekan vervullen naarde achterban
toe,gaatTalstra in een derdeen laatsteparagraaf na of en hoe de structuurvan het
verhaalin Genesis22 wordtgebruiktin di-

versekinderbijbels.

S.J.Noorda keertzich in zijn artikelover
Lukas 7:29-35 tegen een uitleg waarin de

geschiedenisvandetekstbelangrijkerisgeworden dandetekstzelf.Degelijkenisvan

U kunt
hleraan meehelpen
d* r u
te Iaten verzekeren

bIjde

dekinderenophetmarktyleinweethi
jop

Vlaamee

Lukas'evangelie meer doorzichtig wordt.

verzekerlngemaatx happlj

uiterstovertuigendewijzelneennieuw licht
teplaatsen,waarbijtevenshetgeheelvan

DebijdrageoverMarcus6:1-6vandezelfde schri
jververgttamelijk veelinspanning
van de lezer,m etnam e om datdoor nogal

watexegetendeincoherentiets)indezepassageworden weggemoffeld onderdeparal-

lelverhalen.Noorda pleiterjuistvoorom
dieincoherentiets)vandetekstrechttedoen
doorzenamelijk te bestuderenbinnen het
wijdereperspectiefvan hetgeheleMarcusevangelie.
Het artikelwaarmee N.A. Schuman deze

bundelbesluithandeltoverJesaja 28:23-

D e N oordstar
en Boerhaave

29,eenpassagedieindeNBG-vertaling het

opschriftheeftmeejekregen:'DesHeren

werkiswijs',maarlndeKBSBijbelisgetooid methetkopje:'Dewi
jsheid van de
boer'.De auteurlaatzien hoe een overstelpendehoeveelheid literatuuroverdezekorte
passageonsin feitealoudtvan een 'onbevangen'lezing.De voornaamsteproblemen
komtmen als lezerveelbeterop hetspoor
metbehulp van grammatica,woordenboek

enconcordanceenerzijdseneen aantalbi
jbelvertalingenanderzi
jds.Deconclusiesdie
Schuman trekt ga ik hiernietverklappen;

GrootBrl/annl:laan 121,
*e e Gent

Tel.(e91)2575 15
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daarvoorbeveelikhetartikelzélfaan.Jam- debladzijden diehandelen overhetNieuwmer echterdatde lay-outvan deze laatste testamentisch getuigenis terzake leven en

bijdragezoslechtis;deinhoudervan staat dood (enmetnamedeBrievenvan Paulus)
daarmeegelukkig in schrilcontrast.
zijnbijzonderbehartenswaardig.Eénvraag
Samenvattend zou ik willen zeggen: wie blijftmijechterin ditdeelbezighouden:
eenstewetenwilkomenopwelkewijzeexe- waarom de auteur zo weinig aandacht
geten heden ten dagetewerk gaan,magdit
'Segment'nietongelezen laten.

schenktaandejaasvertellingenvandevier
evangelisten.Mllnsinziensbevattenook dé-

PancBeentjes ze verhalen een paradigmatisch karakter
metbetrekking totdevragen overleven en

dood.Ikben mijeranderzijdsvan bewust
A.R.van de W alle,Tothetaanbreken van
dedageraad.Gevechtop Ieven endood,Altiora,Averbode,1981,317 pp.,BF.495.

datalleen deze vierevangelieverhalen weer
een uitvoering hoofdstuk zouden vereisen.

W atdebekendetheoloogA.R.van deW al-

stellingen (vagevuur!hel)en op deuitspra-

leinditlijvigcahieraandeordesteltiseen

soortstandvan M ken op theologischgebied
over de 'eschatologie'!d-w.z.de leer over

In hetderdedeel(pp.187-280)gaatpater
Van deW allemoedig in op bestaandevoor-

ken van hetkerkeli
lk leergezal.Hijtoont
daarinopnietmisteverstanewl
jzeaanhoe
dergelijke uitspraken en belevingen steeds

deuitersten,overdeulteindelijkeendefini- geïnterpreteerd en begrepen dienen te wortievetoekomsten bestemming van mensen den naarhun eigenlijke bedoeling,m-a-w.
binnen decontextvan hun ontstaantstijd).
wereld.
Toenhijvoorditcahiereentitelmoestvast- Ditderdedeelvraagtietsmeervandelezer,
mdatdeauteurhiervoordemoeilijketaak
stellen,heefthijhetverhaalvan Jakobsge- o
s
t
tom alletotnutoebeschrevengegevens
vechtmetdeengel(Genesis32:23-33)voor uiataSc
hriften traditie naaronsmoderne1eogen gehad: Jakob vechtin de duisternis
metGod.Hijzieten (hlerkentHem niet, vensgevoeltoete 'vertalen'.Hijisdaarin
ondermeergeslaagd.Juistindézebladzijmaarhijvermoedtmetwiehijworstelten z
en heb ik veelgevonden datik van grote
hijvraagtom zijnzejen.Godzelflaatzich dwa
arde acht.Zo voelik mijbi
jvoorbeeld
nietzien.Hijverdwi
lntvöörhetaanbreken
zééraangesproken doordegedachte van de
auteurdatde hemeleen persoon is:'DeheniemenvanGod,wétenwijniet Wijheb- mel is geen arsenaal, geen opslagplaats,
een rustplaats. De hemel is de eeuwigben nu alleen zijn zegen,maar wij hopen g
Hem ooit zelf te zien van aangezicht tot lévendeG od die zich nu definitiefaan ménaangezicht,wanneerdezon opgaat.Onder- sengeeft...Godisnietloutertoekomst.Hij
tussen blijftheteen worstelen om inzicht' heeftzichzelfreedsgeschonken alsgave,de-

vandedageraad.W ieGod is,wathemelbetekent,wateeuwigleven is,alszovelesyno-

finitiefenonherroepelijkinJezusvanNaza(p.45).
eth ...'(pp.247-248).Hier bevinden we
IngewonetaalbeschrijftpaterVandeWal- r
le de gegevens uit Schriften traditie.Van onsin gezelschap van gerenommeerdetheoeminentbelang zijn de bladzijden die hij logen a1sKarlBarth ('Opstandingderdoden
wijdtaandeboodschapvan hetOudeTes- iseenomschrijvingvanhetwoordGod')en
tamentbetreffendeeen leven na dedood en KarlRahner('Hemel!vagevuurenhelzijn
een hiernamaals(pp.52-123).Op erudiete geen plaatsen.Hetzljn drie diverse benanjenvoorGod').
én pastoralewijzeweetdeauteuronsuitte mi
leggen hoeschaarsdegegevenszijn diehet Hetlsdegrote verdienstevan A.R.van de
lledathijdeingewikkeldetaalen moeiO.T.oqditgebiedbevat.Telkensweerlegt Wa
deschrllverbi
jteksten,dieopheteerstege- zame gedachtenconstructies van geleerde
zichtoverleven nadedood en hiernamaals
handelen,uithoeerveelteweinig wordtgekeken naarheteigen literaire genre van de

theolojenvooriederegewonechristentoegankell
jkheeftwillenmaken.Dathijhetin
dezetijd heeftaangedurfd onaeenboek te
schrijven overditzo moeilijke onderwerp

geciteerdetekstten).Pasin detweedeeeuw getuigt niet alleen van moed en doorzetvöörChr.(detijdvanhetboekDaniëlende tingsvermogen,maarzeker ook van pastoboekenderM akkabeeën)begintereenverebekommernis.Hijmaaktduidelijk op
langen te ontstaan naareen ândere,name- ral
lkeenverrassendnieuwewijzewijdieoulijkleefbaretoekomst;deyolitiekeengods- we
dienstige onderdrukking msthaartol!Ook de,maaressentiëlebegrippen (leven-dood-
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hemel) tegemoet kunnen blijven treden. uitgebroken,vaak een aanzienlijk deelvan
Huldeookvoordeuitgebreideliteratuurop- de (vrouwelijke)bevolking uiteindelijk op
gavendieaaniederdeelvoorafgaan.Metde debrandstapelterechtkwam (medeveroorregisters en de technische noten voorwaar zaaktdoorhetalom toegepaste'pijnlijkverhoor',waardooropgepakte'heksen'werden
iedereen gelezen moét hebben.Een Juweel gedwongensteedsweernieuwe 'medeplichtivan een boek !
gen'aan tewijzen)lijkthetgeloofin de
PancBeentjes alomtegenwoordige macht van het kwaad
alleen nog maartehebben versterkt.

een kostbaar naslagwerk, dat eijenli
jk

Baschwitzheeftzich,zoalshijinzijnvoorwoord meedeelt,strikttotdehistorischefei-

tenbeperkt.Hetboekbestaatvoornamelijk
Sociologie

uit steedsmaar weernieuwe verslagen van
massale heksenprocessen,en uit weergaven

van geschriften véören,naarmate de tijd
Kurt Baschwitz,Heksen en heksenprocessen,Degeschiedenis van een massawaan en

vorderde,ook steedsmeertégen de heksenvervolging.Een dergeli
jkeaanpakheefteen
aantalnadelen.Om tebeginnen vervaltmen
daarmee alsnelin herhalingen van steeds

weerdezelfdeofbi
jnadezelfdegebeurtenisz@ bestr#ding,vert.:ThérèseCornips,Ar- sen :het ene proces verschilt nu eenmaal
beiderspers, Amsterdam , 1981, 488 pp., nietwezenli
jkvanhetandere.Enbovendien
doetBaschwitz,op een aantal,nogalsimpef 49,50/BF.780.
le en sterk psychol
ogiserendeverklaringen

Heksenjachten behoren,naar ons gevoel, na,nietwerkelllkeenpogingde(geestelijke,
tygischtotdemiddeleeuwen.Hetmythisch culturele,economisch-sociale)oorzakenvan
bllgeloof,demassaleverdwazingen deduis- deheksenwaan aantewijzen.Juistop dit

unt,waareendergelijkestudiehetmeest
terewreedheiddiehetbelripogroeptbeho- g
ren niettotdemodernetljd.Slndsderede, lnteressantzou worden,stelt hetboek dus
in de Renaissance,definitief is doorgebro-

ken,latenwijonsnietmeeropeendergelijkewijzebegoochelen.
Datmenen wij.en daarom verdringen wi
j
deheksenmanie,dieEuropahonderdenjaren lang geteisterd heeft,naareen donker
verleden.

teleur.Wantheksenjachten,inmataforische
en,zoals Baschwitz ook laat zien,zelfs in

letterlijkezin,vinden no!altijd plaats.Te
weten waarop een dergelilkemassale waanzin berust, uit welke diepe behoeften en

drijfverenzijvoortkomt,isvanhethoogste

belang,wilmen deze effectief kunnen be-

Daterhierletterlijkvanverdringing,teruj- strijden envoorkomen.ZoverisBaschwitz
dringing,sprakeis.toontKurtBaschwitzln

nietgekomen;wé1heefthijdaarvoorhet
ditboek op overtuigendewijzeaan.Want, basismateriaalaangedragen :een diken,onin tegenstellingtotwatwijgeneigd zijn te me
dannks
sela
ij
lk
les,
ve
hroo
bll
js
nd
ting
inf
.ormatiefdossiervan

menen,vormendeheksenvervoljingenhelemaalgeen middeleeuws verschi
lnsel, maar

Ger Groot

zijn zijtypisch een zaak van de moderne
tijd.Vanafdevijftiendetotverindeachttiende eeuw werden, met name in NoordEuropa en laterook in Noord-Amerika,vele tienduizenden mannen,maar voorname-

lijkvrouwen alsheksaangeklaagd envri
jwelzonderuitzondering levend verbrand.

H.P.M.Goddijn (red.),Max Weber.Z#a

leven, werk en betekenis, Ambo, Baarn,

1980,344pp.,f 41,50.
M ax W eberis vooralbekend alsgrondleg-

KurtBaschwitzlaatin zijn boek duideli
jk gervan desociologie.maardaarnaastheeft
zien hoedeheksenwaan eeuwenlang kunst- hi
jookeenenormeinvloed uitgeoefendop
matig werd gevoed,in geschriften en prediking,door de kerken en de machthebbers,
enhoehetgeloofin heksen zichzelfinstand
hield metde redenering:erworden heksen
verbrand en dus moeten er heksen bestaan.
Dat op een plaats waar deze hysterie was

het debat rond de status en methodologie

van dewetenschap,waarin hijo.a.hetbegrip'waardevrijheid'introduceerde.Desondanksishijvoorveelmenseneentameli
jk
onbekendefiguurgebleven,wiensnaam wel
op iederslippen lag maarwiensgeschriften
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zelden of nooit gelezen werden. Dat lag

werkte voorbeelden aangeeft welke voor-

overigensook gedeeltelijk aan Weberzelf, treffelijke kwaliteiten Gezelle als vertaler
dieinzijnwerkeen hoogstontoegankelijke bezat,een MartinusNijhoff-prijsavantla
stijlhanteerde en voor zi
jn lezers weinig lettremeerdanwaardij.
consideratie had.
InzijnsitueringvanTùdkransgaatJosVan
Deze bundelisgeschreven om W ebers gedachtengoed nu ook ondereen watbreder
publiek de bekendheid tegeven die hetver-

dient.Overhetalgemeen zijn deauteursin

Dyck,eveneenslid van hetGezellelenootschap,naderin op deelementen 'tljd'en
'krans', d.i. op het vergankelijkheidsbewustzijn datvanaf 1880 sterker wordtbij

dezeopzetloedgeslaagd,alleestuiteraard Gezelle en op de structuur van de bundel:

nogsteedsnletelkebi
jdrageevenvlot.Inde een kransvan gedichten waarin natuur,huiselijken kerkelijk-liturgisch levenverweven
goed en redeli
jk omvattend beeld naarvo- zijn om in deEeuwkransuittemonden in
ren van W eber als socioloog en methodo- debezinningophetmysterievanti
jd,leven,
loogenalsinleidinginzijndenkenmaghet dood,hiernamaals,God en eeuwigheid.Zoboek dan ook zeker geslaagd heten.Voor alsindevorigedelen zijn detoelichtingen
twaalfopgenomenartikelen komtechtereen

wiezich nalezen nogverderwi1oriënterenis

en verklaringenvan J.Boetssober,accuraat

eenuitqebreideprimaireen secundairebi- enadequaat;zijreducereninzeerhogemabliografle toegevoegd.

GerGroot

te deeventuele drempelvreesvan de moderne lezervoor Gezellespoëzie.

DatWesterlinckspublikatievan zi
jn derde
studieoverGezelle(naDeinnerlqkewereld
van Guido Gezelle (1977)en de Taalkunst
vanGuidoGezelle(1980))samenvaltmetde
Literatuur

uitgave van Gezelles Verzameld Dichtwerk
kan men een gelukkigtoevalnoemen.In De
oude taaltovenaar Guido Gezelle worden

Tqdkrans,Rqmsnoeren depostumeLaatste Verzen stilistisch geanalyseerd,thematisch geïnterpreteerd enin een bredecultureGuido Gezelle,Verzameld Dichtwerk.Deel

le en filosofische contextjeduid.Hoewel

3. Thesong of Hiawatha. Tndkrans,De Gezellezelfzich helemaalnletbekommerde

Nederlandsche Boekhandel, Antwer- om deautonomievan delyrischegenres,bapen/Amsterdam,1981,592 pp.,BF.1.1* . kent W esterlinck zeer scherp de genres en
subgenresin de genoem de bundelsaf.M et
Albert W esterlinck,De oude taaltovenaar dehelderebeschri
jvinjvanGezellespoëtica
Guido Gezelle, Orion, Beveren/Gottmer, en van de evolutie b1J.de ouder wordende
dichternaareen maniëristische en somsreNijmegen,1981,162 pp.

torisch overladen stijlkan dehedendaagse

Het derde deel van Gezelles Verzameld lezer alleen maar gediend zijn.Weltreft
Dichtwerk, dat onder de redactie van J. men een aantalminderkritische beweringen
Boetsuitgegeven wordt,bevatde vertaling aan,dieméérzeggen overW esterlincksbedoorGezellevanThesongofHiawathavan wondering voor Gezellesoeuvre,dan over
H.W .Longfellow (1807-1882)en Gezelles de evaluatieervan dooreen moderne lezer.
isdeesthetischewoordkunsten de ververzenuitdeperiode 1871-1893,lebundeld Zo
in Tvdkrans.In een inleiding dIe aange- bolatrievan Gezelle mooi omdatzevan
naam om lezen isschetstJ.Persyn,zelflid Gezel
leis(p.104)en iszijnwijdlopijheid
van het Gezellegenootschap, Longfellows nietbezwaarli
jk'wantdemeesteretorlsche
oeuvre in de brede contextvan de invloed dichtersvervalleninwijdlopigheid'(p.107).
doordeAmerikaansedichtersuitde vorige Niettemin is W esterlincksstudie aan te beeeuw uitgeoefend op hun Europese colle- velen a1sgidsbijdelectuurvan hetoeuvre
ga's.Behalve aan de pogingen van andere van onze markantste dichter uit de vorige
vertalers,van wieHugo Verriestde belang- eeuW .
J.Gerits
rijkste genoemd kan worden,besteedt J.

Persyn ookaandachtaande(aanvankelijk

koele)receytievanGezellesHiawathavertaling,terwillhijmetenkeleconcreetuitge-
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JefGeeraerts.Verhalen,ElsevierM anteau,
Antwerpen/Amsterdam,1981,222 pp.,BF.
395.

schakeerd,dramatischenbarokprozaenhij
is een bekwaam vakman die weethoe een
roman in elkaargezetmoetworden.Van de

lezereisthijwe1voldoendevolharding om
Twintig jaargeleden publiceerde JefGee- zich door de nooit anatende woordenraertsin De Vlaamse Gidshetverhaal'De stroom te worstelen.lk vermoed ook dat
jNedertaaie'overeen blankeopbuffeljachtinhet eenCarelPeeters,criticusvan Vrl
voormaligeKongo.Hetthemavan dejacht land diein hetdecembernummer'81vanDe
zalgeregeldinzijnverhalen en romanste- VlaamseGidseen aantalnegatievebeschourugkerenenzijnlaatsteromanheetookJa- wingenaandeVlaamsestillegeneratiewijdgen.Behalve de verhalen uitde verzamel- de,dezeronaanza1rekenen bijdeboeken
bundeb De troglodieten en Indian Summer

dieojvallen 'doordatzezobuitengewoon

schreef tussen Gangreen 2 en Gangreen 3.
In veleverhalen gaathetom watdeauteur

kloven literaire thema's'.Nietonterecht.
J.Gerits

zijnnog4tekstenopgenomendieGeeraerts literalrzijn en zwangergaanvan alleafgeeen 'inwijding'noemtin hetarcanum van
Eros,ThanatosendevoortschrijdendeTi
jd.

DesomsbaldadijestijlvanGeeraertssluit Christiaan Germonpré,Analytische Bibliodetederheid nooltuit.Alschroniqueurvan
het Belgische koloniale verleden en a1s

grafie Kreatieh jaaqang 1 tot 10 (1966197% Kreatief.jrg.15,speciaalnummer,

schrijver van een neovitalistisch proza is 72 pp.,BF.2œ .
Geeraerts ongetwijfeld een van de groten
vanzi
jngeneratie.
J.Gerits

Joris Denoo (samenst-), Jeugdliteratuur,
Yang 99,april1981,11pp-,BF.140.

Luc Vancampenhout, De erfprins, Stan- Joris Deroo fe.d.),Kunst in Vlaanderen
daard,Antwerpen/Agathon,Bussum,1981,

273pp.BF.450,f 30.

Inzijntweederoman confronteertdebijna
35-jarige auteur zijn hoofdpersonage,een
succesrijkeantiquairopvakantiein Spanje,
metzijnalterego(=deerfprins)enmetzijn
complexen en angsten die o.a. te maken

1945-1980,Yang 1* /101 september 1981,
139 pp,BF.140.

Kreatief datzich een driemaandelijksliterair en kunstkritisch tijdschriftnoemt,en
Yang,tijdschriftvoorIiteratuurenkommunikatie,bestaan beide ongeveer even lang,

resp.15en 17jaar.Indieperiodehebbenze

hebbenmetjeujdtrauma's(hetverongeluk- beideopeenonvervangbareenduidelijkgekenvanzijnvrlendPeter),schuldgevoelens profileerde wijze bijjedragen tot de ver(om dezelfmoordvaneenvrouw,Anna,die spreiding van en hetlnzichtin zeer diverse
hijwellichthadkunnen verhinderen),onze- literaireenculturelefenomenen en strominkerheidoverhet1otvanzijngeliefdevrouw gen.
Virginia dieeen zware operatie heeftdoor- Naaraanleiding van het ls-jarig bestaan
staan.Aanleidinjvandiebijna3* p?.lan- vanKreatief heeftdebibliothecarisvan de
ge introspectie ls hetzien drijven ln het Stedelijke Openbare Bibliotheek Kortri
jk
zwembad van zijn gehuurdevilla van twee een analytischebibliolrafieopgesteld van
aan myxomatose gestorven koni
jnen.De allebijdragen in hettljdschriftverschenen
confrontatie metzichzelf krijgthaarvolle van 1966 tot 1976.Behalve het bibliogra-

scherpte door de onverwachte komst van fisch gedeelte,chronologisch en volgensruBen,een zwakke figuur,aan wiens ouders brieken ingedeeld,bevathetwerk een alfadehoofdpersoonzijn fortuinvooreen stuk betisch auteursregister,een register op de
te danken heeft dank zij een geslaagde behandelde persoonsnamen en onderwertransactie.InBenzietKurdderivaalenhij pen,en een portrettenregister.Men kan a1vreestdathi
jeensjlijtzwam zalwordentus- leen maar hopen dat het vervolg van deze

senhem en Virginla.Na250 pp.blijkthij bibliografiegeen vijfjaaropzichzallaten
zich vergistte hebben.De erfprins is een wachten.
dooren door literairboek.De auteur zelf Nummer 99 van Yang plaatst de jeugdno
emtzijn werk graag 'qmbolisch realis- schrijverGastonvanCampcentraal,diede
m e'. Vancampenhoutschrl
jft een ri
jk ge- Yang Pri
js 1980 mocht ontvangen.Eric
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Hulsensmaakteen uiteraard kritische ana- tochpastijdensofnadeoorlogzijnbegin-

lysevanhetjeugdboek'BrievenvoorBarba- nen publiceren.Hij geeft duidelijk maar
ra'vanGastonvanCam? entoetstdiever- nietaprioristisch ofrancuneusaan wiezijn
volgens aan enkele reacties van volwassen voorkeurhebben.Vlakkere bijdragen weénjeugdigelezersvan hetboek.Erwordt genshunteencycloyedischopsommendkaeen fragmentuiteenjeugdboekvanG.van rakterzijnhetoverzlchtvanR.VandePer-

Campjepubliceerd,maardaarvan mogen re overdepoëzie,E.Penning over hettowe de tltelnoch de uitgever weten.Acade-

neelleven en 0. Scheire over de schilder-

mischdegelijkishetantwoordvanR.Ghes- kunst.Uithetinterview van M .Van Mulquiereop devraagofdejeugdliteratuurvol- 1em metFreek Neirynck.artistiek leidervan

wassenwordt.Onderdejevat
tetitel'Benje hetpoppentheaterTaptoeuitGent,onthounooitbang?Ikbedoel,Jebenteenmeisje' den we vooralde kreet:geefons een popgeeftPietBelseen synopsisvan zijn eind- pentheaterdecreet.HetoverzichtdoorC.De
werk overderoltrainendevorming vanacht Vriese van de ontwikkeling op het gebied
NederlandseenVlaamsejeugdboekenbijde van decommunicatiemedia in Vlaanderen is
jongelezer.Eenergdikhoutsnijdendebij- geschrevenvanuiteen engethologischbiolodrage isdievan Dirk de Geestoverpoëzie gisch gezichtspunt. Linguïstische termen

(onderricht)enjeugd waarbijdeauteurtot (b.v.desjntactischeensemantischeveranderingen ln dekerk en hetonderwijs)blij-

deconclusiekomtdatzevoorlopighelemaal
geen uitstaans met elkaar hebben. Freek
Neirynckschrijftoverdepoppentheaterdramaturgie als een dynamische en visuele

ven in de sociologische contextongedefinieerd en dusvaag.

Voorde prijs van een bioscoopticketbevorm vanjeugdliteratuur.Uitdevermelding zorgtYang 1* /101delezereen mini-kunstvan debelangrijkstebijdragen in ditnum- encyclopediedielangerdan een paaruurinmervanYangoverjeugdliteratuurmagmen tellectueleen artistieke voldoening geeft.
terechtaseiden datditthemanummer aanbevolen wordtaan allen die meer gdnformeerd willen worden over de combinatie
van jeugd en literatuur.Nummer 100/101

J.Gerits

zicht van de kunst in Vlaanderen na de
TweedeW ereldoorlog.Hetleeuwedeelgaat

JotieT'Hooft,Verzameldegedichten,Elsevier M anteau, Antwerpen/Amsterdam
1981,343 pp.BF.695.

van Yang isvollediggewijd aan Cen Over-

naardeliteratuurinruimezin (poëzie,proza,kritiek,toneel,poppentheater)terwi
jl Luk DeVos(red.),JotieT'
Hooft:eenwiffilm-en beeldendekunstontbreken.Gezien boek, RestantUitgaven,Antwerpen,1981,
debijdragen beperktmoestenblijven,heb- 128pp.
ben deauteursmoeten selecteren.Zo heeft
H.Boussetin een zeerheldergesteld essay
zich beperkttotéén trend in dehedendaagse

FilHantko,pseudoniem van Filip De Nys,
heeftuitde honderden nagelaten gedichten
prozaliteratuur: het schrijven aan een van Jotie T'Hoofteen selectiegemaaktop
'opus'inzijntweeverschijningsvormen,n1. grond van het'poëtische'van iedergedicht
als totaalproza en a1sabsoluut proza.Dat afzonderlijk.Watdit'poëtische'voor Fil

hijerookNoordnederlandseauteursbijbe- Hantko dan we1mag zijn wordt nergens
trektisnietbezwaarlijk hoewelnietcon- toegelicht, zodat de verantwoording had
form de titel: kunstin Vlaanderen.J.-M . kunnen volstaan metdemededelingdathij
Maesheeftzichbeperkttoteenbeschrijving autonoom,methetgezag hem doorde uitvandewijzewaarop deliterairekritiekbe- geververleend,beslistheeftwelkegedichten
drevenwerdindejaren'60en'70indeniet- in dit verzamelwerk inmochten en welke
officiële Vlaamse tijdschriften (o.a.Dia- niet.Enige chronologische overzichtelijkgram.Komma,Yang,Kreatief,Restant). heid in deopeenvolging vanbundelsencycli
H. Sabbe besteedt alleen aandacht aan
avant-gardistischecomponisten van Europe-

seallureophetjebiedvandeelektronische

componeertechnlek:L.DeMeester,H.Van
San,K.Goeyvaerts,L.Goethals,A.Laporte.P.Van Lishout bespreektalleen de romansvanaloverledenofoudereauteursdie

is niet nagestreefd,welwerd fout taalgebruik vandedichtergecorrigeerd zonderdat
aangegeven iswaarditgebeurde.Ook vari-

anten van gedichten en die blijken soms
belangri
jk-zijnnietopgenomenmetdeverontschuldigingdathetgeen zinheeft'om nu

reedsineendefinitieveuitgaveallemogelij-
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ke varianten te geven'.Hetbelang van de
varianten en debetwistbaarheid van Hant-

rock-rederijker van zijn generatie, zoals

ko'sselectiewordtduidelijka1smenhetwit-

J.Gerits

Hertmanshem getypeerd heeft.

boek leestdatLuk DeVosen de redacteu-

ren van Restantgemaakthebben alsblijk

van waardering voorhun 'verdomd intelli- Hans-lûrgenPfi
stner,StrateqienderIntergente en te bezeten vriend'die mederedac- pretation.Ein Beitrag zurLlteraturpsychoteurvan hettijdschriftisgeweest.In minde- Iogie,P.Lang,Frankfurt/Bern,1981,10
re mate voor decyclusSpiegel/Raam maar PP.,SFr.51.
heelsterk voor de cyclusin voorbereiding

I
krtTechnanhdieinRestantinhungeheel S.trachtinuitvoerigemaaraltijdbasissysteqepubliceerdZln,geldtdatHantko'sselec- matische begrippen duidelijk te maken
tlein de Verzameldegedichten onvoldoende
is.Hetwitboek van Restant bevatverder,
behalve een selectie van prozafragmenten
van Jotie T'Hooft,een aantalbeschouwen-

deartikelenoverzijn poëzie.H.Bremsbe-

nadertzevanuitde romantische thematiek.
H.Speliersnoemtzeeen retrogradeexperiment:nadegedichten in post-experimentele
trant in 'Sneeuwlandschap', evolueert
T'Hooft in -lunkieverdriet'en de 'Laatste
gedichten' naar het neo-traditionalisme,
maarbereiktin 'Poezebeest'een eigen synthesevan experimentele en traditionele sti-

waaruithet'verstaans'-procesvan hetlezen

preciesbestaaten op welkewijze die kennispsychologischevaktermen en fenomenen
dynamisch kunnen gemaaktworden methet
oog op hetinterpretatieprocesvan literaire

rodukten.Hijhoudtzichzelfzoveelmogelljkbuitenhetraam vandeeigenli
jkeinterpretatiemaarbeschri
jftensomtaccuraatde

diverseprocesmomenten op.Voordeliterai-

refijnyroeverzalhetallemaalwelwatmechanistlsch aandoen maarvoor de analyticuswordteenbetrouwbaarpadaanjewezen
dathetzo vaak mysterieuze verschlltussen

listischefiguren.Opjrondvandiedikwijls lezenenbegrijpen verken-en verklaarbaar
geslaagde synthese vlndt Speliers dan ook
dat 'Poezebeest' de sterkste bundelis van
T'Hooft.Stefaan Hertmanskomtechtertot

maaktzodatde vakdidactische waarde van
deze publikatie hoog dientaangeslagen.
C.Tindemans

preciesde tegenovergesteldeconclusie.Hij

geeftaandatdebeoordelin!vanT'Hooft
als dichter scheefgetrokken ls door de beklemtoningvandemytherondzijnpersoon
en dat 'Poezebeest' een poëtische misluk-

kingisjeworden omdatdedichterdaargebrokenlsonderdedrukvanzi
jnimago en
van zijn zelfgecreëerdedood-allegorie.De

lezermoeterook terdegerekening meehouden datde geciteerde artikelen alleen steunen op de bundels gepubliceerd vöör de
Verzamelde gedichten.

Reinhold Viehoff.Literaturkritik im Rund-

funk,Niemeyer,Tûbingen,1981,418 pp-,
DM .68.

Behalve het relatief-conjuncturele belang

datditempirische onderzoek van twee literairkritische uitzendingen van deW estdeut-

scherRundfunk-Köln (1971-73)metduidelijkeniveau-en bestemmingsdifferentiëring
vertegenwoordigtvoordeW estduitselitera-

Restantbevatverdernoginteressanteanall- tuursociologie en de dagpraktijk van het
sesvan afzonderlijke gedichten,een kritl- kritische ambacht,staatbuiten twi
jfeldat
schebesprekingvan deVPRO-film overJo-

tie T'Hooft en beschouwingen over zijn

qroza.TotslotjeeftL.DeVoseen40-ta1
tltels van zinnlge bijdragen over Jotie
T'Hooft.

De Verzameldegedichtenisduidelijkqeen
uitgavevanT'Hooftsvolledijedichterlljke
oeuvreop een nietloutersublectiefverantwoorde ofzelfsmaaraarzelend beginnende

wetenschappelijkewi
jze.Hetkan daarvoor

weleventueelals vertrekpuntdienen.Ter-

de manierwaarop S.methodisch ditonderzoek heeftopgezeten uitgewerkt.nagenoeg
perfectis.Deze studie,grotendeelsvoorgesteld als een minutieus en zelfverantwoordend rapportoverde logica van deprogressievefasesin hetontwerp en de uitvoering,
stelt de lezer systematisch de discussie,de
probleeminhoud, de storingsfactoren, de
evaluatie en de conclusiesterbeschikking;
het achterhalen en het onderzoekbaar ma-

kenvanwerkcategorieënalsdeluisterjroep,

wijlhetwitboek van Restantongetwijfeld deredactieverantwoordelijken,hetkrltische
deaanzetkanzijntotvele-aldannietaca- corpus, de kritische medewerkers vormen
demische -scriptiesoverJotie T'Hooft,de

op zich een imponerend positiekader.Nog
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boeienderwordthetalshi
jobjectiverenduit Yale UP,New Haven/London, 1981,240
de algemene literatuurkritiek evaluatieten-

PP.,f 12,30.

densen en - normen te voorschijn haalt Anthony J.Niesz,Dramaturgy in German
waarbijbeideprogramma'sinkruisverhoor Drama.From Gryphiusto Goethe.C.W integenover elkaar worden geplaatst,om te

ter,Heidelberg,1980,267 pp.,DM .98.

besluitenmeteensynthesediehetverschijnsel literaire kritiek-in-de-omroep methodischanalyseerbaarsteltwatmeteenuitzicht

In de Britse 18e eeuw ruimt hetdrama de
plaatsvoorderoman.W aarom ?L.Brown

geeftoqcontinuïteitinhetonderzoekenop ausculteertdemogelijkeantwoordenin een
bestendlgeaandachtvoorhetgehaltevan de
kritiek op zich.
C.Tindemans

magistraleanalysevan hetdramatischeoeuvrevan Dryden.Otway,Etherege,W ycherley,Congreve, Vanbrugh,Steele en Lillo.

Aanvankelijkgaatdeontwikkelingvankomedie en ernstig drama gelijk op; de
schommelingeninlevensbeschouwelijkeforTheater

mules en de conventiebeklemtonende zin
voordedramatischecodeveroorzakengelei-

M ichael R. 800th, Victorian Spectacular

alsfictionelecodeverwerpten in hetdrama
reële morele waarden verlangt.Dezebewe-

Theatre 1850-191% Routledge & Kegan

gingenindemaatschappijwerkenin op de

Paul,London.1981,pp.,f 12,50.

gemenjdekomedieenopdegevoelsgerichte

delijk het uit elkaar groeien.Ideologisch
wi
jktdearistocratischelevensvorm voorhet
burgerli
jkezelfbewustzi
jndatdeamoraliteit

Hetgrootste,het illusionistische,hetover-

tragedle.Deze twee vormen winnen langzaam prominentie en voorkeuren brengen

donderende,hetallegraden van dagelijkse decrisisdedramaturgiebinnen.Terwijlhet
ervaring achterzich latende,het 'spectaculaire'stond in het 19e eeuwse theater,en
niet alleen het Brits-victoriaanse, hoog in
aanzien.S.wiluitmaken waar deze voorkeurvandaan isgekomenenhoezijzichin
hettheaterheeftgemanifesteerd.In een im-

formele patroon in hoge mate trouw bleef
aan de vroegereconventie,drukthetdrama
in toenemende mate de behoefte uit voor

ponerende qntheseschetsvan de waarden
en normen d1e de victoriaanse samenleving
coherenthielden weethijdiverse factoren
bijelkaartebrengendiedezehangnaarhet

zelfverantwoording mee.A.Niesz gaat na
welke intrinsieke dram aturgischestandpunten binnen de dramatisçhe hoofdtekst ondergebracht werden. In nogal didactisch-

onbekende,heta-normalehebben gevoed en
datin allesectoren van deartistiekeexpressie.Dedominantievan dezevoorkeurisdan

psychologischecomylexiteitensociaalperspectief.Dezefunctlekan degeijktevorm
onvoldoende aan,de roman wint er zijn

onpersoonlijke categorieën draagt hi
j als

?oëtololischenormen aan:pedagogie,sentlmentahsme, samenlevingskritiek, natuur-

weereen ander verhaalwaarbijde conti- lijkheid,pathos,populismeenelitisme,over
nuïteittotindezetijd aanhoudt.s-evoceert een serie auteurs chronologisch-evolutief
inselectievevoorbeelden degroeiendeevo- verdeeld. Soms apologetisch, vaak agreslutievan hetspektakelin nauwesamenhang sief,eenenkelekeersatirisch,altijdookremetde smaak van hetpubliek en gesteund torisch,tenadrukkeli
jkmoralistisch:zijnal
doorontwikkelingsvormen en -fasen in alle

deze perspectieven wel publieksgerlcht als

takken van de kunstbedrijvigheid.Demon- uitingen vanvri
jhopelozepogingen om in
stratievan dezetendensgeefthijindeals de esthetische opstelling van de toeschoumodelbedoeldeanalysevantweehistorische wersintegrijpen.
spektakels,H.Irvingsproduktie van Faust

C.Tindemans

(1885)en Beerbohm Tree's mise-en-scène
Yvette Daoust,Roger Planchon. director
vanKingHenry VIII(1910).
C.Tindemans

and playwright, Cambridge UP,Cambridge,1981,252 pp.,f 18,50.

Laura Brown, Englisch Dramatic Form,
1660-1760. An Essay in Generic Hi
story,

In deze frisse monografie beschrijftS.de
loopbaan en de werkopvattingen van de
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Franse regisseur en auteur R. Planchon

op deleestafeldieinformatiefdehuidigesi-

(1931-),selfmade-acteur,oprichtervan het tuatiepogeninkaarttebrengen.Tochblijft
ThéâtredelaComédie(Lyon,1952),stich- hetmeerlees-dan studietafel.W anthetwat
ter en directeur van hetThéâtre National dromerigevocerenvandepioniersti
jdkrijgt
Populaire.In een tussenvorm van voorstel-

voorrang op hetzoeken naarwatradiogene

lingsbeschrijvin! en recenserendeevaluatie kenmerken van een literairetekstzijn.De
deeltS.haaroblectopinderegisseuren4e euforievandebeginjarenendegearriveerd-

auteur. Aanhanger van de ensemble-idee.

heid van de tv-loze tijd hebben plaatsgenooitvolledig losgekomen van zi
jnsurrea- maakt voordistributie-en frequentietabellistische implllsen, door de Brechttheater- len die in nuchtermediasociologischjargon
theoriegegrepenendaargeleidelijk(viamei de underdogpositie evident maken.Draka68 en de politieke kater) aan ontgroeid, kisstaatenkeleessayisten toehalf-hagiografilmtechnische procédésomzettend in theatrale instellingen, evolueert Planchon van

fische opstellen over Britse radiœauteurs

(L-MacNeice,D.Thomas, S.Hill,D.L.
oplegger-mét-een-maatschappelijke- Sayers,G.Cooper,H.Reed en S.Beckett)
boodschap nnnreen aanbieder,van doctri- te schri
jven en D.Wade formuleertvoor-

een

nair ideoloog naar artiest-met-een-eigen-

zichtil-algemenetendensen sedert19*.De

visie.Zijn regieopzet wordt gedomineerd tekstblbliografie is daarentegen een rijke
doorZjngeloofindebetekenisvanhetin- toavoeging want,beter dan de monografici
dividualshel oom van degeschiedenis;om

dat doen, geschikt om een kritisch debat

heteven ofbijmodernedramatiek(Brecht, overkarakterentoekomstvan hetradiodraVinaver,Adamov),Shakesperiaansehistori- ma op gang tebrengen.Een grootgemisis

serin! of Frans-klassieke humanisering bovendiendatdeanalysebeyerktblijfttot
(Mollère,Marivaux,Musset,Racine)aanvat,altijdstaatdegewonemancentraalin
gebeurenenaandacht.A1sauteurheefthi
j5
muzikale komedies (in Joan Littlewoods
spoor?) geschreven waarvan Les Troi
s
Mousquetaires (1958) de meest bekende
maarLa M9eeapikesdu Cid (1969)de

hettekstniveauendeopvoerlng(producers,
acteurs,technici)ernietin betrekt.DiteuvelmaaktP.Lewis dan weergedeeltelijk
goed;althansbijhem mageenproduceruit

de biecht klappen,helaas toch te anecdotisch.Hetgamma van thema'sisbovendien
verheugend ruim en omvat,naasteen themeestradicale is.W rang-actuele komedies matologisch landschap, een discussie over
zi
jn Patte blanche(1965)en Dansle vent denatuurvan hetradiodrama,een nuchtere
(1968).In de'provinciale'drama'sLa Re- benadering van de relatie auteur-medium,
mise (1962), Bleus, blancs, rouges (1967), hetgehalte van hetpopulaire hoorspel,de
L'Infâme(1969),LeCochonnoir(1973)en problematiek van de adaptatie van niet-

Gillesde#c9 (1976)liggen zijnpreoccupa- radiobedoeldeteksten,naastdeonvermijdetiesOpen:de relatietussen abstracteideolo-

lijke sociologische qerspectieven en een

gieen menselijkgedrag,deverschillen tus- vluggeki
jkop devarlantsituatieinNoordsen de visievan de historicien hetbewust- Amerikaen Australië.In elk gevalbewijst

Z
jn van delewoneman.Planchon alsdie Lewis'bundeldatdeassegoesvandeliteraiartiest die erln slaagttheatraalde dialecti- reprodukti
eno!steedsln hetbezitisvan
een glazen muiltle.
sche interactie van mensen maatschappij
aanvoel-enbegrijpbaartemaken.

C.Tindemans

C.Tindemans

Howard Goorney, The Theatre Workshop

JohnDrakakis(ed.),Briti
shRadioDrama, Story, Eyre M ethuen, London, 1981,226

Cambridge UP,Cambridge,1981,288 pp., pp..pb.f 4.50.
cl.,f 19,50,pb.f 6,95.
PeterLewis(ed.),RadioDrama,Longman, Sedert 1945 te Stratford East, Londen,
London,1981,278pp.,f 5,75.
maaralsedert 1936te Manchesterontstaan
uiteen agitpropgroep diein 1929 propaganTerwijldeafwezigheid van enigediscussie datheater onder de arbeiders verrichtte, is
vanhetradiospel(dathetbijdetv-concur- de reputatievan deTheatreW orkshop verrentiemoeilijkheeft)inhetBritsetaalgebied bonden aan leidster-regisseur Joan Littleregelis,liggenernu plotseling tweebundels wood en acteur-auteurEwan Maccoll,hun
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het voorhoofd, ziet S. enigszins tweede-

wereldsuccesvanOh?What2 Loveltelr. hands(watik bijtreed),ideëelbeslistgeen
Een van devroegste acteursvertelthlerhet voorloper;tochvaltArtaud,ongeachtzijn
meerintiemeverhaal:waardegroeq van- eigen herkomst.niet 1os te koppelen met
daan kwam,watze wilde,hoezestrulkelde
en toch overlœfde,hœ ze succes kende,wat
haarfinanciëleondergang inhield.Degroep

wathijvoorBarraultofP.BrookofGenet
heeftbetekend.Grotowskionversnedenbij
de quasi-tofpseudo-?)religieuze impulsen

is onlosmakelijk verbonden met de indelen en The Living Theatre neopaganisarbeiderscultuurindejaren30endaar,op tisch toch in debuurthouden,klinktalleen
watzebezielde en hoe ze datvoor mekaar

in deze samenvatting ongenuanceerd want

trachttentekrijgen,gaatS.teweinigin.De S.heefteen vastehand om zijn stellingen
werkmethoden,meer in training toch dan hardtemaken.Tenslotteishijnietzoeenrechtstreeksinvoorstellinlsstructuurenuit- zijdig om ookdeneomythisering,deartisspeelstijl.worden alsvernleuwend(metLa- tieke artifiprimiviteitvan het betere reperban voorop en Stanislawskij,destijds in toiretheater in W est-Europa in deze strekGroot-Brittanniënog onbekend,fundamen-

king op te nemen als een geldige,wellicht

teel)gekenmerkt.Hetsomswateindeloze zelfs duurzamer uiting van artistiek tasten
relaas(metinterviewbrokjesen documen- en trachten naarnormen in dezelfverbeelten)mistnochtansde principiële discussie ding van de mens.In deze automythisering
van de politiek-sociale fundamenten en
componenten, de zelfverantwoording van
deze troep.Zodatde nostalgienaarwathet

wasresp.had kunnen zijn,primeerten de

dieacteuren ensemblealscollectiviteitsimago domineert,zietS.een opening naarde
wederinvoeringvan archetypischeschimmen
dieweIeensdeaarzelendebasiskernen kun-

eventuele theater- en politiekhistorische les
waarom hetdatnietgeworden is,ontbreekt.
C.Tindemans

nenvormenvooreeneigenti
jdsetextuurvan

Christopher Innes, Holy Theatre. Ritual
andtheAvantGarde,CambridgeUP,Cambridge,1981,283 pp.,f 14,50.

NorbertJaron,DasdemokratischeZeittheaterderspöten 20erJahre.Untersuchtam

Datactuele theatervormen met verwonde-

een theorie van detragedie.

C.Tindemans

BeispielderStûckegegen die Todesstrafe.
Eine Rezeptionsanal
yse, Peter D. Lang,
Frankfurt/Bern,1981,496 pp.,sFr.98.

rendegraagteteruggrijyen naarprimitieve, Zonder receptiepragmatisch veelvers licht
archaïsche ritueeltechnleken, al dan niet
.

aangelengd met antropologisch dilettantismeofFreudiaansewensvervulling,valtniet
teontkennen.W aarkomtdezetendensvandaan?S.trachtwatbi
jdehuidigevooraanstaandetheatermakersteerkennen valtaan
impulsen,invloeden en behoeften in elkaar

te passen en vindtvoorhetschi
jnbaar zo
heterogenezootje een bindperspectief.Hij
gaatdaarwelverindetijdvoorterugenik

ben bangdatdefundamenteel-cultureleverantwoording slechts een deelantwoord is,
datal-dan-niet-marxistisch-besmette onvrede met de organisatiesystematiek van het

te werpen heeft S.'s studie beslist de ver-

dienstegrondigjebruiktemakenvandeinterpretatiemogelljkheden die een receptie-

corpusinhoudt.W attedoctrinairin hetbe-

palen van debeoordelingscriteria voorzi
jn

bronnen, omkadert S.de thematische uitgangsstelling met hypothetische sociaal-concrete abstractieschema's waarvan de
analogiepremisses met de sociale weten-

schappenmethodologischmi
jverdachtbli
j-

ven voorkomen wantongegroblematiseerd
bli
jven.Stapjeoverditstadlum vanverantwoordingheen,dankri
jjjeinmethodisch

menseli
jkeleveninmaatschappelijkestruc- niettevoorkomen repetltieve uitputting de
turen een evenredig groot antwoord ople-

vert.S.wi
jst het symbolisme van de 19e

eeuw aan alsinitiatiecirkelwaaraan Strindberg ontsnaptalsafsluiteren tevensgrondleggervan continuïteitdiezichin hetDuitse
expressionisme tot idioom sublimeert.Artaud,metBaliin hetachter-en de film in

opstellingsmodivan deDuitsetheatercritici,
a1svertegenwoordigersvan hetpubliek van

hunpublikatieorganen,t-o.v.hettijdsactue-

leaspectvan dedoodstraf,aan dehand van
produkties van drama's van A. W olfenstein,L.Frank,E.Kalkowski,E.Mûhsam ,
E.Behrensen B.Blume.meestauteursvan
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de tweede orde maar daardoor precies re-
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MichaelPatterson,The Revolution in Ger-

ceptieësthetisch (waarschijnlijker)serieuzer man Theatre1#* -1#JJ,Routledge& Kegan
want niet door de artistieke reputatie vertroebeld.
C.Tindemans

Paul,London,1981,232 pp.,f 12,50.

Dit zeldzaam-goede werk poneert dat het
gehalte van de eerste drie decennia in het
Duitsland van deze eeuw het theaterin de
wereld ondersteboven heeftgehaald en dat
alleontwikkelingen nadienen eldersdaaren

toen hun oorsprong vinden.Hijverwaar-

HeinarKipphardt,Theaterstûcke,Band 2., loostbeslistniethetaandeelvan dedramatiKiepenheuer& W itsch,Köln,1981,376pp., scheauteursmaardeanalysesvan G.Kaiser
DM .38.
(Vonmorgensbismitternacht,1917)en E.

Toller(Die Wandlung, 1919)gebeuren in

Dit2edeelvan H.Kipphardtsdramatische functievan deeigenschappen van de opvoeoeuvre vertegenwoordigt het hele gamma ring.Zo staatdan ook deregisseurcentraal
tussen berekenend falen en gradioosslagen. in S.'s opvatting met L.Jessneralsgrote
JoelBrand (1965)heeft alsdocumentaire ontdekking in diens methodisch-ideologi-

basisdeEichmanntransactiesmetdejoden- scheprincipesvantheatermaken.Dejaren

gemeenschaq teBoedapestwaarin mensen

20 worden gereduceerd totde betekenisvan
zouden gerulld worden voorvrachtwagens. E.Piscator(Hoppla,wirleben,1927)enB.
S.geeft echter het bronnenkader op voor Brecht(Mann i
stMann,1931)wattheater-

eenillusionistischerechtlijnigheidwaardoor historiografisch uiteraard onvolledig blijft

een geheimealententhrillerontstaatdiede maarhetvoordeelbiedtin antithetische potragiek neutrallseert.DieNacht, in der der

lariseringkenmerken vanbeidebijallegeChefgeschlachtetwurde(1967,afgedruktin lijkgerichtheid zo tegengesteldetalenten op
debewerking van 1980)draait,alstv-film- een rijtjeteplaatsen.Introductieen uitdietekst,om een lagerangskassier die hetaan pingtegeli
jkisdezepanoramatischesynthede stok krijgtmethetcryptofascismevan se zekerook een gunstigebijdrage totde
zi
jnwerkkring;omdatditgevechtzichgro- discuteerbaarheid van decontinuïteitvan de
tendeelsafspeeltin zijn dromerigeverbeel- theaterdoctrines overde hele wereld sedert
ding,primeert de ongeremde fantasie van

eenalbijalondermaatsefiguur.DieSolda-

deTweedeW ereldoorlog.
C.Tindemans

ten isS.'sbewerkingvan J.M .R.Lenz'dra-

ma,dathijvan zijn tijdspatina heeftont-.

daan;oppervlakkig is het een demilitaristisch stuk,dieper is het een pleidooivoor GerhardP.Knapp(Hrsg.)M axFrisch.Ashetik,in rake gave en efficiënte beelden. pekte des Bûhnenwerks, P. Lang,
Sedanfeier(1970)wi1demegalomanie van Bern/Frankfurt:1979,517 pp.?sFr.69,80.
de Teutoonse herdenkingen van de Frans- HansJûrgLûthl.M ax Frisch.'
D us011
stdir
Duitseoorlogvan 1870aantonen;hetblijft kein Bildnis machen', Francke, Mûnchtoch teveeleen anthologievan holle woor- en/Bern,1981,207 pp.,DM .16,80.
den dietevergeefsop hettheaterhaardocu- Begegnungen. Eine Festschr@tA r Max
montagealsherkomstenbestemming zoekt. Frisch zum 70. Geburtstag, Suhrkamp,
Mörz,einKûnstlerleben(1980),ism.i.een Frankfurt,1981,226 pp.,DM .32.

moderneklassieker,bewerkingvanzijn ei- Fûnf Orteim Leben vonM ax Frisch gesegen roman,waarin hetbegrip van en voor hen voa Fernand Rausser, Suhrkamp,
de psychische lijder,zowelalspatiëntdan Frankfurt,1981,l76 pp.DM .48.
als medelijderaan deze wereld,gevisualiseerdwordt.Alti
jdgaathetS.om deactua- 70jaarlevenen35jaartheateraanwezigheid
liteitvan zijn thema,om hetordenen van worden liefdevol-scherp doorgelicht in G.
chaos,om dieptebeeldenvan detijdgenoot Knappsvlijtigebundelopstellen.21opsteldie achter hun uniforme oppervlak unieke 1en gaan vormelijk na waardoor zich dit
processen doormaken die het theater zich oeuvre inhoudelijk onderscheidt. Frisch'
tottaak steltbenaderend aanvoelbaaren re- dramatiek is een didactiek zonderPCrSPeCproduceerbaartemaken.
tief;hijleertom televen,maarhijleeftniet
C.Tindemans vooreenleer.Bepalendiszijninternepola-
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riteit(intiemeexistentieproblematiek,men- tijdensdeincubatietijd van 5 en een halve
selijke katastrofendramatiek, subjectieve maand.Daarom deelthijwelmeedatb-v.
tijdsdiagnose)waarvoor hijzich theatraal hetlaatste tafereelvan de tekstte Londen
een bemiddelaarsrol heeft toebedeeld met

welwerdgespeeld omdatderejisseurdat

geleidelijkresignatieenuitwijken.Repetitie, theatraalteverdedigenachtte;h1jreptechherhaling,adaptatie,opnieuw denken werkt
zich naar voren als creatieve strategie en

ter geen woord over de marxisitische dan

intellectueeldiealsdramatisch auteur,skeptisch tegenoverdehaalbaarheid van een zinvolbestaan,voortdurend heeftgetrachthet

een boeiend boek,omdatde betekenisvan
hettheaternietisopgehangen aan hettalent
vaneenauteurofregisseurmaaraan decollectieveenergievan gezelschap en artistiek-

welhumanistische verantwoording die bij
subjectievebehoefte.Enzokijkenwethans hetwejlatendanwelaanhoudenvandittaterug op de hulpelooslheid van de actuele fereellmplicietwordt.Overigensblijfthet

vastgepind zijn op een levenslijn en enige

herkenbaarheidteverleggen,tedoorbreken,
op teheffen,uittestellen.Reproduktievan
een ongewensterolteontlopenen de herhaling toch niette kunnen voorkomen.Lûthi
gooitzich exclusiefop hetidentiteitsaspect,
gaatin verstandigeparafrasebewustdeweg
van de filosofische interpretatie op, weet
Frisch' attractie en aAeer van de beeldbepaling uittedrukken.Polemischer,meer
aanvechtbaar ook in zijn problematisering
van Frisch'relatie totZwitserland,de natie

enmaatschappi
jdiehijkoestertenverfoeit
tegeli
jk.Nogaarzelendblijftdeverkenning
van de invloedsmogelijkheden, althans
overeenkomsten(o.m.Brecht,Hesse,Novalis,Hofmannsthal,Kierkegaard) maar ze

technischestaf.Datkanjeookmerkenaan
de zowat1œ werkfoto'sdiefragmenten en
stadia in een procesvasthouden en zich ner-

gensvastklamyenaandeposevandecolloborerende individuen.

C.Tindemans

Gûnter Glaeser (Hrsg.), Bertolt Brecht.
Briefe,Suhrkamp,Frankfurt,1981,2Bde,
1.177pp.,DM .78.
KlausKocks,BrechtsliterarùcheEvolution.
Untersuchungen
zum
östhetischideologischen Smc: in den '
D reigroschen'Bearbeitungen, W .Fink, Mûnchen, 1981,
286 pp.,DM .48.

heeft hetvoordeeleen nieuwe dimensie te
openen. Wuifhandjes van col
lega's en/of 887 (van de-bekend -2.4* )brieven die
vrienden brengtBegegnung,metvaak aan- Brechtin43jaren (58levensjaren)geschrestekelijkepastichesdieevenzoveelcommen- venheeft,geven nieteen anderBrecht-beeld
taaren lectuurverwerking inhouden.Raus- af,vul
len nochtanshetvertrouwendeyorseriseen fotograafdie5woonplaatsenvast- tretaan.Datisopval
lend weini! intlem,
houdtdieFrisch a1smensen alsauteurheb- bli
jftop zakelijkelevensfeiten jerlcht,met
bengetekend;hi
jhangthetraam opwaar- af en toe wat privé-mythologle, maar is
binnen herkenbaarheid en identiteitsexplo- overwegend bio-, niet autobiografisch.
ratie elkaar kruisen, vinden en verliezen: Toch ishetgeen opzettelijkemaskeringof
Zûrich,Rome,Berli
jn,Ticino,New York. hetresultaatvan gebrekkig contactofliefC.Tindemans deloosheid;het'werk'gaataltijdentelkens
vooren de meeste brieven hebben daarbe-

trekking op.Toch frappeertzijn bezorgd-

Jim Hilel,Theatreatwork.Thestory of heid om de vrienden (vele vele vrouwen)
the Natlonal Theatre'
s production of

Brecht'
s'
Galileo',Routledge& Kegan Paul,
London, 1981,239 pp., cl.f 9,75, pb.f
5,95.
Ditdagboekachtige relaasvan hetproduk-

vooraltijdensdeballingtijdenzijnbehoefte
aan studie-en denkmateriaalwaarmee hij

keeroykeerK.Korschaanschri
jft.Kocks'
studieIseenergbelangrijkedissertatieomdatze,in accurateanalysevan deopeenvol-

gendeversiesvandeDreigroschen-ptot(van

tiegrocesvaneentheatervoorstellin!inhet theatertekst1928 overfilm 1930 totroman
OllviertheaterteLonden (1980,regleJohn
Dexter)onthoudtonsbijna helemaalenig

inzichtin devisieen deontwikkeling van de

1934),tothetresultaatkomtdatdetekstwetenschappelijketheoriedieBrechteralsideologisch substraatintuïtief-planmatig in uit-

interpretatievemomententijdenshetrepeti- werkt,kan worden ontdekten gdnterpre-

tieproces.W elbrengtS.nagenoegderecon-

teerd. Het gaat om niets minder dan de

structievan dedagdageli
jkseprobleempjes structurelecomponenten in Brechts creatie-
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ve denken die de breuk tussen de anarchi-
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Geslaagde vermenging van eigen lyrisch-

schetendensenvandebeginjarenendeniet- romantischesubstantie metdramatische diaristoteliaansecodificatievanderijpejaren rectheid heeftTianHan,Rûckkehrnach &éinzichtelijkenbeqrijpelijkwetentemaken. den(1929),terwijlXiongFoxi,DerSchlöchDitonderzoekisultvoerig,geschakeerd,rijk ter(1936)eensocinnlthesisstukschrijft.Een
aanverwi
jsstukkenenfunderingscitaten.De generatiestuk onderwisselendeconstellaties
belangrijkstebevinding,tevenseenweerleg- met dezelfde personages is Lao She,D@
gingvanhetsocialistisch-realismeen,yos- FeeAlr (1j57)datbestdeoverdrachtnaar
tuum,eenvitalethesisvan enandersgerlch-

een scène in onze buurt verdraagt. W .

tesocialistischekunst,isdeafwijzingvande Schlenkerheeftereen essayaantoegevoegd
fictionaliteitalsreductiebeeld van dewerke-

datde huidige toestand in hetdramatische

lijkheid;dedeductieveverschrompelingvan handwerk samenvat.
ervaringenverwi
jzingvervangtBrechtdoor

C.Tindemans

een eigengeaard construdiesysteem datinductiefvanuitdenarratieveinteractieslaagt
in de ver-en opheldering van maatschappe-

lijkeprocessen.Niethetminstopwindende J.L.Styan,M odern drama in theory and

aspect van deze ontdekking is hetonweer- practice. 1. Realism and Naturaltm, 208
legbaaraangetoondefeitdatBrechtsinten- pp.,2.Expressi
ontmandEpicTheatre,230
sieveanalyse van de mystery-ofdetective- pp.,J.Symbolism,Surreall
sm and theAbconventie hem deze essentiële procesafwik- surd,224 pp.,Cambridge UP,Cambridge,
1981,elk f 12,50.
keling heeftbijgebracht.
C.Tindemans

Inkortehoofdstukjesdietelkensdeallures
Colin Mackerras,The Performing Arts in
Contemporary China, Routledge & Kegan
Paul,London,1981,243pp-,f 13,50.

van een monografie aannemen beent S.
doorheen de ontwikkeling van drama en
theatervandelaatsteeeuw.Hetdramastaat

ervanzelfsyrekendnooitalsvertegenwoor-

Bernd Eberstein (Hrsg.),Moderne Stûcke dilervanllterairestrekkingenmaarwordt
ausChina,Suhrkamp,Frankfurt,1980,457
PP.,DM .48.

prlncipieelen methodischbenaderd metvragen m.b.t. de opvoeringswaarde. Ontzettend veelnieuws weet S.uiteraard niet te
InergvlottehoofdstukkenbeschrijftdeAu- brengen;allesisbegonnen om de presentastralische auteurwatersedertM ao's dood
in de volksrepubliek China is gebeurd :de
restauratie van het traditionele theater.
Wnsruit datgecodificeerde theater bestaat

tiewijze van een hechte materie voor een

nieuwegeneratietheatergegadigden.Desits

vandecontourri
jkeformulehanteertS.dan

ook graag en handig,en uitdetalloze tus-

(de zgn Pekinjopera die weinig vandoen senconclusies vlecht zich onmerkbaar een
heeftmetwatln onzestreken opera heet), samenhanqendevisie.Alshistoriograafdie
hoe hetbegeleid wordt, hoe hetregionaal hijprincipleeldienttezijn,brengthijalle
gedifferentieerd is,welkefunctiehetople- kenmerken van allestrekkingen samen zondragen heeft gekregen, wordt bevattelljk
(watmetdemuzikale structuurook nodig
is)uiteengezet,oprechtstreeksewaarneming
gesteund. De anthologie houdt zich bezig

metteksten die aansluiting zoeken bijde
dramatische wereldtendensen,pogingen om

derzeapodictisch aan een waardeoordeelte

binden.Maarhetreliëfvan wathijwelen

watnieteen zelfstandigebehandelingofver-

melding waardig acht,toonttenslottezijn
voorkeurtjesaan.Aantemerkenhebikenkel de onderwaardering, in volume en in

vanindejaren20vandezeeeuw deWesteu- waardetoekenning,van diepolitieketendenropese spreektheatertraditie in te voeren.
Alleen alditcomparatistischegehaltemaakt

delectuurenorm boeiend,terwijlditdrama
thematisch en ethisch sterk op de Chinese
autonomie afgestemd blijft.Cao Yu,Das
Gewitter (1935) en Der Pekingmensch
(1940), tracht Ibsens sociaal-realistische

sen diemethettheateralsbewustvooropgezettemedialiteitdeproblematisering van de

maatschagpelijkerealiteitiniedervandeze
schoolserlchtingen hebben gepropageerd en
gejraktiseerd,totdeFringetoedieerhier
vrllbekaaid van aRomt.Tijdstabellen en

basisbibliografie vormen informatieve vervollediging.
imitatorisch, enkel historisch interessant.
C.Tindemans

toon overteenten maarhetblijfttaaien

De feministes pakken het theater aan. F.

@

senvan een seriedramaschrilvendevrouwen

2000 Antwerpen,

Morganbiedtwatvagebiojrafischeschet-

indeRestorationtijd.Analyseziternauwelijksbi
j,hetgaatom ontgravenen(herlontdekken.Van A. Behn, C. Trotter, M .D.

Manley,M.Pix en S.Centlivre (nietallemaal onbekend) wordt anthologisch een
tekstafgedruktwaarin de dameshun speci-

fieketijdsprobleempjeszonderwaaierventi-

Kcepoortbrug 4,

leren.J.Holledge spoortde actricesop die
omstreeks en kort na de eeuwwisseling,in
hetspoorvan desuffragettebeweging,voor
de emancipatie binnen de theaterwereld

hebbengei
jverd.Grotewinstishetreliëfdat
Ailsa Craig,E.Gordonszus,kan krijgen

diemetThePioneerPlajers(1911-14)een

eerste integraalvrouwelilk gezelschap in
stand wisttehouden.Enkelekortedramatische teksten m et emancipatiepropaganda
geven een goed beeld van waarhetom ging

en hoe dat theatraal duidelijk werd gemaakt.M.Wandorgaatheelkrijgszuchtig
tegenhetseksismetekeerenverheerlijktalledissidente signalen binnen hettheaterdie

met homo of lesbos samenhangen,wijst
toch terechtop de politiserende fundamentenindezealternatieveinitiatieven,isretorisc
rinnhe
anti
dasn
nijd
hs
eetp
d
ohe
cume
tt
da
tus
enit
toe
ro.
stMe
andv
erer
ti
k
jds
enning.
C.Tindemans

H.G. Mclntyre, The Theatre of Jean

Anouilh,Harrap,London,1981,165pp.,f
5,50.

Invollebewustzijn datJ.Anouilhwelgoed

in dekassamarktligtmaardegunstvan de
criticiheeftverbeurd,onderneemtS.een ge-

slaagderehabilitatie.Hi
jbaseertdeze visie

op de trouw-aan-zichzelfdieAnouilhsoeu-

vrebezit.Vooralechterishijvan oordeel
dathetafwijzen van dezedramatischeauteurnietisgebeurdop dramaturgischegron-

een unieke collectie boeken over architectuur, kunst, poezie, literatuur in een uniek kader

BOEKENHUIS

tel. 031/34 35 12

FidelisM organ,The Female Wits.Women
Playwrights on the London Stage 1* 1
1720, Virago, London, 1981, 468 pp., f
8,50.
Julie Holledge,InnocentFlowers. Women
in theEdwardian Theatre,Virago,London,
1981,218 pp-,cl.f 9,95,pb.f 4,50.
Michelene W andor, Understudies. Theatre
and & m J/ Politics, Eyre M ethuen, London,1981,88 pp.,f 2,95.

alle dagen van 11 tot 18u . - 's maandags gesloten
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(Kruispunt Lge Koepoortstraat, Klapdorp, Minderbroedersrui, St .-Paulusstraat)

Boekbespreking

.* % ee*

+'
':
)
'a
e
sep<

.
*.-%
+%...,.x'
.
.pz e
>z
k.4*
ek
z
*)
z+
*.e*.
p

.

#

+
e%
j
.
*
e*
.
.
*.
$#e
z
%
*.
%%. ***%.

eK G

g.%%
.e/'*
$%ej
s'
<

.%
3
L
N,2x,
$
h'
ex
.
e'

z%
X'
z
k'
ge.
'%
.
vwa
).x .z%kw..x'
'v
)-...hJ
.ze
's
J'
e.
ez),:
zsk
.
'
%
s
e
>
.
.k
t
y.kNj
.â
wet
..
.k
<.a
e:
eJ
eey e

%:exe .spàx.
:<

...
xe oi-q.
s%
eJ:.<z
e
lz
-hv
s
.)..
$,
..y
.
'
'oj
p
+Jy
we
'.:
!
z..s
ve
k
.
t.
e
v
pe
Yx.
j'f
.Q%p)
-.
:
oe
'
x,
%
x.

ez...x
4,
>S
'e,v
u:
.
pe
..
k+<.
ex
e<gp4exvv.re
x
%-z
.y
x
+xx.
k
..

a

e#.y5'C
'k'k
v)
v.:.e
.
zzx
$
-'.yx
yn%-f.
xw
+l
%k
z%Qvw
.
%>
$e%x
'4
v$4
w.
;$
-f
e:
zx
<
q'<
:
f
.oe
vve
a
k,:
%
%
.*ae>
4$4
z.
@'
.
$f
y$
.
o%.
x'y

a

864

Streven/juni

den maar om inhoudelijke vooroordelen. geassimileerd. De verdrietige waarneming
jd voordemedemens
Anouilhhoortnietthuisinderijenvanzgn. van watdezeonzeti
progressiefingesteldeauteurs;S.argumen-

inhoudtheeftde krullen van een illusieloos

teert dat zijn progressiviteit, anders dan

cartoonistbijwiedepointeeen filosofisch

conventioneelgetolereerd,te situeren is in
demanipulatievan de dramatischevormgeving.Dezevormcodeiszonderschaamteterug tebrengen naar hetpiècebien faiteof,

spiraalvormt;deparabelvoorkeurvan deze
tragische humorist creëertgeraffineerde situatieswaarvan de complexiteitveelvoudig
isuitteleggen watzoweldedramatischeinteresse alsde theatrale activiteitstimuleert.
C.Tindemans

ergernog,hetmelodramawaarmeehijdan
keer op keer goocheltrucjes uithaalt.De
motievenvan dezetraditiebehoudthi
jmet
foeiburgerlijke trivialiteitmaar de ironiserendestructuurwijzigingengeveneenandere Henning Mûller,TheaterderRestauration.
dimensiedienietfilosofisch evidentismaar
uitsluitend in voorstellingsesthetica Zchzelf

openbaart.Welkedegremissesvan deze
Eectatoriaal-spectaculalre theaterstrategie

WestberlinerBûhnen,Kulturund Politikim
Kalten Krieg,Henschelverlag,Berlin,1981,
452 pp.,DDR M 23.

zln,legtS.inaccurate,gedoseerdeanalyses
neer als een afstraffing van de critici,niet

DatBerlijnin mei1945weliswaareen door
4machten verdeeldemaarin zichhele(op
alsverheerlijking van Anouilh.Anti-intel- hetpuinna)stadwas,endatookhetthealectualismeenludismealsopzettelijk-aristo- terleven integraal werd heropgevat, heeft
cratische keuzevormen van de tijdgenoot nietlang geduurd.De Oost-W est-ideologipromoveren hem hoedan ook toteen geldige wisselvorm van vele andersoortige acrohœtrndiemeermetmodieuzeactualiteitdan
meteen diepere eigenwaarde vandoen hebben.
C.Tindemans

schesystemen hebben iederhun eigen voorkeuren behoeftegeorganiseerd en debevolkingen hettheaterdienden dezewegtevol-

Slawomir Mrozek,Amor und andere &écke, R. Piper,M ûnchen, 1981, 3% pp.,
DM .29,80.

Duitse boze geesten en boemannen, die
graag onder de sociaaldemocraten worden

In ditderde deelvan Mrozeks verzamelde

gen;S.,zelfWestberlijnermaareenmeester
in hethanteren van hetkoude-oorlog-jargon,schrijftditboek (periode 1945-49)alleenom tebewijzendatdeWestelijkegrootmachten (willoos bijgestaan door enkele

gezochtb.v.S.Nestriepke)vanbijhetbegin
een anti-'socialistische'cultuurhebben o?gezet en datde democratische krachten ln

dramatiekisSchlachthof(1974,indehoor- hetOosten van destad eruitwerden gebonspelversieafgedrukt)een uitstekendstaaltje jourd.Hettheaterschieterbijdezepolemivan de economische zuinigheid waarmee S. schereconstructiehelemaalzijnreliëfbijin,
mensen hetslachtoffer laatworden van de is hooguitaanleiding voor een wijdloops
tijdsinhoud, waarin het doden gepromo- verhaaldatine1kgevalgeenbijdragevormt
veerd wordttoteenschone kunst.Emigran-

voortolerantieen wereldvrede.

C.Tindemans
ten (1975)jammertnietoverS.'seigen lot
maarprojecteertBeckett-pinteriaanse eenlingen,tegelijkdeintellectueel-proletarische
tweelingalstijdgenoot,waarindeemigratie Josef Oswald, The Discordant, Broken,
niet enkela1seen politiekgebonden levens- FaithlessRhythm ofONrTime.EineAnal
y-

voorwaarde optreedt maar vooral nog a1s

menseli
jke dispositie van het onbehuisd
zijn.Buckel(1977)heeftalleingrediënten

vaneen maatschagpelijkethrillerwaarinde
dialoog alle stadla tussen idylle en krimi

se derspöten Dramen Eugene O'
N eills, P.
Lang,Frankfurt/Bern,1981,208 pp.,sFr.
43.

Inzijnlaatste,ergpessimistischetoneelstukdoorschrijdt.Amor(1978)iseendraaiboek ken neemt O'Nei1l afstand van de bonte
methetperspectiefvan de halfwasdiebij druktevanhetleven en reduceerthetmenseheteinde van de oorlog een liefdesaffaire lijkagerentotenkelepreciezeelementen:de
vaneenDuitsofficierinzijnlevenservaring ongeschiktheid tot lielebben en arbeiden,
opneemt.Mrozek verwijdertzich van het hetgevangenzittenindetijd,dedoodinhet
absurdewaarmee hijdestijdstevlug werd leven,het doelloos zoeken naar uitwegen,
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het afscheid nemen. S.'s werkmethode is,
op solied-tekstanalytische grondslag,de reconstructie van een biografisch-psychisch

de intellectueel-morele identiteit van Shakespeareuittetekenen.Daarkomtboeiend

sen dezeteksten samenhoudt,dan detegen-

zijn afte leiden belanjstelling voor het
maatschappeli
jke en sqlrituele leven van

weefwerk bi
jtepasdatde formele opleiproces.Hijspoortveelminderop watals ding,de persoonlijke lectuur,hettheater
kern,als convergerend netwerk van impul- vanzijntijd,zijnhoudingtegenovertaalen
stri
jdige divergenties.Daaruit construeert
hijO'Neillsmotivatie/motiveringdiezowel
dethematisch-inhoudeli
jkemanipulatieverklaarbaarmaakt(b.v.deherwaarderingvan
decommunicatievekwaliteitenvantaal)als

zijntijdschetst.Tochblljfthetalbijalveeleereen collage metvele welmaarook niet
geciteerde bevindingen dieheteindresultaat
toch nietzo origineelmaken als S.preten-

de artistiek-dramatische intenties blootlegt. deert.Zondertwijfelishetboek uitermate

Dezesjntheseleidttothetinzichtdatgod- levendig oggesteld;voordeniet-expertis
looshelddezelaatstefase(naderegelmatije heteenzalljgenoegen,deShakespeare-scofasen in zi
jn leven waarin hij naar ziln 1arergertzlch vaak bont.
C.Tindemans
jeugdkatholicisme terugkeerde) kenmerkt,
nietvan deconditio humana maaralsconditio entis.
C.Tindemans

J.M ichaelW alton,Greek TheatrePractice,
Greenwood Press, W estport, Conn./Lon-

don,1980,237 pp.,$ 23,95.

JamesRedmond(ed.),ThemesinDrama3. JeffreyHenderson(ed.),Ari
stophanes:Es-

Drama,Dance and M usic,Cambridge UP, says in Interpretation, Cambridge UP,
Cambridge,1980,237pp.,f 15.
Cambrldge,1981,254 pp-,f 15.

MargareteBieber,TheHistoryoftheGreek
Bijalleheterogeniteitdieeenperiodiekepu- and Roman Theater,Princeton UP,Princeblikatie noodzakelijk kenmerkt,isde sa- ton,1981,343 pp.,pb.$ 19,50.
menhang van hetbindthema relevant.M uziek en dansworden echternietfundamenteelverkend in hun organisch-systematische
functie voor het dramatische complex en

In een uptodate-opwerking van hetantiekGrieksetheaterrichtJ.M .W altoon zich vol-

ledijopdeyroduktiesfeera1seenlevendor-

blijven teautonoom.Daarom worden inci- ganlsme.Ulteraard bevatdeze syntheseook
dentelefunctiesbinnen detheatergeschiede-

de herkomstvan de dramatische conventie

nisjeparadigmatiseerd:muzieksemiotisch, metde hamvraag m-b-t.detragedie en kotradltiereconstructivistisch, regietechnisch,
kunst-,opera-,dans-,teksthistorisch.Dere-

medie. Vooral opvoeringsvoorwaarden en

Restoration Drama en W .B.Yeats.Een in-

geheelwordt uitgetestaan hetElektra-the-

trigerendevergelijkingvan Stanislawskijen

mabijde 3 grotetragici,metminutieuze

bli
jvendelnteresse.

van zangen dans.Voortdurend iserdiscus-

-c
onventies (ritueel,spelteihnisch,sociaalcensieafdeling,diealti
jdgroteremoten ver- financieel, maatschappelijk-functionalisenigt,behandeltstudiesoverJohnFord,het tisch)wordengrondigdoorgenomen.Enhet

Brecht,oybasisvandestraatscènes,isvan analyse van de mise-en-place, het gebruik
C.Tindemans

A.L.Rowse,Shakespeare's Globe.Nl
à Intellectualand M oral Outlook, W eidenfeld
and Nicholson,London, 1981,210 pp.,f
8,95.

siemetdestandaardliteratuur.Bijalle na-

druk op detragiciisAristophaneswatmarginaalweggedruktalsobsceen lolmaker.De
5 opstellen die J.Henderson bundelt,pro-

berendezevisietewi
jzigen.Vooraltonende
auteursaan datde thematiek gelijk loopt
met die van de tragici,wat andermaalde
conventievan detragedie onmisbaarmaakt

S., een niet onaangevochten Shakespearoloog,isvan oordeeldatover Shakespeares

om dekomischewegverleggingen tebegrij-

biografie,zijnbronneneninvloeden,en de

tekstanalysenu welzo ongeveerallesisbe-

munds De Acharnlërs, verkent M .Nussbaum de principiële discussie metSocrates

reiktwatredelijk te achterhalen valt.En

in De Wolken, construeert M.Silk zi
jn

zonder op- of omzien naar de nog zo vele

crucesachthi
jhetnoodzakelijkénmogelijk

pen.InditherijkinjsprocesontleedtL.Edaparte lyrische code, herinterpreteert J.
Henderson Lysi
strata en stuurt H.J.Newi-
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!erhetoorlog-vrede-themaeenandererich- vanRichard111,methistorischevervanjintlng uit.De herdruk van Bieber,een basiswerk voorhetheleantieketheater,isdeon-

gen en fouten inbegrepen, de kern blllft.
Stoneis,nietalstekortkomingmaaralsbedoeling, filologisch trouw aan de reconstructie van de tekstgeschiedenis van King

gewijzigde terbeschikkingstelling van de
destijdsopdelaatstestand gebrachteeditie
van 1957(11939).Degereputeerdevolledig- Lear.Hijsomtdeproblemenop,decruces,
heid van de behandelde aspecten,bijenige debronnen,demanuscripten,de versies,de
dateringvan debibliografie,moetweliswaar
op enkele ?laatsen worden geretoucheerd
metsedertdlen verworven kennis,maarde

verspreidingsvarianten, het editieprincipe,
plusalleverkeerdelezingen.Hetresultaatis
veelmeerdan enkelverplichtvoervoorSha-

studieblijftvoorkennersen!eïnteresseer- kespearologen;het is tegelijk een instruden een onmisbare legger dle bovendien
doordeafgedrukteillustratiesdedodeletter
gezagvolontloopt.
C.Tindemans

ment voor dramaturgen en regisseurs die
hun relatie en tekstbegrip willen toetsen en
m eten.

C.Tindemans

S.Schoenbaum, William Shakespeare.Re- Ian Huish,Horvath:a study,Heinemann,
cords and Images, Scolar Press,London, Londonm owman and Littleseld,Totowa,
1981,277 pp.,f 38.
A.M . Nagler, Shakespeare'
s Stage, Yale N.J.,1980,l05pp.,f 5,25.
UP,New Haven/London,21981,187 pp.,f
Deverdienste van ditsnelle werle isde
4,95.
ntroductie van een belangHjk Duitstzig
Julie Hankey (ed.)Richard 111. 'William i
Shakespeare, Junction Books, London, dramatischauteurindeAngelsA sischewereld.m methe eisdan ookminderkitisch
1981,266 pp.,f 9,95.
P.W .K.Stone,The TextualHistory ofKi
ng dan zerevelerend wilzin.De klemtonen
Lear,ScolarPress,London,1980,280pp., liggen op de rake elementen: tzigheid,
(27,50.
mentaliteitsschildering, actualiteitsconOpgevat als een Shakespeare-biografie
brengtSchoenbaumsreusachtigeboek vooraldehistorischedocumentenin facsimiletot
leven met Londen en Stratford als brandhaarden, maar ook W illiams handschrift

(plus vervalsingen) staat afgedrukt. Een

grootdeelvan hetboek analyseerten interpreteertdediverseportretten dieterechtof
nietdoorgaan alsweergavevan Shakespea-

structie, emotionele leegte, medeli
jden,
humanisme.

C.Tindemans
Leonard Moss, Arthur Miller, Twayne,
Boston /Holt-saunders,Eastboum e,1* 0,
182pp.,f 5,40.

re.Tenslottewordenallebewi
jzensamenge- W ie enigszinsvertrouwd ismetde analytibracht voor Shakespeares authenticiteit en
historiciteit:de rolregisters tussen 1593 en
1683. Dit tekst-album combineert bestu-

scheIiteratuurm.b.t.de Amerikaansedra-

matischeauteurA.Miller,guul uitdeze
nieuwepublikatienietveelwlnst.Binnende

deerbarebewijsplaatsen en isdaardooron- reeksopzet van deze uitgeverij volgthet

misbaaralsvoorgrond van elke Shakespea- boek echterdevooropgesteldepunten:wat
re-belangstelling.Nagleriseen klassiekerin biograse,eenchronologischeinterpretatie,
de Shakespearekunde (11958);alle sedert- eeneigeninterpretatie.Diezelfstandigebedien ter beschikking gekomen bevindingen nadedngbestu thierminderin hetezwaken betwistingen werden zinvolopgenomen.
llersreyutatiealsauteurvan
Hankey'sboek,begin van de nieuwe reeks ken van Mi
PlaysinPerformance,vaartondertochwel sœ izedrama'sdanlnhetbeklemtonenvan
o/schepreciesheidwaarmeehi
valsevlag;detitelbeloofteen theaterhisto- depsychol
rischestudiemaardieis,op een chronologi- processenvanzelfondervm/nginzi
jnpersche tabelvanopvoeringen na,afwezig.De sonagesm rcipieerbaarmnlkt.Darom kan
inleiding,op zich goed, is niet onthullend S.,bd verwnnrlozing van de dmmatische
watdestructurelekenmerkenvan deopvoe- plotconstructie en -ontwikkeling, voor
ringsgeschiedenisbetreftzodatdeteksteditie vooralde laatste drama's volhouden dat
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jn eigen intrinsiekewarde
Millerzi
jn bedoeling misloopt;datMiller hetwerk op zi
weleenseen andere richtinguitzou willen

au vardt en bepazt.Vooldurend specu-

danS.vooropstelt,komtbli
jkbar nietop. leertS.overautobiogrv scheelementen in
Mar dewi
jzewnnropS.diteigenstandpunt deverbeeldingswereld vanromanendrama.
argumenteel,maaktbeslisteenaspectuitin Zo ontstaatnauwel
i
jks aandachtvoorde
hettotzecommentnnrvelddatMillertracht st- ctuur;de kenmerken van GH udoux'

teherkenneninwathi
jheeftgewildenwat dramatur/e, andere dan motiefthematibereikt.
sche,bli
jven geheimen.Giraudoux iseen
C.Tindemans conservatief-restaumtiefauteurendatgeeft

S.eenenkelekeerookweltoe,altoonthi
j
nergensaan waarin deze eigenschap nu bestaat.ZelfsdediscussievanGiraudoux'be-

kende tvge ve> ssingsseategiebldftbe-

PeterL.PodoL,FernandoArrabal,Twayne, oerkttotzgemeenheden en platitudes.
Boston/Holt-saunders, Eastbourne, 1978,
C.Tindemans
l77pp.,f 7,20.

In voorbeeldige morazanalytische neutraliteit tekent S. het wonderli
jke verbeeldingslabyrint van deze Spau se, in Ingeborg Schmitz.Dokumentartheater bei
Frankri
jktotproducerengekomendramati- Peter eee .Foa #er 'Ermittlung'zu 'N J/rlin'
,P.Lang,Frankfurt/Bern,1981,243
scheauteur(1932-)uit.Nietteontlopenzijn de
P
P.
.
S
Fr
7.
uiteraardzijnSpaansheid,metallepolitieke Heinrich.4Vo
mweg, Pe/er eegl, C.H.
en psychischeaversiestegen zowelhetka- Beck,Munchern,
1981,138pp.,DM .12,80.

tholicismealshetFrancoregiem,zijn seksuele obsessies, zi
jn postsurrealistische
een historiserendeverkennin! van de
spektAelzucht.Hetismijtochooknadeze Na
probleemstelling die het literairhlstorische
lectuureen vraagofdemeerfundamentele

begrip 'Dokument'in de theatergeschiede-

inslagvanzi
jnoeuvreinderdnndpolitiekvan nisheeftinqenomen,wordt,vrijhoofdartiard is zoals S.het wilzien,dan weleen kel-publicistlsch,nagegaanwelke(eventueel
intimistisch, zelfanzytisch proces waarin volstrekteigen)aanwezigheiddeterm rechtallemaatschappeli
jkefactorentenslottea1- vaardigtin hetdramatische oeuvre van de
leensamenhangenmetdepogingeneenikte vorige maand overleden P.W eiss.Uiteen
construeren. Bovendien acht ik de supe- reeksindividueleinterpretatiesvan dediverrioriteitdieS.Arrabalvanhartetoekent,in se dramatische teksten maakt zich de stel-

grotematehetresultaatvanwatzi
jnregis- linglosdatpartijdijheid,meerhetpersoonjke engagement ln de tijdsproblematiek
seurs(Garcia,Savaryb.v.)metdegrondstof li
hebben gemaakt;de theatraliteitsaspecten dandegeobjectiveerdefactorvandetijdsworden hierechterteeng-literairbenaderd
om erkenbaarte kunnen worden.
C.Tindemans

geschiedenis,domineert,datdevoorgrondmomenten in de recente actualiteiteen per-

soonlijkeadaptatieen manipulatie(nietnegatief bedoeld) hebben ondergaan. Deze
verkenning levertweleen aantaltekstinter-

pretatiesop dienietonbelangrijkzijn maar

defenomenologischebehandelingvanhettiJohn H.Reilly,Jean Giraudoux,Twayne,
Boston/Holt-saunders, Eastbourne, 1978,
l67pp.,f 7,55.

telthema lijktdaardoortoch we1nietvoltooid.H.Vormweg zetergpersoonlijk het

levenen,daarmeejdntegreerd,hetoeuvre

van Weissopeen rljtje.Hoebeknoptook,

ontloopt dit portret het vlugge en opperDit slechte voorbeeld van literaire mono- vlakkige en met name de evaluatie van de
grv e vindtelk werk belugri
jk omdathet waarde en hetbelang van W eiss'laatste ro-

vooruitwijst(thematisch,levensslosossch, mantrilogieiszowelliterairerg vindingrijk
compositietechnisch)naarwatnogkomt;zo a1smenselijkontroerend.
ontstaateen gekke hermeneutiek die nooit
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Georg, W ieghaus, Heiner M ûller, C.H. Schnitzleronmogelijknoglangeronderdeze
Beck,Mûnchen,1981,137pp.,DM .12,80. banierte worden geclassificeerd.
C.Tindemans
Metde bedoeling een herkenbare inleiding

op een raadselachtigen 'moeilijk'auteurte
geven die in toenemende scherpte en uitdaginghettheatervoorgrootse en veeleisende
opdrachten stelt, spreidt S.chronologisch
het oeuvre open,weliswaar metmeer aandachtvoordethematischeopeenvolging en
ontwikkeling dan voor het intrinsieke ex-

pressieproces.Diethematiek(degeleidelijke
ontgoocheling over het onderscheid tussen

Heiner M . Schnelling, Christopher Fry'
s
Seasonalcomedies.Funktional-strukturali
stischeUntersuchungenzurKritik derthemati
schen Konzeption der 'Jahreszeiten', P.
Lang,Frankfurt/Bern,1981,437 pp.,sFr.
75.

Tussen heteinde van W.O.IIen 1956 (de

mstvan deangryyoungmen)beheerste
hetqerfectiebelovendegerspectiefvan het ko
marxlsmeendeyragmatlscheontoereikend- C.Fry hetwereldrepertoire meteen aantal
heid van departlgedomineerdeDDR-maat- drama'sdiegeachtwerdeneensoortjaargeschappij)wordtuitjeschrevenalseensub- tijdencyclusuittemaken.Plotselingwashet

jkbaardefinitief.S.tracht
jectieve (en subversleve)discussie methet afgelopen,enbli
begrip van de Revolutie alshistorische op-

uitte maken waarom datisgebeurd en of

terpretatief maar pogen nuttig de samenhang en deonderlinge alankelijkheid aan
tetonen.Omdatditproceslang nietafgeslotenis,vormtdezemonografieeen tussentijdsebalansdiegeldigeterugblik en voorzichtigeprognosetoelaat.
C.Tindemans

tigd.De stelling komt op twee elementen
neer;eerstenswordthetseizoen-aspectgeloochend en als op een misverstand berustend bewezen,tweedenssteltS.dathetsucceszelfgebaseerd werd op een in destructurele analyse niet aantoonbare thematische

dracht.Dehoofdstukken zijn uiteraard in- datin hetoeuvrezelfalkan worden beves-

en dramatischewaardediebi
jdeeerstetegenwind dan ook zichzelf wegblies. Daarmeeisditwerk zelfook rond,wantdevele

Ralph MichaelW erner,ImpressionismusaIs

bladzijdendievolgen,bevattenalleenmaar
Iiterarhistorïcher Begrvs Untersuchung akelig-nauwkeurige demonstratie van het
am Beispiel Arthur Schnitzlers, P. Lang, gelijk van diestelling,zondernogeen afFrankfurt/Bern,1981.369pp-,sFr.76.

rondend berichtwaaruitdehistorische rela-

tiveringwellichtwatduidelijk zou worden
Bi
jdevergelijkingvan determ zoalshisto- en bovendien de receptiehistorische bijval
risch totstand gekomen en sedertdien ge- watmeerverklaarbaar.
C.Tindemans
hanteerdbijdegesuggereerdeovereenstemming tussen schilderkunst en literatuur
komtS.totdevaststellingdatdezeparallelschakeling onhoudbaaris.Omdathetpictu- Vera Tenschert.Die Weigel, Henschelverrale impressionisme hem analytisch voor- lag,Berlin,1981,216 pp-,235 Abb.,DDR
komtalseen bestaansvariantvan hetnatu- M 48.

ralismeenomdatjuistcultuurhistorisch deze identificatie van de zgn 'impressionistische'literatoren metdie literaireschoolon-

VeraTenschert,huisfotografebijhetBerliner Ensemble,heeftde echtgenote van B.

echt,HeleneWeigel,gedurendejarengemogelijk is,laathij statistisch-socio-en Br
psycholinguïstlsch in het oeuvre van A. kiekt;een selectie hieruitmaakt dit boek
Schnitzlerna welke naturalistischewaarden

voldatde functie van een monumentvoor

indienstaalgebruikzijnaantetreffen.Filo- een grote actrice heeft, doorgesneden met
sofische strekkingen,esthetische nuanceringen, politieke voorkeuruitspraken werken

samenom duidelijktemakendathetbegrip

voortaan beter uithetcorpus van de literatuurgeschiedeniszou worden weggehouden.
Dieptepsychologischeanalyseen onpolitieke
opstellingmaken hetin elk geval,mochtde
groteschoonmaakgeen succeskennen,voor

uitspraken en tekstiarden uit het oeuvre
van haarman en van zichzelf.Samengesteld
uitzowelscene-foto'salsuitprivé-opnamen

inhetdagelijkseleven,vormthetgeheeleen

ontwerp tot een identiteitsschets. Daarom
staatnietdeindividueleschoonheid van elk
fotodocument voorop maarhet aandeelin
hetgeheelvan de persoonsverkenning.Een
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kijk-,beslistnieteenleesboek.Volontroering,zondersentiment.Metliefdegemaakt, Fjlm
niet uit verering volgepropt.Om haar na-

derbi
jtebrengen,nietom afscheid tenem en.

C.Tindemans

R.Chirat(ed.),Cataloyuedesfilmsfrançais

de Iong métrage,Cine'mathèque Royale de
Armin PaulFrank,Dasengli
scheund ame- Belgique,Bruxelles,1981.
scheFilm in Beeld,Koninkli
jk
rikanische Hörspiel, W . Fink, Mûnchen, X,DeBelgi
Belgisch Filmarchief,Brussel,1980.
1981,178 pp.,DM .13,80.

Hetmidden houdend tussen een medium- Degeschiedenisvan deFransevooroorlogse
theoretischeintroductie en een methodische film interesseert de Franse onderzoekers
voorbereiding op hetuitstaande onderzoek weinig.Daarentegenleggen ze welveelintevanhethoorspel,vervolgensookditliterair- resseen aandachtaan dedag vooralleswat
theoretischeaspectin een structureelmodel niet-Fransisuitdiezelfdeperiode(meteen

presenterend,gaat S.oq alle denkbare voorkeurvoordeAmerikaansefilm).Ishet
bouwonderdelen in,verduldelijktaan vele om dezelacunetehelpen vullendathetBelvoorbeelden. Een poging tot typologie is gischFilmarchiefmeteen(heruitgave,aaneveneensverantwoord aan tetreffen,waar- gevuld) catalogus uitpakt gewijd aan de
bi
jdewatbrozeverhoudingtussenradioge- filmproduktie tussen 1929 en 1939? De
ne functie en literaire betekenis nietuit de films werden alfabetisch gerangschikt;per
bespreekbaarheid wordt weggehouden. In- film vindtmeneenvrijuitvoerigetechnische
drukwekkend isbovendien de lijstmetbe- informatie,een synopsis,enin de matevan
schikbare tekstedities zodat, naast funda- demogelijkhedeneenfoto.Inzijninleiding
mentelebenadering,dezestudieook een didactische gidsis.
C.Tindemans

merkt de samensteller op dat de Franse
vooroorlogse filmproduktie gekenschetst
wo
dthi
do
or
aat
rni
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ee
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;

juista1seensyecifiekaandeelvandeFranse

film aandefllmkunst.Hetiseigenlijkjam-

H enri Béhar, Vitrac, fAël/re ouvertsur le
rêve,Labor,Brussel/Nathan,Paris, 1980,
253 pp.,BF.295.

R.Vitrac (1899-1952),metgezelen medestri
jdervanA.Artaud,onrechtvaardig bekendom slechtsdatenesuccesstuk(Victor,
ou lesenfantsaupouvoir,1928)is,in het

merdatde samensteller nietdekans kreeg
deze zo weinig of slecht gekende Franse
filmproduktie uitvoeriger te becommentariëren.M aar hetiseen fraaiuitgegeven en

onmisbaarnaslajwerk,dat.vooralspecialistenvannutzalzjn.Ookdegelegenheidsuitgave(naaraanlelding van EuropaliaBeljië
gepubliceerd)isbijzonderfraai.Hetisnlet
meer dan een mooie selectie foto's uit de

logischespoor van A. Jarry,een satiricus

Belgische filmgeschiedenis (geen commengeweestdie,nadada-drukkewildejaren,er taar;geentechnischegegevens).Vaaksprenietinslaagdezich bijhetpubliek zo door kendefoto'smeeraan dandefilms;alsje
tezetten dathijdeconventionelereputatie ditboekdoorbladertkrijjjedeindrukdat
vaneen gearriveerdeauteurbereikt.S.heeft de Belgische film werkellk bestaat en een
velebladzi
jdennodigom zijneigenverering eigen gezichtheeft.Misschien isditook we1
uitteschrijvenmaarveelverderdanuitvoe- zo? Conkludeer je wanneer je het boek
rige parafrase van devele dramatische teksten,gevallen ofnieteenstotopvoering ge-

bracht,komthijevenwelniet.Data-tabellen, persdossier, kritische tijdsoordelen,

dichtdoet. Zo'n intrigerende vraag oproe-

jk
ant
de
ochha
hnd
eelva
wa
nt!
een louterfoto-boek
l
qle
ntame
Eric de Kuyper

vriendelijkejetuigenissen entekstdocumenten vullen d1talte weinig diepgaand essay
aan.

C.Tindemans

J.Renoir,LaRègleduJeu(DieSpielregel),
Diogenes,Zûrich,1981,173pp.,sFr.15,80.
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Hetdraaiboeken dedialogenvandezeklassieke film uit1939 behoren tothetmooiste
watdeFransefilmmakerJean Renoiruitgedachten geschreven heeft.DezeDuitsever-

Lang.Dezebescheiden monografiebetekent
nietveelmeerdan eenbiografischeschetsen

eenvrijoppervlakkigesitueringvandefilms
van deze grote filmmaker.Veelfeitenmate-

talinggeefteigenlijk dedialogen weer-het riaal,losaan elkaar geschreven,veelillusisgeen poging om hetdraaiboek ofde film, tratiesen deonontbeerlijke filmografische

shot na shot,te reconstitueren -en voegt !egevens:veelmeermoetmenvandi
twerkdaaraan enkelebeschouwingen toe van Re- Je nietverwachten.Bibliografischeverwijnoir zelf (uit zijn werk 'Ma Vie et mes zingen ontbreken.
EricdeKuyper
Films')en eenreeksfoto's.
E.de Kuyper

V.Glowna.DesperadoCity,HanserVerlag,
M ûnchen,1981,88 pp.
R.Bresson,Noten zum Kinematographen,
HanserVerlag,M ûnchen,1981,81pp.
G.Aristarco,M arx,dasKino unddieKritik
#eJFilms,Hanser Verlag,M ûnchen,1981,
98pp.
Ileze qua presentat
ie erg aantrekkelijke
nieuweserievan hetop filmliteratuurreeds
erg gespecialiseerde Hanser-verlag, biedt
metdeze drie nieuwe titels niet veelmeer

J.Sandford,TheNew German Cinema,EyreMethuen,London,1980,180 pp.,f4,95.
Dit is heteerste Engelstalige overzicht ge-

wijdaan de JongeDuitseFilm.Deauteur

heeftlekozenvoordiefilmmakersdievoornamelljkbuiten Duitslandzelfbekendwerden:A.Kluje,V.Schlöndorff,W.Herzog,
R.W .Fassblnder,W .W endersen H.J.Sy-

berberg.Hetiseen beetjeverrassend ook
J.M.Straubbijdezeli
jstaantetreffen,alis
ditwelverantwoord,omdatop z'n minstde

eerstefilmsvan dezefilmmakerbelangrijk
mogen geachtworden voor de doorbraak

duideli
jkheid in watmen uiteindelijk van van deze nationale filmschool.De overige
plan ismetdezereeks.Zondertwijfelwas cineasten worden behandeld onderthematihetnuttig defilmnotitiesvan Bresson (uit sche hoofdingen zoals 'gastarbeiders'.
1965)voorheteerstaaneen Duitstaligpu- 'vrouwen', '
jongemensen',enz...Tenslotte
bliek voortestellen.Deeigenzinnige ideeën isereen hoofdstukjegewijd aandefinanen opvattingen betreffendefilm vondenhun
neerslag in korte,aforistische aantekenin-

ciële stand van zaken.Hetaccentvalthier

opinformatie.Tochvraagjejealslezeraf
gen.Bresson qolemiseerttegen hettoneel- waarom diteenmeerpersoonlijke,meergematige in de fllm ,en geeft onrechtstreeks motiveerdebenaderingdiendeuitte sluiten.
ook vrijscherp aan waarhethem om te Je zou graag weten, waarom S. door dit
doen is.Hetdossierronddefilm Desperado
City van Vadim Glowna wil een soort
doorsnee geven van hettotstandkomen van
een film.Ditwerd alvakeren veelbetergedaan.Ditverslag haaltnieteenshetniveau
van een goede reportage.De derde titelis
een loodzware marxistische filmesthetica,
een pleidooivoor realistische film en film-

kritiek.Desociale opgave4ieAristarco aan

defilm toeschrijftwerdermijnietduidelijkerdoor.

Eric de Kuyper

merkwaardigfenomeenDuitseFilm lefascineerdis,alshijdatalis,wantuitd1tboek
blijktdatnauwelijks.
Hetisallemaaleenbeetjeplichtsmatig:en

zo'n benadering ismeerdan elders'verstik-

kend'voordejonge Duitse film,die ontstaanisdank zijcontroverseenjuistdreigt

tenondertegaan ondererkenning en academisme.

Eric de Kuyper

J.M . Kass, e.a.,Robert Altman, Hanser
Verlag,Mûnchen.1981,207 pp.
L.Maibohm,Fritz Lang,Seine Filme-sein
Leben,W .Heyne Verlag,Mûnchen, 1981,
271pp.,DM .8.80.

Hetissteedsmoeilijkom dejuistebenaderingtevinden vooreen monografiegewijd
aan een hedendaagsauteur.Datjuistook

Eigenaardig genoeg bestaan er niet zoveel voor markante figuren als Robert Altman
overkoepelendestudiesoverhetwerkvan F. behoefte bestaat om na verloop van tijd
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D.Richie,Ozu, Lettre du Blanc,Genève,

man (geb.1925)heeftnaeen bedri
jvigheid 1980,288 pp.
vaneentientaljarenbijdeAmerikaansetelevisie,sedert 1955 een twintigtalfilms ge-

D.Richie,Engelstalig kennervan deJapan-

draaid,waarvan MASH (1969)eenvande se film,heeftnu deeerste uitvoerigestudie
meestpopulaireen Popeyedemeestrecente. geschrevengewijdaaneen van degrootste
Elk van deze filmswordtin een becommen-

Japanse filmmakers wiens invloed ook op

tarieerdefilmografievrijuitvoeriggeplaatst de hedendaagse westerse filmersonbetwisten besproken.Ditmaakthetgrootste deel baar is.Zijn omvangri
jk filmoeuvre (53
uit van deze studie, die aangevuld wordt films-hijbegonzijn loopbaanin 1927)is
meteen uit hetAmerikaansvertaald essay

uiteraard hierin hetW esten voorhetaller-

van Judith Kassen een gesgrek door C. grootste deelonbekend.Daarom,in deeerMaerker.Mijneindvraajblbft:isRobert ste plaats,isdezestudie van RichieonmisAltmaneeninteressanteflluurindeAmeri- baar.Van elkefilm geefthijhetmlximum

kaansefilmwereld dank zl
jdeinvloed van aan informatie,waarmogelijk ook foto's.
deEuropesefilm opZjnwerken:of'niette- Als deze monografie zich tot dit gedeelte
genstaande' die invloed. Amblguïtiet die

zou beperken zou het reeds uiterst nuttig

nietalleenhem treft,maarvelevanzijncol- zijn.Doch Richie is in staat geweestde
werkwijzevan Ozu volledig tedocumentelega'sinhethedendaagseHollywood.
ErlcdeKuyper ren.Te beginnen methet draaiboek (het
belangrijksteelementvoordefilmer),waar
S.eenerguitvoerigdeelaanwi
jdt.Terecht
M .Chanan, The Dream that Kicks, The

Prehistory and theEarl
y Yearsof Cinema

in Britain,Routledgeen Kegan Paul,London, 1980,353 pp., f 12,50.
Chanansstudieiseen perfectvoorbeeld van

ook omdat de erg eigenaardige en consequente manier van werken zeerzekerzo'n
gedetailleerde studie waard is.Ozu's films
handelen in feitesteedsoverdezelfdefamili-

aleproblemen;hijaanvaardtslechtsminieme variaties op eenzelfde - dan vaak ook
nO# ondrnmatische thematiek,de familie.

nieuwefilmgeschiedschrijving.In tegenstel- Figurenminderdanhandelingenzijndaarin
ling totde 'klassieke'filmhistoriciperktS.

zijn onderzoeksgebied sterk in.Hetblijft
ooknietbijeenopsommingvanfeitenmateriaal:hijprobeertvan daaruiteen nieuwe
samenhan!telatengroeien.Tweeparametersdiezbn onderzoekbepalen zijn,ener-

primordiaal.Detweede fase,hetrqnliseren,
wordtweer eens zeer accuraatbeschreven.
Hier is het overvloedig beeldmateriaalerg
welkom ; verschillende passages van Richie'sbetoog worden m ethele beeldenreeksen gei
llustreerd,zodatde lezer a-h-w.een
fragmentvan defilm in eçn seriefoto'sge-

zijds,film endefotojrafiea1snieuwezienswijze-maniervankbken-binneninhetka- suggereerd krijgt.Wat bij Ozu ook zeer
qitalisme,anderzijds,desubversievemole- goed functioneert,doordatzijn stijluiterst

lljkhedenvanfilm-als-droom,eveneensbln- statisch is, weinig op camerabewegingen,
nen dat strakke ideologische systeem. S.

montage,enz.isafgestemd.Delaatstefase,

j Ozu bijkomstig,wat
heefthetuitvoerigoverde-zoalshijhetzelf demontage,wasbi
noemt-dialectiek van deuitvinding van de
cinematografie, een uiterst boeiend deel
waar verrassende zaken in samengebracht
worden.De volgende hoofdstukken handelen over populaire cultuur en middle-class
cultuur. Zoals ik zei: een voorbeeld van

nieuwefilmgeschiedschrijving,inzoverrede
beperkingen ervan blootgelegd worden en

voortvloeituit het belang datdeze cineast
hechtte aan scenario resp.realisatie.Door
zijnjrondigekennisvan deJapansecultuur
isRlchie tevens in staatvele details in het

juisteperspectiefteplaatsen.A1smendaaraan toevoegtdathetboek bijzonder fraai
werduitgegeven,datdevertalinguithetEn-

!e1suitstekendis,danzalmenonjeveereen

deauteura-h.w.dwinjenandererichtinjen ldeehebben van de belangrijkheld van dit
uitteproberen,b-v.d1evan hetcultuurfilosofisch essay.
Eric deKuyper

werk.

Eric de Kuyper
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overhetSintJozefscollegeactueel(pp.6482)onderzijn leidingsamengesteld.

Inhettweededeel(pp.83-192)begintdeeienlijke tentoonstellingscataloog.Hiervoor
Aalst, Sint Jozefscollege 1619/21-1831- g
1981,Catalogusvan detentoonstelling over namenD.Butayesamen metstadsarchivaris
degeschiedenisen dewerkingin deCollegekerk,PontstraatteAalst3oktober-l6oktober 1981,192 pp-,gei
ll.,BF.380.

K.Baerten oud-leraarL.Fosselleen enkele

anderen,de voortreffelijke inleidingen en
vakkundige beschrijvingen voorhun reke-

ning.Alduskwam een prachtige ordeninj

otstand van hetbeschikbaar beeldmaterlIn 1831,150 jaargeleden,namen de je- t
zuïeten opnieuw deleiding op zich van het aalover de collegegebouwen,kerk en buialoude(wantreedsin1619doorhengestich- tengoed;overhetcollegeleven zelfvroeger
te)Aalsterscollege.Develemanifestaties, en nu; over het nog voorhanden zijnde
cultureel, sportief, en educatief, over een

kunstpatrimonium en overenkelevoorname

kerk en een muziekrecitalin Sint-M artinus

kundigheid van L.Robyns,nog een oudleerling,doorde keurige typografischever-

geheeljaar gespreid,werden alledoorde figuren.W ie de haarscherpe zwart-wit fohuidige collegegemeenschap bezield en uit- to'sbekijktendeachtverrassendeveelkleujn doorde desgewerkt.Een tentoonstelling in de college- renplaten,za1getroffen zi
hebben achterdezeluisterrijkejubelviering
een waardig orgelpuntgezet.Van dezeten-

zorgingen derelatiefuiterstlageprijsvan

toonstellinjwordthierdecataloo!vermeld dezeinalleoyzichten geslaaldecataloog,

dieeenbli
lvendeenopmerkelijkhlstorische eenmodelinzljngenre.Zijdleopdeoudleerlingendagdebriljanteredevan K.Van
waarde bezit.
In heteerstedeelschetstM .SchurmansDe

Isacker,Hetcollege #Ja Aalst,spiegelvan

AaIst(pq.19-31);S.DeSmetbeschrijftDe

waarmeedegevierdeVlaamsehistoricusvan

maatschapp#,mochten beluisteren:zulGeschiedenù van hetSintJozefscollege te de
len in deze cataloog de gegevens vlnden
Pedagogtek van deJezuieten en hetCollege
vanAaIst,eerstvan 1619 tot1773,dan van

de AntwerpseUFSIA zi
jn luistergraag ge1773 tot1831 (pp.34-63);W .De Clercq hoorwistte boeien.
S.De Smet
zorgt voor een belangwekkende bijdrage
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Opheteerstegezicht,envooralinhetlichtvandeHolocaustvandejarenveertig,lijkende
studiesvandeFrankfurterSchuleoverhetjodenprobleem nogalafstandelijkentheoretisch.
Maarhungraafwerk naardewortelsvan antisemitismeen racismewordtopnieuw actueelin

onzeSpost-fascistische'tijd,waarhetinderdaadbelangrijkeris<debriefwisselingvanVoltaireen andere Verlichtingsfilosofen teanalyseren'dandeprimitieveuitlatingen van destompzinnige antisemietJuliusStreicher.

Toox VANbEVELOE,EénjaarMitterrand1.a onomischepolitiek

887

Iseenlinkseeconomischepolitiekmogelijk?Hetnormalescenariodatopeenlinksemachtsovernamevolgt,stemtnieterg hoopvol.Hoe heeftMitterrand in diteerstejaarvan zi
jn
bewind geopereerd? Op de achtergronden van ditbeleid en enkele principesdie eraan ten

grondslagliggen,komen wein eenvolgendebijdrageterug.

ERIK FAUCOM PRET,Egypte onder Sadat

901

Nietalleen Sadatseigenwilligevredespolitiek heefthem in binnen-en buitenland een sterke

oppositiebezorgd:zijn veleinitiatieven enpogingen om -nadeopenlijkebreuk metde
Sovjet-unie-landbouw,industrie,economieen handelopeenheelandere,meerWesterse
leest te schoeien,hebben geenszins de voor en door de Egyptische bevolking verhoopte
vruchten afgeworpen.En metEgyptes meestprangendeprobleem van de overbevolking is
Sadatevenmin in hetreinegekomen.

NICOLAS STANDAERT,Godsdienstbeleid in China

915

Aan dehand van recenteChinesepublikatiesonderzoektdeauteurwelkeexplicieteen impli-

cietemotievendeChineseleiders(kunnen)hebbenom opnieuw enigeverdraagzaamheidte
laten geldentenopzichtevandereligiesin hun land.Daarbijkomen o.m.tersprake:de
authentiekeinterpretatiesvan deChinesegrondweten deofficiële rechtvaardigingen van de

samenwerkingmetreligieuzeindividuenofgroepen,diemennochtansbli
jftbeschouwenen
aanwijzen alstegenstandersopideologisch vlak.

DRIES VA N COILLIE,Taoïsme in deChineR Volksrepubliek

925

Inaansluitingbijzijnbijdragen overhetwijsgerigen religieustaoïsmebeschrijftdeauteur
hoedeleidersvan deChinese Volksrepubliek welenige lippendienstbewezen aan deproto-

wetenschappeli
jkeensocialeverdj
nstenvanhetverledentaoïsme,maarhetthanstochwen/e
sentebeschouwenenbehandelenalseenlouterbijgeloof,datniethetrespectofdeomzichtigerbehandelingverdient,diezi
jbereid zijn voordeandereçgrote'religiesop tebrengen.

FRANS BOENDERS,Prigogine en W ildiersover Teilhard de Chardin

930

Ingesprek metdespecialistvande<dissipatievestructuren'endebekendeTeilhard-specialist

peiltdeauteurnaardeoriginaliteitendebli
jvende,richtingwijzendewaardevanTeilhards
eenheidsvisieopdekosmischewerkelijkheid,waarvandemenstegelijkeen 'natuurli
jk'prod
ukten een uniek fenomeen is.
$

ANDRE LEFEVERE,WetenKhpppelijkestudievanliteratuur

942

Op hetmomentdatde wetenschapsfilosofie hetlogisch-positivistisch wetenschapsideaalde
rug begon toetekeren,gingen velebeoefenaarsvan deliteratuurwetenschap datideaalpas

ontdekkenenkritiekloosaankleven.Detijdlijktthansrijptezijnvooreenduidelijkonderscheidtussendealleszinsgeoorloofde:subjectieve'interpretatievanindividueletekstenende
echtwetenschappelijkebeschrijving van Iiteratuuralseen systeem,datbinnen een maatschappeli
jkecontexthistorischeontwikkelingendoormaakt.
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D e Frankfurter Schule en de
Judenfrage
Ludo A bicht

In 1937,hetjaarwaarinM M Horkheimerenanderemedewerkersvanhet
InstitutfûrSoziaforschung hun 'kritischetheorie'duidelijkervan andere
verwante stromingen trachtten teonderscheiden,schreefH erbertM arcuse
in een discussie metH orkheim er:'De kritischetheoriehoudtzich,in een

totnogtoeongekendemate,methetverleden bezig,-juistomdatzemet
de toekomstbegaan is'l.Tussen hetdialectische materialisme van de 19e
eeuw,datnog kon werken aan een 'opheffend bewaren'van heterfgoed
van de Verlichting,en de kritische theorievan de Frankfurter Schule ligt
de doorbraak van het 'autoritaire barbarisme'en de daarmee verbonden
nederlaag van de Europese arbeidersbeweging en haar tot econom istisch
dogm atism e verworden theorie.De progressief-utopische elementen van

defilosofie(deopbouw van debestestaat,hetvinden van hetvolmaakte
geluk,deverzekeringvan deeeuwigevrede)werdendaarmeenietverworpen,maarerwasduidelijkeenbreukgekomentussenhetverlichtingsoptimismevan dejongeMarx en demanierwaarop deleden van hetInstitut
dezeopgaven zouden moeten benaderen.Deevolutie van die benaderings-

wijzekan duidelijk gevolgd worden in deartikelen,discussiesen besprekingenvan hetberoemdeZeitschr@tA rSoziamorschung (1932-1941),dat
in 1980 in een herdruk van hetDeutscheTaschenbuch Verlag (dtv)voor
een brederpubliektoegankelijkwerdgemaaktz.Allegrotethema'svan de
Frankfurter Schule worden erin behandeld :de opgaven van de sociale

psychologie(Fromm),dekritiek op demassacultuur(Loewenthal,Adorno),deherinterpretatie van de Verlichting (Horkheimer),de esthetische
theorie(Benjamine.a.).Hierinteresseertmijechterin deeersteplaatsde
analyse van hetfascism e en de autoritaire ideologieën.M eteen parafrase
van M arcusesuitspraak overde studie van hetverleden zou ik willen stellen dateen nuttige discussieoverhetnieuwe racismeen antisemitisme van

1 M axHorkheimerund HerbertMarcuse,PhilosophieundkritùcheTheorie,in

ZeitschrêtA rSozialorschung,VI,p.G7.
2 ZeitschrœtA rSoziamorschung,dtvreprint,DeutscherTaschenbuchVerlag,
Mûnchen,1980,9 delen.
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delaatstejarennietvoorbijkan gaanaan eenstudievan hetverledenvan
de kritische theorie.Anderslopen we hetgevaar,opnieuw in een steriele
bevestiging van deargumenten van deVerlichtingtevervallen,ofallesnog
maar eens tot het sim pele basis/bovenbouw-schema te reduceren.W ant

noch hetburgerlijkehumanisme noch hettraditionelemarxismekunnen
hetweeroplevend racismeverklaren,laatstaan effectiefbestrijden.

Hetfascismein de structuren van maatschappijen individu
Hoewelde oorsprong van hetInstitutdirect terug te voeren is op de bezorgdheid overhetnieuweantisemitism ein deW eim afRepubliek,concentreerde zich de belangstelling om vanzelfsprekende redenen op het groeiende fascism ein Europa en,sindshetbegin van dedepressie,in Duitsland

enOostenrijk.Opvallend isdaarbijdathetdebatvooralbinnen hetInstitutzelfgevoerd werd en ernauwelijkssprake wasvan een dialoog of
polem iek metandere op het marxisme steunende analysen.Ernst Blochs

ErbschaftdieserZeit(1935)b.v.ofDimitroffsfascismetheorieën (1935)
blijven onbesproken,W ilhelm ReichsM assenpsychologiedesFaschismus
(1933)krijgteen recensievan een halvebladzijde.Nog merkwaardigeris
het,dathet'standaardwerk'over hetfascism e,geschreven door een van
de leden van hetInstitut,Franz Neum annsBehemoth.The Structure and

Practiceof NationalSocialism (1945),in een aantalopzichten sterk afwijktvan deanalysevan demeeste andereleden (Fromm,M arcuse,Po1locke.a.).Allen maakten een duidelijk onderscheid tussen racismeen antisemitismeenerzijds,en fascismeanderzijds,hoezeerrassentheorieën en
discriminatie ook deeluitmaken van de fascistische politiek.Allen ver-

-

wierpen a1s ontoereikend en eenzijdig zowelde officiële stelling van de
Komintern (hetfascisme alsuitdrukking van de meestagressieve sector
van hetfinanciekapitaal)alsdeveelgenuanceerdereanalyse van Trotski
(o.m.over de rolvan de fascistischemassa'sen de leiders)en de sterk
anticommunistischeverklaringen van desociaal-democraten (fascismeals
reactieop de communistische provocaties).Zijstelden dathet fascisme
wegenszijn ingebouwdeirrationalisme geen eigenlijke 'politieke theorie'
bezatén dateen militaire overwinning van buitenaf,zondereen bewuste

politieke praxis binnen de fascistische staat,onvoldoende zou zijn om
dezebeweging effectiefuitte schakelen.M aarin tegenstelling totde anderen
-

verwaarloosde Neum ann de psychologische factor in hetfascism e;

-

verwierp hijFriedrich Pollocksconceptvan hetstaatskapitalisme,om-
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dathijgeloofde datde eigenlijke staatonderhet fascisme ophoudtte
bestaan ;

steldehijhetwinstmotiefcentralerdan hetmachtsmotiefen stond hij
hierdusdichterbijhetorthodoxemarxisme;
geloofde hijdathetfascisme hetklassekarakter van de maatschappij
bewaarten de positie van de heersende klasse nog versterkt;
-

beschouwde hij, in laatste instantie,het nationaal-socialisme als een
voortzetting van hetmonopoliekapitalisme metandere middelen en

legde hijweinig nadruk op de technologische kantvan de fascistische
heerschappij3.
Daartegenover stond dan o.m.hetbelangrijke essay van Marcuse,Der
KampfgegendenLiberalismusin dertotalitörenStaatsauffassunp ,waarinhijsteldedathetfascismezichorganisch uithetburgerlijkeliberalisme
ontwikkeld had.M arcuse onderscheidde vier kernelementen van het fa-

scisme:'populairuniversalisme'(Volk),irrationeelorganicisme(Gemeinschaft),<heroïsch realisme'en politiek existentialisme.Hoewelhetfascismeopenlijkhetliberalismebestreed,zaten dieelementenvolgensMarcuse
diep indatliberalismeverankerd.In hetfascismeblijven deeconomische
fundamentenvan hetliberalismebewaard,maardetegenstellingen wijzen
op krachten die potentieelzowelhet fascism e als het liberalisme kunnen

overstijgen.
HetInstitutanalyseerdehetnationaal-socialisme dan verder a1shetmeest
extreme voorbeeld van een algemene ontwikkeling naarirrationele dom i-

nantieinhetW esten.Hoewelditpasmogelijkwerd doordeontwikkeling
van hetkapitalistisch stelsel,kan men toch nietlanger(zoalsNeumann
nogdeed)deeconomische basisalsde kern beschouwen.Detechnologische rationalisering iseen 'institutionele kracht'geworden en instrumenteelrationalisme werd een culturele imperatief.Daarom moeten ook de
psycho-sociale mechanismen van gehoorzaanaheid en de bronnen van het
geweld worden onderzocht(Fromm).Hetkapitalistisch stelselwaseri
n

geslaagd,denog doorM arx voorspeldeineenstortingtevermijden.Daardoorzijn dekansen op veranderingveelkleinergeworden,omdathetnog
moeilijkerzalzijn dedieperliggende oorzaken van hetfascismeteoverwinnen.Vandaar kan men ook hun toenem ende belangstelling verklaren

3MartinJay,ThedialecticImaqination,Little,Brownandco.,Boston,1973.

Ned.Vert.Dedialektischeverbeeldlng.EengeschiedenlbvandeFrankfurterSchuleenhetInstitutJ#rSoziamorschung 1923-1950,Ambo,Baarn,1977.Cfr.Hfst.
5.

4 Zeitschr@tTérSozialforschung,111,pp.161-195.
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voorde analysevan deAmerikaansemaatschappij,diezonderopenlijk
fascisme dezelfde totalitaireheerschappijscheen na testreven.

Deautoritaire persoonlijkheid
Inzijninauguraleredealsdirecteurvan hetInstitut(1931)hadMM Horkheimer een psycho-sociale studie aangekondigd over de houdingen van

arbeidersen bedienden in hetRijnland.Deze studie,onderleiding van
Erich Fromm,werktemetvragenlijstendiedan als'antwoorden van psycho-analytische cliënten'geïnterpreteerd werden.H etresultaatvan ditonderzoek was veelzeggend :ondanks het succes van de vakbonden en de

communistischeen socialistischepartijen indieperiode(1931-1932)kwam
men totde conclusie dat 10l van de ondervraagde werknemersvolledig
naar het fascism e neigden, dat 15% a1s resoluut anti-autoritair geklas-

seerd konden worden,terwijldeoverige75l ambivalentbleven.De resultaten waren zo schokkend,dathetInstituttoen alpraktischem aatregelen trofvooreen vluggeemigratie van de medewerkers,de fondsen en de

bibliotheek.Devakbonds-en partijleiderslegden de gegevensnaastzich
neer.

Tijdensde eersteemigratiejaren werktehetInstitutaan de Studien ûber
Autoritöt und Familie (1936).M ax Horkheimer was verantwoordelijk
voordecoördinatievan detheoretischebijdragen,Erich Fromm nam de
leidingvan deempirischestudiesopzich,waarbijhijgebruik maaktevan
de m ethoden van hetvorige onderzoek,en Leo Loewenthal overzag de

bijdragen overaanverwanteproblemen.Zondertepogen dezeomvangrijke studiehiersamen tevatten,kunnen we ertoch een paarbelangrijke
punten uitopsom men.Hoeweldeband tussen deeconomischebasisen de

culturelebovenbouw bevestigdblijft,wordthierjin tegenstellingtotvroegerestudiesvan hetInstitut,veelm eerdenadruk gelegd op deanalysevan

decultureleaspecten.Tegelijkertijd verwerptmen de louterpsychologische,politiekeofstructureleanalysen van de burgerlijketheoreticialste
positivistisch ofte idealistisch,in iedergevalontoereikend.

Dereden voorhetopnemenvanhetconcept'Familie'(gezin)lagvoorde
medewerkersvoor de hand vanwege hetbelang van het gezin in het hele
autoritaire socialisatieproces.M en constateerde bovendien een Overgang

van hetgezagvan deburgerlijkevaderuitdevorigeeeuw naarhetgezag
van de instellingen overhetindividu.W aarhetgezag van de patriarchale
vadernog enigszinsvoorkritiek vatbaarwasgeweest,steldem en vast,dat
de instellingen buiten en boven elke efficiënte vorm van kritiek kom en te
staan.In tegenstelling tothetpositivistischeoptimismevan devooruitgang
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moetmennu constateren,datdeindividuelevrijheiderondanksalleideologische verklaringen van hettegendeelsterk op achteruitgegaan was.In
dezeomstandigheden m oetderolvan hetgezin dialectisch worden gezien :

hetiszowelsysteem-bevestigend (hetgeeftdeheersendewaarden en vooroordelen door)alspotentieelsysteemkritisch (hetbewaartbepaaldewaarden tegen deontwikkeling van demoderne maatschappijin).In de20e
eeuw merktmeneen steedsduidelijkerevolutienaardesysteembevestigende functievan hetgezin,hoewelhetInstitutnooitde radicale kritiek van

een Wilhelm Reich tegen dezeinstelling zou bijtreden.Binnen hetgezin
spelen devrouwen een overwegend conservatieverol:dekinderen leren er
van hun moederte gehoorzam en aan 'hetgezag',en ditondankshetfeit

datdetraditionelematriarchaleethiek van warmte,wederzijdseaanvaardingen liefdeook we1eensmogelijkhedenvooreenalternatieveordezou
kunnen aanreiken.Deze visie op de rolvan de vrouw vinden we onder
meerterug in de matriarchaatsstudiesvan From msen de veellatere 'feministisch-socialistische' theorieën van Herbert M arcuse6. Dit socialiseren
van 'hetgezag'houdteveneensallevooroordelen in op hetgebied van ras
en cultuur.Zondereen verandering van dezetoestand zalmen dan ook de

strijd tegen deautoritaire,racistischeen discriminerendeordenooitkunnen winnen.

Van M au 'Judenfrage naar 'Elem ente desA ntisem itism us'

Marxbeslootzijn polemisch enaltevaak misverstaneessayZurJudenfrage(1845)metdewoorden:'DemaatschappelijkeemancipatievandeJood
isdeemancipatievandemaatschappijuithetJodendom'7.Zijnsociologische en materialistische analyse van 'het Joodse vraagstuk'werd groten-

deelsdoor de leden van hetInstitutovergenomen,zoals blijktuithun
geschriften en persoonlijkegetuigenissen,ondankshetfeitdatbijna alle
medewerkers van Joodse aR omstwaren en enkelen,onderwie From m ,
uit een orthodox en diep religieus m ilieu stamden8.Hun belangstelling

5ErichFromm,RobertBrêfaultsWerke erdasMutterrecht,inZeitschrœtfûr
Soziaforschung,II,pq.382-387,enDiesozial
psychologùcheBedeutungderM utterrechtstheorie,inZetschrêtJ'
érSoziavorschung,111,pp.1* 227.

6 Herbert M arcuse, Counterrevolution and Revolt, Beacon Press, Boston,
1972,chapter3.

7 KarlMarx,DieFeecArëfea,A.KrönerVerlag,Stuttgart.1< ,p.207.
8 Overdepersoonli
jkepositievandemedewerkersvanhetInstituttegenover
Jodendom en antisemitisme,zieMartin Jay,TheJewsand theFrankfurtSchool,

in New German Critique,nr.19,W inter1980,pp.137-150.
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voorrassendiscriminatieen antisemitismekandaarom onmogelijktothun
Jood-zijnteruggevoerdworden,maariseerdereen gevolgvan hunstudies
van het fascisme, de autoritaire staat en het irrationalism e. In de tien

jaargangenvan hetZeitschrIt/:rSoziamorschung vinden weslechtsdrie
essays die explicietproblemen van racisme en antisemitisme behandelen,

verdernogvieressaysdiezich gedeeltelijkmetdieproblematiekbezighouden en verspreide passages in hun hele werk.W elligt hetverschiltussen
M arx'analyseen hun studiesin hetverrassende feit,datditantisemitisme

honderdjaarnaM arx'geschrifteneen onvermoed en willichtonvoorspelbaar brandmerk op 'de Europese beschaving'zou drukken.In 1943,dus
toen deuitroeiing van deEuropese Joden alvolop aan degang was,kreeg
hetInstitutvan hetJewish Labor Committee van de officiële vakbonden
de opdracht,de graad van antisem itism eonderdeAm erikaansearbeiders
te onderzoeken.Dit onderzoek duurde tweejaaren werd,opni
euw,met

vragenlijstendoorgevoerd.Hetresultaatwasnog schokkenderdan debevindingen overde houding van de Duitse arbeidersin 1931-32:50 Vnvan
de ondervraagde Am erikaanse werknemersleden aan een ofandere vorm
van antisemitism e.en ditin een periode waarin diezelfde arbeiders in het
Amerikaanse leger tegen het antisemitische nationaal-socialisme gingen
vechten.Om tactische redenen werden de resultaten van dit onderzoek
dan ook nooitgepubliceerd.
Naastdeze specifieke studie werkte hetInstitutook nog aan de Studiesin

Prejudiceen hetklassiek geworden TheauthoritarianPersonalityg.Voor
hetbegrijpen van detheoretischeachtergrond ishetbelangrijk,hetessay
van Horkheim er,Die Juden und Furopclodoorte nemen.ln dezeverhan-

deling uit1939valteersten vooralop,datbijnatweederdevan detekst
(pp.115-129)metgeen woord over 'de Joden'rept,maareen briljante
analyse brengt van de voornaam ste kenmerken van het fascism e,waarin
ondermeeraangetoond wordt,datde anoniemedwang van 'hetsysteem ',
waaraan ook de heersende klasse onderworpen was,in deze nieuwe orde
zonder om wegen door de sterkste fractie van deze klasse uitgeoefend
wordt.H orkheim erspreektvan een liberalistisch interludium ,datmetde
opkomstvan hetfascism eisuitgespeeld.Vroeger konden de massa'sm et
geweld in demanufactuurgedreven worden,nu vonden zehun bestaansreden als militanten in de vele totalitaire organisaties of ze zochten troost

9 TheodorW .Adorno,E.Frenkel,D.Levinson,R.NevittSanford,The#&thoritarian Personality,New York,1950.

10 ZeitschrvtF#rSozialorschung,VIII,pp.115-137.
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voor hun uitgebuiten geatomiseerd leven in hetgeloof in Leider en Gemeenschap : 'Hetgeloof leeft daarvan, dat er weer regelm atig werk is.

Iedereenweetwathijtedoenheeften hoedevolgendedagerongeveerzal
uitzien.M en is geen bedelaar meer en,als er oorlog is,sterftm en niet
alleen'.
Hetisbinnen deze nieuwehom ogeneïteitdatmen defunctie van deJoden
moetverklaren.De emancipatie van de Joden in Europa waseen gevolg
van de Franse Revolutie, niet echter, zoals de geschiedenisboeken het

voorstelden,alshetresultaatvan de groteideeën van gelijkheid en vrijheid,maaralseen deelvan deprijsdiedeburgerijbereid wastebetalen
om haarreële machtspositietebehouden.Alsde situatie echterverandert,
valtook de behoefte aan politieke dem ocratie,mensenrechten en andere
humane instellingen weg,en isergeen plaatsm eer voorde tolerantie van
minderheidsgroepen.En waar het vöör-fascistische kapitalisme in feite

overhetnutendenutteloosheid van 'anonieme'mensen (zonderspecifieke rassenkenmerken) beschikte,heeftde nieuwe elite weloog voor de
verschillen.Hetoude systeem 'deed de personen deeer aan,ze te ignore-

ren.Inzoverwashetmenselijk in zijn onmenselijkheid'.
Inhetfascismeworden deJoden a1sgroep methetcirculatieprocesgdden-

tificeerd en moeten ze daaruitverdwijnen.M aarook deemigratiewordt
een deelvan de strategie:de nieuw aangekomenen maken hetde gearri-

veerdeJoden in hetbuitenlandmoeilijk en accentueren nogmaareenshet
onderscheid metdemeerderheid van de bevolking,watdan weerhetracis-

meinhet'gastland'versterkt.NaastdeemigrantenzijnerdeJodendiein
Duitslandgeblevenzijn,endieworden inhetlompenproletariaatgedreven
(Horkheimersartikelverscheen vöördeuitroeiingspolitiek begon,L.A.),
waardoorze alle potentiële steun van andere groepen verliezen,omdater

nu eenmaal'altijd armen moeten zijn'.Juist omdatdeze toestand een
gevolg isvan hetliberale denken en handelen van de 19e eeuw,kan men
zich op die basisniettegen hetantisem itisme weren.En ook een wereldoorlog zalhet lot van de Joden in Europa niet verbeteren,integendeel.

Binnen hetfascistischekamp zalhetantisemitismezijn rolspelen,zolang
erJoden overblijven,mede als intimidatiemiddelvooranderen die aan
verzet zouden denken. En van het buitenland moet men weinig begrip
verwachten :hetracismevan de fascisten isdem inste zorg van de massa's
en de heersende klassen.
ls er dan volgens H orkheim er nog een oplossing ? Alleen als we er in

slagen,denostalgienaardevéör-fascistischemaatschappijteonderdrukken en inzien datde humanitaire beloften van de liberale periode in feite
beperktwaren totkleine geprivilegieerde landen en groepen.Alleen door
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een radicale aR eer van absolute systemen die zichzelftotGod uitroepen,

isernog hoop,ooiteen maatschappijop tebouwen waarin geen enkel
mensmeerminderwaardig en ellendigis'louterdoordemaatschappelijke
structuur'.Dezeutopienoemthijeen 'onnatuurlijkeindevan debestaandetoestand,maar ook hetenige datalsvoorbereiding op een beter leven
in aanmerking komt'.
Tussen D ie Juden und Europa en hethoofdstuk 'Elemente desAntisemi-

tismus'uitDialektik derAufklörung (1944)11,waarin dezelfdeproblematiekopnieuw opgenomen wordt,staathetResearchProjectonAnti-semitism,waarvan desamenvattingin delaatstejaargangvan hetnuEngelstalige Studies in Philosophy and SocialScience verscheenlz.Ook hierverwierpen de leden van hetInstitutde verklaring van hetantisemitisme a1s

een 'ongelukkigeterugvalin dedonkeretijden'ofalseenanachronismein
demodernemaatschappij.Zewezen ookop eenverborgenracisme,dater
b.v.voorterugschriktook negatieveaspecten van minderheidsgroepen uit

tespreken,en vondendathetbelangrijkeris'debriefwisselingvan Voltaire en andere Verlichtingsfilosofen'te analyseren dan de rabiate speeches
van een Julius Streicher.

OokhierblijftdeFrankfurterSchuletrouw aanhaarmethode,hetverleden tebestuderen om detoekomstteverbeteren.Hetprojectonderzoekt
hedendaagse theorieën overhetantisemitisme en geeftdan een socio-psychologischeanalyse van de vervolging van minderheden en kettersin Europa,vanafde Eerste Kruistochttotde Eerste W ereldoorlog.
Daarop volgtdestudie van hetantisemitisme in degrote filosofische stromingen sindsde 18e eeuw.Een vierde hoofdstuk behandelt negen typen

van 'antisemiet'(waaronderook deuitgesproken 'Jodenvriend'gerekend
wordt).Hoofdstuk V,'De Joden in de maatschappij',isuiteraard het
meestcontroversiële,omdat hier ingegaan wordt op een aantal 'Joodse
karaktertrekken' die in het woordenboek van elke antisemiet kunnen
staan,maardie hier socio-historisch verklaard worden in plaatsvan zon-

dermeerontkend.Ditprojectiseenmodelvoorelkeernstigeaanpakvan
racisme en discrim inatie, omdat het geen enkelaspect verwaarloost en
geen enkeltaboe uitde weg gaat.

11Max Horkheimerund TheodorW.Adorno,DialektikderAufklöung,Fi-

scherVerlag,Frankfurtam Main,1970.Voordesamenvattingvan 'Elementedes
Antisemitismus'heb ik megebaseerd op Martin Jay,ThedialecticalImagination,
chapter5.

12 Research ProjectonAnti-semitism.in Studies in Philosophy and Social

Science,IX,nr.1,1941,pp.124-143.
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De analyse in 'Elemente desAntisem itism us'ismeertheorethisch en cultuurhistorisch opgevat,in het algemene kadervan de studie van de Ver-

lichtingen haargevolgen.Dit41bladzijdenlangehoofdstuk kan moeilijk
sam engevatworden,maarwe kunnen er de volgende punten terdiscussie
uitaanhalen :

Het komt er vooralop aan,defunctie van de Joden in de westerse
beschaving historisch en gedetailleerd te onderzoeken.Een puurontolo-

gischebeschouwing(deJodenals'tegenras'voordeNazi's,deJoden als
louterreligieuzegemeenschap vooranderen)isonvoldoendeen bereikt
op zich weinig of niets.

-

Hetburgerlijke antisemitisme heefteen specifieke econom ische basis,
die duidelijk onthuld moetworden,willen we ook m aar iets van het
succesvan dezetheorieën begrijpen.
Bijdeantisemitischevolksbewegingenligthetanders:terwijlzematerieelheelweinig van hun actiesprofiteren,slaatdie ontgoocheling om in

een noggroterebehoefteaan blindevernietiging.Jebestrijdthetantisemitismedan ook nietdoorde mensen erop tewijzen,hoe weinig het
voor hen opbrengt.
-

Hetburgerlijkeradsmekan geïnterpreteerd worden alsdezellaatvan
de bourgeoisie die op de Joden geprojecteerd wordt.Om historische
redenen waren de Joden vooralactief in de distributiesector van het
kapitalistisch systeem en mede wegens deze zichtbaarheid vormden ze

een gemakkelijkeuitlaatklep voorfrustratiesen agressie.
De liberale wereldbeschouwing had de massa's,waaronderdetoen nog

wettelijk en sociaalonderdrukteJoden.gelijkheid,geluk en machtbeloofd.Toen hetlangzamerhand duidelijk werd datditgeluk en vooral
de reëlem achtuitbleven,keerdezich die ontgoocheling tegen de Joden,

dievolgensdeheersendeen vlijtiggepropageerdeopinieweldiemacht
uitoefenden('deJoden zitten overalin en achter')eneengelukkigleven
schenen te leiden.

Ineenanderevorm komendemeestevandezepunteninhoudelijkovereen
metdeanalysevan M arx in ZurJudenfrage.Tussen 1845en 1945liggen
echter de ontwikkeling van hetlaatkapitalism e,hetsuccesvan hetfascismeen deHolocaust.Op grond van deze ervaringen moetdeanalyse nood-

zakelijk doorgedreven en uitgebreid worden.
Mendientderolvanparanoiaenprojectieinindividu engroep in detail
-

-

te onderzoeken,een terrein dathetklassieke marxisme grotendeels verwaarloosd had.
W anneerm en de oorzaken van hetantisemitisme nagaat,wordthetal

gauw duidelijk datdezebeweging archfsche wortelsheeft,diedieper
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steken dan hetliberalisme en hetkapitalistische systeem .
Zo toonteen onderzoek van de rolvan de kerk en hetchristendom aan,
dat ook dat historische antisemitisme meer was dan een religieuze en
direct economische resex.Adorno en Horkheimergaan terug naar het
probleem van de integratie van de nomaden in een sedentaire maat-

schappij(waarbijmen ookaan depolitiekvan defascisten tegenoverde
zigeunerskan denken).
-

De bekende contradictorische propaganda van de moderne antisemie-

ten,diedeJood tegelijkertijd alssubversiefrevolutionairénalskapitalistischuitbuiterafschilderen (deJoodsebolsjeviek-plutocraat)isdeuitdrukking van een contradictorischeinterpretatievan dero1van deJoden

indeVerlichting.Aan deenekantverwijtmen deJodenhun impliciete
verwerping van hetarbeidsethos('geld verdienen zondertewerken')en
dus van de instrumentale rationaliteit die sinds de Verlichting deeluitmaken van de algemeen aanvaarde ideologie;aan de andere kantworden diezelfde Joden geïdentificeerd met de Verlichting,omdat ze dank

zijhetliberalismetoegangverkregentotdewesterse,christelijkebeschaving en de m iddeleeuwse getto's konden verlaten.De 'desillusionering

vandewereld'(W eber),diesindsheteindevande19eeeuw aandegang
isen zich tegen de Verlichting richt,wordtdaardoormede(ofvooral)
aandeJodenalsdoodgraversvandetraditioneelchristelijkebeschaving
-

van hetAncien Régimeverweten.Dezecontradictorischehouding isvolledig irrationeelen daarom zo effectief.
Vanuitdezevoordekritische theorietypischeanalyse van de geschiede-

nisishetook duidelijk,datnoch de terugkeernaarIsraël(Zionisme)
nochdevolledigeassimilatievan deJoden een blijvendeoplossingvoor
hetprobleem kunnen bieden.H etkomterop aan,de fundam enten van

onzemaatschappijteveranderen,waarbijzowelhetkapitalismealszijn
grondslagen in de Verlichting en hetliberalism e uitgeschakeld worden.
-

Uiteindelijk ishetantisemitismeeen uiting van de 'W utaufdieDifferenz'diealin delogicavan deAuA lërungingebouwd zat,een logicadie

totde 'irrationaliteitvan deverzetsloze en vlijtige aanpassing aan de
realiteit'voert.'Dedialectiekvan deVerlichtingslaatobjectiefinwaanzin om'.

Is er nog hoop na de Frankfurter Schule?

Zolangdevijand overzichtelijkblijft,kan mennoghopen hem op langere
ofkorteretermijn te verslaan.Zo zag W ilhelm Reich de grondoorzaak
van racism een antisemitisme in de seksuelekleinburgermoraalen hetpa-
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triarchale gezin,en dan lijktdeoplossing in een 'seksuele economie'te
liggen,die de fundamenten van deze onverdraagzaam heid en rassenhaat

zou uitschakelen.Anderen reduceren ditracismetoteen bijproduktvan
hetfascisme,datzelf een verhoogde vorm van hetmonopoliekapitalisme
is,en ook hier wordtde strategie dui
delijk,tenminstein principe.
M en kan ditracisme ook uit de onwetendheid van de m assa'sverklaren,

waarbij een voorlichtingscampagne over bijvoorbeeld 'onze Joodse en
Arabischebroeders'deoorzaken van discriminatieen vervolging zou weg-

nemen.Alsmen echter,metdemedewerkersvanhetInstitutTûrSozialforschung,aanneemtdatdeoorzaken uiteindelijk in hetsysteem zelfliggendatooiteensdeJodenenandereminderhedendewettelijkeensociale
gelijkheid heeftaangeboden,datdeslavernijheeftafgeschaften allerassendiscriminatie in theorieveroordeelt,een systeem datzich uitspreektin
de Verklaring van de M ensenrechten en het handvestvan de Verenigde

Naties,dan wordthetheelmoeilijk,hetantisemitismeen anderevormen
van rassenhaattebestrijden.
Devolgendewerkhypothesen proberen,op grond van deinzichten van de
kritische theorie,een alternatieve strategie te schetsen :
1.Elke analysevan antisemitisme en racism emoetuitgaan van de dialec-

tisch materialistische methode,maar mag bij deze bevindingen niet
blijven staan.
2. Hoeweleen gedetailleerde kennisvan de psychische mechanismen on-

ontbeerlijk isom deze rassenhaatte begrijpen,kan men de analyse
evenm in tothet psychologische m om entbeperken.

Deervaringinonalankelijkgeworden ex-kolonialegebieden,diedoor
dezekolonisatieperiodeook nahun bevrijdingonherroepelijkdeelblijven uitmaken van de westerse verlichtings-kapitalistische traditie,

schijntdeanalyse van de kritischetheorieeerdertebevestigen dan te
weerleggen.Ook daar vinden we subtiele totbrutale vormen van ras-

sendiscriminatieen vervolging van minderheden.Hetracismekan bijgevolg niet langer als een 'blank'of 'arisch'verschijnselgdsoleerd
worden.Daarom is een 'tiers-monde-istische'oplossing van het probleem weinig overtuigend.
4.Hetzelfde geldtvoordepraktijk in de landen van hetniet-kapitalisti-

sche blok (b.v.Polen,de Sovjet-unie,Hongarije).Ook dezelanden
bouwen voort op de traditie van Verlichting en vooruitgang.
5. Een terugkeer naareen imaginaire 'goede oude tijd'(hetpre-fascistische Europa,de ti
jd vöörde Verlichting en hetliberalisme)isnoch

wenselijk noch mogelijk.Een nieuwemaatschappijkan slechtsvoort-
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komen uitdemeestontwikkeldefasevan debestaandemaatschappijVorm .

6.Hetirrationalism edathetfascism een hetracisme kenm erktisvolgens
de kritische theorie een dialectische om slag van hetgeloofin de ratio-

naliteit.Kan men niet tegelijkertijd stellen,datde beloften van de
Franse Revolutie,wegens hun historische band m etde machtsoverna-

medoordeburgerij,nietnoodzakelijktotdezeeconomischeenpolitiekerealiteitbeperkthoeven teblijven? In hetverschiltussen deutopischeverwachtingen en de historische verwerkelijking (en vervorming)
ervan ligteen vruchtbare contradictie,die de aanzet kan vorm en tot
een herdenken van hetbestaande economische en politieke model.

Dekritiek opditmodelisvandaagnogverwardenonoverzichtelijk(de
groene beweging,de theorieën van Illich,Rudolf Bahro,André Gorz
en andereniet-orthodoxelinksen,de basisbewegingen voor 'zell eheer'

enz.),maarconvergeertnaareenverwerpingvanhetVerlichtingsmodel
als zodanig. Het is de vraag of deze kritiek uit de marginaliteit zal
kunnen treden vôörde ontwikkeling van hetheersendem odel-in-crisis
in een nieuwe en absolutevorm van totalitarisme zalverzinken,die de

ervaringen van hethistorische fascismeop een voorspelzou doen lijken.
8.In DieJuden und Europa zeiHorkheimer:dwienietoverhetkapitalis-

me wi1praten,moetoverhetfascisme maar zwijgen'.Vandaag zou
men kunnen zeggen : wie niet over de radicale verandering van het

industriëleproduktiemodelen dedaarbijbehorendehumanistisch-liberaleen socialistischefilosofie wilpraten,heeftook m aarw einig tezeggen over de wederopleving van hetantisemitisme en hetracisme.
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Eén jaar M itterrand I
Econom ische politiek
Toon Vandevelde

Demeestconcreteachtergrond van deeconomische politiek van denieuwe

Franse regering,vormtongetwijfeld deherinnering aan heteconomisch
falen van vroegere linkse experimenten.Nietalleen de kortstondige bloei
van hetFranseVolksfrontin 1936,ook deervaringen m etdeeconom ische

politiek van deAllende-regering in Chili(1970-1973)en van derevolutionairekapiteinsin Portugal(1974-1975)stemden totweinig optimisme.

Iseen Iinkse economische politiek mogelijk?
In een boek dat reeds enkele jaren oud is,beschrijftSerge-christophe
Kolm,een van de m eest vakkundige hedendaagse Franse economen,het
'norm ale' scenario dat volgt op een linkse machtsovernamel.De eerste

economische maatregeldiegenomen wordt,iseen aanzienlijkeloonsverhoging voor alle loontrekkenden ; de laagste lonen worden doorgaans
meer opgetrokken dan de hoogste en er vindt een zekere egalisatie van
lonen en inkom ensplaats.Zowelin hetChilivan Allendealsenkelem aanden na deva1van hetfascism ein Portugalwerden de laagstelonen van de

ene dag op de andere verdubbeld.Paradoxaalgenoeg dalen tegelijk de
prijzen,door een strenge prijscontrole vooralop de belangrijkste consum ptieprodukten.Hetgevolg isuiteraard dathetaandeelvan dewinsten
in hetnationnnlinkomen sterk afneemt.ln Portugalsteeg hetaandeelvan
deIonen heelvlug van 50l tot1* % van hetnationaalinkomen.Onder

invloed van loonstijging,prijsdaling en verminderdeinternationalevraag
alsgevolgvan dewereldcrisisverdwijnen dewinsten volledig.Zoverwas
hetenkelejaren voorheen in Chilinietgekomen,omdatdeinternationale
conjunctuurnog beterwas,maardezelfdetendenswaserduidelijk merkbaar.

1 S.è.Kolm,La transition socialute.Lapolitiquekonomiquedegauche. éd.

du Cerf,Paris,1977.
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Deloonstijging heeftallereersteen sterkeverhoging van de consumptievraag van de gezinnen tot gevolg.ln een klassieke keynesiaanse situatie
van onderbezetting van het produktie-apparaat stim uleertdeze vraagim puls economische groei en tewerkstelling. Dat was vooral het gevalin
Chili.Hetnationaalinkomen steegvan 3,8 ç:in 1970tot8,3çein 1971en
de werkloosheid daalde ongeveer in dezelfde verhouding.Eind 1971 was
hetreëleloon ermetgem iddeld 31l gestegen tegenoveroktober 1970.ln
1972 behaalden de linksen dan ook de grootste verkiezingsoverwinning

van hun geschiedenis:terwijlzijslechtsmeteen relatievemeerderheidaan
demachtwaren gekomen,bereikten zijbijdeplaatselijkeverkiezingen de
absolute m eerderheid. In Portugal lag de situatie enigszins anders.Een

grootdeelvandeindustriëleproduktiebleeferal ankelijkvanstagnerende exportmarkten.Aangezien hettijd vraagtom de nationale industrie
zodanigteherstructureren,datzijkanprofiteren van degestegen binnenlandsevraag,washetmeeslepingseffectvan de loonstijging op de hele
econom ie erm inderhevig.Degestegen arbeidskostleiddezelfstotafdan-

kingen in de privé-sector,waarop (vaak paslater)gereageerd werd met
allerleivormen van arbeiderscontrole en zelfbeheerin de ondernem ingen.

Globaalgesproken valtdeperiodewaarin dereëleloonstijging algemeen
voelbaaris,samen metdeperiodevan euforischerevolutionaire successen.

Maaralspoedig volgtdeterugslag.Alsergeen winsten meerzijn,wordt
erdoordeprivé-sectornietmeergdnvesteerd.Ook hetsparen verm indert
drastisch ten gevolge van de herverdeling van hetnationaalinkomen.De
lagereinkom enstrekkersbesteden hun inkomen grotendeelsaan consumptie.D estaatbeschiktm eestalnietoverde nodige financiële m iddelen om
de privé-investeringen te compenseren.W anneerernietmeergdnvesteerd
wordt, gaat de binnenlandse produktie dalen. H et produktieapparaat
wordtnietlanger uitgebreid.Evenmin wordt het geheroriënteerd om de
gestegen binnenlandse consum ptievraag te volgen.Dit heeft desastreuze
gevolgen voor de handelsbalans.Aan de gestegen vraag wordt voldaan
door im portvan consumptiegoederen.Deze vervangt steeds meer de importvan uitrustingsgoederen.De betalingsbalansraaktnog meeruitevenwichtdoordekapitaalvluchten in hetgevalvan Portugaldoordeachteruitgang van hettoerism eende verminderde repatriëring van in hetbuiten-

land verdiendelonen van gastarbeiders.Ditexternedeficitleidtenerzijds
toteen reeksdevaluaties,die binnenlandsdeinnatie aanwakkeren,ander-

zijdsmaakthethetsocialistischebewind al ankelijkvandechantagevan
buitenlandse banken en internationale instellingen,die de revolutie uiter-

aard vijandig gezind zijn.
Overhetalgemeenmoeten debarrièresvan deprijscontrolenaeenzekere
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tijd wijkenvooreen lawinevan prijsstijgingen.Nietalleenvanuithetbuitenland,maarookbinnenlandsonstaateenhevigedrukopdeprijzen.De
aanvankelijke loonstijgingen,gepaard met prijsbeheersing,veroorzaken
immçrs enorme deficits van de ondernemingen.Ook de staatsbegroting
kam ptsnelmeteen tekort a1s gevolg van de nieuwe sociale uitgaven.De

ondernemingen -aldan nietin zelleheer-lenen geld bijdebanken,die
op hun beurteen beroep doen op de staat.Industrieen banken worden zo
in veelgevallen de facto genationaliseerd,ook alwas dat vaak niet de
bedoeling.Aangezien de staatgeen beroep kan doen op hetsterk geslon-

ken spaarvolume,moethijbijde nationalebank gaan lenen.Zo wordt
steedsmeergeldgecreëerd om alledeficitstevereffenen.Eenprijsexplosie
wordtonvermijdelijk.Deaanvankelijk reële loonstijgingsmeltwegdoor
deinsatie.Dekoopkrachtvan opeenvolgendelagen van arbeiders(tebeginnen metdebestbetaalden,wierloon hetminstgestegen is)begintte
dalen.Hoe groter de eerste verwachtingen,hoe groterde ontgoocheling

die nu volgt.De sfeeriszeersnelrijp vooreen rechtse offascistische
tegenaanval,dieallerevolutionaireverworvenheden ongedaan maakt.Ter
illustratie:in Chilidaalden de reële lonen in deeerste helftvan 1973 met

22,5Ta(volgensonderschatteofficiëlecijfers).Hetloonaandeelinhetnationaal inkom en was vanaf half 1973 zelfs lager dan in 1970. Ook in
Portugalwasin november 1975,op hetogenblik van de rechtse m achts-

greep,reeds2/3van dereëleloonstijgingdoordeinflatieopgevreten.De
arbeidersaristocratievan derodegordelrond Lissabonzagzijn reëlelonen
reedsdalen.Terwijlhetaanvankelijkeconomischesuccesvanlinkssamenviel m et politieke successen, valt het econom isch falen sam en m et een
politieke mislukking van het socialistisch experim entz.
In ditruw beschreven m echanism e kan men de contouren onderscheiden

van een cyclusvan derevolutie,diezich in een tijdsbestek van anderhalf
totdriejaarafspeelt.Somsgaathetzelfssneller.HetFranse'Frontpopulaire'verhoogde in juni1936 de lonen gemiddeld met 12e/n,verlaagde
tegelijk dearbeidsduurvan 48tot40 uurmétloonbehoud en voerdevoor
heteerstdebetaaldevakantiesin.Viermaand laterwerd deFransefrank
m et35ç: gedevalueerd en nog een maand laterbedroeg de iniatie reeds

50ç:opjaarbasis,terwijldeprijzen voorheen eerderdaalden3.

2 Dezecoi'
ncidentiein de tijd betekentnietdatheteconomisch bankroetde

enigeverklarendefactorisvan hetpolitiekefalen.Specifiek politiekemisrekenin-

genspelenvaakeen evenbelangrijkerol.
3 P.Parroy,L'échecéconomiquedufrontpopulaire,inHi
stoireMagazine,no
27,pp.37-40.

890

Streven/juli

Nipérir,nitrahir
De Franse socialisten stelden hun m achtsovername explicietin detraditie
van Blum en Allende.M aardoorhuh economische raadgeverswerden ze

in allemogelijketoonaarden gewaarschuwd voorhetgevaardecontrole
over de economische evolutie te verliezen.Het 'Program me Comm un de

laGauche'gafinderdaadaanleidingtoteen dergelijkevrees.Kondigdede
eerste paragraafvan ditprogramma geen substantiële loonstijging aan,
vooralvoor de laagste lonen? Verder werden nog een stijging van de
belastingen op deondernemingen,een daling van dearbeidsduurmetintegraalloonbehoud en allerleinieuwe sociale voordelen beloofd.Een maximalistische interpretatie van deze plannen,weliswaaropgesteld in een periode van quasi ongerept groei-optim ism e, zou allichttotgeli
jkaardige
catastrofes leiden a1sin Chilien Portugal.

Anderzijdswerddetaakom dezeontsporingtevermijden enigszinsvergemakkelijktdooreen drietalfactoren.Deinternationaleeconomischecrisis
beperkte de economische mogelijkheden.De communisten,de min of
meermaximalistische vleugelin hetlinkse kamp,kwamen verzwaktuitde
verkiezingen.De linksem achtsovernam eging nietgepaard metdeontwikkeling van een grote revendicatieve beweging van de basis.De socialisten
waren overigenszelfmin ofm eerverrastdoordeoverwinning van M itterrand.Begin 1981geloofde haastniemand erin.

Een economisch bankroetvermijden en de socialistische zaak toch niet
verraden,'nipérir,nitrahir',datisin de ogen van S.-Chr.Kolm en van
de socialistische leidersdegrote opgave voorlinks.Hetheeftgeen zin de

maatschappijtewillenveranderen,alshetmaarvoortweeofdriejaaris.
M aarmen kan hetzich evenmin veroorloven,in naam van hetrealisme de

bestaandemaatschappelijkeonrechtvaardigheden in stand tehouden.
De erfenis van Barre

HetdoorlinksFrankrijk weggehoondebeleid van devroegereeersteministerBarre stond in hetteken van 'hetherstelvan de grote economische

evenwichten'.Gezien de wereldconjunctuurwasde economische erfenis
van hetgiscardiaanse'ancien régime'zekernietonverdeeld negatief.Barre

waswelmisluktin zijn belangrijkste doelstelling,een insatiepercentage
metslechtséén cijfer:in 1980 stegen deprijzen nogmetbijna 12b .Het
opgeven van elke prijscontrole in hetraam van een concurrentiebeleid
deed deprijzen nietzakken zoalsgewenstwerd.

ToonVandevelde/fëajaarMitterrand1.Economischepolitiek

891

Vergeleken metde andereEuropeseindustrielanden wasdeFranseecono-

mischegroeiindevoorbijejaren vrijbevredigend.Dewerkloosheid steeg
tussen 1974 en 1981van 4* .% tot2.* .% eenheden (8,9l van de
actievebevolking).Hoedramatisch ook,dezestijgingwasgeringerdanin
de meeste andere industrielanden behalve Japan en W est-Duitsland.De
relatieve onderwaardering van de Franse frank op de wisselm arkten verklaartwellichtten dele zowelde hoge innatievoetalsde relatiefnietalte
slechte prestatie qua groeien tewerkstelling.
Op de Franse handelsbalanswerd in 1980 en 1981telkenseen deficitvan

60miljardFFgenoteerd.Achterdezeglobalecijferssteekteenbuitenlandse handeldie erg kwetsbaaris.Frankrijk vertoontalleen in zijn handel
metde ontwikkelingslanden een overschot. Vooralde handelin uitrustingsgoederen metde andereindustrielanden iszwaardeficitair.HetFran-

seuitvoerpakketlijktin àetalgemeen technologisch nietzeerhoogwaardig.Naastlandbouwprodukten voertFrankrijk vooralwapens naar de
DerdeW ereld uit.Frankrijk isdederdegrootstewapenexporteurop de
wereldmarkt(na de Verenigde Staten en de Sovjet-unie).Zijn aandeel
bedraagtongeveer 12 % ,d.w.z.de m eeste wapensper inwoner.

Debuitenlandsehandellijkthoofdzakelijk tedrijven op monstercontractenmetDerde-W ereldlanden,dievooralenkelegroteFransebedrijventen
goedekomen.Macro-economischgezienzijndergelijkecontractenmeestal
nietzo voordelig.Politieke verwikkelingen dreigen de al andeling van de

contractenvaaktebemoeilijken.Bovendienwordeneen dergelijkeuitvoer
en de firma's die ervan profiteren,m eestalzwaar gesubsidieerd door de
staatskas,dielanglopende kredieten tegen lage interestverleent.H etkleineretekortop dehandelsbalanswordtaldusbetaald meteen groterbegrotingstekort!Ook in België isditprocédé welbekend.H ethoeft nietge-

zegd,dateendergelijkestructuurvanhetexportpakketdebewegingsruimte voor een linkse economische politiek gevoelig verkleint. W anneer
290.% mensen rechtstreekshun brood verdienen in de wapenproduktie,
dan hoedtmen zich vooreen alte moralistischebenaderingvan tirannieke

regimesmetwiemen goeiekoopjeskan sluiten.W anneermen in diverse
Derde-W ereldlanden, vaak met weinig sym pathieke regimes, m et veel
moeite contracten voor de installatie van kerncentrales heeftkunnen af-

sluiten (metIrak bijvoorbeeld),dan kan men binnenlandsnietlang een
moratorium op nieuwe kerncentrales volhouden.Heelwat dubbelzinnigheden en inconsequenties in de Franse energie- en buitenlandse politiek

wortelen in dezeheelbijzondere structuurvan debuitenlandsehandel4.
4 S.S.Cohen,F a-t-ilunestratégieéconomiqueJrcaçcgefaceêlacrge?,in

Lestemps modernes,nov.1981,pp.757-802.
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Hetstuk erfenisdatM itterrand nogdemeesteruim tebood vooreen socialistisch beleid betreft ten slotte de begrotingssituatie.Gezien de enorm e

tekortendiewijaljaren intBelgiëen demeesteindustrielanden kennen,is
hetverrassend teontdekken,datFrankrijk in 1980nogeenlichtoverschot
(0,4ç:van hetBrutoBinnenlandsProdukt)kendeop debegrotingvan het
geheelvandepubliekesector(staat,lokalecollectiviteitenensocialezekerheid).In deeerste maanden van 1981(de laatstevan Giscard en Barre)
begint het tekort echter uit de hand te lopen.A1s de regering-M auroy

aantreedt,bedraagthetreeds51,6 miljard FF,terwijlBarre slechtseen
tekortvan 30 miljardhadvoorzien.Toch kan dezebegrotingssituatienog
relatiefgezond genoemd worden.

De socialistische gok

Terwijleen grootdeelvan heteconomischeestablishmentaljaren van de
daken schreeuwde datKeynesdood was,verwierp M itterrand m etrustige
zekerheid de m onetaristische schoktherapieën in naam van de ter dood
veroordeelde.De ideeën waarm ee hetsocialistisch bewind aantrad,waren
inderdaad keynesiaansgdnspireerd :alsmen maarhandig genoeg gebruik

maaktvan deterbeschikking staandeinstrumenten (loon-,prijs-en kredietbeleid,wisselkoerse.a....).kan men hetzich tijdelijk veroorloven de
grote econom ische evenwichten enigszins te verbreken zonder daar alte
nadeligegevolgen van teondervinden.Een zekerem atevan interventionis-

me kan de markteconomie bijsturen.M eer bepaald moet het voor de
Franseeconomiemogelijk zijn om dooreen goed gecontroleerderelancepolitiek op de algem ene economische herleving op wereldvlak vooruit te
lopen.

PrioritairwasvoordeFransesocialisten destrijd tegen dewerkloosheid.
Daartoe nam men zowelconjuncturele alsstructurele maatregelen.Op
conjunctureelvlak wilde men derelance op deallereersteplaatsop gang
brengen doorhetstimuleren van de gezinsconsumptie.De laagstepensioenen,de fam iliale toelagen en de uitkeringen aan gehandicapten werden

sink verhoogd. Een belangrijk programma voor sociale woningbouw
werdopgezet.Deminimumlonen (leSMIC)werden tussendecember1980
en decem ber1981ongeveerm et20 çeverhoogd.Dezeverhoging werd niet
gerepercuteerd in de hele loonhiërarchie,zodatde loonspreiding ietsmeer
egalitairwerd.De globale transfernaarde diverse categorieën van begun-

stigdenbedroegongeveer35miljard FF (+ 1ç:van hetBNP).Dekosten
werden vooraldoor de staatgedragen,waarvan het begrotingstekortin

aanzienlijkematetoenam,in minderemateook doordeondernemingen,
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waarvan winsten en zelffinanciering daalden.Hetgeheelvan dezem aatre-

gelen droeg nietalleen bijtotderelancevan deeconomie,maarwaswellichtook hetminimum dateen socialistische regering verplichtistebesteden aan hettotstand brengen van ietsm eersociale rechtvaardigheid.

Naéénjaarsocialistisch bewind ishetduidelijk datdedoorrechtsvoorspelde en door som mige socialistische economen gevreesde econom ische

catastrofesuitgebleven zijn.Deinsatieislichtgestegen tot14ç:in 1981
(en wellichtook in 1982).Doorde devaluatie begin oktober 1981met
8,5% tegenoverde Duitsemark en deNederlandse gulden wordtdetraditioneleFranse politiek om deeigen muntietsonderte waarderen,verder-

gezet.Dehandelsbalanszalin 1982 eenlichtgestegen tekortvertonen (70
miljard FF).Hetbegrotingstekortbedroegin 1981ongeveer75miljardFF
(2,6ç:van hetBBP).Officieelverwachtmenvoor1982een tekortvan 95
miljard FF,maarexpertsschattendathetin werkelijkheid 120miljard FF
za1bedragen.Datzijn nog lang geen DeenseofBelgischetoestanden (tekortvan meerdan 10l van hetBBP).En ondereen voortgezetbewind
van Barrezouden dezecijferswelnietveellagerhebben gelegen.
Tochheeftditconjuncturelebeleidnietdegewenstevruchtenafgeworpen.
Dewerkloosheidisgestabiliseerd ronddetweemiljoen (erkende)werkzoekenden,maarzoalswijverderzullen uitleggen isdetoekomstigeevolutie
onzeker.Deeconomische'groei'in 1981(+ 0,2%)lagnauwelijkshoger
dan hetgemiddeldevan deEuropeselanden (-0,2% ).De innatie blijft
rond de 14% hangen,terwijlhetin de meeste andere Europese landen
daalt.Hettekortopdehandelsbalansblijftslechtsbinnen redelijkegrenzen om datde econom ische depressie aanhoudt.H etzalten slotte heelveel
moeite kosten om hetbegrotingstekortin 1983 testabiliseren op 3b van
hetBBP,zoalsM itterrand beloofd heeft.
Gezien deze nietzeerbriljante situatie ontstond binnen de regering een
discussieoverhettevolgen beleid.Decommunisten en een aantalradicaal
keynesiaans gdnspireerden wilden een grotere relance-inspanning via de

gezinsconsumptie.Zijwezen erop datten gevolgevan degestegen fiscale
en sociale heffingen hetglobale beschikbare gezinsinkom en,na een aan-

vankelijkestijging in deeerstehelftvan 1981,in detweedehelftvan het
jaar stagneerde. De minister van economische zaken, J.Delors,wees
daarentegen op een belangrijkeronevenwicht.Destijgingvan de gezinsconsumptie(+ 1,6l overhethelejaar1981)hadgeenechtegroeikunnen
stimuleren, omdat de investeringen met 3,5ç: gedaald waren. Om een

herlevingin 1982 mogelijktemaken,moesteen relancevandeinvesteringen de inspanning ten voordele van de consumptie asossen.Daarvoor
heeftm en echterde m edew erking van hetpatronaatnodig.In april1982
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werd dan ook de vennootschapsbelasting verminderd.De globale inspanning ten voordele van de privé-ondernemingen bedraagt ongeveer 0,5%

van hetBBP.Daarmee wordtslechtseen deelvan debijkomendelasten
van desociale hervorm ingen en van denieuweeconomischepolitiek sinds
mei1981gecompenseerd.In ditopzichtkan men dusnog nietspreken van
een 'changem entdu changement',een volledigeom mekeervan de socialis-

tische politiek.Een aantalbijkomende garantiesdie aan hetpatronaat
gegeven werden in verband metde stabilisering van de kosten van de ondernemingen,ondergraven echter de structurele aspecten van het nieuwe

beleid.W ij moeten hier dan ook iets meerZeggen over de structurele
maatregelen van hetsocialistisch bewind.

Nationalisaties

Denationalisatiebewegingisbijzonderingrijpend.Zeven groteindustriële
groepen werden volledig genaast,in twee andere werd een meerderheidsparticipatie genomen.De nieuwe publieke sector stelt760.% mensen te-

werk;dehelegenationaliseerdesector(banken inbegrepen)zal1.8* .%
mensen werk verschaffen.30ç:van de verkopen van de Franse industrie

komtaldusinstaatshanden.Staal,aluminium,fijnechemieenelektronica
werden volledig genaast.Hetgrootste deelvan de farm aceutische industrie,de bouwondernem ingen voor grote publieke werken,de elektrische

constructiebedrijven en dehelftvan deglas-en informaticanijverheid behoren voortaan tot de publieke sector.De m eerderheidsparticipatiesvin-

denplaatsinbedrijvendiespitstechnologieën ontwikkelenindeaeronautica en de wapenindustrie.Zo wordtverwachtdatDassaultbinnen afzienbaretijddegrootstewapenexporteurterwereld wordt;voorlopig isalleen
Lockheed nog groter.Door de nationalisatie van 36 banken en van de

financiële maatschappij'SuezetParibas'verwerftdestaatbovendien de
controle over 90 l van de Franse deposito's en 85ç: van de verdeelde
kredieten.De vergoeding van de aandeelhouders is,vooralna de tussenkomstvan de staatsraad,heelgenereus.De kosten van de operatie liggen

wellichttussen 30 en 40 miljard FF.De eigendomstitelsworden geruild
tegen staatsobligatiesmeteen looptijd van 15jaar.De intresten worden
deelsbetaald uitdewinsten van de betrokken ondernem ingen,deelsuitde
staatsbegroting.De terugbetaling van de hoofdsom za1wellichtgebeuren
doorhetaangaan van nieuweleningen.Deze 'm oderne'financieringstech-

niek vermijdteen onmiddellijkberoep opdebelastingbetaler.Delastvan
de nationalisatie wordtoneindig ver in detoekom stverschoven.Hetpro-
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cédéwerktuiteraard insatoir,maarjuistdeinsatiezorgtervoordathet
gewichtvan de schuld op de komende generaties steeds kleinerwordt.
De nationalisatieshebben in de eerste plaatseen symbolische waarde.De

socialisten willen aanknopen bijeen traditiedieverwijstnaarhetVolksfrontvan Blum en naarde Bevrijding,waarbijtelkensgenationaliseerd
werd.Tegelijktonenzijzohun trouw aan debeloften van het'Programme Commun de la Gauche'.Implicietworden de com munisten terechtgewezen,diesinds 1978 spreken van een sociaaldem ocratisering van de soci-

alistischepartij.Deheftigereactiesvan deonteigendegeldmachten tonen
dat vooral de naasting van de banksector een aantal kapitalistische

machtscentra echtpijn heeftgedaan.In datopzichtwerd een politieke
keuze gemaaktvoorde al raak van een aantaldominerende posities van
privé-belangengroepen in vitale sectoren.De nationalisaties m oeten ten

slotte ook een structureleaanpak van de crisismogelijk maken.Metde
controle overhetkredieten overbepaaldeindustrieën beschiktderegering
over de nodige middelen om een planm atige industriële herstructurering

doortevoeren en op coherentewijze de werkloosheid tebestrijden.De
socialistenwijzeneropdatdeprivé-investeringensindsvijfjaarstagneren.
W ilmen beletten datFrankrijk een industrieelkerkhofwordt,dan moet
een publieke investeringsinspanning het falende privé-kapitaaldringend
asossen.Zoalshierboven verm eld,vormen deinvesteringen overigensook

deachillespeesvoorhetopgangkomenvan eenconjunctureleherlevingin
1982.
Hetisnog te vroeg om een balansop te maken van denationalisaties.De

nieuwePDG'Sdiedoorderegering benoem dzijn,zijn nogmaarpasaan
hetwerk.Hetnieuweindustriëlebeleid m oetnoguitgewerktworden in het
kadervan een andere structuurhervorming :een dem ocratische planning.
Hetisde bedoeling datde genationaliseerdeondernemingen winstmaken

en hun beheersautonomiet.o.v.depolitiekemachtbewaren.Zijzouden
plancontracten op langetermijn afsluiten metderegering en deregionale
overheden.M .Rocardwilopditterreinzijnideeën overeengedecentraliseerdecontractueleplanning concretiseren.National
isatieszijnechtergeen
wondermiddelvoor een economie in crisis.De vorige regeringen hadden

reedsmoeilijkhedenmetdepubliekebanken,diehun politiekvan kredietbeperking even handig omzeilden als de privé-banken.W ordt hetrisico

van overdreven politiseringvermeden,danlijken publiekeondernemingen
vaak van hun beheersautonom iegebruik tem aken om zich netzoalsprivékapitalistische ondernemingen tegedragen.DeFransen hebben echtereen

traditievan een goed opgeleid smbtenarencorps.Zijbeschikken overeen
vrijsuccesvolleervaring in hetbeheervan openbare industriëleonderne-
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mingen (Renaultbijvoorbeeld),zodatzijtoch vrijgoed geplaatstlijken
om deze uitdagingen te beantwoorden.

W ellichtworden ditjaarnog enkelegroteinvesteringsprojecten in degenationaliseerde sector aangekondigd. Veel arm slag is daar echter niet
voor.De financiële situatie van de genationaliseerde groepen islang niet

briljant.Viervan dezeven,waaronderdestaalgroepen,zijn zwaardeficitair.De staatzalhun voorvele miljarden nieuwemiddelen moeten verschaffen.De publieke investeringen kunnen de privé-investeringen zeker
nietvolledig vervangen.Datisdereden waarom sindsbegin 1982 M auroy

enzijnministersgedwongen zijneen verleidingsoperatieop tezettenin de
richting van hetprivé-patronaat.

A rbeidsduurverkorting
De derde grote structuurhervorm ing die men -naastde nationalisatiesen
een gedecentraliseerdeplanning -totstand wilbrengen,iseen herverdeling

vandearbeid.Hetwasaanvankelijk debedoeling,tegen 1985dearbeidsduurte verminderen van 40 tot35 uur.Hetpresteren van overuren wordt

strengergereglementeerd,een vijfdevakantieweek wordtingevoerd en de
pensioenleeftijd wordtvan65tot60jaarverlaagd.Deconcreteuitvoering
van dezemaatregelen lijktechterop heelwatproblemen testuiten.
Laten wij de arbeidsduurverkorting a1s eerste voorbeeld nemen.Voor
1982 is een eerste 'ordonnantie'uitgevaardigd om de arbeidsduur tot 39
uur te herleiden, een algem ene m aatregel, die voor de hele publieke en

privé-sector geldt.Overde modaliteiten van de concrete toepassing moet

doorprofessionele onderhandelingen op sectorieelofbedrijfsvlak beslist
worden.Vooralhetprobleem van de looncompensatie verwekte hier ontelbare consicten.De regering had gesuggereerd de minimumloontrekkers
hun volledig loon te laten behouden.CGT en FO eisten daarentegen loonbehoud voor iedereen. De leiding van de socialistische vakbond CFDT
suggereerdeeen onvolledige looncom pensatie voorde hogerelonen en een

gebruik van devrijgekomen gelden voornieuweaanwervingen.Maarde
socialistische basis leek de CFDT-leiding slechts moeizaam of helemaal
niettevolgen.Hetprobleem van de arbeidsduurverkorting werd daarmee

bijzonderscherp gesteld.Gaathethierom een nieuw sociaalvoordeelof
om een maatregelin destrijdtegendewerkloosheid?Aangezien debeslissing overde m odaliteiten van de arbeidsduurverkorting gedecentraliseerd
wordt.kan de basis,naargelang van de om standigheden,in de ene of in
de andere richting wegen.
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Dooréén uurmindertewerken perweek,komen in principe3,5miljoen
werkuren of85.% werkplaatsen vrij.In werkelijkheid ishetaantalaanwervingenveelgeringer.Juistomdatdearbeidsduurzogeleidelijkvermindert,kan hij gemakkelijk worden opgevangen door produktiviteitsstijging,herorganisatie van de produktie ofeen strengere controle op de ef-

fectievearbeidsduur.Voorveelarbeiderslijktde hele verandering paradoxaalgenoeg eerderop socialeachteruitgang.vooralalshijmetloondalinggepaard zou gaan.Kleinewerkonderbrekingen,deomkleedtijd b.v.,
wordennietlangera1sarbeidstijdgerekend,zodatmenin 39uurongeveer
hetzelfde werk verrichtalsin 40 uur.Bovendien m ag men minderoveru-

ren presteren,watvaak een aanzienlijk inkomensverliesbetekent.
Naaraanleiding van derecente kantonnale verkiezingen,waarvan de uit-

slagvoorlinksnietbriljantwas,heeftmen gezegd datdenieuweregering
er niet in geslaagd was 'le changement'tastbaar te laten worden in het

dagelijkselevenvan de'man in destraat'.Ditlijktnujuistheelmoeilijk
intijdenvan crisis.Velenblijvennueenmaaldeinhoud vanhetloonzakje
alshetm eesttastbare van alle resultaten beschouwen.Van een verande-

ring naar meer solidariteit met zieken, werklozen en bejaarden lijkt de
'gemiddelde'produktievearbeidernietonmiddellijkbeterteworden.Misschien is deze verandering niet zo populair. In een 'zero-sum -society'
neemtm en hiér af om elderste geven.M en kan de koolen de geitniet
sparen.W atalsde solidariteitnietalleen door vermogensbelasting ofbe-

lastingop banken,petroleum ofandere 'rijke'sectoren gefinancierd kan
worden ?M oeteen socialistische regering nietdemoed opbrengen de solidariteit desnoods door onpopulaire m aatregelen te organiseren ? M aar
welk soort solidariteitis datdan?
Alleen alsaan twee voorwaarden voldaan wordt,kan arbeidsduurverkor-

tingdewerkloosheid helpen opslorpen:1)dekostenvandeondernemingen mogen niet zozeer verhoogd worden.datze hun concurrentiekracht
verliezen ;volledig loonbehoud i
sslechtsmogelijk voordelaagstelonen;
dooronvolledig loonbehoud voor de beter betaalde loontrekkenden kan

men de loonspanning verminderen;2) bepaalde vormen van arbeiderscontrole moeten garanderen dat arbeidsduurverkorting en loonm atiging
effectieftot aanwervingen leiden.Herverdeling van arbeid iswaarschi
jnlijk nietmogelijk zonder herverdeling van inkomens en m eer nog van

verantwoordelijkheden.ln dezebeiderichtingen lijktdeFransesocialistische politiek te tim ide.

Soortgelijke problemen doen zich voormetbetrekking totde verlaging
vandewettelijkepensioenleeftijdvan 60jaar.Hetbasispensioenbedraagt
ongeveerdehelftvan hethoogsteloon naeen zekeraantaldienstjaren.In
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veelgevallen kan men nu reedsvroegerop pensioen,maardan met70%

vanhethoogsteloon.Debijkomende20% wordtuitgekeerd doorparitair
doorvakbonden en patroonsbeheerdekassen.Ditsysteem van inkomensgarantiewordtechtergrotendeelsdoorde staatgefinancierd.Deeconom ischem inistersuitde regering M auroy,die hetbegrotingstekortnietteveel
uit de hand willen laten lopen, beweren dat dit systeem onbetaalbaar

wordt.Ookhierstaanwijdusvooreenheeldubbelzinnigesocialevooruitgang.Afgezien van demorelevraag ofhetgoed isdehelebevolkingboven

60 jaarzonderonderscheid op non-actiefte stellen,blijktheteffectvan
dezemaatregelop dewerkloosheid verrassend klein.Dezehervorm ing zou

totgevolghebbendaterin 19854* .% gepensioneerdenmeerzijn,waarvan slechts 1* .0* loontrekkenden;de3* .% anderen zijn werklozen,
ambachtsluiofandererechthebbenden,wierpensionering geen nieuwe arbeidsplaatsen schept.
W ellichtop hetpuntvan de arbeidsduurverkorting heeft de regering in
aprilvan ditjaarzi
jn belangrijkstetoegeving aan hetpatronaatgedaan.
M ethetoog op hetverbeteren van hetinvesteringsklimaatbeloofdezijdat
in 1982en 1983 wettelijk geen verderearbeidsduurverkorting zalworden

opgelegd.De doelstelling van een wettelijke arbeidsduurvan 35 uur in
1985 kom tdaarmeein hetgedrang,ook alwordtze formeelgehandhaafd.
Deslechteervaring metdeordonnantievan de39 uurheeftdeschrik voor

nieuwecentralemaatrelelen,hoebeperktook,nogversterkt.Deregering
wil wel nog de arbeidsduurverkorting op ondernem ingsvlak stim uleren
doormiddelvan de zgn.'solidariteitscontracten'.Dezeworden tussen regering en ondernem ingen afgesloten na onderhandelingen metde vakbonden.Stemtde ondernem ing erin toe een versnelde arbeidsduurverkorting

ofeen vrijwilligebrugpensionering (eventueelhalftijds)van loontrekkenden,ouderdan 55jaar,gepaard telaten gaan metnieuweaanwervingen,
dan vermindert de staat de sociale lasten van deze onderneming.M en

hooptopdiewijzein 1982nog1œ .e werkplaatsentekunnen scheppen.
Dezedoelstelling lijktnogalambitieus:op 1aprilwaren in hetraam van
de 'solidariteitscontracten'slechts 17.% werkplaatsen vrijgekomen.De
contracten die een arbeidsduurbeperking instellen,zijn bovendien zeldZaam .

Relatieve m islukking
De werkloosheid terugdringen dooreen relancevan de gezinsconsumptie,
nationalisaties,hetplan en een herverdelingvan de arbeid :heeftditbeleid
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niettotde voorspelde catastrofe geleid,hetwordt door de meeste commentatoren toch als een relatieve mislukking beschouwd.

Alsdearbeidsduurverkorting totnu toe nietveelarbeidsplaatsen vrijgemaaktheeft,dan isdatdesocialistischeregeringnauwelijksteverwijten.
De weerstanden tegen een consequentbeleid van herverdeling van de ar-

beidlijkenzowelbijarbeidersalsbijpatroonsenorm groottezijn.Datis
nietverwonderlijk.Hetgaathieruiteindelijk om een volledigherdenken
en herorganiseren van de ondernemingsstructuur,de verhouding arbeid-

vrijetijd,debeloningsmodaliteiten vandearbeid en deverantwoordelijkheden in de onderneming.

Volgenshetinterimplan datRocard directnazijn aanstellingtotminister
voorhetplan voordevolgendetweejaaruitgewerktheefts,iso.m.een
groeivan 3b perjaarnodig om in 1982 en 1983 5* .% nieuwe werkplaatsen te scheppen.Een dergelijkegroeivoetlijktgezien dewereldconjunctuur niethaalbaar.In elk gevalkan men,om ditcijfer ook maar
enigszinstebenaderen,ernietalleen op vertrouwen datdepasuitgebreide

publiekesectordeprivé-sectorin zijn dynamiekzalmeeslepen.Deverbetering van hetprivé-investeringsklimaatheeftderhalvedelaatstem aanden
in deogen van de regering-M auroy hoe langerhoe m eervoorrang gekregen.Devraag dientgesteld ofdezenieuweprioriteitgeen totaleommekeer
van hettotnu toegevolgdebeleid inhoudt.Nietalleen heeftmen de belastingen op de ondernem ingen verlaagd, de arbeidsduurverkorting langs

wettelijkewegvoortweejaaropgeschortenleningentegenlageintrestvoeten ter beschikking van de KM O's gesteld,maar men heeft ook m oeten

beloven datdebijdragen van de ondernemingen aan definancieringvan
desocialezekerheid,alsookdeglobalebelastingdruk opdebedrijveninde
komendejaren nietverhoogd zullen worden.
In ruildaarvoorheeftmen slechtsenkelevage beloften van hetpatronaat
gekregen :privé-investeringen beveeltmen niet!Komt men hiernietstil-

zwijgend terugnaardepolitiek van deregering-Barre?
In alle hedendaagseindustrielanden spitsen deze moeilijkheden zich hedentendagetoeonderdevorm van begrotingsproblemen.Zo dreigtook in

Frankrijkdeaandachtsteedsmeerteverschuiven vaneen offensievestrategietegendewerkloosheid naardedagdagelijksefinancieringsproblemen
van de reusachtige tekorten van sociale zekerheids-en werkloosheidskas-

5 Hetinterimplan is haastig in elkaar gestoken in afwachting van het fechte'
plan,dat volgens nieuwe procedures op regionale basis uitgewerkt zou worden
voorde periode 1984-1989.
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sen.Deze zouden tegen 1983 in totaalongeveer 60 mil
jard FF kunnen
bedragen.W ie zalbovendien hetpensioen op 60 jaarbetalen? En hoe
worden de belastingvrijstellingen van de ondernemingen gefinancierd ?
Besparingen in hetstaatsbudget,vermogensbelasting en belastingen op de
bankenzullen onvoldoendezijn.Een verhogingvan desocialezekerheids-

bijdragendoordeondernemingen isuitgesloten:om deputtevullen,zou
men debijdragenvan 3,6% tot6% van hetloon moetenverhogen.W ellichtza1de BTW op een aantalprodukten forsworden opgetrokken.De
relancevan deconsum ptiekan m en dan welhelem aalvergeten.Bovendien

hebben desocialisteneen verhogingvan deindirectebelastingen altijd als
eenasocialegemakkelijkheidsoplossingbestreden.Hetlijkterop datmen
voordekeuzestaat:ofwelhettekortop destaatsbegroting pijlsnellaten
stijgen metalleinsatoiregevolgenvandien,ofwelin dewerkloosheids-en
andereuitkeringen snoeien.Zo wordto.m .gedachtaan hetaftoppen van
dehogerevervangingsinkomens.H ierligtin elk gevalheelwatconsictstof
voorhanden.

Nieuwestijl
Hetzou foutzijn,een bespreking van de economische politiek van de
nieuwelinkse regering te beperken toteen com mentaar op deim pactvan

eenreeksafzonderlijkeconjunctureleenstructurelemaatregelen.Evenbelangrijkiswellichtdenieuwe'stijl'van politiekbedrijven dienuinFrankrijk opgeld doet.Daarover,en meteen overdedaarachterliggendemaatschappijvisieen principes,wi1ik hetin een volgendebijdragehebben.
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Egypte onder Sadat
Erik Faucom pret

'

...

Ik had Sadatnieternstig genomen...ik zag hem veeleeraIstoneelspe-

lerdan aIsstaatsman.Nu begon ik tebegrijpen datzijn grootsprakerige
manieren eenonderdeelvan eendoordachtestrategiewaren.Zijntalent...
nooitdekernvanhetprobleem uithetoogteverliezen,overtuigdemijdat
wemeteen staatsm an van deallereersteordetemaken hadden'.W oorden

vanH.Kissinger,anno 19731.AchtjaarIaterwordtdeEgyptischepresidentvermoord.Een dood vooralbetreurd doorzijn westersebondgenoten,veelminderdoorzijnvolk,waarmeehijnochtanshetbestevoorhad.
Indezebijdrageonderzoek ikdekentrekkenvanhetdoorSadatgevoerde
beleid,alsook depolitiekeen economischefactorendieuiteindelijk totde
mislukking ervan bijdroegen.
Sadaten de superm achten

Injuli1972 verbantSadat20.000 Sovjetexpertsen militairepersoneelsleden ;vierjaar later verbreekt hij eenzijdig hetvriendschapsverdrag met
M oskou.Hoekomthettotdeze diplomatiekebreuk? Van meetafaan ligt
een wankel compromis ten grondslag aan de Russisch-Egyptische ver-

standhouding,die vooralin de hand gewerkt wordtdoorde vijandige
houding van het W esten,vooral de VS,t.o.v.de kolonelsrevolutie van

1952.Tussen Kaïro en Moskou blijftsteedseen latente vijandschap bestaan.W ildeNasserim mersnietdeArabischelanden onderdebaniervan
het socialisme verenigen? Steunde het Kremlin niet alte opzichtig de

Egyptische Communistische Partij? PaswanneerSadataan hetbewind
komt,wordt de diplomatieke spanning reëelvoelbaar. M oskou weigert
nietalleen nieuwe offensieve wapens te leveren,m aar stemt op de koop

toestilzwijgendinmeteenAmerikaansplantotbevriezingvandeconnictsituatiein hetNabijeOosten.W anneerSadathetmetdezepolitiek niet

1DeMemoiresvanKlàsinger(3),inKnack,24maart1982,pp.213.

02

Streven/juli

eensis,onderbreektde USSR delevering van grondstoffen,ook wanneer

deze bestemd zijn voorindustriëlecomplexen,destijdsgebouwd metfinanciëlesteunvan dezelfdeSovjet-unie.M oskou verbiedtzelfsdeIndiase
regering onderdelen van de M IG-21 te verschepen,in New-Delhionder

Sovjet-licentiegeproduceerd.Lezen wein ditverband de commentaarin
dePravda n.a.v.deverbreking van hetvriendschapsverdrag:'Deze breuk

houdtdeweerleggingin vandeprincipesdiedebasisvormdenvan destrijd
tegen imperialism e en kolonialisme en die gerichtwaren op de realisatie

vandeonalankelijkheid en socialevooruitgang.Zeza1desituatiein het
NabijeOosten nadelig bdnvloeden'z.Hetglobalekaraktervan dezepolitiek betreftduszowelhetpolitiekealsheteconomischedomein.W ilEgyp-

te Sovjetrussische steun krijgen,dan moethetzijn economieplanmatig
organiseren.W ilEgyptedaarentegen m eerruim telaten aan hetprivé-initi-

atief,dan hoefthetnietlangerop M oskou terekenen.Blijkbaarvergat
Sadatook nooitdatvooralpro-sovjet-politici,geleid doordetoenmalige
vice-president Sabri,in mei1971 tegen zijn bewind een staatsgreep beraamden.AliSabristond,als Sovjet-ideoloog onder hetNasserregime,
zoweleenomvangrijkenationaliseringvandeEgyptischeindustrie,alseen
systeem van collectievevoorzieningen voor.Alkon hijde rechtstreekse
betrokkenheid van de USSR bijde staatsgreep nooit bewijzen,in zijn
geschriften schijnt Sadatervan overtuigd te zijn3.Anderzijds pleit hij
reeds zeer vroeg voorde versteviging van de Amerikaans-Egyptische be-

trekkingen.HijzietduidelijkindaterfvijandIsraëlhetzichnietveroorloven kan de steun van deVS te verliezen.Meernog,TelAviv wiljuist
belettendatdeArabischelanden metW ashingtonvriendschappelijkerelatiesonderhouden4.Sadatverwijtzijn voorgangerdan ook,nietdegelegenheid te baatte hebben genom en Israëls strategie te dwarsbomen.

Landbouw

Zoalsuitzijn boekblijkt,gelooftSadatmaarweinigin devoordelen van
een genationaliseerde landbouwsectoy.Het feit dat de USSR die propa-

geert,vormtblijkbaareen bijkomendereden om dedoorNasseringezette
landbouwhervorminggedeeltelijk terugteschroeven:'Men moetdemarxistische filosofielaten varen...Véörhetcollectivismein deSovjet-unie
2 Geciteerd in TheM iddleEast,mei1976,pp.11-14.
3 Anwar El-sadat, Op zoek naar een eigen identiteit, A.W . Bruna,

Utrecht/Antwerpen,1978,yp.230.

4 AnwarEl-sadat,op.clt-,p.152.
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aan bod kwam ,was Oekraïne een echte graanschuur...Nu allesgenatio-

naliseerd is,moetdeUSSR jaarlijksmiljoenen ton graaninvoeren,om de
bevolkingtekunnen voeden's.Reorganisatievan delandbouw iseen inge-

wikkelde zaak,die Sadatblijkbaarnietzo goed begreep.Landbouwhervormingkan leiden toteen toenamevan hetaantalwerklozeboeren ;maar
doordeverhoging van dekoopkrachtop hetplatteland en dewegvloeiing
van kapitaaldatvroeger in de prim aire sector geblokkeerd zat,naar de
industrie worden nieuwe arbeidsplaatsen geschapen.Zo'n reorganisatie
laat echter de problemen waarm ee de Egyptische landbouw te kampen

heeftgedeeltelijk onopgelost.In Egyptewonen namelijk 44 miljoen mensen op ongeveer6Vevan detotaleoppervlakte(één miljoen km2),en de
grote steden slorpen steeds meer vruchtbare grond op,die nu nog onge-

veer 10% van hetterritorium uitmaakt.Viereneenhalf miljoen plattelandsbewoners,die leven in een sector van onderhoudseconomie.vertegenwoordigen ongeveerdehelftvan de actievebevolking en bewerken met

primitieve werktuigen een oppervlakte van zesmiljoen ha.Ofschoon de
landbouw 30l van hetnationaalinkomen voortbrengt,krijgtdesector
amper 8ça van de overheidsgelden.De regeringshulp sorteertbovendien
slechts weinig effect:de terreinversnippering, die nog eens in de hand
gewerktis doorde hervorming van 1950 en door hetislamitisch erfrecht,

bemoeilijktiedere vorm van mechanisering.Dank zij de bouw van de
Assouandam kunnenlanderijenpermanentwordenbevloeid,maardeveranderingvan hetwaterpeilvan deNijldoetdelandbouwbodem nu verzilten.Devisvangstlooptterug,en hetland dienteen aanzienlijkehoeveelheid kunstm estin te voeren.

Totin 1969 brengtEgypte voldoende graan voortom zijn bevolking te
voeden ;sedertdien is hetin grote m ate overgeschakeld op voor uitvoer

bestemdegroenteteelt.Resultaat:tien jaarlatermoet3/4van hetnodige
graan,40 % van de nodige voedingsmiddelen gdm porteerd worden6.Het
gemiddeld inkomen van de boerbedraagtde helftvan wat een stedeling
verdient;in absolute termen benadert het de armoedegrens.De inputs

waarmeedeIandbouwerwerktwordengesubsidieerd,maartegelijkkoopt
deoverheid devoortbrengsttegen telageprijzen op,zodatpersaldo de
fellah weinig winstm aakt7.

5 AnwarEl-sadat,Destaatsleidersdieik ontmoette,in Gazetvan Antwerpen,

2-3januari1982,p.4.
6 TheFinancialFf-el,6 oktober 1981.
7 KarimaKorayem,Theural-urban incomegap inFgy#/and Need agricultu-

ralpricingpolicy,inSocialProblems,28stejg.,nr.4,april1981,pp.419-420.
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Industrialisatie

DelaatstetwintigjaarvoertEgypteeen politiek van zgn.invoersubstitutie,een optiedievoorgestaan wordtdoordiverseinstellingen van de VerenigdeNatiesen ingegeven isdooreen zekerexportpessimisme:men vreest
voor een afnemende wereldvraag naar ruw katoen, ten gevolge van de
voortbrengstvan synthetische substituten in deindustrielanden en de geringe inkomenselasticiteitvan dewesterseimportbehoefte.M aaralleen in
welbepaalde omstandigheden kan een invoervervangend beleid een reële
kans op slagen hebben.Ten eerste moet er een ideaalevenwicht tussen
vraag en aanbod bestaan,zodat men zich de voortgebrachte produkten
d.m .v.ontstane inkomens ook effectief kan aanschaffen.Is de meerder-

heidvan debevolkingtearm,zoalsinEgypte,dan blijftalleen debuitenlandse afzetm arkt over om die goederen af te nemen.De tweede voor-

waardebetreftdearbeidsproduktiviteit,diezich inEgypteop gelijkwaardig niveau zou moeten situeren alsin degeïndustrialiseerdelanden waaruit
hetland voordien goederen invoerde.Andersveroorzaakteen invoersub-

stituerend beleid,bijconstantgebleven lonen,kosteniniatie.Alsweuitgaan van derealistischehypothesedatbuitenlandseondernemingen,zeker

indenbeginne,wantrouwigstaant.o.v.eendergelijk beleid,dansteltzich
een aantalbijkomende problemen.W ilhetW esten autochtonebedrijven
kapitaalgoederen verschaffen,zonder datEgypte die in de nabije toekomstbehoorlijk kan betalen? Vertonen lokale grondstof-exploiterende
ondernemingen leveringsbereidheid? Zullen Egyptischebedri
jvendehoge
vaste kosten financieren? H etantw oord op deze vragen isnegatief.

Invoersubstitutiebestendigthetpatroonvanongelijkeinkomensverdeling,
wanneer de door het staatsapparaatgesteunde elite nu goederen im porteertdieze zich vroegerop debinnenlandse marktplachtaan teschaffen.
H oge tariefmuren beschermen zwakke ondernemers die weigeren m oderniseringsinvesteringen uitte voeren,en de opbrengstvan de douanerech-

ten levertde overheid inkomsten op.Dezelaatsteverplichtlokalebedrijven produkten af te nem en van de invoersubstituerende industrie,die ze
zich in normaleom standigheden goedkoperin hetbuitenland hadden kun-

nenaanschaffen.Deexportperspectievenvandezebedrijvenkrimpenhierdoorgevoelig in.Op de koop toe biedtde Egyptischetariefstructuureen

beterebescherming aan deimportvervangende nijverheid dan aan deexportgerichte,zodathetland zijn uitvoerkansen verderreduceert8.
8 Cfr.in ditverband hetonderzoek van M .Girgis,Industrialization and Trade
PatternsinEgypt,J.C.B.M ohr,Tûbingen,1977,261 pp.en Determinanten der

Erik Faucompret/fgyp/e onderSadat

05

In dezelfde richting werkt het overgewaardeerde pond en via artificieel

gestimuleerdeinvoerontstaateen opwaartsedrukopdeimportprijzen.De
innatie,thans officieel30% , wordt nog in de hand gewerkt door het
bestaan van een oorlogseconomie en de toename van de energiekosten.
Buitenlands kapitaal vloeit naar onmiddelli
jke rendabiliteitopleverende

sectoren (toerisme,invoervan luxegoederen en speculatieve operaties).
terwijleen nieuwe middenklasse ontstaat,die haargeld hetliefstin het
buitenland belegtg.OnderSadatsbewind wordtdesituatie van deEgyptische economie steedsslechter.Eind 1981steltmen op de betalingsbalans

eendeficitvastvan 5* miljoen dollar,terwijl33b van deactievebevolking werkloos islo.

Open-deur-politiek

In zijn autobiografietoontSadatzich een overtuigd voorstandervan de
vrijemarkteconomie,enNassersnationalisatiepolitiek vindtin zijn ogen
geen genade: 'particulier initiatief werd tot stilstand gebracht, waarna

zich bijdemensen een verschrikkelijkepassiviteitbegon teontwikkelen,
waarvan ik nog steedsde wrange vruchten pluk,totop de dag van vandaag'll.Vandaag levertde publieke sectornog steeds90 ç:van deindus-

triëleproduktieen stelt15ç:van deberoepsbevolking tewerk (ongeveer
evenveelmensen werkenin deprivé-sector).In Sadatsvisiemoetwesterse
technologie worden gecom bineerd met Arabisch kapitaalen Egyptische

arbeid:daarom lanceerthijin 1974 zijn laterberoemd geworden opendeur-politiek ('AlInfitah').Buitenlandse investeerders genieten voortaan
allerleivoordelen op hetvlak van fiscaliteit,douanewetgeving,invoerpoli-

tiek,ondernemings-en arbeidsrecht.Vrijzonesworden gecreëerd en de
voorkeurgaatuitnaarexportstimulerendeofinvoersubstituerendeprojecten,hetzijtechnologie-intensief.hetzijgerichtophettoerisme.Behalvein
hetgevalvan banken.constructieondernemingen en technische consultatiebureaus wordteen lokaalparticipatieaandeelvereisten moeteen minimum aantalEgyptenaren worden tewerkgesteldlz.Vanzelfsprekend denkt
idustriellenEntwicklunginA'
gyptenJplpbis1970,inDieweltwirtschap,Heft1,
1973,pp.113-140.

9 Cfr.inditverbandhetartikelvanMohamedHeikal,Egyptianforei
gnpolicy,
inForeignAffairs,juli1978,pp.714-727.
10 RobertKnight,Windsofchangestartto blow inEgypt,in U.S.Newsand
World Report,7 december1981,p.28.
11 AnwarEl-sadat,op.cit.,p.218.

12 Lareconstructiondel'
économieégyptienne,in Eurafrica,oktober1975,pp.

13-15.
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men hierbijvooralaanbedrijven diesamenwerkenmetdeEgyptischeprivé-sector.Egyptenaren die deviezen bezitten,mogen voortaan vrijconsumptiegoederen invoeren,terwijlde buitenlandse handelnietlangerbehoorttothetexclusieve terrein van depublieke sector.Ondernemersm ogen echter niet voor een hogerbedrag aan deviezen exporteren dan hun

oorspronkelijkeinbreng van kapitaaltoelaat.
Aanvankelijkreageerteen aantalbuitenlandseinvesteerderspositiefop de
Egyptische voorstellen,nadien eerder terughoudend (W ilkinson M atch,
Fiat,Union Carbide),envolgensTheFinancialTimes(6.10.1981)bedroegeh eind 1979 de totale Amerikaanse investeringen in Egypte slechts 16

miljoendollar.Teneindederelatievemislukkingvan de'lnfitah'tebegrijpen,onderzoek ik in watvolgt,allereerstde positieveen negatieve factoren die buitenlandse producenten ertoe kunnen brengen al dan niet in
Egypte te investeren.

Egypte aIs 'investeringspool'
Buitenlandse investeerders kunnen vanuit hun Egyptische vestiging de

markten van de Perzische Golfstaten bevoorraden;datzijn landen met
eenkoopkrachtigevraag,maaralbijalzijnzebeperktin omvang.Erzijn
verder soepele verbindingswegen m et de M iddellandse Zee, zodat op
transportkosten kan worden bespaard.De Egyptische infrastructuurzelf
isechterrampzalig tenoemen,alwordtnu een aantalverbeteringen aan-

gekondigd (bouw van een ondergrondsein Kaïro,verhogingvan dedoeltreffendheid van het telefoon- en telexverkeer, aanleg van tw ee nieuwe

havens).Buiten ruweaardoliebevatdeEgyptischebodem slechtsrelatief
weiniggrondstoffen.DeBahariamijnenbrengen ijzerertsvoort,waarmee
hetstaalcom plex van Helwan wordtbevoorraad ;in beperkte hoeveelheid

zijn magnesium en fosfaataanwezig.
Alzijndelonenvoorongeschooldearbeidrelatieflaag,tochgingenEgyptische ondernem ersovertotde vervanging van arbeid door machines,zodat de produktieprocessen meer kapitaalgingen opslorpenl3.De totale

doorhetbedrijftedragen arbeidskosten zijn nl.aanzienlijk en omvatten
naastde minimumlonen ook bedragen vooropleiding,verplaatsing en so-

cialezekerheid (vooralpensioenen).Sedert1952bezitEgyptesbinnenlands
beleid inderdaadeen belangrijkesocialedimensie:alseen van deweinige

13 Ziehetonderzoek van M .Girgis,op.cit.,
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landen in de Derde W ereld heefthet een goed uitgebouwd systeem van

sociale zekerheid,progressieve inkomstenbelastingen en prijsstabilisatie
vangoederenen diensten.Zijn inkomensverdelingisgelijkerdan dievan
veleanderestaten,ofschoon dealfabetiseringsgraad slechts26 % bedraagt

en tijdens hetSadatbewind de klooftussen rijk en arm weertoenaml4.
M et diezelfde sociale bekom mernis voor ogen verbindt de Egyptische

overheidzich ertoealleafgestudeerdenvan hethogeronderwijs-jaarlijks
50.% -een arbeidsplaatstebezorgen,alszijdie nietelderskunnen bemachtigen.Tewerkstelling dusa1smiddelom socialeonrustgebeurlijk te
bekampen.M omenteelwerkt50 % van deactievebevolking in depublieke

sector(industrieénoverheidsdienst)en,volgensgegevensvanhetministerie van tewerkstelling,verrichten slechts twee op drie bedienden nuttig
werkls.Zo biedt de Egm tische regering ook subsidies aan producenten
van basisgoederen.Een maatregeldie zijn sociaalobjectiefniet steeds
waarmaakt,omdatcorruptetussenpersonen in grotehoeveelheid gesubsi-

dieerdegoederen aankopen om diedan voorhogereprijzen van dehand
tedoen ;ofomdateen grootdeelvan deoverheidsgelden in handen kom t
van welgestelden en buitenlanders.Alslorpen dezesubsidiesongeveereen
vierdevan hetnationaalinkom en op en pleiten internationaleorganisaties

reedslangvoorhunafschaffing,nadeonlustenvanjanuari1977(waarbij
80dodenvielen),za1geen enkeleEgyptischeregeringhetnogdurvenoverwegen hetsysteem te hervormen.Een alternatief plan tot invoering van
een rantsoeneringskaartverdween weereven snelin dem inisteriëleladea1s
hetontworpen werd.

Depubliekesectorvan deEgyptischeindustrieblijftnog relatiefarbeidsintensiefen erbestaat een grote graad van verbondenheid tussen diverse

bedrijfstakken van deze sector.Egypte voertvooral kapitaalintensieve
produkten in ;m ethetoog op de overvloed aan arbeid en hettekortaan
financiële middelen isditbeleid verantwoord tenoemen.De buitenlandse
handelkostKaïro echterveeldeviezen,omdatvooralwordtgdm porteerd

uitlandenmeteenvrijemarkteconomie,terwijldeuitvoernaarstaten met
eencentraalgeleideeconomieopcompensatiebasisberust.Inhetvoorbije
decennium belem merden deindustriestaten ook steedsmeerde invoervan

zgn.gevoelige produkten (katoen),zodathetEgyptische aandeelin de
totale wereldexportcontinu afnam .Bovendien bezitEgypte onvoldoende

14 Zie hiervoorde studie van Yusuf J.Ahmad,La capacité d'absorption de
I'
k onomie évptienne,Paris,O.C.D.E.!1976,202 pp.
15 Geciteerd in TheM iddle Fe f,apnl1978,pp.103-1* .
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uitvoercapaciteitom tegelijk deimportvan voedingswarenen uitrustingsgoederen tebekostigen,en daarbijdan nogeen deelvanzijn omvangrijke
buitenlandseschuld(nu20miljarddollar)aftebetalen.Dezelaatstegroeit
voortdurend aan,aangezien iederjaar de binnenlandse bestedingen de
waardevan hetnationaalinkomen meteen toenemend bedragovertreffen.

In 1979kreeghetlandleningenten belopevan2,5miljarddollar,waarvan
één miljard van deVS,600 miljoen van EEG-lidstaten,300 miljoen van
internationale organisaties,en 750 miljoen van deArabischewereldl6.
Bijkomendedeviezenwordengeleverddoorhettoerismeendeuitvoervan
ruwe aardolie, de transfersvan gastarbeiders,alsook de vrachtopbrengsten van de scheepvaartop het Suezkanaal.W atde eerste bron betreft:in

1981waren ertwee miljoen toeristen,maar een steeds kleinerwordend
gedeeltevan dieinkomsten komtaan de overheid toe,aangezien financiële
en horeca-instellingen hun deviezen buiten de officiële markt om mogen
wisselen.Detoeristischeindustrieimporteerttrouwenszelfeen grootaantalprodukten,zodat deviezen ook weer even snelhet land verlaten.In
1980 werkten naarschatting evenveelEgyptenaren in derestvan deArabischewereld alshetaantaltoeristen dathun land bezocht.Deze Arabische
staten bereiken echterstilaan een nieuw stadium in hun industrieelontwik-

kelingsproces;zijzullenallichtovergaantotrationaliseringen mechaniseringvan deproduktie,zodat(misschien)een aantalgastarbeidersoverbodig wordt.Een deelvan deze buitenlandsewerknemerslaatin toenemende

mate zijn familieoverkomen;ook langsdiezijde kunnen deviezentransfersdusinkrim pen.W attenslottedeaardoliebetreft,volgensschattingen
zouden de belangrijkste bronnen in hetjaar 1990 totaaluitgeputzijn,al
exploreert men momenteelwelnieuwe velden in de Rode Zee.In totaalperspectief beschouwd, vertoont de Egyptische econom ie alleszins het

beeld van een toenemende buitenlandse alankelijkheid.
Overbevolking

Egyptesmeestprangende vraagstuk isdatvan zijn overbevolking.Ieder
jaarwordteréén miljoen kleine Egyptenaren geboren;zelfsmetslechts
tweekinderen pergezin zou detotalebevolking nogtotzeventig miljoen
toenemenin hetjaar200017.Ofschoon deofficiëleminimumleeftijd 16is,

16 Cfr.TheM iddleEast,december 1979,p.73.

17 Geciteerdin TheM iddleEast,januari1979,p.45.
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huwenop hetplattelandjongeren van nauwelijks13.Pasna degeboorte
van zeven kinderen gaan voor de Egyptischefellah econom ische motieven
doorwegen in de gewenste gezinsgrootte.Als gevolg hiervan volstaat de
beschikbare oppervlakte nietlangerom de bevolkingsaangroeiop te van-

gen-inKaïroleven 142.% mensen perkm2-terwijldelandrenten astronomische hoogten bereiken.Een project voor gezinsplanning,gespreid
overtienjaar,mislukte,zodatdeoverheid thanstoegeeftdatalleen emigratiehetoverbevolkingsprobleem kan oplossen.Egypte lijktzich duste
bevinden in een duivelse economische kringloop : de bevolkingsexplosie

leidttotinsatie en werkloosheid,veroorzaakttevenseen noodzakelijke
verhoging van deinvoer,diede overheid gedeeltelijk moetsubsidiëren.
Haarbegrotingstekortneemt hierdoor toe;waardevolle deviezen én dito
arbeidskrachten verlaten hetland.H etbinnenlandse aanbod volstaatdan
nietmeerom de toegenomen vraag tevoldoen en decycluskan herbeginnen.

Dem ocratie?

Een economisch liberalersysteem veronderstelteen zekerepolitiekevrijheid.Daarom probeerde Sadatvan 1977 afeen democratisch experiment
doortevoeren :binnen deArabisch SocialistischeUniem ochten driepolitieke fracties worden opgericht, die op binnenlands vlak van mening
mochten verschillen metde regeringspolitiek,maarinzakebuitenlands-en
defensiebeleid idintieke opvattingen dienen te huldigen.In 1981bezetSa-

datsNationaalDemocratische Partijin de Volksvergadering 350 van de
392zetels.Linksvanhetcentrum staatdeSocialistischePartij(30zetels),
die opkomtvoorm eerverstaatsing van heteconomisch leven en zich bovendien zoweltegen de open-deurpolitiek als tegen de norm alisering van
debetrekkingen metlsraëlkant.Rechtsvan hetcentrum bevindtzich de

LiberalePartij(2zetels),dieop economisch vlak hetvrijinitiatiefverder
wenstaantemoedigen.VerbodenblijftdeCommunistischePartij,alsook
religieuzegroeperingen die de organisatievan de samenleving op islamiti-

schebasisbepleiten.Deeigenlijkemachtwordtuitgeoefend doorSadats
regering,die nietlangerbestaatuitlegerofficieren,maaruitmiddenstan-

dersen industriëlen;zijhoudtdevoornaamstemedia in handen en beheertde kanalen waarlangsstaatsgeld wordtverstrekt.M etdepartijvorming wenst de presidentvanzelfsprekend de politieke steun af te kopen

van bepaalde groepen binnen deEgyptische bourgeoisie,terwijldejaarlijksereferendamoeten bevestigen dat'hetvolk'zijn beleid goedkeurt.
Ook op privaatrechtelijk vlak strceft Sadatnaarmeertolerantie in de
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samenleving.Hijgaater pratop datonder zijn bewind niemand meer
willekeurig kan worden gearresteerd:'een maatschappijdiede waardigheid van een persoon aantastmag nietlangerbestaan'l8.Pas een maand

voorzijn dood (september1981)paktdestaatsveiligheidsdienstmeerdan
1.5* opposanten van hetregimeop,terwijleen aantalkranten verschijningsverbod krijgt.Datdepresidentniettemin de reëleaanhang van de
oppositieonderschatte,blijktuitzijn laatste interview :'Zo erg washet
nog niet.Noch destabiliteitvan destaat,noch hetregimewasop enigerlei

wijzebedreigd.Nooitofnooit'lg.Blijkbaarvergathijdatnietlaterdan
novem ber1978devoltalligeVolksvergadering zich zeerkritisch had uitge-

latenoverzijnbuitenlandsbeleid.'Egyptenaren zijngeenArabieren,doch
zij kunnen niet voorbijgaan aan de Arabische component in hun cultuur'20@

Vrede m et Israël
In een land datvoortdurend in allerleimilitaireconfrontatiesgewikkeld is,
wensen buitenlandseinvesteerdershun kapitaalniette beleggen.Opdatde
open-deur-politiek zou slagen.zietEgypte zich dusgenoodzaakteen bilateraalvredesverdrag metIsraëlte ondertekenen.Sadatsvredesbeleid staat

m.a.w.helemaalnietlosvan zijn economische politiek,zoalssommige
van zijninternetegenstandersblijven beweren (zo o.m.M .Heikalin een
interview in Knack van 31.3.1982).DatSadatechtermetzijn 'Infitah'beleid zowela1smetzijn toenaderingspolitiek totTelAviv de religieuze
leiding voorhethoofd stoot,isduidelijk.In de traditioneel-islamitische
gemeenschap behoortnl.alleeigendom toeaan deM lerhoogste,en om dat
het economisch leven dient te worden georganiseerd in functie van niet-

wereldlijkebelangen.mag men b.v.op schulden geen interestheffen.En
al voorziet de Koran niet de instelling van een bepaald sociaal-politiek
regime, toch moeten alle moslims leven volgens de principes van de

Sha'aria.In zo'n samenlevingworden joden en christenen hoogstensgeduld,nietaanvaard.W e1poogtSadatin 1980 de wetgeving een islamiti-

sche basiste verschaffen (m .b.t.adoptie-en erfenisrecht),maarditbeperktinitiatiefweegtuiteindelijk nietop tegen deverwestersing van de

18 Geciteerd in TheM iddleF*/,oktober 1976,p.66.
19 Geciteerd in Knack,21 oktober1981,p.277.
20 TheM iddle East,december1978,p.14.
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Egyptische samenleving onderzijn bewind,in de hand gewerktdoorde
politiek-econom ische liberalisering en door de aanwezigheid van buiten-

landers,alsookvan een zich snelverrijkende 'lompenbourgeoisie'diehet
westers cultuurpatroon imiteert. Sadats verzoenende houding t.o.v. de
Kopten én t-o-v.de zionistische staatwerd hem doordeze extremistische

moslimbroederschappen verderzeerkwalijk genomen.
Besluit

Inmei1978formuleerdepresidentSadatalsdrieessentiëletakenvoorzijn
regering :de bevordering van een gezonde democratischeontwikkeling,de
hervorming van de Egyptische economie,en de realisatie van een recht-

vaardigevredein hetNabi
jeOostenzl.Van dezedoelstellingen werd weinigconcreetsverwezenlijkt.Terwijlhijervoordien in slaagderivaliserendefractiestegenelkaaruittespelen,bouwdeSadatindetweelaatstejaren
van zijn bewind een brug tussen de progressief-Nassergezinde oppositie,
de islamitische tegenkrachten en de radicale officieren binnen het leger,

diesamen een breed NationaalFrontstichtten,datzich zoweltegen zijn
economisch,alstegen zijn buitenlands beleid verzette.Alsorteerde de
open-deur-politiek weinig rechtstreekseffect,heelwatEgyptische ondernemersvoelden zich bedreigd :nietbestandtegen buitenlandseconcurren-

tie,kwamen hun bedrijven in gevaar.Aangezien deingevoerdewesterse
goederen nietbeantwoordden aan de reële behoeften van de m eerderheid

vandeEgyptenaren,leiddedezeongelijkehandeltenslotteooktotverbitteringonderhetvolk.W iedejongstejaren hetland bezocht,zalhetmet
mijeenszijndathetgrosvan deEgyptischebevolking duidelijk nietoverdadig genoot van Sadats moderniseringspolitiek en daarom , met recht,

meermalen collectiefzijn ontevredenheid uitte.Hetlijkteralbijalsterk
op,datzowelNasseralsSadat(overigensook andereArabischeleiders)
slechtspolitiek konden overleven dank zijhetconsictmetIsraël.Pasna
maart1979 wordtdeEgyptische bevolking zich nl.intenserbewustvan de
ongunstige economische situatie. Bovendien, het vredesverdrag wierp

blijkbaarnietdeverwachteeconomischevruchten af.Een dergelijkeverwachting onderhetvolk tehebben gewekt,isSadatsmisschien m eestfata-

lemisrekeninggeweest.Temeerdaarindevoorgaandejarenhettelkenszo
werd voorgesteld alsof hetheilvoor Egypte alleen bestond in de creatie
van een solidairArabisch front.Dathunlandsedertjuni1967ongeveer40
miljarddollarverloor,waarvan slechtsongeveer 1/10 door de Arabische

staten werd vergoed,kregendeEgyptenaren wijselijk niettehoren.
PresidentSadatwastegelijkertijd demanvanhetverleden envan detoe-
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komst.Van detoekomst,omdathijalsallereerstedestrakkeArabische
denkschem a's doorbrak en opkwam voor hetvreedzaam naastelkaar le-

ven van devolkeren in hetNabijeOosten.Van hetverleden,omdathij
uitgingvan alteidealistischeen naïevedenkbeelden,diehem deden beslui-

tendatiederederdepartijautomatischdeEgyptischebelangenbehartigde.
Nu zietde realiteitvan de internationalebetrekkingen er toch welanders

uit.Buitenlandseinvesteerdersb.v.denken alleen aan persoonlijkeverrijking en negeren elk ontwikkelingsland dathùn voorwaarden nietwenstte
aanvaarden.De Arabische boycot,in m aart 1979,m aakte dat westerse
ondernemersen financiële instellingen nog wantrouwigergingen staan tegenoverSadatsopen-deur-politiek.Toen Saoedi-Arabiëzich uitde 'Arabische Industriële Organisatie'terugtrok,verloren meteen ook alle westerse

bedrijven hun belangstelling voorde Egyptische defensieïndustrie.M en
stelde zelfs vast dat Egyptische banken gemiddeld 30 tot 50l van hun
fondsen gewoon naar de hoofdzeteltransfereerden...Eenzelfde egocentrisch-cynische visie kenm erkt hetbuitenlands beleid van staten.Zo was

Israëlnooitbereid het Palestijnse volk het rechtop zelleschikking te
verschaffen;welofferdehetdeSinaïwoestijn op,teneindeop dezemanier
deanderebezettegebieden definitieftekunnen annexeren.DeVS van hun

kantbeschouwen hetNabijeOosten alsinzetvan een mogelijkeconfrontatietussen desupermachten,en houden hetderhalvenietvoorwenselijk
hunbelangrijkstebondgenooternstig dediplomatiekelestespellen.Omdatdusnoch Israël,noch de VS een teken van goede willeverden.datde
Arabischeewereld en de gewone Egyptenaarervan had kunnen overtuigen

datSadatookdePalestijnsezaakverdedigde,kreeghijhelemaalalleen de
wrok van deArabischelanden én hetmisnoegen van zijn eigen onderdanen te trotseren.Om een laatste keeruitzijn autobiografie te citeren:
'Elkestap dieikheb ondernomen in aldiejaren wastenbatevan Egypte
enwasgerichtop hetdienenvan dezaakvan recht,vrijheid en vrede.Dit
ishetbeeld datiksindsmijn jeugd van mijzelfheb gehad.Nudittafereel
vanmijn levenaan mijnogen voorbijtrekt,vraagik mijaf:kan ik inderdaad beweren datditbeeld,datfeitelijkdatvan Egypteis,ook werkelijk
zo isgeweest?'22.
Aan hetbegin van de 16e eeuw schreefM achiavellidatdiegene die macht

uitoefent,voortweedingenbangmoetzijn:voorbinnenlandsgevaarvan

21TheMiddleEast,juni1978,p.11.
22 AnwarEl-sadat,op.cit.,p.7.
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dekantvanzijnonderdanen,envoorbuitenlandsgevaar,van dekantvan
vreemdemogendheden.W aarhijzich tegenditlaatstekanverdedigenmet
een goed legeren goedebondgenoten,moethijertegelijkertijd voorwaken datzijn onderdanenzelfnietin hetgeheim tegen hem samenzweren.
'Hiertegen wapenthijzichvoldoendedoortevermijden dathijgehaatof
verachtwordt en door te zorgen dathet volk steedstevreden over hem

blijft'z3.OmdathetW esten presidentSadatonvoldoendesteundebijzijn
aanpak van de gigantische economische vraagstukken waarvoor Egypte
zich geplaatstzag,isdecoalitietussen buitenlandseen binnenlandse oppositie hem fataalgeworden.

23 N.Machiavelli,Deheerser,Amsterdam,Polak& VanGennep,1981,p.140.
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G odsdienstbeleid in China
Nicolas Standaert

Samen m etde toenemendeliberaliseringin deVolksrepubliek China,staat
ook haar beleid ten aanzien van de religies in de belangstelling.Hetis

essentieelhierbijhetChinese standpuntteleren kennen.W e willen hier
nagaan welkbeleiddeChineseautodteitenwillenvoeren,enwelkedaarbij
hun motieven zijn.Op de concrete realisatie ervan gaan we nietin.De
informatiehieroveristesehaaa en te onoverzichtelijk om ereen nauwkeurig beeld van tekdjgen.

Religie en feodaalbijgeloof
Voorafishetvan belangteweten watmen in Chinaonder'religie'(zongjiao)verstaat.Hetofficiële Volksdagblad (15.3.79)gafereen korteomschrijvingvan:'E1k geloofin bovennatuurlijkemysterieuzekrachten kan
men bijgeloofnoemen.Religieisbijgeloof,maarnietelk bijgeloofisreligie.Zo zijn deverschillende''feodalebijgeloven''geen religie....Bijhet
uitvoeren van de politiek van vrijheid van religieusgeloof,moeten we
onderscheid maken tussen religieen feodaalbijgeloof.Religieishoofdzakelijk hetChristendom.deIslam ,het Boeddhisme en aqdere wereldreligies.Zehebben geschriften,een doctrine,religieuzerituelen,organisaties,
enz.Deze religies hebben een lange geschiedenis. Feodaalbi
jgeloof
slaat op heksen en tovenaars,mirakuleuswateren mirakuleuze medicij-

nen,waarzeggerij,bidden om regenenhetafwendenvanrampenenanderedergelijkeactiviteiten'.
Hetonderscheid isvrijduidelijk.Toch gaan weernog watnaderop in
aan dehand van een artikelvan Ya Hanzhang inhetdagblad Guangming

ribao(29.4.81).YaHanzhangverzetzichtegen demensendiebewerendat
feodaalbijgeloofen religiehetzelfdezijn en elk bijgeloofreligieis.Deze
mensen kijken naarhetgemeenschappelijke karaktervan beide en niet
naar de fundamenteleverschillen.Daarom ishun inzichtfout.Hetmeest

fundamenteleverschiltussen religieenfeodaalbijgeloofis,datreligieeen
wereldbeeldis,terwijlfeodaalbijgeloofvoorsommigemensen een methodeisom opbedrieglijkewijzegeldteverdienen.Religieiseenwereldbeeld
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omdatzeeen eigen volledigevisie heeftoverhetontstaan van de wereld en
van demensheid.Alsmensen naargeluk streven,dan isdatslechtsmoge-

lijk doorin God tegeloven,en hun woorden en daden striktterichten
naarreligieuzedogm a'sen bepalingen,om in een volgend leven heteeuwig

geluk teverkrijgen.Ditwereldbeeld isvolgensYa Hanzhang fout,maar
vromegelovigen beschouwen hetalsjuist.Feodaalbijgeloofspreektook
over hetgeloofin geesten en goden,maar alleen om de mensen erin te
doen geloven en ze zo geld en bezittingen af te troggelen.Het feodaal

bijgeloofisgeen wereldbeeld.Hetiseven onverenigbaarmethetsocialistisch systeem a1swateren vuuren daarom verwerpelijk.
ZowelhetVolksdagbladalsYaHanzhangmakenduseenduidelijkonderscheidtussen religieenfeodaalbijgeloof.Belangrijkerechterdandespecifieke inhoud van het onderscheid, is het feit dàt m en een onderscheid
maakt en er een verschillend beleid mee verbindt.Ten aanzien van de

religiesvoertmen namelijkeen politiek van vrijheid van religieusgeloof.
Hieroverzullen we hethoofdzakelijk hebben.Het feodale bijgeloofis
daarentegen verboden ;men probeerthetuitte roeien,o.m .door onder-

wijsen hervormingen.
Vooralbelangrijk in hetartikelvan Ya Hanzhang is zijn kritiek op de
mensendiebewerendatfeodaalbijgeloofenreligiehetzelfdezijn.Ditgaat
terug op een discussie die op de vooravond van de Culturele Revolutie

(1963-1965)gevoerdwerd en waarbijhijpersoonlijkbetrokken was.Twee
groepen stonden tegenoverelkaar,die twistten overdeorthodoxe m arxistischeinterpretatievan religie:aan deenekantYa Hanzhang en tegenover
hem Liu Junwang en You X iang.Liu Junw ang en You X iang wilden geen

onderscheid maken tussen religieen bijgeloof,metalsdirectgevolg dat
ook de religie actief moest worden bestreden.Ya Hanzhang stond een
meer gematigde koers voor en een verschillend beleid.De discussie werd
beslechtin hetvoordeelvan Liu Junwang en You Xiang en hun politiek

werdtijdensdeCultureleRevolutieookeffectiefuitgevoerd.Methetartikelin het Volksdagblad in 1979 keerde hetofficiële beleid terug naar de
visie van Ya Hanzhang,die ook zelf weer in de beleidsvorming actief

werd.Hetonderscheidtussenreligieenbijgeloofwordtechterooknogom
een anderereden beklemtoond:Sommigekadersmenen namelijk devrijheidvanreligieusgeloofookop hetfeodaalbijgelooftemogentoepassen,
en datis geenszinsde bedoeling.

De grondweten haar interpretatie

Devrijheidvan religiestaatookindegrondwetgeschreven.Artikel46van
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degrondwet,goedgekeurd in 1978,bepaalt:'Deburgershebben devrijheid om in een religietegeloven,en devrijheid om nietin een religiete
geloven en het athdsme te propageren'.Zowelbinnen als buiten China
riep ditartikelvele vragen op.M ag men alleen geloven ofook praktizeren? M ag men van geloofveranderen? M ag men ook hetthdsme propageren ? De officiëleinterpretatie werd gegeven in een artikelin het Volks-

dagblad (17.10.79),ondertekend doorGuo Ju:
çDejuiste opvatting overhetartikel46 van degrondwetisdevolgende:voorde
staatisgeloofof ongeloofeen persoonlijke zaak van hetindividu;elke burger
heeftde vrijheid en hetrechtom in een (bepaalde)religie te geloven ofniette
geloven.Menzalnietomwillevanzijngeloofoppolitiekgebiedgediscrimineerd
worden.Allereligieszijngelijk,enmen za1geenreligietoelaten dieeendominerende positie inneemt'.

<Er zijn ook mensen die menen dathettoelaten van hetgeloven in een religie
betekentdatmen dem ensen enkeltoelaatin gedachten tegeloven,en dathetniet
nodig is, of dat m en niet toelaat dat er een of andere expressie is. Ook deze
opvatting is fout.A angezien m en de mensen toelaatom in een religie te geloven,

moetmen natuurlijkbepaaldereligieuzeactiviteitentoestaan(zoalshetreciteren
van gebeden,hethouden van religieuze diensten,hetvieren van religieuze feestda-

gen,enz.),evenals hetbestaan van religieuze systemen en organisaties.Zolang
dezeactiviteiten deproduktieen desocialeordenietschaden,dientmen zetoete
laten'@***

'Artikel46van degrondwetbepaaltverderdatdeburgers''devrijheidhebben om
athdsm e te propageren''. Dit betekent niet dat het verboden is om thdsm e te
propageren.M ao Zedongzei:''Binnen hetvolkisdivergentievan publiekeopinie

toegelaten,namelijkdevrijheidvan kritiek,devrijheid om alleverschillendevisies
teverspreiden,en devrijheidom thdsmeen athdsme(d.i.materialisme)tepropageren''.Daarom moetm en toelaten datreligieuzegezagdragersin tempels,kerken
en andere plaatsen van religieuze activiteiten,religieuze doctrinespropageren.H et
propageren van athdsme m ag echter nietgeschieden in tem pels,kerken ofandere
plaatsen waarreligieuze ceremoniesgehouden worden.Verdermag m en geen ruwe
ofeenvoudige manier gebruiken,noch de mensen dwingen hette aanvaarden.

De burgersgenieten van de vrijheid om in een religie tegeloven,maar moeten
terzelfdertijdbewustdecentraleenverenigdeleidingvanderegeringvan hetvolk
ondersteunen,evenalsdeonalankelijkheiden eenheid vanhetvaderland,depolitiek en de decreten die de wilvan hetgehele volk uitdrukken,en de normale
arbeids-,produktie-,en socialeorde.Elke actiedie onderhetmom van religieus

bijgeloofdestabiliteiteneenheidondermijntofdeviermoderniseringen(industrie,landbouw,leger,wetenschap en technologie)ondermijnt,isfouten kan niet
toegestaan worden'.

Ditartikelisom verschillenderedenen interessant.Hetgeefteen vrijduidelijkantwoord op deverschillendevragen dieoverhetgrondwetsartikel
gesteld werden enisinwezenvrij'liberaal'.In deeersteplaatsbepaalthet

918

Streven/juli

de houding van de staatten opzichte van de verschillende religies:een

gelijkebehandeling.Verderwordtexplicietgezegd dathetnietalleen om
'geloof'gaat,m aardatook een zekere expressie ervan toegestaan wordt.

Devrijheidhoudtookeenaantal'restricties'in:zemagdesocialeordeen
de produktie niet hinderen.Tenslotte wordtook hetpropageren van het

thdsmetoegestaan,zijhetin een welomschreven gebied.
W elkan menzich afvragen ofditallesdeuniformevisievan departijen
de regering weerspiegelt.Hetlijktonsdaarom interessantdeze tekstte
vergelijken metdevisievan LeiZhenchang,deauteurvan een uitgebreid
artikel,Onderzoekvan wereldreligies(aug.1979),en eenkortartikelin het
officiëletijdschriftRode Vlag(1maart1981).In geenvan beideartikelen
wordt de praktische expressie van het geloof expliciet vermeld en men

krijgtde indruk datde auteurdaarook nietbijzonderveelvoorvoelt.
Ookhijlaatdesteedsterugkerendeonduidelijkheidoverdeterm 'religieus
geloof'bestaan.Slaatditop het(individuele)wereldbeeld ofook op een
gemeenschappelijkegeloofsbeleving? In zijn langereartikelbenadertLei
Zhenchang hetonderwerpvanuiteen duidelijk athdstischehoek.Guo Ju
schreef:'Bijhetbekend maken van hetartikel46van degrondwetspraken sommige mensen slechts over de vrijheid om nietin een religie te
geloven,en zespraken nietofdurfden nietspreken overdevrijheid om in
een religie te geloven;welnu deze houding isduidelijk onvolledig'.In
bijnadezelfdewoordenschrijftLeiZhenchangdaarentegen:'Erzijn sommigefigurenuitdereligieuzewereld diehetsteedsmaaralleen over''vrijheid om in eenreligietegeloven''hebben,en nietvermelden datdeburger

''de vrijheid heeftom nietin een religie te geloven en hetathdsme te
propageren'';datis fout'.Vervolgensbeklemtoonthijdatop sommige
plaatsen in China,vooralwaarveelgelovigen wonen,m ensen hun religie
hebben verzaakt.vervolgd ofonderdruktworden ;ook dezem ensen moet
m en hetrechtop athdsmeverlenen.Ook hijantwoordtbevestigendopde
vraag of men het thdsme mag propageren en haalt hiervoor hetzelfde
citaatvan M ao Zedong aan als Guo Ju.De reden waarom m en datdan
nietin de grondwetgeschreven heeft,iste zoeken in hetfeit'daterin de

wereld en in China reedseen paarduizendjaarvrijheid isom thdsmete
propageren,terwijlerin heelwatplaatsen terwereld noggeen vrijheid is
om hetathdsmetepropageren en dezevrijheid in China nogmaardertig
jaarbestaat.Inverschillendestreken van China,waardereligieuzemacht
redelijk grootis,bestaatdie vrijheid nog steedsniet.Onze staatwordt
geleid doorhetM arxism e-Leninism e en hetDenken van M ao Zedong en

bepleithetathdsme.Nu de vrijheid om hetathdsme te propageren nog
nietlang bestaat (...),was hetabsoluutnoodzakelijk datde staat het
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athdsme grondwettelijk een grote steun gaf;datkan hem dan ook niet
verweten worden'.Deverspreiding van hetthdsmeworden bijgevolg restrictiesopgelegd :nietbinnendepartijnoch indescholen,hetnieuws,de
radio,en publikaties die het 'frontvan de propaganda van het athdsme
Vorm en .

Belangrijkerdan deeigenlijkeinhoud van deverschillen tussen beideauteurs,Guo Ju en Lei Zhenchang, is ook hier weer het feit dàt er een
verschilbestaat.In tegenstelling tot watm en zou verwachten iser geen
volledig sluitendevisie overde interpretatie van hetbewustegrondwetsartikel.

M otieven
dsommige mensen zeggen:W ijzijn een social
istisch land,geleid doorhet
M arxism e,Leninisme en het Denken van M ao Zedong,de Comm unisti-

sche Partijpleitvoorhetathdsme.waarom voeren wedan een politiek
vanvrijheidvan religieusgeloof?'Zo beginthetzojuistgeciteerdeartikel
van LeiZhenchang in deRode Vlag.Erzijn zeven redenen waarom men
dit beleid voert, aldan niet expliciet uitgelegd.W e zullen ze hier eerst

omschrijven,daarna analyserenl.
1.Hetobjectievefeitvan de historische evolutie.Hetgaathier om de
historisch-materialistischeinterpretatievan religie.De redenering isals

volgt:religie iseen produktvan degeschiedenis,en heeftobjectieve
wetten van ontstaan,ontwikkeling en verdwijnen.Religieisnietmeer
dan een produktvan onderdrukking doordenatuur en doorde m aatschappij.Zolang de mensen de onderdrukking door de natuur en de
maatschappelijke krachten niet kunnen weerstaan en die niet kunnen

overwinnen,zolang deze belangrijkeoorzaak van hetontstaan en bestaan vanreligievoortblijftduren,kan dereligienietverdwijnen.Natuurlijk zaldereligienieteeuwig blijven bestaan.Alshetuitbuitingssysteem verworpenzaIzijn,za1doordeontwikkelingvandeproduktie,
de bloeivan wetenschap en technologie,de verbetering van hetmate-

riëleen cultureleleven en deverhoging van hetideologisch bewustzijn
en decognitievebekwaamheid van demassa's,deinvloed van dereligie

verminderenenuiteindelijkverdwijnen.Datzalechtereen langehistorische periodevergen.Alser religie bestaat,zijn ermensen die eiin

l Dezelfde motieven treft men ook aan in: Volksdagblad 1.5.79, 3.7.79,

15.9.79,14.2.80,9.4.80,14.6.80;Rode Vlag 1/1980;M inzu tuanjie 12/80.
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geloven,datiseen objectieffeit.Op ditogenblik isernog een groot
aantalmensen datin religiegelooft.Ditobjectieffeitmoetgerespecteerd worden,en hetbeleid moetuitgaan van deze realiteit.

2.Religieusgeloof iseen ideologischprobleem,en een ideologisch probleem kan nietdoordwang ofdoor administratieve maatregelen opge-

lostworden.Mao Zedong schreefin zijn Overdecorrectebehandeling
van decontradictiesbinnen hetvolkl:'W ekunnen religienietafschaffen dooradministratieve bevelen,we kunnen de mensen nietdwingen
om niettegeloven.W ekunnen dem ensen nietdwingen om hetidealismeop tegeven,noch dwingen om in hetM arxismetegeloven.Deenige
manierom de problem en binnen hetvolk op te lossen isdedem ocratische methode,de m ethode van discussie,van kritiek,overtuiging en

onderwijs,en nietdemethodevan dwang ofrepressie'.Hetgevaaris
namelijkdatonderdukkingeen averechtseffectzouhebben:'In China
en in hetbuitenland waren ervelemensen dieom verschillenderedenen
ervoorpleitten om metstrenge m aatregelen de religie te bannen ;deze

methodekan op kortetermijn dereligie onderdrukken,maarzaluiteindelijkhetreligieuzefanatismeaanwakkeren en deontwikkeling van
religie bevorderen. M et het gevolg dat het anders asoopt dan men
wilde'.
3.De Ieer van de contradicties.Een groot aantalgelovigen komt uitde
arbeidende massa's.Ditleverteen contradictieop.In feite maaktm en

inzakereligie,helemaalin delijn van decontradictieleervan Mao Zedong,een onderscheid tussen twee verschillende contradicties,die elk

haar specifieke oplossing m oetkrijgen :

1)Eenantagonistischecontradictietussen devijandenhetvolk:ditslaat
op 'hetimperialisme en de reactionaire klassen die de religie gebruikt
hebben voor activiteiten die gerichtwaren tegen hetcom munisme,tegen hetvolk en tegen de revolutie'.Dezecontradictie moetmet 'dictatoriale methoden'uitgeschakeld.'resoluutneergeslagen'worden.

2)Een niet-antagonistische contradictiebinnen hetvolk,waarvoormen
een zogenaam de zachte m ethode van vereniging en kritiek gebruikt.

Hierin zijn nog twee soorten te onderscheiden:de contradictie op
grond van religieus geloof tussen de religieuze m assa's en de andere
arbeidende massa's;de contradictie tussen de patriottistische figuren

uitdereligieuzewereld enerzijds,en dearbeidersklasseevenalshetanderearbeidendevolkmetinbegripvandereligieuzemassa'sanderzijds.
227febr.1957,inSelected WorksofMaoZedong,Vol.5,pp.384-421.
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Devrijheid van religie kan helpen om deverschillen en contradicties
tussen de volkmassa's op religieus gebied correctte behandelen.
4.Het Verenigd Front.HetVerenigd Frontgaatuitvan degedachte van

Lenin,datmen zich metniet-gelijkgezinden mag verenigen om een
gemeenschappelijkevijand te bekampen.Hetwaseen methodediein
het'stadium vandedemocratischerevolutie'(1919-1949)gebruiktwerd
om zich te verzetten tegen het im perialisme en hetfeodalisme;en het
is een methode die gebruikt wordtin de periode van de socialistische

revolutieen socialistischeopbouw (vanaf 1949)om patriottezijn,de
wette gehoorzamen en onderleidingvan departi
jdesocialistischeweg
te bewandelen.Essentieel is echter dat dit Verenigd Front alleen op
politiek gebied geldt,en nietop hetgebied van het wereldbeeld :daar

blijftdestrijd3.VolgensMao dientmen onderscheid temaken tussen
tweesoorten allianties:'De eneisde alliantietussen dearbeidersklasse
en boerenklasse,de andere is de alliantie tussen de arbeidersklasse en
de kapitalisten,universiteitsprofessoren,hoog-technisch personeel,Gu-

omindang-generaals die aan onze zijde zijn komen staan,religieuze
leiders,democratische partijen en de democraten zonder partij-binding.Beidezijn noodzakelijk en dienen voortgezetteworden'.ln het
Verenigd Frontmetde gelovigen valt de vereniging m et de religieuze
arbeidendemassa'sonderde eerstesoort,deverenigingm etdepatriottistische figuren uit de religieuze wereld onder de tweede.Vooralin
deze 'nieuwe historische' periode van de vier moderniseringen is het

belangrijk,een Verenigd Frontaan te gaan met de gelovigen.Alle
krachten van goede w ilm oeten worden gem obiliseerd :'De politiek van

vrijheid van religieusgeloofzalop groteschaalhetenthousiasmevan
de brede religieuze m assa's aanwakkeren en ervoor zorgen datze sa-

menmetdeanderemassa'sineengelijkegezindheiddeviermoderniseringen zullen uitvoeren'.

5.Denationaleminderheden.Sommigenationaleminderhedenzijnnauw
met een bepaalde religie verbonden :tien nationaliteiten waaronder

Hui,Uighur,Kazak,zijn Islamitisch;debevolkingvandeTibetaanse,
M ongoolse,Daien Yugurnationaliteiten geloven overhetalgem een in

hetBoeddhisme(waaronderhetLamaïsme);verderheefthetChristendom groteinvloed op de M iao,Yu en Yiminderheden.Depolitiek van

3 VoormeerinformatieoverdeVerenigd-Front-politiek:L.P.Van Slyke,Enemiesand Friends.The United Frontin Chinese CommunistHlbtory,Stanford,
1967.
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vrijheidvan religieusgeloofiswezenlijkvoorhetoplossenvan deproblemen van denationaliteiten.M en iszich terdegeervan bewustdatde
religienauw verbonden ismetde historischeontwikkeling van defnatio-

nale minderheden en zijn invloed heeftop de politieke,economische,
culturele en levensaspecten van deze m inderheden.M en denke slechts
aan de rolvan de imans,de invloed van de koranscholen,hetverbod
op heteten van varkensvleesin de Islam .
6.De wereldsituatie en de internationale betrekkingen.Religie is nieta1leen een ideologie, maar is in het internationale politieke leven een
socialemachtdiem en nietoverhethoofd mag zien.In landen meteen
staatsreligie heeft religie een beslissende sociale rol.Een politiek van

vrijheidvanreligieusgeloofzaldevriendschappelijkecontactenen cultureleuitwisseling tussen China en hetvolk van anderelanden bevorderen.Dathoudtechter nietin datbuitenlandse groeperingen en religies
een invloed zouden mogen uitoefenen op de religiesin China.H etaf-

wijzen van dezebuitenlandse ('imperialistische')invloed isnietalleen
een marxistische,m aar een typisch traditioneelChinese reactie,waar
men zulke invloed in feite nooitgeduld heeft.

7.Decontrolefunctie.Alwordtzein deofficiëlebronnen nietaangegeven,meerdan waarschijnlijk speeltook dezebeweegreden een rolbij
hetbepalen van depolitiek.Ook hiergaathetom een reactiedie teruggaatop hettraditioneleChina,waarde staatsteedsgeprobeerd heeftde
geïnstitutionaliseerde religies te regelen en te controleren en de onaf-

hankelijke religieuzeorganisatieste ontmoedigen.Daarom hebben de
staatendepartijindejaren vijftigdeverschillendereligiesinorganisaties verenigd,waarop ze controle konden uitoefenen.M aar door de
onderdrukking van de Culturele Revolutie kregen verschillende reli-

gieuzebewegingen (vooralChristelijke)een ondergrondskarakter(die
herinnerenaan degeheimegenootschappenuithettraditioneleChina).
Dereligieuzebijeenkomstenwerdeninhetgeheim gehoudenin zogeheten huisgemeenten4.Doorhetopenstellen van dekerken,èen toleranter
beleid, de wederoprichting van verschillende religieuze organisaties,

hooptde regering een beterinzichtte krijgen in de feitelijke situatie
van de religies en eraldus een betere controle over uitte oefenen.

4 Voormeerinformatieoverhuisgemeenten en religieuze organisatieszieo.m.
J.Kerkhofs,Ontwikkelingen in deChineseKerk,in Streven,dec.1980,pp.1972% .
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Demeesteargumentenzoalszehiergeformuleerdstaan,zijn helemaalniet
nieuw.Het volstaat om een paar artikelen van vöör 1965 over hetzelfde
onderwerp telezen,om tezien datmen naarpreciesdezelfde argumenten

teruggrijpt.Bovendientreftmen zeook in anderelanden aan.Daarom is
hetnuttig na tegaan welkeop ditogenblik dehoofdmotivatie isvoordeze

pplitiekvanvrijheid van religieusgeloof.Op heteerstegezichtisdathet
Verenigd Front.De uitvoering van het beleid,de heroprichting van de
religieuze organisatiesvaltsamen metde nieuweperiodevan hetVerenigd

Front.Men wilzoveelmogelijk mensen mobiliseren om aan deviermoderniseringen mee te werken.Ook de gelovigen.De argum enten van de

historischeevolutie,vanhetideologischprobleem en anderelijken slechts
eenverantwoording tezijn voorhetVerenigd Fronteerderdan een echte
motivatie.

Toch blijfthetdevraag,ofhetVerenigd Frontdeenigeredenis.Immers,
zijn degelovigeninderdaadzobelangrijkvoordeeconomie?(Wedenken
hiervoornamelijk aan deviermiljoen -veelal-Christenen,dieinhetniet
verdwijnen op een totalebevolking van meerdan één miljard.)Kan het
motiefvan de controle zom aarbuiten beschouwing worden gelaten ?

Dekernvanhetprobleem ligtwaarschijnlijk in dewaardediementoekent
aan hetaspect 'strijd'binnen hetVerenigd Front.Een Verenigd Front
bevatnamelijk tweeaspecten:hetaspectvan verenigingvooreengemeenschappelijk doel,maarookdatvan strijd metdepartnermetwiemen de
vereniging aangaat.Politiek verenigtm en zich wel,m aar niet op ideolo-

gisch vlak;integendeel,daarblijftmen strijd voeren.Ditgeldteveneens
voor de religies waarm ee m en een Verenigd Front aangaat. M en moet
hiervoorterug naardeperiode 1963-1965 en dediscussiem etLiu Junwang

en You Xiang.Ook zijspreken overeen Verenigd Frofltmetdereligie,
maarkenneneen grotewaardetoeaandestrijd.Diestrijd wordtdusniet
alleen tegen devijand (imperialistische en contra-revolutionaire religieuzen)gevoerd,maarspeeltzich ook binnen hetVerenigd Frontaf.Zebeklemtonen sterk datmen een strijd moetaangaan metdepatriottistische
figurenuitdereligieuzewereld (namelijk deeerdergenoemdetweedealliantie).Zezijnvan oordeeldataldusdereligiesnelleruitgeroeid kan worden (i.p.v.doornatuurlijkeuitroeiing).Bijditbeleidwordendepatriottistischefiguren uitdereligieuzewereld in feite 'vijanden',waarop men de
dictatorialemethodetoepast.Bovendien blijktmenzelfseen strijd tewillen aangaan metdegelovigen uitde arbeidendemassa's(eerstealliantie
waarvoormen normaalde zachtemethodevan opvoedinggebruikt).En
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zelfsonderdieomstandigheden spreektmen -officieelalthans-nog steeds
overeen Verenigd Front.

Degevolgen van dezepolitiektijdensdeCultureleRevolutiewarendesastreus.M en wilde de religie sneller uitroeien m aar hethad een averechts
effect.Erwasgeen afname van religie,decontradictieswerden nietopgelost,men kreeg verzet van de nationale minderheden, de internationale
betrekkingen gingen ernietop vooruiten de controle-functie ging verlo-

ren.Ditzijn allemaalredenen om zelfszondereen Verenigd Frontaante
gaan,weervrijheid van religietoete staan.
Men voertde politiek van vrijheid van religieusgeloof niet alleen om
ve#e-werking teverkrijgen,maarom in deeersteplaatsfegea-werking te
vermijden.Officieelgaatmen een Verenigd Frontaan met de religieuze
wereld,maar ook in perioden waar men dit Verenigd Front minder be-

klemtoont,blijftmen depolitiekvanvrijheidvanreligieusgeloofvoeren.
BinnenhetVerenigdFrontvermindertmenvervolgenszoveelmogelijkhet
aspect'strijd'.Men wilvooralsubversieve en oppositionele activiteiten
tegengaan,die nietalleen potentieelaanwezig zijn in de huisgemeenten
van deChristenen,maarnog veelbelangrijkerzijn bijdenationaleminderheden,diezichvooralin degrensgebieden bevinden.Tibet,Xinjiang,
Gansu,Binnen-M ongoliëzijnbewoond doorminderhedenmeteen nauwe
religieuze band,die bijeen slechte behandeling,eventueelaangespoord
doordeSovjetunie,een sterkeoppositiekunnen vormen.
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Taoïsm e in de C hinese V olksrepubliek
Driesvan Coillie

Hetlijdtgeen twijfeldatM ao Zedongen deChinesecommunistischeleidershettaoïsmekenden.HetChinesecommunistischetijdschriftLa Chine en Construction van mei 1980 gaf de volgende beschrijving: 'Het
taoïsm e is de specifieke godsdienst van de H an-chinezen.H oewel deze

godsdienstofficieelgestichtwerdin detweedeeeuw (naChr.)doorZhang
Daoling,vond zehaaroorsprong in decultusdiedeHan-chinezen wijdden aan de natuuren degeesten.Detaoïstischesekten brachten na de 14e

eeuw twee grote stromingen voort: de ''quanzhendao'' (authentisch
taoïsme)diedeklemtoon legdeop dezelfvervolmaking methetdoelonsterfelijkteworden en de''zhenyidao''(orthodoxtaoïsme)diemeeraandachtschonkaan de ''fulu''(toverkrachtig schrift).Vroegervereerden de
volksmensenboeddhaenriepentegelijkdegeestenaan.Hetwasdusmoeilijk een duidelijk onderscheid te maken tussen de aanhangersvan het
boeddhismeen hettaoïsme.Statistiekenwijzenuitdatbijde''bevrijding''
(1949) er in het hele land ongeveer vijlonderdduizend boeddhistische
bonzen en bonzessen en achtduizend taoïstischemonniken en nonnen warenl. Hetboeddhi
smeen hettaoïsmehadden een aanzienlijke invloed op

de culturele en ideologische evolutie alsook op hetleven en de zeden van
hetoude China'.

Hetiseen feitdatM ao zijn beroemdeparabelvan 'Dedwazeoudeman
die bergen verzette'heeft ontleend aan het taoïstische boek Lie Zi, ge-

schrevenindevierdeeeuw vöörChr.Enhetisnietuitgesloten dathijvoor
zijntheorievan de 'omvorming'van demenstoteen 'nieuwemens'zich
gdnspireerd heeftop detaoïstischeideevan een ingrijpendeverandering
van demens.Ook aldoordathettaoïsmevaak boerenopstanden en andere
vormen van verzettegen hetheersende samenlevingssysteem heeftgdnspi-

1In hetcommunistisch tijdschriftBeqingInformationvan 16november1981
heettehet:'Bijdebevrijdingblevenerslechts20.* taoïstischetempelsoveren
een slordige 40.* gelovigen'.
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reerd,en het,zoalsNeedham schrijft,doorzijnconcentratieop denatuur
eenvoorloperwasvan denatuurwetenschap,kan hettaoïsme in die aspec-

tenaanvaardbaarzijn geweest.MaarzoalsKarelvanderLeeuwzopmerkte,ging hetdaarom incidenteleverwijzingen diedekern van hetmarxisme-leninism e niet raken.De bruikbaarheid van som mige elem enten van
hettaoïsm ehebben M ao nietbelethettaoïsm ea1sgeheelondertebrengen

indecategorievandeverwerpelijkeidealismen.Inzijnkritiekopdemetafysica,reactionairconcept,benadruktM ao in zijn boek Over#eContradictie.
.'Demetafysische (en dusidealistische)gedachte diezich uitin de
woorden ''De Hemelisonveranderlijk,onveranderlijk is de Tao''isin
China langetijd verdedigd geweestdoordefeodaledecadenteklasseaan
de macht'3.Detaoïstische denkerZhuang Ze,die in de vierde eeuw vöör
Chr.de gedachten van Lao Ze uitwerkte,wordt algemeen door de com-

munistische interpretatoren als subjectieve idealist de laan uitgestuurd,
omdathijTao 'zietalsledigheid en zich nietin hetminstbekommertom
de uitwendige wereld'4.
VolgensBertuccioliwerd hettaoïsm edoor de communisten nog lagerge-

schatdan deeigenlijkegodsdiensten.'Hetwerd beschouwd alseen superstitie zonder ethische basis, een hinderpaal voor het verheffen van het
cultureelpeilvan de m assa en een politiek gevaar,omdat de ''geheime
sekten''die methet taoïsm e verbonden waren,een bron waren geweest
van opstanden in hetverleden...Dietaoïstische ''geheime sekten''werden

ervanverdachtmenseninhunschoottehebbenopgenomen diegevaarlijk
waren voor de regering en verspreidersvan afwijkende meningen.Die
vermoedenszijn nietongegrond:dezesekten hebbensomsongureelementen in hun rangen opgenom en en hebben in de loop van de geschiedenis
opstanden uitgeloktofop hetgetouw gezet's.
Heteerste voorbeeld daarvan wasdeboerenopstand van de 'GeleTulbanden',die in 1864 onder de leiding van Chang Chiao,stichter van de religieuzeschool'Taiping Tao',meteen legerdeondergang van hetregimeen
van de grootgrondbezitters trachtte te bewerken.Vanuit com munistisch

perspectiefwasdatnogeengerechtvaardigdeopstand,omdathijtegen de
verdrukkersen uitbuitersvan hetvolk wasgericht.M aarerwaren opstanden doorsekten geleid,die datnietwaren.Integendeel!Ook na de com -

2 KarelvanderLeeuw,Maolme-confucianisme-taokàme,in Streven,juni

1976,pp.763-772.

3 PékinInformation,23februari1976.

4 R.Bush,Reli
gion in CommunistChina,p.403.
5 Bertuccioli,11Taoismo nella China Contemporana,Roma,p.65.
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munistischemachtsovernameinChinawarendergelijkesektenwerkzaam,
zoalsdeIKuan Tao,de Pai-yang Chiao,deChiu-kung Tao...diebeschul-

digdwerdenvan ondergrondseactiviteitenindienstvanchiangKai-sjeken
de Kuomintang en van steun aan hetAm erikaanseimperialism e.Officieel

zijndezesekten opgerold.M aarniemandweetwaterinwerkelijkheidvan
overgebleven is.W antdeze sekten zijn wijdverspreide,amorfegemeenschappen zondercentraalbestuur.Ze schijnen verdwenen te zijn,maar
kunnen zich hergroeperen en opnieuw in actie kom en.
Voorlopig dulden de com munisten wel dgodsdiensten'm aar kanten zich

categoriektegen feodalepraktijkendieo.m.doorsommigetaoïsten beoefend werden.Een paragraafvan een decreetuitgevaardigd op 4 aug.1950
doorde 'A dministratieve Raad'van devolksregering luidt als volgt:'Al

dietotdriejaarvöördebevrijding(1949)hetgrootstedeelvan hun inkomen trokken uit religieuze en bi
jgelovige beroepen. met name clerici,
priesters,monniken,taoïsten,leken-taoïsten,waarzeggers,gelukvoorspellersen wichelaarsm oeten alsreligieuzeen superstitieuze beoefenaarsworden geclasseerd'6.Zelfs de nationalistische regering van de Kuom intang

wildein eendecreetvan7 sept.1948dergelijkesuperstities,diegeld klopten uitde zakken van naïeve mensen,onderdrukken.
Nergens komtde volksreligie meer totuiting dan op de grote religieuze
feesten,begrafenis-rituelen en geboortedagen van de goden m ethun pro-

cessies,vieringen,drama'sen kleurrijkeshows.De communisten hebben
gepoogd die vieringen een nieuwe betekeniste geven,ôfze te discredite-

ren.In deplaatsvan deoudepraktijken (zoalspapieren geld en andere
voorwerpen verbranden)raaddem en aan demartelaren van derevolutiete
vereren. De theaterstukken en opera's met religieuze of m ythologische
them a'strachttem en tevervangen door spelen,opera'sen concerten m et

revolutionaireinslag.Op diewijzekreeghetvolk een socialistische,ideologischeopvoeding.Daarwerden antwoorden gegeven op vragen als:'Bestaan ergoden en geesten ?','Hoe worden kinderen geboren?',en nieuwe
ideeën als 'PromoveerGeboorteregeling !','Verzetu tegen comm ercialis-

mein hethuwelijk!'Men poogdedevoorouderstedoen vereren nietom
reden van hun familiebetrekkingen maaromwillevan hun ijveren offers
voor de revolutie7.

Om meercontroletekrijgen overdetaoïsten,werd in 1957,onderimpuls
van de Partijen deregering,de 'Chinese TaoïstischeVereniging'opge-

6 Gecit.in Yang Y-fan,Buddhism in China,p.38.
7 Cfr.R.Bush,o.c.,pp.397-424.
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richt.Hetiseen politieke organisatie die zich totdoelstelt'...alletaoïsten
van China te verenigen in de verdediging van hetvaderland,in de m ede-

werkingaan desocialistischeopbouw,indevrijwaringvan devrede,inde
samenwerkingmetderegering om haarpolitiek van religieuzevrijheid te
realiseren en in het promoveren van de goede leerstellingen van het
taoïsme'8.De schaarse informatie overhaaractiviteiten laatechter geenszinsvermoeden datdevereniging ook bedoeld wasom volgelingen van het
taoïstischegelooftevorm en !C.K.Yang schreef:'Hetdoelwaseen georganiseerd apparaatop tezetten vooreen doeltreffendernationale controle

overdereligieuzebevolking,om haardeleidingvan departijen deregeringtedoen aanvaarden,zodatzezich zou houden aan decommunistische
weten politiek en zou deelnem en aan de socialistischeopbouw en andere
patriottische bewegingen'g.
Gedurende de Culturele Revolutie van 1966 tot1976 ishet taoïsm e,net
zoals alle andere godsdiensten,hetslachtoffer geworden van een gewelddadigevervolging.Vooraldevolksgodsdienstwashetdoelwit.DeChinese

persweesonophoudelijk op de noodzaak 'slechte daden',waaronderde
'feodale superstitieuze praktijken'werden gerekend, te onderdrukken.
Goedeofonschuldigeprqktijken werden indiemaalstroom meegesleurd.
Na dedood van M ao,metde opkomstvan depragmatischepolitiek onder
leiding van Denh Xiaoping,werden de deuren van China opengegooid,
o.m .op het W esten,dat men nodig had voor de realisatie van de Vier
M oderniseringen en deopbouw van een sterke socialistische staat.Ook de
godsdiensten profiteerden van die algemene versoepeling.Datkwam dui-

delijktotuitinginderesolutievanhetcongresvande'ChineseTaoïstische
Vereniging'op 13 mei1980 :'Deresolutiegoedgekeurd op hetcongreszei

datde''Vereniging''zouvoortgaanmetdepartijenderegeringtehelpen
inhunpolitiekvangodsdienstvrijheid,datzeverdervorsingswerkoverhet
taoïsm ezou ondernem en,zou samenwerken m etdedesbetreffende autoriteiten in hetbescherm en van taoïstischetempels,historischem aterialen en
patrimonia van hettaoïsme alsook in de opleiding van taoïstische leerlin-

gendiepatriottisch zijn'lo.Een aantaltempelswerd gerestaureerd en opnieuw geopend,sommigealsmusea,andere a1splaatsen vooreen beperkte
godsdienstuitoefening.Velen vrezen echter datde huidige verdraagzaam-

heidzoukunnenomslaan in vijandigheidnaeennieuwepaleisrevolutiedie
wellichtopnieuw de radicalen aan de machtzou kunnen brengen.W ater
8 Cfr.Bertuccioli,o.c.,p.67.

9 C.K.Yanj,Religionin ChineseSocieth p.394.

10 Cfr.Rellgionin thePeople'
sRepubllcof China,juli1980.
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ook van zij,detaoïstischevroomheid blijftin de harten van de mensen
voortbestaan.
Hetaanpakken van hettaoïsm een de volksreligie isvoordecommunistische regering een harde dobber geweest.Datam orfe fenomeen,zo m oei-

lijkteidentificeren enteklasseren,zoongeorganiseeidenmettocheenzo
sterke greep op het leven van het volk,bood het meest weerstand aan

controleen wasschijnbaarnietvolledig uitde roeien.Erzijn herhaalde
bewijzen datdevolkscultusblijftvoortbestaan,zijhetmeteen geringere
invloed dan in hetoudeChina.Hetisonmogelijk tezeggen dathijuitgeroeid is,netzoalsmen nietkan zeggen waterpreciesvan overblijft.
Zoalsallegodsdiensten heefthettaoïsmezijn zuivereleer,zijn puremystiek,zijn gezonde godsdienstbeleving.Netzoalsalle godsdiensten heeft
hetook zijn afglijdingen enverwerpelijkeuitwassen.Men magheteerste
nietom reden van hetlaatste verwerpen.

In zijn artikelM édiation dans le bouddhisme etle fc/ià-ell,besluitY.
Raguin:'In een tijd waarin men veelspreektoverdeverinheemsing van
hetreligieuze denken en de theologie,is de studie van de grote godsdiensten een noodzaak.De inspanning die het boeddhism e en het taoïsme
hebben geleverd om een brug te werpen tussen Hemelen Aarde isvan het
allergrootste belang voorhetreligieuze denken.W athetChinese denken
betreft,mag men zich nietbeperken totde confuciaansetraditie.Dietraditie heeftons veelte leren,m aar de spirituele schatten liggen in beide

andere.Bovendien,indienmen zich werkelijkeenideewilvormenvanwat
eenverinheemsing van hetreligieuzedenken kan zijn,moetmen bestuderen hoehetboeddhism een hettaoïsmegedurende eeuwen hebben geleefd
in een soort rivale bewondering.Ze hebben van mekaar theologische inzichten,ceremoniën,ook ambities geleend.De ene zowel als de andere
hebben getrachtdeChinesezielteveroveren.Hun geschiedenisisboeiend
en de studie ervan werptveellichtop de problem en die de kerk ten aan-

zien van deniet-christelijkegodsdiensten bezighouden'.

11 Studia M i
ssionalia,Vol.XXI,1972.
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Prigogine en W ildiers over Teilhard de
C hardin
F.Boenders

In december 1981 organiseerde de BRT een studiogesprek over Teilhard

deChardinnaaraanleidingvandehonderdsteverjaardagvan zijngeboorte.Gesprekspartnerswaren Ilya Pdgogine en M ax W ildiers.Hiervolgen
grotefragmenten van datgesprek tussen de auteurF.B.,de erkendespecialistvan de 'dissipatieve structuren'I.P.Ien de Teilhard-specialistM .W .

FB.:Jekonjein dejaren zestiggeen stad van enigeomvangin onsland
voorstellen of er bestond een genootschap of studiekring Teilhard de
Chardin.M aardeIaatstejaren ishetstilgeworden rond Teilhardz.
H etoptimisme van Teilhard maakteplaats voorde som bere voorspellin-

gen van deClub vanRome.Pros Prigogine,inmei1981nam U deelaan
eensymposium te Washington dataan Teilhard wcJgewqd.Vanwaaruw
interesse voor Teilhard ? Het denken van Teilhard is nogalmystiek ge-

kleurdenvaakbehoorlqkvaag,fweekenmerkendiementochnietaan het
wetenschappelqk onderzoek mag toekennen?
IP:Ik ben geen Teilhard-specialist.W e1word ik sterk geboeid doorzijn
denken,hetheeft in grote mate bijgedragen tothetbegrijpen van het
hedendaagsedenken.Onzetijd wordtinderdaad gekenmerkt-en datza1
nog duidelijkerblijken aan heteinde van deze eeuw -door een zoeken
naareenheid in deverscheidenheid.Een van degenen diehetbestdenoodzaak inzag van datzoeken naareen eenheid die verderreiktdan hetdomein van de wetenschap,wasjuistTeil
hard.Hijzaginhetconceptvande

tijd,hetbegrip 'evolutie',hetelementdatdieeenheid mogelijk zou maken.Dankzijtijdenevolutiekunnendingenwordensamengevoegd dieop
heteerstegezichtergverschillend lijken.In datverband ishetinteressant
1Cfr.H.Jans,Or#euitwanorde.IlyaPrigogine,Belgi
scheNobelpr#swinnaar
Chemie 1977,in Streven,maart1978,pp.527-528.

2 Cfr.H.Jans,Waarom isTeilharddeChardinnietmeerin?inStreven,janu-

ari1979,pq.24-33enTeilharddeChardinherdacht,geëerd...vergeten?,inStreven,januarl1982,pp.299-302.

FransBoenders/Prfgogfaeen Wildiers over Teilhard de Chardin

931

Teilhard tegenover Bergson te plaatsen.Het spreektvanzelfdatBergson

een grote invloed heeftuitgeoefend op hetwijsgerige en psychologische
denkenvan onzetijd.U zultzich echterherinneren dathijinL '
Evolution
créatrice (1907)de levenloze stofplaatsttegenover de evolutie van het
leven en deontwikkelingvan hetdenken.Datzouden twee evolutieszijn
diezich in tegenovergestelde zin bewegen ;deeerstezou de dingen neerhalen,de tweede ze verheffen.M isschien stelik hetnu te simpelvoor maar
hetgaat daar in elk gevalom een fundamenteeldualisme.Bi
jTeilhard
evenwelwordtm en zich ervan bewustdatdit dualism e geen bevrediging
schenkt:men m oetverdergaan dan de evidente vaststelling dater in het
universum leven en niet-leven is.Tenslotte bestaatalles in hetzelfde uni-

versum.Desteen,Goethe,Beethoven,u en ik -wij hebben geleefd,althans wij bestaan in hetzelfde universum. We moeten dus haast een
gemeenschappelijke taalvinden om zeer verschillende fenomenen te beschrijven.Hetis precies datzoeken naar eenheid datvan Teilhard een
belangrijk denkermaakt.Aan heteindevan dezeeeuw komen wijin de
wetenschap toteen sterkertijdgebonden kijk op denatuur,zowelop het
niveau van deelementairedeeltjesals op datvan de kosmologie en het
universum.Dezeop detijd betrokkenkijk brengtonsook dichterbijde
mens-en de socialewetenschappen.Hetisduidelijk datdegeschiedenis
b-v.gebeurtenissen beschrijft.Devraag rijsthoezijelkaarverstaan:de
historicusdie gebeurtenissen beschrijften de fysicusdie het heeftover
eeuwige wetten.Op heteerste gezichtzijn hun taalen hun visie,hun
benadering en hun inzichttegengesteld.Nu bl
ijktevenweldathetdenkbaar en doenbaar is hun standpunten dichterbi
jelkaartebrengen.

FB :Kan menhetzoformuleren:hetuniversum isdynamischgeworden?
IP :Zeker.Het universum heeftzeeruiteenlopende stadia doorgemaakt.
Telkenswanneerm en het overwetten heeft,moet men ook hetm om ent

naderomschrijven,ja,hetverschijnenvanderegelmatighedendiewevandaag constateren. Teilhard was vooral in dat verband een voorloper,

omdathijbegreep datde stofnog welwatandersen mééris dan een
roerloos iets.
M W :Ik ben hetvolkomen eensm etPrigogine.Alleen geloofik datTeilhard nietuitsluitend gezochtheeftnaarde eenheid tussen hetlevende en

hetlevenloze,maardathijnog talrijkeanderekloven heeftwillen overbruggen.Naastdeklooftussen stofen geestprobeerdehijook dietussen
wetenschap en godsdienstte dichten.Verder,watde wetenschap zelf be-

treft,trachttehijdeafstand tussen verledenen toekomstteoverbruggen.
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Een grootdeelvan zijn werk bestaatuitpogingen om te zien in welke
richting de evolutie zich verderontwikkelt.Teilhard wasongetwijfeld een
man vanwetenschap:iedereen erkentzijngrote verdiensten alspaleontoloog en geoloog.Tegelijk echterwashijmeer dan anderen gevoelig voor
hetmysterievan dekosmos.In welkewereld leven wijeigenlijk?-datis
de ultieme vraag die wijonsallemaalstellen en die hijwelheelscherp
aanvoelde.A1watweten slotte kunnen zeggen,gaataltijd uitvan eerste
vragen als:in welkewereld leven wij? watdoen wijin diewereld? hoe
zijn wijerterechtgekomen?zijn wijéén metdewereld?zijn w# perslot
van rekening nietde wereld ?

FB :In datopzichtwJJ Teilhard een volbloed metafysicus.

MW :Datheefthijaltijd afgestreden!Hijbeschouwde zichzelfalseen
fenomenoloog:hijvond dathijdefeitenbeschreef.Van buiten af.M aar
kan men welde feiten van buiten afbeschri
jven?Zitten wijernietaltijd
albinnen in ?Dievragen heeftTeilhard zich wellichtonvoldoendegesteld.

In ieder gevalheefthijgeprobeerd om als fenomenoloog de wereld te
beschrijven,enteachterhalen welkeplaatsdemensindekosmosbekleedt
de grote vraag die Pascalzich stelde na de ineenstorting van het oude
wereldbeeld.
-

FB:Ishethegrl
/ 'eenheid'zeC nietmetawetenschappelqk en dusmetafysisch ?

IP :W atmijbetreft,geloofik nietdatTeilhard een fenomenoloog was.
Hijmag datzelfwelschrijven inLePhénomèneHumain,een voldoende
reden om hem alszodanig te accepteren isdatniet.Op datpunt maakte
Teilhard zich illusies.Voorzover ik hetzie,moetmen twee elem enten in

zijnwerkonderscheiden.Heteersteisdebeschrijving:Teilhardbeschrijft
inderdaad de evolutie.In datopzichtishi
jzelfsmeerdan een fenomenoloog,hijiseen positivist.Anderzijdszegthijnagenoegnietsoverdemechanismenvandeevolutie;hetisduidelijktemerkendathijgeen bioloog
was.Somslaathijzich verleiden toteen ietwatnaïeveinterpretatie;dan
geefthij bladzijden weg overeen 'radicale energie',een kracht die de
dingenconcentreert,en gebruikthijbeelden dienietergwetenschappelijk
tenoemen zijn.Enerzijdsheeftmen dusdenogalblotebeschrijving van
datbuitengewoon wonderlijkavontuurdatzich uitstrektvan delevenloze
stoftotdecultureleverschijnselen.Anderzijdsiserdepoëtischevisie,de
overtuiging datde mensen dichterbij elkaar komen.Hij ziet dan een
coherente wereld voor zich die in zekere zin de noösfeer benadert.H et
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moetduidelijkzijn dathijop diemomentenhoegenaamdgeen fenomenoloog meeris,maar een visionair.

FB :En,medunkt,zecleen ideoloog.
IP :Ja,maardan doorextrapolatie.BijTeilhard blijftaldoorhetdualism ebestaan tussen de fenomenoloogen deziener.W atik nu netzo interessantvind,isde wisselwerking tussen beide.lk denk er nietaan Teilhard

zijn dubbelzinnigheid teverwijten,ook alomdatik ervan overtuigd ben
datelk grootwetenschappelijk oeuvreeen persoonlijk elementbevatdat
de wetenschap overstijgt.Maar hetis dan weloppassen geblazen:het
visionaire behoortnietmeertotde wetenschap :m en kan erin geloven of
niet.maar hetvaltgeheelbuiten hetdomein van de wetenschap.

FB :M ag ik samenvattend zeggen dathetzoeken naar eenheid dan een

geloof is?
IP :Hetiseen richtingwaarvoormen kiest.Maarerzijn inderdaad convergerende evolutiesgeweest.W e begrijpen vandaag beterdan ooitwat
een zekereeenheid in debeschrijving van dewereld zou kunnen betekenen.Opdathetleven mogelijkzou zijn,hebjechemienodig:goedemoleculen en een lage temperatuurop een planeet.Verderzijn erspecifieke
kosmologischevoorwaardennodigbijhetontstaanvan hetuniversum -de
massaverhouding van de elementaire deeltjes,de energie van de initiële
ontploffing diehetheelalzijn huidigevorm en staatverleende.Erisdus
een eenheid,een helereeksfeiten uitverschillende domeinen waardoorde
geschiedenisvan hetheelalzoalswedievandaagkennen mogeli
jk werd3.
Hetgaatdusnietalléén om een geloof,hetisook een kwestievan bewust-

wordingdatermeeraandeordeisdanhetzuiverpersoonlijke.Datistoch
ietsdatverworven werd !

M W :Maarook datoverschrijdttoch degrenzen van dewetenschap!
IP:Teilhard overschrijdtdiewanneerhijvoorde menseen toekomstziet
diehem dichterbijde noösfeerzalbrengen,bijhetpuntOmega en misschien bijeenzekerevergeestelijkteessentie.Datbehoorttotdemogelijkheden.M aarhetistoch vreem d -en hierin isTeilhard een warevernieuwer

geweest-datwatgrotefysicizoalsDyson schrijven dezelfderichting uitgaatalswatTeilhardvoorhield.Dyson schrijftdatderolvan hetlevenen
van demensin hetheelalmisschienbelangrijkerisdan men aanvankelijk
3 Cfr.H.Jans,Mensen kosmos:een nieuweplaatsbepaling ?in Streven,februari1982,pp.442.
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dacht,en datdemensmisschien ooiteen kosmischeinvloed zalhebben die

verder reikt dan zijn eigen planeet.Ten slotte is de wetenschappelijke
mens maar drie eeuwen oud. Dat betekent niet veel.A1s er zich geen

nucleaireramp voordoeten alsdemensheid nog een paarmiljoen jaren
kan evolueren -waarzullen we dan staan ?

FB :Ishetmerkwaardige:# Teilhardnietdat:# watdatbetreftoptimist
isgebleven,ondanksdegruwelen van deEerste Wereldoorlog die :# als
brancardieraan den îveondervond?
M W :Daarover bestaateen groot misverstand.Zeker,Teilhard was ver-

vuld van optimisme op de lange termijn.Maar voor de onmiddellijke
toekomstzag hijtalrijkegevaren enproblemenoprijzen.Toch hooptehij
vurig datde evolutiezou voortgaan en hogerestadia zou bereiken.Zijn
betekenisligtnietalleenhierindathijgeprobeerd heefttoteeneenheidsvisie op de wereld te komen,maar tevensdathijeen nieuwe idee in de
ontwikkelingsgedachte zelf heeftbinnengebracht.

Indetijd vanDarwinenThomasHuxleydachtmenzeergespletenoverde
evolutie.Darwin voorspeldedatdewetvan denatuurlijkeselectieverder
de m ensheid zou bepalen en datde samenleving moestworden gebouwd

opeenpermanentestrijd,waarbijgeenenkelehinderpaalzouworden opgeworpen aan de opgang van de sterkste.De sterkste m oest overwinnen.
M en treftin hetwerk van Darwin uitgesproken racistischeteksten aan.De

zwakkerassen moestenverdwijnen,desterkerassen - hetBritsenatuurlijk!- zouden dewereld beheersen4.ThomasHuxley,een goeie vriend
van Darwin,verzettezich tegen zulkewreedaardigegeschiedenisen schrikbarendetoekom stvoordem ensheid.Volgenshem bestond detaak van de

mensheiderin dewetten vandenatuurtebestrijden:zijdiendejuistinte
gaan tegen de wetten van de natuurlijke selectie.Twee grote vrienden,
4 DergelijkeuitlatingenkomenvooralenvrijveelvuldigvoorinDarwinslatere
werkTheDescentofMan(1871).Inzijnvoorwoordopdezopasopnieuw uitgegeven Duitse vertaling ervan steltprof.dr.Christian Vogelterecht:'Vooralin dit

werk van Darwintreftmentalrijke''ideologische''conceptenaan...dietendele
dankzijhetgezagvanDarwineenheilloze,jagevaarlijkeinvloedhebbenuitgeoefend op hetdenken en handelen van zich darwinistisch achtendeepigonen.Het

zogenaamdesociaal-darwinismemetzi
jnlatere,tendelecatastrofaleuitwerkingen

zou alswaarschuwing vooronsmoeten volstaan.Simpelweg stellen datdergellke
''onstsporingen''nietsmetde inhoud van Darwinsgeschriften te maken hadden,

isgewoonvals.Dekritischelezerkan zich daarvan zelfvergewissenop talrijke

plaatsenvanDarwinsAfstamminqvandemeal(CharlesDarwin,DieAbstammung des Menschen.Miteiner Elnfûhrung von Christian Vogel,Kröner,Stuttgart, 1982,p.XXV).Op di
e ideologische asyecten van hetvroegedarwinisme
hopen wijnogterugtekomen ineenapartebljdrage-H.Jans.
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Huxley en Darwin,verschilden radicaalvan mening overdebetekenisvan
de evolutieleervoordetoekomstvan hetmensdom .Ik denk nu datTeilhardhiereenbelangrijkebijdrageheeftgeleverd dooraan tetonen datde
evolutie welbehoorttot de wetm atigheden van het universum ,maar dat

dezeevolutiein demenseen convergerend momentheeftbereikt.Hijbeweertdatsedertdeverschijning van demensop aarde de evolutie niet
langereendivergerendekoersbeschrijft,d.w.z.zichnietlangerwaaiervormig uitspreidtzoalsdatin hetplanten-en dierenrijk hetgevalis.Het
bewijsvoordezestellingvondhijinfeiten diewenukunnenconstateren:
biologisch vormtde menséén soorten er bestaatniethetm inste gevaar
dat de mensheid uiteen zou vallen in verschillende biologische soorten.

Datiseen uniek fenomeen.W e zijn de getuigen van een voortdurende
toenadering tussen allevolkeren en rassen,we beleven een intense uitwis-

seling van culturen,van wetenschap,kunsten persoonlijkecontacten.
FB :Ik neem aan datdeze opstelling in Prigogines ogen altothetgebied
van de ideologie behoort.
IP :Ten dele isdatinderdaad alideologie,maar toch niet helemaal.De
gedachtedatdebiologischeontwikkeling lqidttoten overgaatin een maat-

schappelijkeevolutieiseen erg natuurlijkeidee.
Ik ben weliswaar geen bioloog m aarik heb sterk hetgevoeldat dezelfde

ingrijpendeveranderingen kunnen wordenteweeggebrachtdoordesociale
evolutie.W atgebeurterm eestalwanneereen systeem totwasdom komt?

Nieuwespecialismen ontstaan,eigenlijk verschijnen eranderedimensies.
Een grote organisatie moetgespecialiseerd zijn,netzoalseen grote stad
een grootcentrum moetzijn datveelmensen aantrekt;tevensmoetzij
sterk uiteenlopendegeesten de kansbieden zich te ontwikkelen.M isschien

doen wijergoed aan de gesignaleerde neiging totconvergentie alduste
analyseren:deverschillen mogen nietmeeraangeboren zijn en nietlanger
geografisch oftoevallig bepaald.De differentiatie zou eerder in overeen-

stemming moeten zijn metde cultureleen psycholoigsche noden van de
mensen.Ikvinddateenuiterstinteressantegedachte.Hetblijftdaarbijde
vraag ofdegeschiedenisop diemanierzalvoortschrijden.VoorTeilhard
bestaatereen historische visie diede feitelijketoestand overschrijdt.In
zekerezin isdetoekomstvoorhem albijna aanwezig,zodathijkan zien
welke richting ze uitgaat.Voor iemand die,zoalsik,dergelijke sterke
overtuigingen niet deelten niethetgeloofvan Teilhard bezit,lijkt het
slechtseenmogelijkheid dieafhankelijkisvanonzeeigendaden.W atzijn
webezigtedoen,enwatzullenwein denabijetoekomstdoen?Voormij
isdebelangrijkstelesvan detwintigsteeeuw datdetoekomstnietbestaat.
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De toekomstwordtgemààkt,doorons.De klassieke wetenschap was de

meningtoegedaan dat,alsmen e1k atoompjeen elkemolecule maarvoldoendezou kennen,m en in principedetoekom stzou kunnen voorspellen.
Denk maaraan de beroemdedem on van Pierre-sim on La Place.Een van

debelangrijkstefeiten van detwintigsteeeuw isdatwijzelfsideologisch
nietmeergeloven datdetoekomstbestaat- en datom talrijkeredenen.
W ezijn onsbewustgeworden datdetoekomstjuistin onsaanwezigis.In
hetFransheeftmen deze bewustwording 'les futuribles'genoemd.Daarom iserwatonsbetreftruimte vooreen zekeroptimisme maarterzelfder

tijd ook vooreen zekereangst.
FB :W#moeten dusafvanhetdenkbeelddatdetoekomstonswacht.Het
z#a w# diedetoekomstproduceren.In hoeverreisdiegedachteverschillend van deopvattingen die Teilhard ten aanzien van detoekomsthuldigde?
M W :Ik zie helem aalgeen verschil.Teilhard bedoeltinderdaad niet dat

allesalvastligt,dathetspelalgespeeld is.Hijonderkentzelfsde mogelijkheid van eentotalemislukking.Detoekomstalsmogelijkheid - Teilhard spreekt over 'une possibilité,pas une certitude'.A ls hetvoortgaat,

dan hoogstwaarschijnlijk in de richting vaneen convergerend punt.
FB:Degedachtedatw# aan de toekomstmoeten werken /#k/overeenkomsten tebieden metdemarxistischeopvattingen terzake.Hetheefter
alleschl
jn van dat Teilhard in een bepaaldeperiode van z#a leven niet
afkerigstond van hetmarxisme.
MW :Hijwasnauwelijksop dehoogtevan hetmarxisme.Hijkendehet
enkelviatweedehandslectuur.Daarom ben ik nietgeneigd tegeloven in de
overeenkomstdieu suggereert.Ik weetdatRussische geleerden,dieoverigensoverhem veelgoedste melden hebben,doorgaanshetbezwaar aan-

voeren dathijdeklassenstrijdnietheeftingebrachtin zijnevolutieproces.
Daaroverkan men vanuitmarxistisch standpuntnatuurlijk ampeldiscussiëren.In ieder gevalvoelt Teilhard het als een noodzaak aan om in elk

evolutiesysteem,en uiteraard dusookinhetzijne,detoekomstcentraalte
stellen.Hijzegtvoortdurend:hetverleden isvoorbij,daar kunnen we
nietsmeeraan veranderen,hetgaater nu om de toekomstop te bouwen.

Hoemoeten wijtewerk gaan?W antalsweervan overtuigd zijn dathet
aan ons ligt,dan moeten we ook weten wàtwe moeten doen.

IP :Uitde fragm enten dieik heb gelezen kreeg ik toch sterk de indruk dat
Teilhard alswaarachtig visionair ervan overtuigd isdathetuniversum in
dedoorhem aangegeven richtingm oetevolueren.W anthetispreciesdoor
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dezerichtingdatalwatvoorafisgegaan eenzin krijgt.Diegedrevenheid
vandezienerdetermineertdeovertuigingdiespreektuitzijn werk.Vatu
ditechtervooralnietop alseen kritiek.Ik wilalleen maarzeggen dathij
verdergaatdanwatdewetenschap kan geven.M etzijnvisionairekijk zag
hijdedingenvaakbeterdanveelgrotespecialisten.Zo durfikzonderde
minsteaarzelingbeweren datzijn visieop deverhoudingtussen hetleven
en destofmijjuisterlijktdan dievan JacquesMonod,dienochtanseen
em inentbioloog was.Voor M onod is het leven in zekere zin in tegenspraak metde stof.M onod heefttrouwenseen nogalsimplistische opvatting overdestofa1sm oleculen diehaastnietkunnen veranderen.Volgens

zijngedachtengangmoetmenhetleven eentoevalnoemen datgetolereerd
wordtdoorde wetten van de fysica:hoe hetontstaan is,weet men niet
precies;het enige wat men erover met zekerheid kan zeggen,is dat het
zich dooreen reekstoevalligheden voortwistteplantens.Teilhard daaren-

tegen wasvan meningdatde stofmogelijkheden bezitdiepregnantertot
uiting komen in hetIeven.Ik geloofechtdatwetegenwoordig de richting
- Te
ilhard uitgaan.W atdatbetreftkan ik ook uiteigen ervaring spreken.
Die merkwaardigeovereenkomsttussen hetmodernste natuurwetenschap-

pelijkedenken en deintuïtiesvanTeilhardiseen van deredenen waarom
ik metotTeilhard aangetrokken voel.W antalsik constateerhoe de stof
zich gedraagt in een toestand van onevenwicht, als ik de verschillende
structuren zie waartoe de stofaanleiding kàn geven,moetik weldichter

staan bijdeideeën van Teilhard dan bijdievan Monod.
FB :Is Ae/,gegevea de stand van hetwetenschappelljk onderzoek vandaag,verantwoord tedenken dateraleen vorm van bewustzi
jn in destof
aanwezig is?

IP :Ik geloofnietdatmen directvan bewustzijn kan spreken.Ik zou
trouwensnietweten hoemen zoietszou moeten meten.W elzijn erorganisatievormen diedeklassiekenatuurkundevooronmogelijk hield en die
we vandaag in de stofkunnen waarnemen.

FB :Datbetekentdatereen zekere 'vr#heid'in destof aanwezig is.
IP :Vrijheidin dezin van complexiteitvan deevolutiewetten.Ik woonde
onlangseen seminariebijvan een van mijn medewerkers.Hijsprak ons
daaroveruitersteenvoudigeverschijnselen:menverwarmtvloeistofener
ontstaan draaikolken. De proefneming wordt enkele keren herhaald,
5Cfr.H.Jans,Deonwaarschqnll
jkemeaç.J.Monod,inStreven,juli1972,

pp.956-966 en aug.-sept.1972,pp.1.œ 4-1.1% .
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waarbijmenvaststeltdatdedraaikolken zich telkensop een verschillende
maniervorm en.ook alwerd hetzelfde glasgebruikten dezelfde tem peratuur gem eten.Hetresultaatvan exactdezelfde proefis onvoorspelbaar:

telkenskrijgtmeneen andertypedraaikolk.Datbewijstdatzelfsbijzo'n
macroscopische proef- we hoeven ons niet eens totde antieke natuurkundete wenden oftegewagen van hetultrakleine- zelfsin dedoodeenvoudigeproefmetdatglaswaterdatwordtopgewarmd,zich aleen zekere
opening naardetoekom stmanifesteert.U kuntdatin een bepaald opzicht

vrijheid noemen,maarwe moeten voorzichtig zijn metdergelijkewoorden.

FB :Chaos dan,aIs u dateen geschikter woord vindt.
IP :Chaos in de zin dat de toekomst minder wordt bepaald door het

heden dan wijwe1dachten.Sommigen beschouwen data1seen nederlaag
van de klassieke natuurkunde.Ik echter beschouw dit als het begin van
een nieuwe natuurkunde,het onstaan van begrippen die de coëxistentie

vanhetleven,demensendestofmogelijkzullenmaken.Ikzieheta1seen
stap naareen zekere culturele eenheid.

FB :Nu u dezeeenheid zeC aansnl
jdt,moetu hetook hebben overde
menswetenschappen en overde kunsten.Hoesteltu zich de eenheid voor
op datniveau - ik weetdatditprobleem u sterk bezighoudt?
IP :Ik m aak inderdaadgeen grootonderscheid tussen creatiefwerk in de
wetenschap en scheppende arbeid in de literatuur en de kunst.Ik geloof

datwe ons telkens weer proberen te situeren in de ene werkelijkheid.
Naargelang van onze aard,vorming en aanleg formuleren we de zaken

anders.Ikwi1ugraageen voorbeeldgeven daterenigszinskantoebijdragen Teilhard beterte begrijpen.lk lasonlangs in de Cahiersvan Paul
Valéryeen lang hoofdstuk overdetijd.Valéry heeftveelen intensnagedachtoverhetprobleem vandetijd:hoeevolueertdetijd,watishetritme
vandetijd,watisherhaling,watmoeten weverstaan ondertijdsstroom,
enz.Hijvonddatereennieuwetheorievan detijdmoestkomen.enwilde
daarzelfeen tastend begin meemaken.Preciesuitdienotitiesontstaateen

van devolmaakste gedichten dieooitin hetFranszijn geschreven:'Le
cimetièremarin',eengedichtdatjemeteen binnenleidtin dekernvan het
onderwerp - het dualism e tussen eeuwigheid.wording enz.Uiteen uitdrukking dienog nietform eelwas,ontstaatdan ietsformeels,in ditgeval

ietspoëtisch.Naar analogie metdeze dichterlijke bijdrage kan men de
vraag stellen:waarom zijn erfilosofen? Zijzijn erom hetprobleem te
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situereneneenproblematiektecreëren.W aarom zijnerartiesten?Om die
problematiek op een andere m anier uitte drukken.

FB:Hetz@ dusallemaalconstructiesvandewereld,W aysofW orldmaking,om detitelvan een boek aan tehalen datdeAmerikaansefilosoof
Nelson Goodman overdeflosofie van dekunstschreef?
IP :Zeker.Hetis goed dat de wereld op verschillende manieren wordt

bekeken,datzijweerspiegeld wordtinveelgeestenen hoofden,in talrijke
verschillende opvattingen...

FB :GelooftudatTeilhardsfundamenteeloptimismeenigszinswordtgehonoreerd doorde huidige wetenschap ?
IP :Ik heb de indruk dat onze samenleving erg snel evolueert. M odes
wisselen elkaaraf.U had hetin hetbegin overhetsucces,depopulariteit

van Teilhard in de jaren zestig en overzijn deemstering in hetdaarop
volgende decennium.W atzalde toekomstzijn van Teilhardsdenken?
Zoveeliszeker,dathetonderhevig isaan sterke schommelingen.Op een
bepaald ogenblik,nog nietzo langgeleden,sprak men alleen nog overhet
structuralisme.Voor de structuralisten m oestTeilhard heteinde van het

eindevoorstellen,de slechtsteauteurdiezijzich konden indenken.Voor
deantropoloog ClaudeLévi-straussbetekentstructuralismeeen tijdeloze
visie op de dingen.

FB :Anderestructuralistengingen zeclzoverdatz# demensontkenden.
IP :Voor hen is de m ensvooraltijdeloos,een eeuwig m echanisme,een
analyse van de taalop een bepaald ogenblik.Hetprobleem van hetontstaan derdingen wordtdoor hen a1soninteressantvan de hand gewezen.

Hetisduidelijk datdezemodealweervoorgoed achteronsligt.Vandaag
beleven weeen meergenuanceerdetijd dieopnieuw open kan staan voor
Teilhardsop detijd betrokken visie.AlsTeilhard vandaag opnieuw aanvaardbaarlijkt,dan hangtdatsamen meteen hernieuwde belangstelling
voordewetenschappelijkeproblematiek.Nadestuiptrekkingen van 1968
spreektdepraktijkendefunctievan dewetenschapookveelmeerjongere
m ensen aan.

MW :Erzijn in degeschiedenisvoldoendetitelsvan boeken aan tegeven
diebijhun verschijning onopgemerktbleven.om vijftigjaarlaterplotseling een geweldige revolutieteweeg te brengen.Denktu m aaraan de filosofie van Kierkegaard,Nietzsche en vele anderen.M en kan nietbeweren
dateen boek op een gegeven ogeblik actueelis,daarna nietm eer,en dus

waardelooszouworden.Zo ietsistotaalonmogelijk op hetniveauvan de
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geschiedenis.A1shetideeëngoedvruchtbaarenrijkis,dan komthetvroeg
oflaatterug,hetwordtherontdekten vervolgensopgenom en in hetalge-

menegeestesleven.Dewaarheid isaltijd actueel.Hetfoutievein deboeken van Teilhard zalaltijd welfoutiefblijven,maar kan niettemin een
inspiratiebron vorm en in som mige om standigheden.Toen Lephénomène

humain verscheen,overheerste in Frankrijk en in belangrijke delen van
het W esten hetpessimisme van Sartre:de wereld was absurd,niets had
zin,erbestonden geen waarden...Teilhard bood in die om standigheden
een soortvan tegengifaan de velen die hunkerden naareen zekere waarde
in hetleven.

FB :Maardoordekerk werd :# zl
jn leven Iang tegengewerkt.U mag dan
aldeactualiteitsvraagaIsirrelevantafwimpelen - iseennieuw geval-Teilhard op ditmoment,gegeven depogingen om wetenschap en religie niet

IangeraIsonverzoenli
jk te beschouwen,nog denkbaar?
MW :Laatik duidelijkstellendatikwatdezevraagbetreftin eigen naam
spreek.Tegenzijnlouterwetenschappelijkwerkheeftmen nooitbezwaren
geopperd,zijn paleontologische en geologischestudieszijn zonder enige
moeitegepubliceerd.Debezwaren golden zijn halfwetenschappelijk,half
filosofische geschriften.Zijn onvoldoende uitgewerkte metafysische gedachten moesten welin botsing komen methetvigerendewijsgerige systeem van Rom e,de scholastiek.

IP:Bij Teilhard vind je zeer duidelijk de bewering datwetenschap en
godsdienstnietalleen metelkaarteverzoenen zijn maarelkaarin zeker
opzichtversterken.Ookalsongelovigekunjezeggendatdiebewering,a1s
zegoedverstaanwordt,juistis.M eerdanooitvoelenwehetmysterieder
dingen aan.Dewereld brengtonstotverwondering.Datiseen erg modern
gevoeldat op heteinde van de twintigste eeuw enorm sterk wordt.De

ontdekkingenvandewetenschapop hetgebiedvan deelementairedeeltjes
en dekosmologiezijnzo geweldig,datwevandeeneverwonderingin de
anderevallen.De geblaseerde mentaliteitvan wetenschapsm ensen die zeiden: de natuurwetten,die kennen we nu, die staan vast.hoorttot het

verleden.Juistop hetstukvandenatuurwettengafTeilhard blijkvaneen
veelscherperwaarnemingsvermogen dan heelwatkatholieke denkers die

in hun tijd geheelgeaccepteerd waren.M en kan zich afvragen waarop
eigenlijk die fameuze,haastklassieke tegenstrijdigheid tussen geloofen
wetenschap berustte? Ik heb sterk hetgevoeldatze wortelde in hetbesef

datdefysicaen hetgehelenatuurwetenschappelijkebedrijfvoorgoed een
einde schenen te hebben gemaakt aan het geheim der dingen.Vandaag
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zien we in datonze wereld helemaalnietzo simpelin elkaar zit.De dia-

loogwordtnietalleen opnieuw mogelijk,hijheefteenbelangrijkerfunctie
dan ooit.W e kunnen onze ongerustheid metelkaar delen,iedervan ons
brengt ze weliswaar op een verschillende manier tot uitdrukking,m aar
belangrijk isdàtwezekunnen uitdrukken.Het besefgroeitdatwe allemaalongeveer dezelfde problemen hebben.
FB :M ag ik samenvattend stellen dathet wellichtde grootste verdienste

van Teilhardisgeweestdatzljndenkendeonhoudbaarheid vandeoppositie tussen materialisme en spiritualism e aantoont?

MW :Diebijdrageheefthijbeslistgeleverd.Hijzagstofengeestalstwee
facetten van dezelfde werkelijkheid.Hijsprak overde'bifacialiteit'van
degrondstofder realiteit.

IP :Hetzoeken naareenheid blijftvooralsnogeen project.M en kan niet
doen alsofdewetenschap dezeeenheidalheeftverwezenlijkt.Sterker:we
moeten hetnog eensworden overwatwe eenheid zullen noem en !Dezeer
verscheiden ervaringen die we al hebben in verband met het leven, het

levenloze,hetbewustzijn,kunnen wenietzomaarherleiden toteen paar
gemeenschappelijke vergelijkingen die helemaalgeen betekenis zouden
hebben.Vanuitwetenschappelijkstandpuntmoetenwekomentoteentoestand van niet-tegenstrijdigheid.Datweleven kénnen,datweeen zekere
innerlijke vrijheid bezitten - hetisniettegenstrijdig metwatwe elders
leren.Hetideevan niet-tegenstrijdigheid sluithetpluralismenietuit.Aan
heteindevan dezeeeuw gekomen moeten wijhetpluralismeaanvaarden.
Hetzoeken naareentesterkeeenheid heeftdemensen zijn geschiedenis
veelkwaad berokkend om dathetvaak gepaard ging meteen gevoelvan
superioriteit.
FB :En van totalitair denken.

IP :En datmoeten we metallemiddelen vermijden.
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W etenschappelijke studie van Iiteratuur
A ndré Lefevere

DeIaatstejarenheeftvooralPaulFeyerabend bijherhalinggewezen op de
roIdie een conceptaIs'attitude'(zijn ironisch eufemismevoorvooroordeel)in de ontwikkeling van een discipline speelt,naast'argument'(de
manier waarop de vooruitgang van de wetenschap in de handboeken be-

schreven staat).Dat een discipline als Iiteratuurwetenschap,de weten-

schappelijkestudievan literatuur,nog altijd geen vanzelfsprekend begrip
is,'danken'weinhogemateleneen bepaaldsoortattitude,meernogbij
wiezich metliteratuurbezighouden dan bijwiedatnietdoen.
Heilloze verwarring
Hetgrootstestruikelblok ligtin deverwarring tussen kritiek,interpretatie

enerzijds,en wetenschappelijkebeschrijvinganderzijds.
Kritiek en interpretatie worden geproduceerd op basisvan een bepaalde

poëtica,een bepaaideopvattingvan watliteratuurisofzouhoren tezijn,
diezoweleenformele(indeMiddeleeuwen waren balladen we1literatuur,
inhetdaaropvolgendeneoclassicistischetijdperkniet,indedaaropvolgendeRomantiekweerwel)alseenfunctionelecomponentbevat(literatuuris
erom hetrijk Godsteprediken,om schoonheid tebrengen,om deverdruktentebevrijden,ofgewoon omdatzeeris).Dezepoëtica'szijn tijdgebonden,endusvanvoorbijgaandeaard,enzezijn ookinderdaad voorbijgegaan:de poëticat's)waarmee schrijversen criticinu opereren zijn
niet meer die van hun achttiende eeuwse voorlopers. M aar een poëtica

ontstaatnietin een vacuûm,noch bestaatzijverderin zo'n vacuûm :zij
wordtmede gepropageerd en gedragen door een bepaald m aecenaat dat

een persoon kan zijn (M aecenaszelf,ofiemand alsLodewijk XVI),een
organisatie(de kerk,de fascistischeofde communistische partij)ofeen
groep zakenlui(uitgeverijen diewinsthetbelangrijksteaspectvan deliteratuur plegen te vinden).Hetmaecenaatgeefteen zekere statusen een
relatieve bestaanzekerheid aan de producent van literatuur,die in ruil

daarvoor laten we het zo voorzichtig mogelijk uitdrukken -opereert
binnen de parameters van een bepaalde ideologie.Ik gebruik ideologie
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hierin debreedstmogelijke,Popperiaansebetekenisvanhetwoord:wat
er welis,en wat ook een grote invloed kan uitoefenen,maar niet direct

intersubjedieftoetsbnnr is,vah het fascismetotde psychoanalyse.Uiteraard verlooptalles nietzo mechanistisch alsik hetvoorstel:schrijvers
zetten zich aftegen een poëticaen vallen die aan in naam van een nieuwe,

althansin maatschappelijkesystemen diezoietstoelaten.ln andereblijft
de dominante poëtica,soms duidelijk gestoeld op de staatsmacht,veel
langercentraalin hetsysteem -hetsocialistischrealismeb.v.alvanbijhet
beginvan dejaren dertig,terwijldeChinesepoëticahetmin ofmeervan
2000 voor Christus tot 1917 na hem heeft uitgehouden. Hoe dan ook,
kritiek fungeert als controle-instantie binnen het systeem van de litera-

tuur:zijvernauwtliteratuurtotwataanvaardbaarisbinnendeheersende
poëtica(denk b.v.aan Boileau'sArtPoétiquejen derestwordta1sirrelevantofpopulair afgedaan.
In situatieswaarin verschillende poëtica'snaastelkaarbestaan,in m in of

meervreedzamecoëxistentie,verdedigtelke criticusdezijne,en aan de
interpretatiesdiezijofhijuitdoktertkan alleen perkgesteld worden door
de grenzen van hetmenselijk vernuftzelf.Om heteven welke vroegere
periode kan tot voorloper van de eigen poëtica gebom bardeerd worden

(denk aan deliberale,deexpressionistische,de fascistische,demarxistischeSchiller)en wordtdatook,in handboekendiezich alsobjectiefaandienen,maarinfeiteeenbepaaldepoëticapropageren.Hetisbijvoorbeeld
zeerinstructiefgeschiedenissen van de Duitseliteratuurte lezen dietussen

1933en 1945gepubliceerd zijn,ofook geschiedenissen van deDuitseliteratuur gepubliceerd na 1945 in elk van de beide D uitslanden.Bovendien

kan ook alleswateen literairwerk bevatde voorraadkamervan de eigen
ideologie ingaan :zo wordtelke grotb.v.een vagina en elke boomstronk

een fallisch symbool.Dezetoestand leidttoteen wirwarvan tegenstrijdige,watnietzo erg is,m aarOok nietcumulatieve kritieken en interpretaties,waarin de modes elkaar steeds vlugger opvolgen, mede omdat de

doctoraatsindustrie om steedsnieuwe grondstoffen vraagt.Hierbij kan
nietalleen nietvan vooruitgang,maarzelfsnauwelijksvan enige volgehouden beweging in een bepaalderichting sprakezijn.
Erg ware ditallesniet,indien dezegeschriften gewaardeerd werden (als
dathetjuiste woord is)op hetvlak waarop zethuishoren:datvan de
essayistiek,de interpretatie,de kritiek die deeluitm aakt van het literair

systeem zelf.Inplaatsdaarvan werpen zijzichvaakalswetenschappelijke
analysesvan deliteratuurzelfop (en een pretbederverdieerop wijstdat
zijhetobjectvan hun analysebewustvernauwen tothetin hun poëtica
past),uiteraard metdebedoelingdedominantepositievandeeigenpoëti/
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ca in stand tehouden ofte versterken.Zij doen daarop ook vaak een

beroepoppseudowetenschappelijkjargonenojhetmetaforischgebruik

van allerhande termen ontleend aan andere disclplines,hetvaakst de lin-

guïstiek,maarnietsisnogveilig.Zijleveren zich,kortgezegd,overaan
een soortsemantisch terrorisme,waarbijvan delezereen enormeinvestering geëistwordtin een hele hoop nieuwe termen,waarvan de relevantie
nietbijvoorbaatduidelijk is,m aarditvaak ook a posteriorinietwordt:
we1integendeel,van zodra het rookgordi
jn begintop te trekken zietde
lezerzich weergeconfronteerd meteenofandervertrouwdconceptdathi
j
ofzijzo eigenlijk ook alkende.Men kan ditin de literatuurwetenschap
totop ditogenblik min ofmeerstraffeloosdoen.om datdesociale contro-

le erveelminderstreng isdan in andere disciplines:eigenlijk is hetde
burgerwelgelijkwatzijn kinderen overliteratuurzullentehorenkrijgen,
maar nietwelk orgaan men hen pervergissing wegneemt.

Ontspoordewetenschappelijkheid
Eerstepogingenom toteenwetenschappelijkeanalysevan hetverschijnsel
literatuuralszodanig,en in alzijn vormen,tekomen -van wat,zoalszij
hetstelden,literatuurtotliteratuurmaakt-1osvan alleobediëntie (voor
zoverdatmogelijkis)aan eenbepaaldepoëticabinnen een bepaaldefase
vandeliteratuur,zijntevindeninhetwerkvan deRussischeFormalisten,
diealseerstenhetverschijnselliteratuurnietvanbinnenuitwillenbeschrijven,maar welvanuithet systeem wetenschap,een vertrekpuntdatzij
trouwensdelen metdeeerste marxistischeanalisten van hetverschijnsel
literatuur.die alvlug totde orde geroepen werden binnen de perken van

denieuwe,orthodoxemarxistischepoëtica,diezijpasdelaatste twintig
jaarweerzijn beginnen verlaten.
H etwerk van de Formalisten is in hetW esten relatief lang onbekend ge-

bleven.en ook nietbijsterbemind,preciesomdathetlijnrechtingaattegen watik bijhetbegin van mijn artikeltje 'attitude'genoemd heb,het
soortattitudedatsamengevatwordtin watikvoorhetgemak (en ookeen
beetjevoordegein)het'grootstegemenedeler'-conceptvan literatuurzal
noem en,dat,zoalsgezegd,vooralhandboeken voorhetsecundair onderwijsteistert,en datvelen,diezich daarna nietmeerop professioneelvlak
metliteratuurbezighouden,mi
n ofmeerderestvan hun dagen bijblijft.
Deze 'attitude'isin essentieeen aftrekselvan deRomantische poëtica van
hetbegin van de vorige eeuw.opgewarmd m et enkele Victoriaanse elementen -zekloptdusmanifestnietvoorvroegereperioden uitdeW esterse

literatuur,maarblijfttochaanspraakmaken opdeeigen tijdelozegeldig-

AndréLefevere/Wetenschappelqkestudievanliteratuur

945

heid.'Literatuur'isdanzaakvanhetgenie,degedrevene,bijvoorkeurde
verdoemde(Horatius,Sofocles,Chauceren anderen passen hiervolstrekt
nietin),haarkenmerkisoriginaliteit(terwijlvoordeRomantiekiedereen
monteriedereen imiteerde),zijiseen taalkunstwerk (periodesvan ornamenteeltaalgebruik hebben altijd afgewisseld metandereperiodes,zodanig datnoch hetene,noch hetandere uitersteradicaalgeproclameerd kan

worden),meteen bijnasacralewaarde (diezijalleen gekregen heefttoen
religieuze teksten van hun sacrale waarde begonnen te verliezen)en zij
dientalsleerschoolvoorhetleven :wie walvissen wilgaan vangen zou er
daarom goed aan doen M oby D ick telezen,en Ham letism eegenomen als

jevan een vervelendeoom afwil.
M ede op basisvan ditsoortideologiezullen wem aarzeggen,isde scheiding tussen de zogenaamdeGeisteswissenschaften en hun m eeiexacte 'op-

posite numbers'indertijd nietalleen uitgevoerd,maar daarna ook nog
heellang rechtopgehouden.Als gevolg daarvan heeft een bepaald soort,

doordezeattitudeduidelijkgdnspireerde'literatuurwetenschap'langetijd
een 'speciale status'voor zichzelf opgeëist. De produkten die op basis
ervan ontstonden gingen ook aanspraak m aken op hetstatuutvan 'weten-

schappelijk',maardan alsbehorendetoteen wetenschap 'van eenbijzonderesoort'-watdan weertotallerleivarianten geleid heeftvan de onster-

felijkeuitspraakvan ditsoort'literatuurwetenschapper',die'ook aanwetenschap wilgaan doen,maaropzijn manier'.Toen,medeonderimpuls
van destudentenbeweginguitdejarenzestig,dedrukopditsoort'wetenschap'om zich nu eindelijk en duidelijk te profileren alte grootwerd,
begon de 'crisisvan de literatuurwetenschap'in de jaren zestig.en de
overreactie naarhetandere uiterste.Ongeveerop hetogenblik datde wetenschapsfilosofie zelf hetlogisch-positivistisch wetenschapsideaalde rug
begon toetekeren,begonnen 'literatuurwetenschappers'zonderook maar
enige wetenschapsfilosofische opleiding precies dat wetenschapsideaalte
ontdekken en kritiekloos overte nemen,met de nefaste gevolgen die nu

nogmaarpasaanhetafnemenzijn.Men heeft'wetenschappelijkheid'zelf
verward metietsals'articulatie van theorieën zoalshetlogisch positivsme

dievoorschrijft'endusvooralmetaxiomatiseringenformalisering,ofdie
nu relevantbleken of niet,waarbij ook het modelvan de generatieve
grammatica vaak klakkeloos vanuit de linguïstiek werd gedropt. Het
heeft,metandere woorden,min ofm eertotvandaag geduurd voor men
ook in bredere kringen van hen diezich metliteratuurbezighouden isgaan

inziendatdeeenheid van wetenschappelijkemethode,ofliever,een soort
wetenschappelijke ecologiea1sstreefdoel,in geen gevaleen aan deverschillende disciplinesaangepaste differentiëring van m ethodologieën in de
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weg staat.In plaatsdaarvan heeftmen zich in hetnabije verleden vaak
beperkttot hetopnem en van hetwoord 'theorie'in de titelvan boek of
artikel,die dan ook besprenkeld werden metenkele rituele formules.

Dezerecente ontwikkeling isdubbeljammergebleken omdatzijandere,
meervruchtbare ontwikkelingen dieeldersaan de gang waren,een tijd
lang de pas heeftafgesneden.Ik denk aan hetwerk van de Form alisten

zelf,v@n Mukarovskijen Vodicka in Praag,van MikhailBakhtin en/of
PavelMedvedev in Leningrad,en van eenjongeregeneratieliteratuurwetenschappersdiewelhun wetenschapsfilosofie hadden geleerd,ofdievan-

uiteen op de receptiegeoriënteerd empirisch standpunttotgelijkaardige
conclusies kwamen :Schmidt, Freundlieb en vooral Jauss in de Duitse

Bondsrepubliek, Slawinskij in Polen, Cervenka in Tsjechoslowakije,
Even-zohar in Israëlen anderen in de Lage Landen.

Blauwdruk voor een Iiteratuurwetenschap

Uitmeerrecentwerk,datteruggaatop impulsen uitdejaren twintig en
dertigdielangzonderecho geblevenzijn,begintzich eenblauwdruk afte
tekenen van wateen wetenschappelijkestudievan literatuurzou kunnen
zijn.Daarbijwordtdeklemtoon resoluutverlegd van hetoeverloosinterpreteren van individuele teksten naarde studievan literatuur alseen sys-

teem (ofeen code)datingepastisin hetmaatschappelijk systeem,en dat
evolueertin de loop van degeschiedenis.M en wilnietlangerin hetwilde
weg teksten gaan interpreteren,in functievan een bepaalde poëtica,maar

men wil-en ditlijktintersubjectieftoetsbaartotop grote hoogte de
codesanalyseren waaronderofwaartegen dieteksten geschreven zijn:de
poëtica'sin hun historische opeenvolging en in hun relatie m eteen wisselend m aecenaat.Op dezem anierkan m en ook hetonverantwoord europacentrism evan detraditionele'literatuurwetenschap'verlaten :literairesystemen functioneren in verschillende maatschappel
ijkesystemen,diesoms
heelsterk uitelkaarliggen.Reden te meerom deinteractie tussen literair

en maatschappelijk systeem in verschillende culturen te bestuderen.En
nietalleen deinteractietussen literairen maatschappelijk systeem,maar
ooktussen tweeliterairesystemen:demanierwaarop zowelformele(het
sonnetb.v.ofde haikoe)a1s functionele (symbolisme,Zen-poëzie)elem enten van hetene literaire systeem naar het andere m igreren,via aller-

hande refracties:herschrijvingen van een bepaalde tekstdie op een bepaald ogenblik in een bepaald systeem ontstaan is,om hem recipieerbaar

temakenvoorlezersin een anderetijd,binneneenandermaatschappelijk
systeem,metandere woorden vertalingen,maar ook,en totop een veel
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grotere hoogte dan men ooitvermoed heeft,handboeken,bloemlezingen,
de kritiek,de interpretatie zelf.Vandaar ook heteporme belang van de

gerefracteerdetekstbijhetontstaanendeontwikkelingvanliterairesystemen.W antdatprecies wilmen totobjectvan de literatuurwetenschap
maken :niet,zoalszo vaak en zo oeverloosin hetverleden,deduidingvan

eenindividueletekst,dievrijwelnooithetstadium vanhetintersubjectieve
bereikt,maarwelhet maatschappelijk feitvan de produktie,refractie,
distributieen receptievan een heelbepaald soortteksten datin verschillen-

desystemen op verschillendetijdstippen als 'anders'dan andereteksten
wordtervaren,en ook behandeld.Vandaarook datdevraag naarhet'wat

isliteratuur'eigenlijknietmeergesteldwordt:watvoordemiddeleeuwen
duidelijkliteratuurwas,deellenlangedidactischepoëziediedehoofdbrok
van het werk van de 'vader der Dietsche dichteren algader'uitmaakt,is
datvoor ons niet meer.W at voor de Chinees literatuur is. is dat niet

noodzakelijk voordeAfrikaan,diezijn eigenliteratuurtotvoorheelkort
zelfsnietneerschreef,maarvan buiten leerdeen aan de meestrigoureuze
vorm van kritiek onderwierp :die van het awoert geroep,hetbom bardem entm etrottevruchten en hetverliesvan betaling,omdatdeminstefout,

en eigenlijk ishetwoord letterlijk hier te cultuurgebonden om op zijn
plaatste zijn,nietmeergoed temaken valt.
Deblauwdruk dieik hierkortgeschetstheb,iseen relatiefsexibelheuris-

tisch model.dataan menig dogmatisme ontsnapt,en zijn articulatie het
bestvindtin de natuurlijke taal,zonder 'poëtische'tintjes:hetiszaak
voordeliteratuurwetenschapperom deliteratuurtebeschrijven,nietom
zeteschrijven.Ditmodeldientook nexibeltoegepast:hetstaatdichtbij
de 'inertialfram e'waarm en in de fysica meewerkt,waarin allesin ideale
omstandigheden verloopt,en dat constant aangepast m oet worden aan
concrete toestanden.
En waarblijftdan hetveelgeroemde belang van de literatuur voor het
leven? Datiszaak van hetindividu,datdaarvoormondig genoeg is.H et
is niet de taak van de li
teratuurwetenschapper om zijn medemensen te

lerenleven:daarzijn priestersvoor,psychiaters,macrobioten,ideologen
encharlatans.Zijn ambitieszijn heelwatbescheidener:zijn medemensen
tehelpenlezen,opeenmanierdiewetenschappelijkverantwoord kanworden.
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Forum

Toneelin bezettingstijd

Duitsland.Afqezien van het feit dat

Dezesde aievering van Scenarium,een
'Nederlandse reeks voor theaterwetenschap'l,isintegraaleen themanum mer
dat het 'toneelin crisis-en bezettings-

tionaalsocialism e' door elkaar gebruikt,waar ik nog steeds m oeite m ee
heb,gaathijtoch welOp de essentiële
kenmerken in.Ofhi
jook gelijk heeft,

ookhijdebegrlppen 'fascisme'en 'na-

tijd'behandelt.Achtereenvolgens ko- dat het nazi-theater (en -dramal) te
men aan bod :theater en ideologie in
nazi-Duitsland, het theater van de
Nieuwe Orde 1933-45,hetAmsterdam-

lang ononderzocht is gebleven,laat ik

inhetmidden;erisbeyaaldgeenovervloed aan onmiddellilke bronnen en

se theaterleven tussen dezelfde jaren, zelfsdemeerrecentepublikaties(waarhetverzetbinnen hettheater,een ver-

van ik meen toch al enige echo in

haalover de receytie van K.Capek Creightonsartikeltebespeurenlztasten
vöör 1940,de activlteit van L.Jessner

vrijvaakinhetduister.Hetwasbegonin 1933-34,hetverblijf van L.Berger nen om 'Volkstheater'; het 'volkse'
in Nederland van 1937 tot 1945,een (nog nietmeteen met de akelige bijoverzichtvan een antinazi-gezelschapje klank die determ sedertdien nietm eer
De JongeSpelers,afgerond meteen ta- kwi
jtkan)diendeopgepakten gdntebel van het Am sterdamse repertoire
19354 5.

greerd in de m eer artificiële, kunstig
bedoeldevorm en van het'spreekkoor'

De gedragslijn van het eigen theater

zoalszich datin katholiekeen socialis-

pogenvasttelegjen aan dehand van tische zelotenkringen lang vöör 1933
devooroggezetteldeeënvanhettheater (naast de natuur-bewegingen om het
in dethulsnatievan debezettende overheid isbeslistgeen verkeerde behoefte.
Inleidend behandeltJ.Creighton daarom deideologievan hettheaterin nazi-

kampvuur heen of in de trekvogel- of

volksdanscultuur)ontwikkeld had.A1s
'Thingspiel',een de mythologie aaiende mengvorm Van Spreekkoor,proces-

1Scenarium.Deel6.Toneelincrgg-enbezettingst#d,DeWalburgPers,Zutphen,1982,159pp.f24.

2 KlausBohnen-connjBauer,Hrsg.,Text1 Kontext.(8-2)Nationalsoziali
s-

-> und Literatur,W .Flnk,M ûnchen,1980,221pp.,DM .15.Naastfundamen-

telebijdragenoverideologie,doctrineenliteratuurpolitiek,naastindividueleana-

lysesvanhoudinjen(Th.Mann,G.Benn)enteksten(H.Dominik,despeelfilm),
houden twee artlkelen zich expliciet met het nazi-theater bezig:R.Stommer,

Thingplatzund Sprechchorim Diensteder'Volksgemeinschaft'.Ansötzezueiner

nationalsozialistischen 'Volkskultur'in derThingm ewegung 1933-1936,pp.309336 en L.Hern,Das Thingspiel.Fragenzu seinerliterar'
l
schen Untersuchung,pp.
337-352.
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sieoptochten massaspel,heeftheterj voorwaarden tottheatergroduktie,de
kortstondi! (1933-36) zoiets als ofh- praktijk van de enscenerlngen,de inciële partijldeologische instemming ge- terpretatiem odellen,de functie van de

krejen om daarna geluidlooste ver- theaterkunst?Ikweetdatdezevrajen
dwllnen in de archieven,en weg uit de

nietgemakkelijktebeantwoordenzlln,
opvoeringspraktijk. De redenen daar- maarWaarom een extra-them anum mer
vanzijnookbijCreightonnietevident. opgezet a1s de wezenlijke problemen
Nietondenkbaarisdatdegrotegraad
van integratie van de toeschouwersin
hetactieve dramatische gebeuren!aan-

uit de weg worden gegaan en alleen

maar wat aangename babbeltjes kunnen worden gepresenteerd?

vankelijkbedoeldengezocht,vrilvlug Elkevraagin ditveldvraagteen ruime
a1s gevaarlijk werd geïnterpreteerd, antwoordm arge en archiefstukken over
om dat de graad van zelfstandig be- deze periode zijn erinderdaad nietzo
wustzijn,integenstellin!totdebeoog- veel.Om ditontbrekende bronnenbede opgang in hetcollectleve m assifica-

stand enigszinstecom penseren had een

tiegroces,tegrootwerd.Bijalleideo- grotererecruteringsinspanninggeleverd

kunnen worden om perspublikaties te
dat de motieven die a1s dram atische verzam elen en aan te bieden,met een
themata werden aangetrokken (en die keurijeomrami
ng a1scommentaarop
niettoteenhogeproduktiehebbenqe- een tl
ldwaarindeobjectiviteitvande

loglschefundering blijfthetopvallend

leid en beslistniettotkwalitatiefbllj- contribuanten nietaltijd gegarandeerd
vende bekendheid), veeleer vaag- kan worden.Teveelvragen blijven nu
ethisch dan uitgesproken doctrinair-

onbeantwoord.W elkerolspeelden b.v.

propagandistischwaren.Mijishetech- deregisseurs?Hoewerd hettheaterin
ternietduidelijk,waarom uiteindelijk debezettingstijd bezx ht?Zijn ergeen
deze dramatiek, waarvan verder stil- stati
stieken?InFrankrijkb-v.liephet
zwijgend blijkt dat ze in Nederland aantal bezoekers op.W aarom in Negeen eigen toepassing heeftgekend,in

ditjaarboek zelfstandig moestworden
opgenomen.Isde bijdrage op zich te
waarderen,deredactiearbeid lijktme
eerder bedenkelijk,tenzij de uitgever

derland ook,ofniet? Had ditm etfinanciële voorwaarden te maken, of
met het artistieke gehalte, of met het
repertoireaanbod,ofm eteen bewuste
anti-houding? Heeftde verm aaksector

een verkoopbaar produkt heeft willen

gefunctioneerd waar andere vrijetijdsopleggen en deintentievan een bijdra- mogelijkheden beperktwerden? (W erge aan de theaterwetenschap voor de

den er minder boeken gepubliceerd ?

commerciemoestwijken.

Stootte de film af?).Ofnam hetpu-

In welke zin en in welkem ate heeftde bliek veeleer toe, omdat we toch alleTweede W ereldoorlog,resp.de Duitse m aal Hollanders onder elkaar waren ?
bezetting,resp.de opgedrongen natio- W erd de voorstelling weleenseensoort

naalsocialistische tijdsgeesthetNeder- manifestatie,een experimenteelbewijs
landse theaterbdnvloed? Op die vraag dat de verschrikking van de tijd de
scheen dit themanum m er m e een ant- geestel
ijke weerbaarheid nietvermocht
woordtebeloven.W atikechterkrijg, aan te tasten (cfr. de Oosteuropese
zijn slechtsruwebrokken,willekeurig, connotatie-strategie onder hetpubliek
daarom nietonterecht,uitdezeperiode nu nog steeds)? En als het theater

losjehakt,terwijldehistoriografische

basls, vooral de constructie van een
mentaal tijdspatroon ill Nederland

eventueeleen middelwerd om de realiteit te ontvluchten, wàt vonden de
vluchters dan in hettheater? H etant-

vôör en tijdens de bezettinq,nauwe- woordisal ankelijkvaneendiepgaanlijksworden beroerd.M aterleel-histo- deanal
ysevan hetaanqeboden reperrisch materiaal(repertoire b.v.)wordt toire,nlet op te vangen ln een tabel.
we1geboden,maar hoe zathet met de

W elwordter een heleboelmeegedeeld
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overde maatregelen in verband m etde
corporatisering van de acteurs en de

merdram atiek van L. Berger, maar

Duitsersresp.de collaborerende m akelaars met het theater hadden, wordt
niet omstandig aangepakt. Bestonden

pertoire-manipulatie, tekstvervorm ing,
gestiek,accentuering,interpretatie,incidenten?Iserenigverzetin dezaalte

enig verzetvanafde scène tijdens de
'ontjoding',maar welke bedoeling de voorstelling? Ofaan te duiden in re-

erduidelijke en nietteontlopen richt- noteren (connotatie,interpretatie, aflijnen? W elke prioriteitvalterte on- wijzing,bijval,parallelwerking)? Zijn
derscheiden? Geldt dit enkelvoor het
spreektheater, of werden cabaret, re-

er voorstellingen geweest waarvan

dientgezegd datze de vijand hebben
vue,operetteofcircuse.a.op gelijke aangemoedigd of de opvattingen van
wijze door verordeningen getroffen? deNieuweOrdeondersteund ofuitge-

Ikhadgraaqeenaantalvandezehisto- dragen? En hoe isde bestraffing van

rische beschlkkingen als docum ent en theaterluina de oorlog gebeurd? Nog
bron zonderm eergepubliceerd gezien. enkelen weten wat Cor Van der Lugt
Dan zouden de inhoud en de formule- Melsertaanvankeli
jk tebeurtisgevalring van de anti-joodsereglementering len,maarkon datin ditnumm erniet
hun historische functie en betekenis geglobaliseerd ? Rechtstreekse en actievrijgeven.Dan kon ook enij inzicht vecollaboratiem ogen zeldzaam gebleontstaan in de aard van de mllitaire of ven zi
jn,de continuering van het beandere censuur, in de criteria, in de roep i
s achterafmoeilijk goed te praeventueleverbodslijstdiealdan nietde ten, ofschoon... spelen was het enige
openbaarheid heeft bereikt. H eeft de watze hadden om teoverleven...Om
controle op het theater ook elders re- uiteindelijk die toch dominantevraag
percussies gehad, b.v. op de Toneel- te kunnen beantwoorden: vorn:t het
school,bijdestudenten zowelalsbij theater tussen 1940 en 1944 een breuk
de docenten? Zijn Duitse gezelschap- in deNederlandsethèatergeschiedenis?
pen op bezoek geweest? Enz,enz.
Isenigewijzigingin degerichtheid van
A1s deze feiten en gegevens zo stevig hetspel
en aanwijsbaar? lsenije bemogelijk gebundeld worden, kom en oordeling van hetgehaltem ogelllk?
andere vragen in aanm erking.H eeftde Deze vragen raaktdeze anevering nau-

propaganda,alsdateen mogelijkeeva- welijksaan,ook alisgeenenkelartikel
luatie van het gehalte van de theater- echtoverbodig.Hetkomtm e voor dat
praktijkzouzijn,ietsopgeleverd?Zijn de structuuren devraagstelling van dit
b-v. de acteurs die na de reglem ente- nummer veelte vereenvoudigend zi
jn

ring bleven spelen,te betrekken bijde gebleven. Theaterwetenschappelijk
collaboratie?Zijdesolidariseerdenzich wordt nergens het probleem aangesnevan hun Joodse m ede-acteurs,eventu- den hoejedergelijkecomplexeperiode
eelbevorderden zijactief een tijdskli- m ethodologisch inkadert en methom aat; het eerste is principieel niet te
verontschuldigen,maar isdaarmee ook
autom atisch het tweede bewezen?

disch onderzoekt.Dat, mocht dit wel

zijn gebeurd,in een enkele asevering
alles zou zijn uitgezocht!isnatuurlijk
Hebben de Nederlandse acteurs (ook ondenkbaar.M aarik blilferbijdatde
demanagers,directeurs en regisseurs) afwezilheid van de grondvragen een

ooit aan enig jewetensonderzoek ge- indicatle is van de grote onernstwaar-

dacht? IshetblJm orele verontwaardi- mee het thema werd behandeld.Anecgingen wattijdelijk beroepsverbod ge- dotiek vervangtnooit de essentie.
C.Tindemans
bleven?lsersprakevan eni! verzetstheater? Daarm ee bedoelik nletde ka-
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Godsdienst

preciesomgekeerdmoetenverstaan:nietde

GijsBouwman,Devrouwelqkewaarden in

Paulus,opgegroeidenopjevoedindepatri-

detheologievan Paulus,Altiora,Averbode,

1981,2% pp..BF.375/f 26,50.

man isdeoorsprong van hetleven,maarde
vrouw ; niet de vrouw heeft gezondigd,
maarde adam.

archale cultuur van hetJodendom.heeftaldusBouwman -op een bepaald ogenblik

inzijnleveneenervaringgehaddiezijntheNazijn voortreffelijkeboek Paulusaande ologieten diepste heeftbeinvloed:hetconRomeinen (Averbode,1980)heeftde Til- iictmetde kerken in Galatië,die weliets
burgsehoogleraarin hetNieuweTestament voelden voordebesnijdenis,omdatdeculthans een cahier het licht doen zien dat,

naarhetmijvoorkomt,zowelinexegetische

alsin feministische kring hetnodigestofza1

doenopwaaien.TerwijlPaulusdoordefeministischetheologen namelijk alseen uitgesproken mannel#k type wordt ervaren,
wildeschrijverdaarentegen aantonen 'dat
detheologievanPaulusinwezenvrouwelijk
is.Grondthemavan dietheologieisdemystieke eenheid metChristus....Dezelevens-

tuur in Klein-Azië in hoge mate matriarchaalwas.Doorhether-invoerenvan debe-

snijdeniszou hetchristendom duseen min
of meerexclusieve mannengodsdienstzijn

geworden en dàtloktedeGalatenwel.Door

zich opeen beslissendmomentvan zijn leven dus te keren tégen zijn patriarchale
joodse verleden, kwamen bij Paulus de
sindslangverbleektevrouwelijketrekkenin
hetbeeld van God weerscherper naar vo-

gemeenschapmetGodiseenoer-vrouwelijk ren.
beeld,datzijnprototypevindtindeverbon- Ditcahierheeftmijveelgeleerd.Metname
denheid van moeder en kind vöör de ge-

deinformatieoverdetoestandvan dereligie

boorte'(p.16).

in Klein-Azië en hetdaar (overlheersende

Heelhetboek van Bouwman is geschreven

om onsduidelijktemakendatdemanPaulusveelvrouwelijkerwasdan demeesten
van onsdenken(enwaarschijnlijk ookdan
hijzelfwist),maardatdezevrouwelijkheid
bijnageheelis verdrongen doorde patriarchalecultuurwaarinhijleefde.Aanditlaatste aspect besteedt de auteur ongeveer de

matriarchaatwerpen een verrassend lichtop
bepaalde woorden en beeldspraken die de

a
postelbeziqt.Menervaarthieropzi
jnbest
wat een soclologische exegese kan betekenen.Bouwmansboek heeftveelzaken aangestiptdieom nadereuitwerkingvragen,zowelwatbetreftteksten in hetOude Testamentals waar hetgaatom de brieven van

helftvanzijnpublikatie.Hijbeweertname- Pauluszelf..Devraagwaarikmeeblijfzitli
jkdatheeldiepatriarchalecultuurvanIs- ten na lezing van dit intrigerend werk is:
raëlin diepste wezen een tegen-cultuur is,
één grotereactietegen devruchtbaarheidsriten van hetvolk van Kanaën.M en zou het
betoogvan Bouwman alduskunnen samen-

wanneermoetik nu een verhaal,een tekst,

dat de Kanaënitische religie,waartegen Is-

ziensteweinigtersprakein ditcreatieveca-

eenwetuithetO.T.'omkeren'om dejuiste
zeggingskracht ervan te achterhalen, en

wanneermoetikdetekstlatenzoalshi
jis?
vatten:'De Bijbelisanti-feministisch om- Dithermeneutischprobleem komtmi
jnsin-

hier(hetenigedatdeschrijvereroverzegt
staatop p.82en datisnaarmijn oordeel
bijvoorbeeld van teovertuigen datwe het welwatergmager).Terloopswilikwijzen
zgn.tweedescheppingsverhaal(Genesis2-3) op een vervelende foutdie op een cruciaal
raëlzichafzet,eenuitgesprokenvrouwelijk

karakterhad'.Zo probeertde auteuronser
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momentinhetbetoogisjemaakt.Oyp.124 Hetbepalend lidwoord dein die titeldrukt

saclhir
t
ijftdeauteurdatjhkiJ
eenletterljkever- in de beleving een generalisatie door,die
ngvan debelangri
epassageultGala- mijnsinziensonjuist,ja zelfsschadelijk is
ten 3:26-28afdrukt,maardatishelaasniet
hetgeval.De vertaling van Bouwman geeft

voordezaakwaardezetien schrijfstersterechtaandachtvoorvragen.Juistdergelijke
namelijk:'manneli
jko/vrouwelijk',terwijl generalisaties('Jijbehoortnu eenmaaltot
Gal.3:28luidt:'manneli
jkenvrouwelijk'. ''de''mannen')dientmentevermijden.
Gelukkig gaat Bouwman in de uitleg die Doordatbije1kvandetienartikelen(ineen
erop volgtwéluitvan decorrecte tekst,zo- aparte kleur)voortdurend vragen worden
dater ofwelsprake isvan een Freudiaanse

gesteld, is het boek uitermate bruikbaar

verschrijving ofdomweg van een zetfout. voor gespreks- en werkgroepen. Als één
Metandere woorden:de gegeven uitleg is ding mi
jduidelijk isgeworden,dan ishet
correct,deafgedruktevertaling(opP.124) wel:wateen wonderdatnog zoveelvrouniet!
W ehebben in ditcahierte maken meteen
verrassende en intrigerende problematiek.
Ikben ervan overtuigddaterindekomende

wen zich bekennen totdie mannen-kerk !

tijddenodigepublikatieszullenverschi
jnen

Nico Tromp (inl.en vert.),Mensl
à meer-

die,metdit boek als vertrekpunt,de zaak

vandefeministischetheolojieverderzullen

dragen.W antwaarhetGilsBouwman ten
diepsteom gaatiseen herwaardering ofbe-

PancBeentjes

voud. Het Hooglied, Altiora, Averbode,
1982,110 pp.

Een onbevangen lezervan hetHooglied zal

ternogeenopwaarderin!vanhetvrouweli
j- vinden dathij een bundelliefdesliederen
kein God en meernog ln de theologie.
PancBeentjes

voorzich heeft.Een jongen en een meisje

maken elkaarhethof;hetHooglied bezingt

de wonderlijkewegen van hun avonturen
Hanna Lam & Sienie Strikwerda (red.), metelkaar.M aarzulke onbevooroordeelde
Leer ># de vrouwen kennen. Werkboek waarnemerszijk erin deloop van deeeuoverfeminismeenchristendom,Boekencen- wen niet veel geweest. Het was ook wel
trum,DenHaag,1981,197pp.,f22,90. moeilijk om geengekleurdebrilop tehebben:van de enekantwasereen groeiende

Inditboeklerenwijvrouwenkennenuithet eerbied voor de Bijbelals Gods eigenste
verleden:vrouwen uitde Bijbelen uitde woord.Aan deanderekanteen toenemende
geschiedenisvan dekerk.Wezien hoe zij huivervoorlichamelijkheid enseksualiteit.
leefden,hoezijgeloofden en hoezijstaande Alserotiek beschouwd wordtalseen noodzi
jngebleven.Zotrekken aanonsvoorbij: zakelijk kwaad,dan komtde natuurlijke,
Mirjam,RachelenLea,Marcellaen Paula, vanzelfsprekende betekenis van het Hoog-

Katherina von Bora en Teresa van Avila,
Aletta Jacobs ...Maar ook vrouwen van

lied uiteraard in de verdrukking.Hoe kan
hetHooglied nu totde heilige boeken van

%vandaaglerenwekennen.Zijvertellenover

jodendom en christendom behoren alshet

hun eilen geschiedenis en hun Godsbele- gaatom iets bedenkelijks alseen gewoon

ving.Zl
jdromenhoehetanderskan,jaan- minnedicht? Dat is ongeveer het kader
ders moét:een menselijker kerk en een waarbinnen dr.Nico Tromp,hoogleraarte
menselijkersamenleving.
Utrechten kennerbijuitstek van depoë-

Ditboekisleschrevenom allefeministente
helpen,ofzljzichnuzonoemenofniet,of
hetvrouwen zijn dan welmannen.Hetis
een boek geworden met vragen,een boek
datbegrip vraagten antwoorden zoekt.De

tischegeschriften van hetOude Testament,
met nieuw elan dit 'Lied der liederen'be-

commentarieert.Hetcahierogentmeteen
erj geslaagdevertaling van dltbijtijd en

wllleweerbarstigHebreeuws(detoelichting
lezertes)wordtverdergeholpenmeteenuit- oppp.22-29maaktdatoverduidelijk).Dan
stekende literatuuropgave van Nederlands--

worden we geconfronteerd met een aantal

taligepublikaties(yp.190-192),terwijlbo- belangrijkeopvattingen in de geschiedenis

vendien na elk artlkelspeciale literatuurte
vinden is.
Deenigekritischekanttekeningdieik nahet

van deuitleg (allegorie,mythologisch ritueel,typischezin).Wanneerdeauteurdaar-

lezen van ditbeslistboeiende (soms ook
trieste)boekwi1plaatsen betreftzi
jn titel.

orde stelt, wordt langzaamaan duidelijk
waar hij zelf het meestvoor voelt.Het

nade architectuurvan hetHooglied aan de
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Streven/juli

Hooglied bezingt de liefde als een macht ui
tdejeschiedenisvandeFrankfurterSchuwaardooreen menstotzichzelf komt;het le.Belde dateren uit 1937,dusuitdetijd
gaatom dezegeningenvan hetverbondtus- vandeballingschapvanhetInstitut/;rSo-

senmanenvrouw.Daarmee-en deschrij- ziaforschunlinAmerika.Hetzijnvooral
verbenadruktdatterechtop p.68-velthet
Hooglied overigens geen oordeel over

programmatlsche artikelen, waarin de
grondtrekkenvan dekritischetheorie,zoals

éndere relatievormen! Een mijns inziens die Horkheimeren Marcuseindertijd voor
zéérbelangrijkeparagraaf,zekervoorhen ogen stond,bondig worden samengevat.In
die metongenuanceerde feministische kre- dejarenzestighebbenbeideauteurshunarten deatmosfeervaak bederven,isdie over

tikelen van eenvoorwoord voorzien,waarin

'devrouw indejoodsetraditie'(pp.93-96). zi
j op hun vroegere stellingname resecteNahetlezenvan dezezéércrucialebladzij- ren;ookdezelatereresectiesZjn opgenodenkrijgtmeneentotaalanderekijkopde men,waardoormen tevenszichtkrijgtop
veelala1sstuitend ervaren zinsnede overde

de ontwikkeling die het denken van de

vrouw in het zgn.Achttiengebed ('Geze- Frankfurter Schule na de Tweede W ereldgend,omdatHi
jmijnieta1svrouw gescha- oorlogheeftdoorjemaakt.MichielKorthals
pen heeft').Meteen tweetalkanttekenin- voorzaj devertallngvan een zakelijke,in-

gen,dieoverigensnietsafdoenaan ditschit- formatleve inleiding.
terendcahier,wi1ik besluiten.In deinteresGer Groot
sante paragraaf 5.2 brengt de auteur een
grote hoeveelheid materiaal boven tafel,
wanneer hetgaat om de kwestie waar het E.de Strycker,Beknopte geschiedenis van
Hooglied geschreven is.A1smeestvoor de de antieke filosofe. De Nederlandsche
hand liggende plaatsen komen Alexandrië Boekhandel, Antwerpen/Ambo, Baarn,
en Jerusalem in aanmerking,beidemetuit- 1980,215 pp.,BF.395.

stekendeyapieren.Jammeralleen datde Dezealwatouderegeschiedenisvan de anschrijverzljneigenstandpuntinhetmidden

laat,zodatelkelezerzelfmaarmoetkiezen. tiekefilosofieis,najaren nietverkrijgbaar
Detweedeopmerking betrefteen detail.Tot t
ezijngeweest,nuopnieuw uitgejeven,en

tweemaaltoe(p.89;p.95)spreektTromp dewatbelegen aRomstisaan dltboekje
overdevrouw endeeerstezondeenverwijst duidelijkaftezien.Nietalleenisdebibliodan naarSir.42:13 v.Geletop de context grafiesterkverouderd,maarooksluitenopvan deze passage li
jktmij die verbinding zeten verwerking van de stof nauwelijks
nietop zijn plaats.Deindruk overhetca- meeraanopwatwenuvaneenderjelijke
hiera1sgeheelisergpositief;naasthetdes- inleidingzouden verwachten.Hetzbn imkundigcommentaarvan de auteuren zijn m ersvooraldedynamiek van,endeinspiraboeiendevertaling uitde grondtaalzalook tieaqhter,hetdenkenvanfilosofenuitvrpehetaanhangselmetteksten van kerkvaders. gertljden,waarnaarnuonzebelangstelllng
mysticien dichters over hetHooglied door
velen gewaardeerd worden.

uitgaat.De resultaten van datdenken,hoe

belangrijkzeook zijn,blijven,wanneerze
et op die dynamiek worden betrokken,
PancBeentjes ni
maaraltevaakdodesystemen,dieuiteindelijk metfilosofie in de ware zin van het

woord nog maarweinighebbenuittestaan.

Filosofie

En hetzi
jn vooraldie 'systemen'diedoor
deStryckerworden uiteengezet,schools en

zeergewetensvol,maar zonder nauwelijks
MaxHorkheimer,HerbertM arcuse,Filoso-

nog enig spoor van filosofisch leven na te
laten.Ook alishetwaardaterinNederland

rijwelgeen enkeleandererecentegeschiefieenkritischetheorie,vertalingvanIlonka v
deLange,keuze,inleiding en aantekeningen denisvan deantiekefilosofietevinden was,
och had men zich dezeheruitgavewelkunvan Michiel Korthals, Boom, M eppel- t
nen besparen.
Amsterdam/Denis,Deurne, 1981,196 pp-,
Ger Groot
BF.485.

Detweetekstendieinditdeeltjebijeenzijn
gebrachtbehoren totdemeestfundamentele

KarlR.Popper,Diebeiden Gundprobleme
derErkenntnistheorie,opgrond vanmanus-
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criptenuitdejaren1930-1933verzorgddoor tionsvan 1962)werduitgewerkt.BeidehanTroelsEggersHansen,J.C.B.M ohr(Paul genechternauw en,zomogen wijwelzegSiebeck),Tûbingen,1981,511pp-,DM .49 gen,opelegantewijzemetelkaarsamen en
pb/74 geb.

Het in 1934 verschenen hoofdwerk Logik
derForschung van KarlPoppermaakte in
eersteinstantiedeeluitvan een veelomvattenderstudieoverde tweehoofdproblemen
van deepistemologie:hetinductieprobleem
en hetafgrenzingsprobleem,d.w-z.respec-

gaan,zoalsgezegd,ook op één eerderpro-

jectterug.Hetisdanookgoeddathetmanuscriptvanditvroegewerknu,bijnavijftigjaarlater,alsnogisuitgegeven.Helaas
kondenvan hetdeelwaarin hetafgrenzingsprobleem werd behandeld en dat later in
verkorte vorm alsde Logik derForschung
zouwordengepubliceerd,nogslechtsenkele

ragmentenwordenterugjevonden.Devertievelijkdevraa!hoemenvanuiteeneindi- f
handeling overhetinductleprobleem isechgereeksparticullerewaarnemingen kan kotervolledig bewaard gebleven.

men totalpemeen geldende wetten,en de Dezeuitgave isdan ook nietalleen van hisvraag waarin wetenschap zich onderscheidt
van andere vormen van verklaring van de
wereld,zoals de metafysica.Zoalsbekend
introduceerdePopper a1s oplossing van de
tweedevraag hetzgn.'falsificeerbaarheids-

criterium':een theorieiswetenschappelijk

tenoemen,alser,minstensin principe,test-

torisch belang,alsdocumentvan de denkweg diedoorPoppervöördepublikatievan

zijn hoofdwerk isafgelegd,maar ook als

systematisch geschrift,omdatde coherentie
van Poppersepistemologieen wetenschaps-

filosofiedaarinwellichtnogduideli
jkerdan

eldersnaarvoren komt.Hetboek werd bo-

proceduresdenkbaarzijnwaarmeedezethe- vendien door de redacteurT.E.Hansen zo
orie empirisch zou kunnen worden weer- voortreffelijk verzorgd,datmen rustig van
legd.Datwi1uiteraard nietzeggen dateen
theorie ook in feite weerlegd zou moeten

een tekstkritischeuitgavemag spreken.
GerGroot

zijn,wantdanzou men een merkwaardige
wetenschapoverhouden.Hetzijnjuisttheorieëndieinprinct
àeweerlegbaarzijn,maar G.E.M . Anscombe, From Parmenides to
in feitenognietzi
jn weerlegd,diehetcor- Wittgenstein, Basil Blackwell, Oxford,
pusvan de wetenschap uitmaken.
DitalleswerddoorPoppervoorheteerstin

1981,141pp.,Q 10.

bracht,en geldtsindsdien alshetkernpunt

van Elisabeth Anscombeheeft,zoalsdetitel

kend isdatook hetandereepistem ologische

alsrodedraad.Zekerwe1hetm eestalgem enethema datmenaaneen collectiefilosofischeartikelen kan geven.Datwilnietzeg-

zi
jn Logik der Forschung naar voren ge- Diteerste deelvan deverzamelde artikelen

van zijn wetenschapsfilosofie.Minder be- alaangeeft,degeschiedenisvan defilosofie
hoofdprobleem langsdezelfde lijnen werd

opgelost. Popper vat een theorie, die tot
stand isgekomen op basisvan een eindige
reekswaarnemingen,op als een hypothese
die,alsze sterk genoeg is,steedsopnieuw,
maarnooitdefinitiefkan wordenbevestigd.
Een algemene wetisdusnooithelemaalze-

!en daterin dezebundelgeen duidelijker
lljnteontdekkenzouzijndanenkeldievan

hetchronologisch verloop.Anscombe concentreertzich vooralop de logischeproblemen diedirectverband houden metdeme-

ker,maarblijftaltijd,althansin principe, tafysica(devoluitmetafysischethema'sko-

weerlelbaar.Hierfungeerthet falsificeer- men in hettweededeelvan de verzameling
baarheldscriterium dusalsbrug overde lo- aanbod,terwi
jlhetderdedeelislewijdaan
gischeklooftussen deeindigereeksspecifiekewaaarnemingen en depretentievan alge-

ethische,politiekeen godsdienstfllosofische

vraagstukken).Van de moderne filosofen
meengeldigheid vanwetenschappelijkewet- krijgen vooralHumeen Wittgenstein veel
aandacht,maar het hoofdaccent ligt toch
welop deGrieksefilosofie:Plato,Aristoteles en Parmenides, wiens werk door Anscombe, met een variant op W hitehead,
achtergrondgebleven.Terwijldeeerstekant wordt gekarakteriseerd als de grondtekst
al uitgebreid in de Logik der Forschung waarop heeldeWestersefilosofieeigenlijk
ndersdan een verzameling voetnoten
werd belicht,duurdehetnog geruime tijd nietsa
voordatook de tweede 'poot'in latere ge- ZOu Z*@
1Jn.
GerGroot
schriften (zoals Conjectures and Refutaten en theorieën.
Dezedubbelekrachtvanhetfalsificeerbaarheidscriterium isdoor de publikatiegeschiedenisvan Popperstheorieën enigszinsopde
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Raymond Aron,Lespectateur eaglgë, eatretiensavecJean-LouisM ùsika etDomini-
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individueelverloren isalsmen hetgeloofin
deRedelaatvaren.

queWolton,Julliard,Parijs,1981,341pp. Maartegelijk vormen deze interviewseen

confrontatie tussen twee generaties,tussen
twee manieren van denken,die somshard
op elkaar botsen. Het is op die punten,
ooralwaarAronskritiek op de meirevolusoraanhetCollègedeFrance,schrijvervan v
t
i
dikkewetenschappelijkewerkenoversocio- e van 1968 ter sprake komt! dat hetgejnjrootstefelheid krljgtenAron
logie,geschiedenisen filosofie,en commen- sprek zi
tmeestdlrectwordtuitgedaagd.Ofmen
tatorvan dedagelijksepolitiekerealiteitin he
zijncolumnsinLeFigaroenL'Frprer .
'het diensantwoordenhieren eldersovertuigend
jke
zi
J
'n evenzovelefacetten van één en dezelfde vindtofniet,>1medevan depersoonli
s
ma
a
k
e
n
v
i
s
i
e
a
l
a
n
g
e
n.
Ze
k
e
r
n
a
a
r
het
persoonlijkheid.Een allerminstonomstre-

Raymond Aron isin Frankrijknietsminder
dan een fenomeen.Journalisten ex-profes-

den persoonlijkheid ook,dievooralgedu- eindetoelijktookAronspersoonlijkekeuze
rende dejaren vijftigmetzijn consequent een belangrijkerro1in Zjn analysetegaan
'Atlantisch'standpunthetgrootste deelvan spelen.Maarteallentijdeblijvenzijn uitenzettingenvan eenuitzonderlijk hoognilinks-intellectueel Frankrijk tegen zich in e
eau, en lezing ervan een buitengewoon
hetharnasjoeg,en zichbi
jdestudentenge- v
p
rikkelende intellectuele ervaring. 'En un
neratievan 1968metzi
jnboekjeLarévolu- mo
t:l'intelligence au travail,'om Missika
tion introuvable alevenmin populairmaak-

te.Hetwas duidelijk,zo schrijven JeanLouis Missika en Dominique W olton,zelf
vertegenwoordigersvan delaatstegroep,in
hun voorwoord tot dit boek: 'Raymond
Aron n'étaitpasdesnôtres...'
Toch waserietsverontrustendsaan de per-

en W olton nogmaalste citeren.
GerGroot

Alan Chalmers,<Jfheetwetenschap.Over
aard en J/lfr van de wetenschap en haar
methoden, Boom, Meppel/Amsterdam -

soonvanAron,dathetonmogelijkmaakte Denis,Deurne,1981,217qp.,BF.5œ.
hem zondermeera1szijnde'rechts'terZjde Ian Hacking (ed.),Scient6cRevolutions,
te schuiven.Allereerstwasdaardeheldere Oxford University Press,Oxford,1981,180
rationaliteitvanzijnargumentatie,stoelend PP.,f.3,50.
op een grote kennisvan zaken en een buitengewoon scherp ayalyserend vermogen.

Chris Boers, Wetenschap, techniek en samenleving.Bouwstenen voor een kriti
sche
BovendienwésAron ook nietaltijd in het wetenschapstheorie, Boom, M eppel/Amrechtsekamp tevinden;zo lag zijn stand- sterdam -Denis,Deurne,1981,217pp.,BF.
puntinzake de oorlog in Indochina en de 5œ .

Algerijnsekwestiein feite heeldichtin de
buurtvandatvandelinksepartijen.Enten

'W etenschap is een samenhangend geheel

derde, misschien welhet meest verontrus-

van objectieve kennis,waarmee de werketendvan alles,bleek hijachteraf,zowelin lijkheidsteedsdieperwordtdoorgrond':zo
zijn 'rechtse'a1sin zijn 'linkse'stellingna- zou men hetnogsteedsbijtallozemensen
men,maaraltevaak gelijk te hebben ge- levende beeld van hetverschijnselwetenhad.
schapkortkunnenomschrijven.Dathetzo
Dat maakte een discussie met deze 'anticonformistische intellectueel'op den duur
onontkoombaar,aldus Missika en W olton,
endezekreeg o-a.gestalteineen drietalgroteinterviewsvoor de Franse TV,dienu in

simpelnietligtwordtonsdoor Alan Chal-

making metAron,alspersoon,maarvooral
als denker, analysator, 'geëngageerd toeschouwer' van een halve eeuw wereldgeschiedenis.Een liberaalin devolle zin van

zoaloverhoo?isgehaaldenopwelkpuntde

sceptisch en met maar één onwankelbare
overtuiging:datde mensheid collectief en

eerstekennismaking metditprobleemgebied
dan ook meergeschikt.

mersinzijnboek Watheetwetenschap zeer
helder uitde doeken gedaan.Aan de hand
van deopvattingen van Popper,Kuhn,La-

katosen(inminderemate)Feyerabend laat
boekvorm zijn uitgegeven.Allereerst ging hijonszienwaterin hetwetenschapstheohetdaarbijuiteraardom eennaderekennis- retischdebatvan deafgelopen twintigjaar
discussieinmlddelsisaangeland.In zoverfe
loopthetboek grotendeels parallelmet de

zeerpopulaireinleidingHetverJcA#ale/wehetwoord,voortdurendopzijnhoedevoor tenschap van Herman Koningsveld,maaris
totalitarisme, voor ongefundeerde illusies, aanzienlijk simpelerdan dezeen vooreen
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duidelijk,maarmenkanvermoedendathij
zevooralzou omschrijvenals'organisatieprincipes'van deconcretewetenschappelij-

ke activiteit.
W ie na Chalmers'uiteenzettingen ook we1
eens ietsvan de 'grote vier'van de wetenschapstheorie zelfzou willen lezen,kan te-

recht in het recent verschenen bundeltje
Scient6c Revolutions onder redactie van

Hacking,waarin enkele fundamentele teksten van Popper, Kuhn, Lakatos en

Feyerabendzijnopgenomen(detekstvande
laatsteverscheen overigensaleerderin Nederlandse vertaling; zie: H. Kunneman

(red.), Wetenschap en ideologiekritiek,
Meppel/Amsterdam,1978).Eenviertalaanvullende artikelen behandelen de weten-

schapstheorie van vöör Popper (Dudley
Shapere en Hilary Putnam), de wetenschapsfilosofievan Lakatos(Ian Hacking)
endewetenschappelijkevooruitgangviahet
procesvan 'problem-solving'(Larry Laudan).
Zo helderalsde totnu toebesproken boeken Zjn,zo warrig is hetboek van Chris
Boers, Wetenschap, techniek en samenleving.Zoalsdetitelalaangeeftgaathethier

*
k
*

k
k
*

nietlanjerom een wetenschap-immanente

benaderlng,maarwordtdemaatschappelijkerolen relevantievan de wetenschap cen-

traalqesteld.Eenboeiend onderwerp,mits
menzlchhoedtvoormodieuzeprietgraat.
En helaasisdatBoerslang nietaltbd gelukt.Bovendien wordtdetekst,vooralaan-

vankelijk,totonleesbaarheid toegeplaajd

doorhetdrassig bargoensdatdelaatsteJaren vooralin universitaire teksten totont-

wikkelingisjekomen.Gaandewegtrektdit
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een unieke collectie boeken over architectuur, kunst, poezie, literatuur in een uniek kader

theorieën dan ismaaktChalmersnietgeheel

*

alle dagen van 11 tot 18u . - 's maandags gesloten

mersgeen'pogingenzijnteverklarenhoede
werelderwerkelijkuitziet',zijvormengeen
afspiegeling van de werkelijkheid (zoals
Popperwil),maar constructies daaralr/,
die slechts via de praktijk van het wetenschappelijkonderzoekaandewerkelijkheid
zoudenzijngerelateerd.Watdefunctievan

Kcepoortbrug 4,

strumentalistlschevisieop destatusvan theoriein.Deze laatste zouden volgens Chal-

2000 Antwerpen,

dewetenschageneenzeeraantrekkeli
jkein-

(Kruispunt Lge Koepoortstraat, Klapdorp, Minderbroedersrui, St .-Paulusstraat)

ming combineertmeteen aan Lakatos ontleendebenadering van de ontwikkeling van

BOEKENHUIS

waarbijhijeen popperiaanseoriëntatieten
aanzien vandeei
genstandigheid (objectiviteit)van de wetenschappelijke theorievor-

tel. 031/34 35 12

In hettweede deelvan het boek ontvouwt
Chalmers zelf een wetenschapstheorie,
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alles),maar ook dan komt het boek nOg

trachtin ditboek degrondtrekken van dat
westersracismeen superioriteits-denken op-

lijkelijn,zodatmenaanheteindeervannog
steedsnietgoedweetwatBoersnueigenlijk
wil.Dehelderheid wordtdaarbijvaakingewisseldvooreengewildejoligheid,waarmee
deschrijverkennelijk detoffejongenpro-

nieuw bovenwatertekrijgen,en welaller-

nergenstoe aan hettrekken van een duide-

beertte spelen.Ironisch genoeg wordthet
boek eralleen maarpedanterdoor.Nietsis

eerstvia een voorbereidend onderzoek naar
dehistorischeafstammingsmythen in heta1gemeen!in het tweede deel van het boek
toegespltstop demythe van deArische afstamming,zoalsdievooralsindsdeVerlichting ingang heeft gevonden.Het bronnen-

tenslottepijnlijkerdaneen academicus,die materiaaldathijdaartoeaandraagtisvan
wanhopigprobeertgeenacademicustezijn. een indrukwekkende omvang;metgroteeGerGroot ruditieenbelezenheidschetsthijdeontwikkelingvan de'Arischegedachte'in dediver-

se landen van Europa,vooralFrankrijk,
Engeland en Duitsland.
Minder overtuigend wordt het boek wan-

Sociologie

neerPoliakovtrachthetverschijnselmetbehulp van psychoanalytische categorieën te

verklaren (hetbovenstaande weesdaar al
Léon Poliakov,Dearischemythe, Overde
bronnen van hetracismeendeverschillende
vormen van nationalisme,vert.:Ester Liebenthaler, Arbeiderspers, Amsterdam,

1979,436pp.,bf49,50.
Hoewelde mythe van de superioriteit van
het'arische ras'vooralin denazi-ideologie
totgrotebloeiisgekomen,gaan de wortels
daarvan veelverderterug.A1inde18eeeuw
begintde gedachte post te vatten dat het
blanke rasnietalleen een geheeleigen afstammingsgeschiedenis heeft, maar er bo-

vendienvanuitzijneigenaardtoeisvoorbestemdteheersen overalleandererassen,die
dan uiteraard als inferieur worden gekenmerkt.Dezetheorieën werden in de tweede
helftvan de 19e eeuw,vooralop politiekideologisch vlak, steeds radicaler doorge-

evenop).Indebeschrnvendeideeënjeschiedenisishi
jopzijnbest,en daarinllgtook

degrootstekrachtvan hetboek.Bovendien
wordtook hettherapeutisch oogmerk,dat

hijdaarbijzegtnatestreven,waarschijnlijk
nog hetbeste gediend door de zuivere descriptie.
GerGroot

Rita Bollen & Frank Moulaert, Racisten

hebben ongelqk,Kritak,Leuven,1982,93
PP.,BF.160.

F.Moulaert(economisten1idvandewerkgroep Polekar) en R. Bollen Uuriste en
voorzitter van de werkgroep Stemrecht 82)
verrichtenreedsgedurendeeenaantaljaren
onderzoekswerk m-b.t. de tewerkstelling

trokken,watuiteindelijkgeleidheefttotde van gastarbeidersin deBelgischeeconomie,
massalevernietigingvandeEuropesejoden waarvan zelfs heelwat later gepubliceerde
studies dankbaar gebruik konden maken
tijdensdeTweedeWereldoorlog.
Het collectieve trauma van deze massa- (o.a.dievan ondergetekendealsco-auteur
moord heeftgeleid toteen radicale omslag verschenen inEconomisch en SociaalF##in hetwestersedenken,althansop 'officieel' schrvt,nr.1,1982).Hetwasderhalveeen

goed ideealdezegegevensnogmaalssamen
tebundelen,envooralookteactualiseren in
racistischwerdhetnu2althans,hetzijnog- een voorhetgrootpubliek bestemde publimaalsgezegd:op 'offlcieel'niveau.'Dital- katie, vlot geschreven, gei
llustreerd door
les,'zo schrilft Léon Poliakov,,geschiedt concrete gevalstudiesen leuke cartoons.In
op eenmanieralsofhetW esten uitschaam- tegenstelling tot wat de agressief luidende
te of angstom racistisch te lilken,er ook (en daarom m.i.ongelukkig gekozen)titel
nietvan wilhoren dathetooitracistisch is doetvermoeden,betrefthethiereen wetenniveau.Zo racistisch alshetW estentotaan
deTweedeW ereldoorlog vaak was,zo anti-

geweest.'Erli
jktspraketezi
jnvan eencol- schappeli
jk-objectievestudiein dewelkede

auteursaan dehandvan derecentstverschenen statistieken systematisch een aantal
Poliakov,vooralbekend vanwegezijn mo- vooroordelen proberenteweerleggen diehenumentale Histoire de I'
anti
sémitisme, dentendagelevenbijdepubliekeopinieen
lectieveverdringingvan een onverwerktverleden.
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die er grosso modp op neerkomen dat
vreemdelingen parasiteren op onze sociale
zekerheid,en mede oorzaak vormen voor
hetbestaan van de economische crisis. In
een heldergeschreven betoog,gespreid over
zeshoofdstukken,tonen BollenenM oulaert
aan datzelfs in de huidige periode,de tewerkstelling van vreemdelingen een essentiëlerolvervultindeBelgischeeconomie,en

vertegenwoordigt de 'onbevooroordeelde,
gezaghebbende kritische denkers, die ons
kunnen uitleggen watermisdreigttelopen

enwatweeraankunnen doen'(p.247)terwijlWiesVanPeenegezienkan wordena1s
Sondagsovergevoeligealterego,die overal

eruitgegooid wordt omdat hij geen enkel
wezenkan zienlijden ofhetnueen schaap
isdatritueelgeslachtmoetwordenvooreen

datgastarbeiders,zowelopjuridischalsop Marokkaansbesnijdenisfeest,eenhond die
feitelijk-praktisch vlak nogsteedsdoorhet voorexgerimentenvastgehoudenwordtin

Belgisch stelselvan sociale zekerheid wor- een medlsch lab,een verlamdepoliopatiënte
den gediscrimineerd. In het laatste hoofd- ofeen mythomanevaderdiealseen gewillistuk geven deauteurseen overzichtvan een ge mislukkeling de naastenliefde preekt en
drietalparlementaire actiesgevoerd terver- het gebrek aan wederzijds respect aan-

beterin!van derechtspositievandevreem- klaagt.Ruyslinckheeftinhetlevenvanzijn

deling ln Belgiëen daarbijformuleren ze hoofdpersonagedeeneontgoochelingop de
een voorsteltotverlening van een 'burgerschap'-statuutaan elkegastarbeiderdie ge-

anderegestapeld:W ies'vaderdiealskelner

enduivel-doet-alzijnboterham grobeertte

durendevijfjaarregelmatig in België ver- verdienen komtin dekleinecrimlnaliteitteblevenheeft,viahetwelkhijvolledigdezelf- rechttzi
jn Waalsemoederisgerejeld in
derechten opsocialezekerheidzou krijgen psjchlatrischebehandelingtoteenrllketaalsde Belgen,evenals hetstemrechtop ge- piltverkoper, die een ongewoon altruïsme
meentelijk vlak.Boekjesals ditvervullen aandedaglegt,zichoverhaarontfermtnam.i.eenbelangrijke ro1:ze roepen op tot datzi
jhaarmanverlatenheeft;Su,hetenibegripentotverzoeningtussen verschillende gemeisjedatliefvoorWiesisblijkteenfanbevolkingsgroeqeninonzeVlaamsesamen- tasierijkeoplichtstertezijn;zijn hond die
leving;ze verdlenen daarom een ruim 1e- hijnaeen eenmanskruistochtuitdekooien
zersbereik.

van hetmedisch 1ab van het RUCA heeft
E.Faucompret

bevrijdwordtdooreenbuurmanvergiftigd;
hijzelfwordtnaeenpaarmaandenopleiding in hetTheologisch en PastoraalCen-

Literatuur

trum doorgezonden,knaptwatkarweitjes
opineencarwash-bedrijfeneendrukkerij,
wordtwerkloos en belandtuiteindelijk in

dezelfdepqchiatrischeinrichtingbijdezelfdedokterd1ezijnmoeder'behandeldheeft.
W ard Ruyslinck,Debozedroom hetmedeIeven, Manteau, Antwerpen/Amsterdam,
1982,346 pp.,BF.495.

En ditisnog maar een staalkaartvan alle
ellendedieoverhetboekverspreid ligt.Vele
aleerderuitgewerktethema'skomen ook in

HetgedichtSourdine van L.Gruwezbegint

onmachttotexistentie,devereenzamingvan
demens!kritiek op en hekeling van maat-

dezeroman weeraan bod:de menseli
jke

alsvolgt:'Enalserjeentederheidmeeris, schappelljk toestanden, geloofsproblemalaten wi
jdetederheld dan veinzen'en het ek met W alschap-achtige accenten, inzet
eindijtalsvolgt:'o,a1serdan nogteder- tvioo
r het mishandelde dier, rol van het
heid1s,/latenwijdetederheidvrezen/als
een zeeroud zeer.Zoveeltederheid,/daar
kon geenmensooittegen.'M en kan heteen
perfecte samenvatting noemen van de ziels-

gesteldheid van de jonge hoofdfiguur in

Ruyslinckslaatste roman,W iesVan Peene,

noodlot,pessimistischewereldvisieen onbestemdeschuldgevoelensvan hethoofdpersonage.In WiesVan Peenekomen zowatalle

opjekroptegevoelensvandeauteurtotont-

ladlng,350 pp.lang.Te lang echter om de
spanning volte houden,zodatditpleidooi

dieten ondergaataan 'deverschrikkelijke
gavevan hetmedeleven(die)inzi
jngrond- voormenselijkmedelevendoorzijnretoriek
stofverwerktwas'(p.55).Debozedroom wegglijdtinhetdrijfzandvaneenzeurderig,
hetmedelevenvormtmetzijnin 1978gepu- tesentimenteelmedelijden.
J.Gerits
bliceerde boek Op toernee met Leopold
Sondag een tweeluik.De filosoof Sondag
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Paul Snoek, Schildersverdriet, M anteau,
Antwerpen/Amsterdam,1982,45pp.
VandebundelSchildersverdrietwaren maar
twee cyclivoltooid toen Snoek in oktober
'81verongelukte.Dezevenarmigekandelaar
die de schilder Snoek met een symbolische
en wellicht ook mercantiele bedoeling op

val,op een planeet die doelloos door de

ruimtedwaalt,cf.Weerklank,1947)naarde

belijdenisvaneenkosmischeal-belevinjvan

een fundamenteleeenheid metsterk wljsgerig-idealistische en symbolische accenten

(cf.hetslotgedicht,p.333).'Veelmeerdan
gedichteningebruikelijkeEuropesezin,zi
jn

ze ervaringsoefeningen, meditaties, verwe-

zijngrafischwerkaanbrachtstaatineenre- zenlijkingsmomenten, ontdekkingstochten
liëfal eelding op het omslag. Het streven
naar het maken van ietsperfects,iets heiligs,eindigtin Schildersverdrietin bed:'Ja

og dit geestelijk itinerarium'schri
jft de
dlchterzelfinhetTenjeleide.Meditatiestof

iseen cyclusvolberusting:ik ben totalles

in desjeculatieve,mystiekedimensievan

vindthijzowelindewljsheidvandenietop
mijnbedismijnzevendehemel'(p.12).Het hetego gerichte Oosterselevensfilosofie als

bereid,zegtdedichter(p.18),mijnlichaam hetchrlstendom .Alsessayist heeft E.van
heeftdekoudeaanvaard(p.19),alsjerijp Ruysbeekindejarenvijftigo-m.zijn visie
bentdoetvallenweinigofgeenpijn(p.20). oppoëzieenexperimentenoydeevolutie
Afentoekomenwenog 'ledichten'tegen, vandepoëzieuiteengezet.In zljnBriefaan
aftakelingslyriek en sarcastlschegrapjesen Karel(Jonckheere),geciteerddoorJanWalook somsbanalepseudo-diepzinnigeverzen

ravensin Waar9 deeerstemorgen?schreef

zoals b.v.'Doodstilgedicht' (p. 10).De

Van Ruysbeek:'Wijontwrichten niets,wij

zangen van ieo oliseen cyclusvan 5 son-

tastendekernvan hetwoord nietaan.Inte-

netten waarin een ik en een zijmettong, gendeel,hetwoord krijgtbijonseen haast
lippen envingersversmelten toteenwijin sacrale waarde,en ook sacralekracht,wij
een saphische liefderoes. Zeven gedichten willen diekern zuiverderdoen verschijnen,
(toeval?)uitdenalatenschapvan dedichter haar puur en miraculeus,opnieuw, nieuw
werden door Paulde W ispelaereals'Losse
gedichten' toegevoegd. In deze gedichten
overwegen demotieven vandezee,hetaanspoelen, het zwemmen, zo typisch voor

laten fonkelen'.M aarin de openingsverzen

van'Mana'(watsacralekrachtbetekent)relativeerthij niettemin de macht van het
woord alsvolgt:'W atik zoek isniettevin-

Snoek.'Onderwaterbenjesteedsalleen,/ den/danindestiltevoorbijhetwoord'(p.
maareenzaam nooit'(p.39)druktdeover- 40).
tuiging uitvan dedichterdiezich doorGod
in slaap geblazen voeltmethetgedichtvan

zijnadem (p.41).Eenwe1verrassendevers-

Van hetNietsalslouter leegtenaarhetAl
alsafgrond en alseenheid van hetik en de
wereld,datisdewegvan dedichterdiemen

rejelin de contextvan zijn plotse dood. inzijn Verzameldegedichten kanvolgen.
Nletom Schildersverdrietza1Snoeksnaam

J.Gerits

als dichter bekend bli
jven maar om zijn

kwaliteiten als aristocratischewoordensmid
diezilversmoltinzijngedichten en edeltoverde aan de wervelsvan de schoonheid.
J.Gerits

Erik van Ruysbeek, Veaamelde gedichten,
Orion -Colibrant,Beveren,1981,343 pp.

Louis Couperus, Verhalen,Het Spectrum,
Utrecht/Antwerpen,1981,164 pp.

NahetsuccesvanElineVere(1889)schreef
CouperusNoodlot(180)en Extaze (1892)

en in dezelfdeperiodeook een aantalverhalen dieeen aantalkentrekken en somszelfs

?Crsonagesmetdieromansgemeenschappe-

Nadebloemlezinguitzi
jnpoëzie,versche- lljk hebben.Kareltje uithetverhaal,Een
nen tussen 1963en 1975in deserie'Poëtisch zieltje'isnetzoalsJulesvanAttemauitExerfdeelderNederlanden'(VlnnmsePockets, tazeovergevoeligen dweepziek.Hetverhaal
1976)isthanshetvolledigeoeuvrevanErik 'Kleineraadsel'heefta1sondertitel:Uithet
van Ruysbeekgepubliceerd waarin nogtwee dagboek vanTaco Quaerts,dateenpersoonuitgegevenbundelszijnopgenomen:W+ nageuitExtazeis.Vanafdejaren'90begint
ding derleegte en De transparante wereld.
Depoëzie van van Ruysbeek wordtgekenmerktdooreen evolutievan een besefvan

voor Couperus ook hetreizen en zwerven

doorEuropa.'Uitzichten'meteenbeschrijvingvanhotelkamersin Stockholm,Parijs,

absurditeit(demensleefteenzaam,bijtoe- Oostendeen Chaudfontaine en 'Hoge troe-
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ven'dat zich afspeelt aan een gefingeerd

%1

behoefte in een gedramatiseerd-historisch

Griekskoninklijkhofzijndaarvano.m.een kostuummilieu vervreemdt.
C.Tindemans
illustratie.Hetnoodlot,wezenlijk bestanddeel van Couperus levensvisie, treffen we

a
anin'Egiloog'en'Eenverlangen'.Terwijl
uit 'Een lllusie'de ontgoocheling en sterke MichaelPatterson:Pe/erStein.Germany's
levensonmacht van de hoofdpersonajes leading theatre dtrector, Cambridge UP,
blijkt:CarelArmand kanzi
jngeliefdeTlla Cambridge,1981,186pp.,hc Q 17,50/pb Q
alleenmaargesublimeerdgeestelijkliefheb- 5,50.
ben en moet haar daarom onvoldaan en
ontroostbaar verdrietig achterlaten. Deze
zeven verhalen van Couperus, door het
Spectrum aluitgegeven in 1963,kregen in
1981een nieuwe editie.
J.Gerits

Bedoeldalsintroductieindeyroduktieen

de werkwijze van de Westdultse regisseur
PeterStein,bepalend theaterkunstenaar in
de Schaubûhne am Halleschen Uferdie se-

dertkortam LehninerPlatzinWest-Berlijn

resideert,lroeithetwerkvanuitdeinteresse
Theater

HelmutPillau,DiefortgedachteDissonanz.

en deeerbled voorhettheatraleresultaatuit
toteen indringende analyse van modernistisch theaterregiewerk.De evolutie ischronologisch opgevat,trachteerstdevoorzichtige principes te vatten in hetdebuutwerk
maarconcentreertzich daarna volop op de

Segeg Tragödientheorie und Schillers
Tragödie, W . Fink, Mûnchen, 1981, 253
PP.,DM .48.

beschrijving van het Berli
jnse oeuvre.Bij
dezebeschrijving alleen,op zich almerkwaardig in detaillering en methode,blijft

Deconfrontatietussen Hegelen Schiller,in
dezestudiehetthematischecentrum,isgeen
literairhistorischestelling maareen geschiedenisfilosofisch dispuut waarin opvatting,
uitwerking en horizon ingebed liggen in de
ideëleen creatieveverwerkingvan deFranse

theaterarbeider,in debeginselen van zijn
theateren héttheaterindezetijd,daarbij

degebeurtenissen in deti
jd geobjectiveerd
hebben.Waar Hegel,vanuitzijn analyse

verantwoording erin slaagt een zin uit te

hetniet;S.dringtdoorin decodevan een

geenszinsde zwakkere aspecten uitde weg
gaand. Zonder regelrechte monografie te
worden, is het boek wel een zorgvuldige
kroniek van wathetinhoudttheatertema-

ndatoverdedagelijkseconsumptieheen
Revolutie.Beideauteurswordenaanjetrok- ke
ken om nategaan hoezehunopstelllng t.o. in Zjn esthetischeidentiteiten zijn ideële
van de verhouding tussen klassiek en romantisch drama middels een kruisverhoor

beeldenvoordedingendieindezetijdomgaanofuitbli
jven.
C.Tindemans

methetantiekedrama,de subjectiveringstendensvan hetromantischedrama essenti-

eelafwijst,pragmatiseertSchillerzijntijdsi- Die Ausnahme und die Regel von Bertolt
dioom in de dialectiek van de dramatische

handeling(Don Carlos),indeprovocatieve
autonomievan hetindividuelegedrag (WalIenstein)en in een convergenteverbinding
van autonoom handelen temidden van een

(chorisch) gemeenschapsraam (Die Braut
von Messina).Bij beide auteurs luidtde
conclusiedat,hiereenzijdigfilosofischbe-

argumenteerdenzonderdetijdsmaatschagpelijkecomponentenenigerolvanbetekenls

toe te kennen,de revolutiedrang regressief
wordtteruggenomen in een esthetisch-ahistorisch wensontwerp dat de fundamenten

vaneengewijzigdemenselijkheidweliswaar

bewaartmaardeconcreteallusiesop staats-

organisatie en menselijke heroriënterings-

Brecht, Eine Dokumentation der
Auffûhrung des Berliner Ensembles 1980,
Regie CarlosMedina!184 pp.
M utterCourageundthreKindervonBertolt
Brecht, Eine Dokumentation der
Auffûhrung des Berliner Ensembles 1978,
Regie PeterKupke,164 pp.
Brecht-zentrum derDDR,Berlin,1981.
Deze,typografisch veeleer bescheiden, Pogingen om eenproduktiedossiervaneen theateropvoering samen te stellen,is,behalve
methodischboeiend:toch vooralmerkwaardig om deverzamellng van gegevensm .b.t.
de voorbereiding en de instudering;weliswaarvolgterook een assortimentreceptie-
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John Allen,Theatre in Europe,j.Offord,
elementen(uitdekrantengers,watmondjes- Ea
stbourne,1981,320 pp.,f 11,95.
maatversnedennaarop zlch lovenswaardige

thematischemaatstaven)maareenconstructief-kritische analyse van het waarom van

Ditin opdrachtvan de Raad van Europa

een aantalpuntenwordtblijkbaarprincipi- eschreven boek bevateen aantalorganisaee1nietopgenomen.Zobli
jftdehistorische tlepunten van hettheaterin België,Frankwaardevanbeginselverklaringenenintentie- rijk deBondsrepubliek,Groot-Brittannië,
patronen boeiend maar is de confrontatie
metheteffectdaarvanmiddelsdeopvoering

Itallë,Nederland,Zweden en Zwitserland.

Deinformatiewaaropdeuiteenzettinjisge-

maarzeergedeeltelijk mogelijk.Enige di- baseerd,werddoordenationaleadmlnistradactischewaardebinnendeDDR (zowelde tiesverstrekt;deauteurgaaternietabsolunaspeelbaarheid a1s de controleerbaarheid terend meeom en blijftomzichtig.Hetis
vandeuitgezettelijnen)kandebundelniet essentieelinformatiewaarin desubsidiepoli-

ontzegd maar die maakteen cultuurhistorisch elementuitdatten onzentwelnietdezelfdeaandachtkan afdwingen.
C.Tindemans

Monique Borie, Mythe et théâtre au-

jourd'
hui.
'unequêteimpossible?Beckett,

tiekvooropstaatdiedeorqanisatievormen

van hettheaterbestelmogelljk maakt.Publiek,uitbatingsstructuur,subsidieprincipes

en -praktijk,structuur,alternanten krijgen
afzonderlijke behandeling en bevatten de

cultuurpolitiekeen economisch-institutioneleaspecten;hetstatuutvan de theaterkunstenaar,dewerkvoorwaarden van deacteur,

de regisseur,(uitgebreid) de auteuren de

Genet, Grotowski,Le Living Theatre, A.G.Nizet,Paris,1981,211pp.

educatievetheatervormen behandelen desociale aanwezigheid van de theaterpractici.

DedramatischeauteursBeckettenGeneten

overzichtmetvelerake en stimulerendeOP-

spreiding,de heterogeniteiten hetessentieverlies van de m ens weer tot eenheid en
identiteitgebrachtkunnen worden.Hoe an-

onderbrengen wat vaak op historische of
nationalegronden verhinderd wordt.Hetis
echterbeslistgeen wegwerpboek en hetverdient in de respectieve theaterbeleidsorganismen en-instantieseen watgrondigerlec-

Bijallevingervlugheid ishetboekeenrijk

detheatermakersGrotowskien (zeg maar) merkingen.Bijallevoorzichtigheid worden
eschikbarecijfersenstatistischeresultaten
Beckstaanhierexemglarischvoordepogin- b
in de discussie opgenomen. De tekorten
geninhettheater,bljmiddelvan theater, hangen m.i.afvan hetgehaltevan deinforvanuit een nieuwe wezensbepaling van de
zinendepotentievan theatereen afgewezen matie(voorBelgiëbeslistonvolledigen/of
enzijdig)en vanzi
jn behoefteook hetonhistorisch bewustzijn alsnogteruj tehalen e
a1splaatswaarde centrumloosheld,dever- gelijkeineenvergelijkingsstramientewillen

dersgeaard ook bij de totale afwezigheid

van religieuze spiritualiteit! grift zich dit
theater vast in een nostalglsch proces van
het sacrale, het mythische en het rituele.

tuur.

C.Tindemans

Zonderoverdreven gsyjhologisch tedoen,
metgebruik van semlotlschecategorieën die

in staatzi
jn de polariseringsfenomenen in

EugeneF.Kaelin,TheUnhappy Conscious-

te onderscheiden,loopt S.,bij alle hang

aer.ThePoeticPlightofSamuelBeckett,
D.Reidel,Dordrecht,1981,325pp.,f 110.

esthetische en semantische karakteristieken

naarverbalisme en diegzinnigemijmering, Defenomenologischethesisdiehierhetuitop toch welrechtvaardlgewijzederecente

tendensen van dejaren 60 afen verwaar- gangspuntvormten deverderemethodische
loostniethet(geleideli
jk ofdefinitieg ver- uitvoering dicteert, luidt dat S. Becketts
stommen van deze zoekers te signaleren.
Nietde invloed op de huidige theaterprak-

tijk staatdaarbijvooraan,maarde meer
universele.bijnaantropologischetrekdeinterioriseringvan deervaringom tezetten in
functiesen processenwaarmeedeactualiteit
weerzin kan worden gegeven.
C.Tindemans

oeuvre de fusie vormtvan filosofischeidee
en literaire artisticiteit.Omdat de raadselachtigheid van deze osmose niet zonder
meer evidentkan worden gemaakt,onderneemtS.eentweedeinterpretatieom debe-

tekenendheid inzichteli
jk te maken. De

Waarom-vraajStaatVoortdurend VOOrOPen
S.haaltde fllosofische structuren aan het
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licht.Datditaanplotenpersonajeswordt

gedemonstreerd,hoofdzakelijk v1a hermeneutischeparafrase,isbelangri
jkwantdaardoorargumenteertS.datnietdeschrijfwi
j-

zeopzettelijk-filosofischismaarwelde!eaardheid van deantropomorfefiguren.Nlet

Beckettisdan depessimistischetijdgenoot
maarzijnideehistorischeeigenschappentre-

NOORDSTARFONDS

themamaardebedoelingblijft,bijallere-

Steuntvooe urend
hetVlaamse KuRuurleven

den op alsdramatischecomponenten.Inauthenticiteit van en binnen de existentie
wordt gddentificeerd als het nietaflatende
ductie van het vormgeheel zoals in toene-

mendemateevident,eendramateschrijven

MA .V.

ennieteenideedramatisch teillustreren.Zo
behoudthet lezers-resp.toeschouwerscontactmethetdramatische gebeuren een we-

zenli
jke processtructuur; de ontmoeting
bli
jftaanleidingtoten bestemmingvan het
artistiek produceren.
C.Tindemans
Toshio Kawatake,DasBarockeim Kabuki-

DasFabukihafteim Barocktheater,Verlag

derösterreichischen AkademiederWissenschaften, W ien, 1981, 127 pp., foto's,

05382.
Door de ongestructureerde stofselectie die
vanavontuurenverhaaldrangtotdiscipline-

lozemaatschappelijkheidenmarginaaloutsiderdom reiktenerzijdsendoordeonsyste-

U kunt
hleraan meehelpen
ddor u
te Iaten verzekeren

bIjde
Vlaam se

verzekerlngemaatschapplj

matischecompositietechniek dievaste schemataenconstantevormen schuwtishetKa-

boeki-dramaen despeelpraktijk ervan een

uitdrukkingvaneensociaalgedragenwi1en
van een kunstdie voortdurend weg wilvan
hetvertrouwde.Dezestelling van deJapan-

setheaterhistoricusvormtdeaanleidin!om

hetexclusief-lapansekarakterteverrulmen
toteen grondtrek diebinnen hetdrama en
hettheaterdoorhem als'barok'wordtom-

schrevenendiehi
j,metgrondigekennisvan

D e N oordstar
en B oerhaave

hetpost-renaissancedrama in West-Europa,
hard probeerttemaken.Ondertussen levert

zijn bewijsvoering,ondersteund door uitvoerige samenvattingen van een historische

lijstvan gereputeerdeKaboeki-teksten,een

uitnemende introductie in de opvatting,de
ontwikkeling,dehistorischeverschuivingen,
despeelconventieendepublieksreceptieop.
C.Tindemans

Groot Brl/annlëlaan 121,
9* 0 Gent

Tel.(091)2575 15
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JacquelineJomaron,LaM 9een scènecon-

structuur)ronden,naast een bibliografie,

enuitzonderlijkengaafdocumentengeheel
temqoraineII.1914-1940,LaRenaissance e
afdatvoorstudenten theatermaneen schat
du llvre,Bruxelles,1981,124 pp.
In watnietmeerdan een synthesewenstte
zijn,legtS.deopkomst,defunctie,deartistiekeinslag en deevolutievan hetregievak
in hetEuropesetheatertussen beidewereldoorlogen samen, historisch terecht gecon-

centreerd op Duitsland,de Sovjetunie en
Frankrijk,metexcusesvoorhetweglaten

van de Angelsaksische tendensen. Verrassingen vernieuwing biedtdetekstnietmaar

hijlegtkeurigsamenwaaruitdeverdiensten

hebben bestaan,af en toe zelfs descriptief
meerterbeschikkingstellend dan zo'n vlugge tekstverwachten laat.Verrassend door
de afwezigheid van enig Franschauvinisme
legtS.ernadruk op datdeFranseregisseur

aan gegevensen inzichtbiedt.
C.Tindemans

Ilieter Kranz,Positionen. Gespröche mit
Regtseuren #G europöischen Theaters,
Henschelverlag,Berlin, 1981, 2* pp-,43
Abb.,pb.,DDR M 9.
Christoph Funke, Schillers 'Wallenstein'
,
Regie F. Solter, Deutsches Theater. Beschreibung, Text und Kommentar, Henschelverlag,Berlin,1982,287pp.,66 foto's,
pb-,DDR M 9.

D.Kranz (theatercriticus van de DDRradio)tastG.Strehler,R.Planchon,K.

(naastCopeaudeviervan hetCartel,Jou- Koun,D.Fo,R.Longbacka en P.Stein af
vet,Dullin,Baty en Pitoëff,aangevuld met
gezonde commentaar op Artaud) tekstgericht, auteur-serviel is geweest, bepaald
nietaansluitend metwatin de tweeandere
centragebeurde.Hetsloopwerk van aldeze
theaterkunstenaars wordt wellicht toch te

naarhun idioom inhettheaterwerk,hun relatie met B. Brecht en hun sociaal-maat-

sche resultaten watminder uit de verf komen.Bovendien wordtregietesterk alseen
technisch handwerk benaderd zodatdemen-

van deze heren; ondertussen is voor een
DDR-publiek afen toe ook een watongewonetoon tevernemen dieop een opening

schappelijkeresecties.Datgeeftafen toe
vrijtaaiweerwerkmaarsomsook polemischeen sterk zelfexpressieve momenten.De

informatievewaardeisvrijhoogmaardekt
eenzi
jdig beklemtoond zodat hun histori- niet zondermeer het hele oeuvre en imago
in hetvaak zo serieuz bolwerk wijst.C.
tale,concegtuelefunderinggeen behande- Fun
kestelteen dossiersamen van een tweeling meekrilgt.
C.Tindemans

avonden-opvoering (sept. 1979)te Berli
jn.

DeSchillertekst(deoorsgronkelijke en de

dramatischbewerktescenlschespreektekst)
James Knowlson (ed.), Samuel Beckett.
Krapp'sf,
Jx/Tape.# Theatre Workbook,
BrutusBooksLtd,London,1980,176 pp.,
hc f 8,75/pb f 5,25.

Ofschoon dezetekstook via filologischean-

neemthetgrotere deelvan deze publikatie
inbeslag;deproduktietekstenvanregisseur
en dramaturg vallen daarentegen alte beperkt uit,zodat de standpunten te weinig

duidelijk worden.

C.Tindemans

notatieenopsommingvan demutatiestij-

densdeopeenvolgendeproduktiesdegenesisen de transformatievan de dramatischtalige basis nagaat,ligt in tegenstelling tot
velevergelijkbare publlkaties van dit slag,
alle nadruk op de opvoering.In interviews
metacteursen regisseursoverhun voorstellingenvan ditstuk,in recensiesoverdiezelfde produkties (Londen 1958, 1975;New

Brecht 81. Brecht in soziali
stischen
Löndern. Dokumentation, Henschelverlag,
Berlin,1981,376 pp.,80 Abb-,pb-,DDR
M 12,50.

Hetjaarlijksefebruari-colloquium overBB
teOost-Berlijnwerdin1981besteedaanhet

York1960;Pari
js1960,1970,1975;Berlijn toch iets te plichtmatig afkloppen van de
1969,1977)ontstaateen dossierdatconsis- posi
tievanendeomganjmethetwerkvan
tentis bijalle beperktheid.Analysesvan deze auteurin de sociallstische maatschapBecketts eigen regiewerk op deze tekst en pijen. DDR, Cuba, Roemenië, Viëtnam.
enkeleessays(B.Dukoreoverhettragiko- Tsjechoslowakije, Hongarije, de Sovjetumische karakter,A.Oberg overdeProust- nie,BulgarijeenPolenkomenmetnationaerfenisen R.Lamontover de anti-proust-

leberichten en discuteren overbepaaldethe-
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ma's:deproduktiviteit,demethode,deveranderbaarheid,de receptie,de toneelspeelkunst,de epische structuur,de distributie.
Aansluitend hebben zeenkele modelopvoe-

deren(samen17auteurs).Dedidactischeintentie,gerichtop kandidaatsonderwijs,legt

C.Medina;DieKleinbûrgerhochzeit, regie

receptiegeschiedenis en analysemethoden.

meer nadruk op structuuren aanschouwe-

lijkheid,genre-poëtica,personage,handeringen(DieAusnahmeund dieRegel,regie ling,dialoog, stof, periodebeeld,tendens,
P.Scherhaufer)vancommentaarvoorzien. Beideverzamelingen voorbeeldig.

Een opvoeringstabelvan Brechtswerk in al
C.Tindemans
dezelanden geeftenig inzichtindefrequentieen deintensiteitwaarmee Brechtdemonstratiefin dienstvan hun goedezaak wordt JohannesGoldhahn,Vergnûgungen unseres
gesteld.
Zeitalters. Bertolt Brecht ûber Wirkungen
C.Tindemans kéal//ergcAerLiteratur,243 pp.
Inge Hëussler,Denken mitHerrn Keuner.
Zur deiktischen Prosa in den KeunergeWalter Hinck (Hrsg.), Geschichte aIs schichten und Flûchtlingsgespröchen, 303
Schauspiel.DeutscheGeschichtsdramen.In- pp.
terpretationen,Suhrkamp,Frankfurt,1981, M onika Hëhnel,Parteiund Volk im Ver421pp.,DM .18.
J/#a#a9 Brechts,246 pp.
Harro Mûller-Michaels (Hrsg.),Deutsche Brecht-zentrum derDDR,Berlin,1981,elk
Dramen, 2 Bde. Athenëum, Königs- DDR M 24,0 .
berg/Ts.,1981,239 + 236 pp.,DM .48.
In een nieuwe reeks 'Brecht-studien'staan
W atiseen historisch drama? Spel,estheti- deeerstepublikatiesduideli
jkin een strenscheervaring,degeneratievandewerkelijk- ge,doctrinaire contextdie het oeuvre van
heid? W .Hinck determineertdepotentiële Brechtonderzoekt naar de affirmatieplaatlijnenvaninterpretatieenkomttotuiteenlo- sen en -waarden.Zo speurtGoldhahn het
pendeconstanten,meteindeloze varianten. werk afnaardeuitspraken en vragen m .b-t.
Staatgeschiedenisalsexemplum,a1smodel hetmaatschappelijk-artistiekeeffectwaarin
voorop ofheersen de autonomieen de on- amusement,produktiviteit,naïeveteiten geherhaalbaarheid van de historische gebeur- noteenvreemdever
bindin!aangaan.Goldtenis? Ishetde uitbeelding van hetgebeur- hahnblijftnietzonderkritlekenisookwat

deofvanhetwaarschijnlijkeofvanhetmo- radeloosalshijwilovergaan naarcriteria
gelijke?Interesseertgeschiedenisofhethis- voorde toepasbaarheid vandaag in een antorische gedrag van m ensen? Gaathetom
deremaatschappelijkerealiteit,algaathij
volledigheid ofom selectieen concentratie?
Is het filteren,condenseren,kern blootleggen,substantie onthullen,aldan nietmet
respect? Ishet de actuele ervaring van de
auteur die in een daterend gebeuren ingebrachtwordt? Ishetnooitherhaling maar

nietzover ook teformuleren watdan deze

toegasbaarheid vooral(verlhindert.Hëusslerlsheelerg verdienstelijk omdatzehet
ingewikkeldeen omvangri
jkegenesisproces

van deKeuner-figuurreconstrueerten overtuigend aantoontdataldeze aanzetten hun
altijdantwoord?Isheteen waarschuwing, dialectische bekroning ontvangen in de
hetleerbareuithetvoorbije?Eenreeksme- Flûchtlingsgespröche en M eti/Buch der
dewerkers gaat dan,voorafalle coherentie Wendungen. Tegelijk verwijst de denkerverhinderend,degroteDuitseauteurs(van figuurook paradigmatisch naar de 'actieve
GryphiustotH.Mûller,samen21auteurs) toeschouwer' die Brecht zich zo dringend
af ln analyses van individuele drama's, in wenste als realisator van het 'interventieeenrijkeengrilligecurvewaarinhethistori- denken'datde gang van de wereld veranschedrama gezien wordtalsparabel,affir- dert.HëhnelachterhaaltBrechtskritiek op

matie,crisisbewustzijn,dimensietussenwe- hetburgerlijke kunstbedrijf,reconstrueert
ten en kunnen,mythisering, zelfondervra- zijneconomischevraagstellingen opmarxisging, patriottisch wensbeeld, spiegelbeeld,
actualisering, bemiddeling, dilemma, rol-

tischegrondslag,formuleertgevatdedidactische principes van de kunstproduktie

concept,kostuumdecor,botsing,betweterij waarin partijdigheid,altijd aleen geladen
en mutatie.Dezelfdeauteurs,somsmetde- term, in nieuwe verpakking aangeboden
zelfde stukken, kom en voor bij M iiller- wordt,maaroverdri
jftbeslistalsBrechts
Michaels,uitgebreidmeteen stukofwatan-

laatste fase onderde hoofding van hetsoci-
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alistisch realisme onschadelijk wordt ge- nengespröch derDramen :9 19* ,C.W inmaakt.Alle studieshalen niveau en beteke-

nis,zi
jhetsomstoch vertroebeld dooreen

structurele houdinj die enkel binnen de
DDR-contextbegrilpelijk en leesbaaris.

C.Tindemans

ter, Heidelberg, 1981, 235 pp., br. DM
G /geb.DM .82.

S.'sstellingluidtdatdeprecieze.
wijzewaarop dramadialoog geconstrueerd wordteen

instrumentvormtom detijdsanalyseaante
Jûrgen Hofmann,KritischesHandbuch des
westdeutschen Theaters,Verlag KlausGuhl,
Berlin 1981,356 pp.,DM .48.

Claudla Siede-Hiller,Zwischen Kunstfreiheit und Kontrolle, P. Lang, Frankfurt/Bern,1981,311 pp.,sFr.55.

geven.Typologieengoëticazullendanook,
zo haarstelling,detildskritischeopstellingsvorm van de auteur vertegenwoordigen en
verraden. Communicativiteit staat als onderzoeksthemavoorop en de uitwerking ervan geeftinzichtin relaties en waarden en
zo indefiguraleconstellatieen interactieals
representatieve maar ook manipulatieve

HofmannsHabilitations-Arbeit(FU Berlin doorsneevan eentijdperk.Deintentionali1977)wileenkritisch-informatievedoorlich- teitvandeauteurkomttevoorschijn;thans
tinj van de beleidstructuurvan hetWest- kan demoeilijkevraag naarhetpotentiële
dultsespreektheaterzijnvanuiteenideolo- impactop hetpubliek gesteld.Eenmaalals
gischbepaald preconcept.Deti
jdsconjunc- Voornemen VerantWoord VoertS.mechanisturele vooringenomenheid,die logisch tot

tisch declassificeringvandedialoogvormen

watonjeprononceerd theatersociolojische uitwaaruitboeiende typen ontstaan die in
methodlsering verleidt,vatdeprofesslonele
institutionalisering van het theater op als

hun veelheid wellicht de globale interpreteerbaarheid hinderen,waardoordesynthe-

een 'laatburgerlijke' cultuurhelemonie setekortschiet.Mijngrootstebezwaar,dat
waarin de klassenstrijderije termlnologie de hiergebruikte methode en behoefte niet

we1een(nogsteeds)boze(metmeerzo)jon- wensttebanaliseren,isdevolstrekte afwege man verraadtmaarwaardoor een pole- zigheidvanconversatieanalytische(linguïstimisch accentwordtaangeheven datnietal- schezowela1ssociaalpsychologische)instru-

tijdsptematischhardkanwordengemaakt. menten om de communicativiteit van de
Vanult deze premisse, eenmaal aanvaard-

dramadialoog ook materieelen structureel

baargeacht,wordteen beschrijvingsstrate- te identificeren.
gievandepraktijkgebrachtdieindewenteltrapvorm van systeem,bedrijf,spelen
voorstelling

C.Tindemans

indrukwekkend consistent

wordtvolgehouden.Deontwikkelinjsprog- Philip Edwards,Gerald E.Bentley,Kathnose(economie,politiek,conceptuallsering)
eenM cLuskie,LoisPotter(eds.),TheReblijftgessimistischenbevat,overdeDuitse l
e9 HistoryofDramainEnglish.Vol.IV.
syeciflciteitheen,eenaantalbehartenswaar- v
1613-166% Methuen, London, 1981, 337
dlgeinzichten en formuleringen.Mw Siede

isalevenzeerparti
jganjstervan de'Mitbe- pp-,Q 23.
stimmunl'enhaartheslshoudteenaccurate Nu ditgrootse ontwerp zijn einde nadert
beschrijvlng en analyse in van de wi
jze

waarophettheaterteWiesbadendezetijds- (enkelhetledeelvan de8isnogachter),
en structuurimmanente precepten heeftver- kanikenkeldedegelijkheidenoorspronkewerkt.Zoalste voorspellen gaathethoofd- lijkheidvanookdit4edeelherhalen.Ineen
zakelijkom destrijdtussendepolitiserende eerste tijd worden deverhoudingen tussen
administratie(stedelijk en landelijk)en de theaterenmaatschapyij,naanoopvande
artistieke dwergjes met wensidee en Elizabethaanseexplosletotdeverbodsbepapraktijkonervarenheid.Overhetobjectvan ling op hettheater,zorgvuldig,nauwkeurig
analyse heen imponeert deze studie door en uitvoerig benaderd :hofdrama,koninkhaarmethodische rechtlijnigheid en bron- lijke bezoeken, managerfunctie, auteurs,
economie, publiek, repertolre, provincie-

nenveelvoud.

C.Tindemans

Anna Katharina Kuhn, Der Dialog bei
Frank Wedekind.Untersuchungenzum Sze-

activiteit,wetgevinltsociologischemutan-

ten.In een tweedetild worden meerprecies
debestaans-en defunctievorm vanschouwburg,gezelschap en acteurs belicht.In een
derdeadem volgen dedrama-auteursen hun

Boekbespreking
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oeuvre,telkens in korte essays die de be-

schikbarevakliteratuuroqgelukkijewijze
comprimeren.Zoalsjebrulkelijkzi
lnde32
illustratiesbehalveultzonderlijk (ookin de
reyroduktie)vooraltocharjumentatiefter-

inderdaad een overganjsfiguurisgeweest,
betwistS.nietmaarh1Jbewi
jstwel,alte
mechanisch toch,datVanbrugh bewusten

methodisch zelfdeze overganj op gang
heeftjebrachtenopzijn beurtlndezever-

willdetijdstabeleneenbaslsbibliografiede anderlng werd nagevolgd. Die overgangspublikatieook alsverderleidendestudiegids
karakteriseren.
C.Tindemans

kenmerken hebben een sterk sociale kleur,

metnamedetoenemendeafwijzing van de
libertijnsestadsmoraalten gunstevan een

buitensteedsemoraliteit,daardooreen indi-

catiedathetburgerlijkedrama van de 18e

HartmutScheible(Hrsj.),ArthurSchnitzler eeuw in aantochtis.
in neuerSicht, W .Flnk,M ûnchen,1981,
368 pp-,DM .38.

C.Tindemans

Bijallelofdiededramahistoricihem toebe- Alfred M ûhr,M ephisto ohne M aske. Gusdelenen bijdegrotendeelsintactbewaarde taf Gréa#ger. Legende und Wahrheit,
speelbaarheid ook in hetmodernerepertoire,isA.Schnitzlertoch veeleereen auteur
geworden diein lippendienstgeprezenengeduld wordten tochhietechtaangeprezen en
begunstigd.In deze verzamelbundelwordt

Langen-Mûller, Mûnchen, 1981, 352 pp.,
DM .38.
S.,administratorvan deschouwburgteBer-

lijn ti
jdens de nazi-periode waarin G.
hijineen aantalkenmerkenverhakkeld die Grûndgenserintendantwas,schrijfthette
ineenwelmethodischemaarnietergsierli
j- verwachten boek overzijn vriend.In de
ke eindcapriool samengevoegd worden tot tijdsconjunctuur van de discussie over de
deconstantenvanzijndramatischepersoon- eindelijkbeschikbaretekstvanKlausManns
lijkheid en literairhistorische zelfstandig- Mephtbto-çomznwaarvan Grûndgensdegeheid.Inzijnopstellingt.o.degeschiedenis, camouieerde hoofdfiguur is! verrast deze
deOostenri
jkseadel,hetdriftenlevenende rehabilitatiepoging niet.Dehlstorische corconversatiekunst wordt een ideeënmozaïek rectheid,nadrukkelijk aandetailsopgehanzichtbaardathem beslistookvormelijkon- gen en nietaan grondhoudingen of analyderscheidbaarmaaktmaar dattegeli
jk als ses,valtniette beoordelen.De teksttoont
ti
jdsanalyse een eigen betekenisen functie eerbied en verering,opportune eerredding,
heeftverworven.De consequentiesdaarvan beschermingvanwieenkeldekunst(eneen
worden in Schnitzlerseigen teksten detaille- kl
ein beetje zichzelftoch ook)trachtte te
rendnagegaanwaarbijdeverhoudingtotde doen overleven.H etisbeslistgeenartistieke
eigentijdsefilosofie(b.v.E.Mach),dealtijd biografie;voordetheatergeschiedenisblijft
wat mysterieuze gelijktijdigheid met S. hetzonderwaarde.
C.Tindemans
Freudterechtgroteaandachtkrijgen.A1dezedetailleringendragenertoebijdesamenhang tussen psychische structuur en socio-

culturele klimaatswi
jziging te verduidelijken.

C.Tindemans

Gerald M .Berkowitz,Sir John Vanbrugh

Holger Sandig,Deutsche Dramaturgie des
Grotesken um die Jahrhundertwende, W .
Fink,Mûnchen,1980,280 pp.,DM .48.

Halfslachtig wankelend tussen semantische
synthesevan de uiteenlopende betekenissen
van hetbegrip 'grotesk'en de poging tot

andtheEndofRestorationComedy,Rodobewi
jsvoeringdatdeeeuwwisselingeen eipi,Amsterdam,1981,222pp.,f50.
SirJohnVanbrugh(1664-1726),dramatisch

nietoverlewaardeerd,repertorieeltotrecent
in hetBrltsetheateraanwezig,valtvoorde

gen idee van hetgroteske heeftgehanteerd
engedemonstreerd,heeftdezestudiewelhet
voordeel,daarin verschillend van alle beschikbare literatuur, ook de opvoerings-

historiciwattussendeplooien.Hijbehoort praktijk op te nemen.Viaeen procesvan
nietmeertotdeeerstegolfvandeRestaura-

tieenhijwordtdan watwegjemoffeld a1s
eenonzelfstandigeovergangsflguur.Dathij

schrappen,overnemen en toevoegen bereikt
S.een werkformule m.b.t. het 'ësthetisch
Groteske'waarin,op basisvan hetbegrip
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anticipatienaastervaringen hallucinatie,e1-

sche identiteit,Th.McFarland de versplintering van het gezinsimago,L.Danson de
wordtdie hetpubliek de perspectieven van existentiële diepte.Th.Roche de discussie
hetbewustzijn van eigen en vreemde on- van hettragischeen de tragedieen D.Seltmachtbijmiddelvanlachprikkelsbijbrengt, zer de interpretatie-diversiteit op de scene

ke werkeli
jkheidstoestand gdntegreerd

metdemogelijkheid totvelemengvormen. zelf.Ikkan menauwelijkseen geldigerin-

Eenbontevermmelingvanderqelijkemeng- troductie voorstellen in de complexe vervormen gaatS.dan opdiepen ulthetoeuvre

beelding,structuur,traditie en zin van dit,

vanvoorlopers(Lenz,Grabbe,Bûchner)om ook na aldeze verhelderingen,nog steeds
een eigensoortige,in frèkuentieerg opval- 'moeilijke'drama.

lende,in consequentie verreikende variant
C.Tindemans
blootte leggen in hetoeuvrevan A.Jarry,
A.Schnitzler,G.Hauptmann,0.KokoschkaenC.Sternheim .Eenvoorzichtigconclu- ArthurKi
rsch,ShakespeareandtheExpesie kan luiden dat hier, voor het eerst zo rienceofLove,CambrldgeUP,Cambridge,
continu en in analyse zo consequent, wil 1981,194 pp.,Q 16.
aangetoond worden datdegroteskeeen inhoudscategoriemetstructureleen expressie- Metdehulpvanchristeli
jkeen freudiaanse
ve kenmerken vertegenwoordigt, meer en verklaringsschema'sbenadertS.hetbegrip
andersdanzureslapstickofabsurdekarika- 'liefde'in Shakespearesoeuvre in een zorgtuur.

C.Tindemans

vuldiqepoging om extra-literairekennisen

esthetlsche ervaring vast te koppelen; het
gevaarvoorover-interpretatievanisoleerba-

re passages dreigt voortdurend terwijlde
Lawrence Danson (ed.), Oa King Lear, globale betekenisstructuurvan de verschilPrinceton UP, Princeton, 1981, l85 pp-,

$19,50.

lende drama's slechts occasioneel door de
nieuweZngeving bdnvloed raakt.Hetana-

8 lezingen concentreren zich op hetzelfde

Othello,M uch Ado AboutNothing,M eaoz-

drama,vermijden de herhaling nietaltijd

reforMeasure,#ll'
sWellThatFa#JWell
en Cymbeline) metzijn christelijk-freudiaansayparaatisteopvallendom nietbedenkelllkteworden,waarbijbovendienbe-

logiedenken van thematische betekenis(in
maarbieden toch telkenseen anderebenadering zodateen spectrale analyse ontstaat
diedebetekenisvan ditberoemdestuk stut.

Waarzeheterovereenszi
jndatditeenin- grippen a1sregressie gereduceerd raken tot
drukwekkend drama is,leggen ze de rede- zoietsalskinderlijkespeelsheid en argeloze
nen daarvan telkens elders en anders.A.
Kernan ontleedthoedegeschiedenis-ideede
achtergrond vormt,M .Goldman tekentde
relatie tussen handelen en voelen, G.E.
Bentley de binding metShakespeares eigen
acteergezelschap, Th.W eiss de poëtologi-

onschuld.H etgrootstenadeelism .i.datinhoudsinterpretatiedomineertzodatde dramatische vormgeving helemaal overbodig
werktwatbeslistnietShakespearesbedoe-

linggeweestkanzijn.

C.Tindemans
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Demenselijkesamenlevingwordtpashumaanwanneernietlangerloutermachtswillekeurde
verhoudingen tussenpersonen bepaalt.Indiehumaniseringvandemaatschappijspeelthet
rechteenwezenlijkeenonvervangbarero1:doordieverhoudingenteordenen,doorbinnen
dieverhoudingen de wederkerigheid en de rechtvaardigheid tewaarborgen,doorde sociale
trouw tussen personen te bevestigen en door ruimte te scheppen voor ieders individuele

vrijheid.

JACQUES DE VISSCHER,Mijn racisme

981

Uitgaandevanstriktpersoonli
jkeervaringenti
jdensennadeTweedeWereldoorlogpeiltde
auteurnaardemechanismenvanzijneigenlatentracisme.Datblijktnauw samentehangen
meteenbeslotenensuperieur-cultureelentalig-conformismebinnendeeigenwij-groep,
waardoordeanderen (Duitsers,Joden,gastarbeiders)verregaand gedesindividualiseerd en
gedeprecieerdworden.Wieditlatcnteracismeeerli
jkonderkent,kanmisschienverhinderen
dathetooitin manifestracisme omslaat.

ERIK FAUCOM PRET,Israëlin crisis

989

DewredeLibanon-oorlogmoestvolgensdeofficiëleIsraëlischeversiehoofdzakeli
jkzoniet
uitsluitenduitveiligheidsoverwegingengevoerdworden.Indezebi
jdrage-opgezetenuitgewerktvöördeIsraëlischeinvalinLibanon -wi
jstdeauteurop dereligieuze,politiekeen
economischedrijfverendiewellichtmeerdanalleanderededoorslag hebbengegevenvoor
deze defensieveagressie.

TOON VANDEVELDE,EénjaarM itterrand II.Een nieuwe socialistische maatschappi
jvisie
1003
Incrisistijd duiktallichtdeneigingopom alleheilteverwachten vanextremevertrouwde
oplossingen a1sdeterugkeernaareenzuiveremarkteconomieofdeinstallatievaneen zuivere
staatseconomie.Een aantalFranseeconomen probeerteen middenweg uitte werken tussen
diealsonvruchtbaarervarentegenstellingen,tenbatevan hetMitterrand-bewind datdepech

hadaan demachttekomentijdenseenaanslependeeconomischecrisis.

OLAF FISSCHER,G n kerk m etoverleg

1012

Nu deroep àaarmeerinspraak en medeverantwoordelijkheid binnen de kerkorganisatie
alsmaarluiderwordt,doetmen ergoed aan ook rekening tehouden metdenietonverdeeld
gunstige ervaringen die men b.v.in arbeidsorganisaties metzgn.overlegstructuren heeft
opgedaan.Nietom denoodaanmeerenbeteroverlegbinnen dekerk teignoreren,maarom
een uitwegtevinden uitdevaak geconstateerdeimpassetussen een 'hiërarchie'diedantoch
maardebestaande toestand handhaaften de 'anarchie'van deelgroepen die zich tenslotte
afwenden van de zorg voorhetgeheel.

CARLOS TINDEM ANS,Tv-dram a

1021

Uithetdagelijksebezigheidspatroon valtdetelevisienietmeerwegtedenken.Eenvan de
sterkstaanwezigeprogramma-onderdelen vormthettelevisiedrama in velevarianten.Tegen

denogsteedsgebruikelijkeafwijzingvandepotentiëlewaardevantelevisiearbeidwordthier
destelling geponeerddatdetekstwetenschappen (literatuur,theater,media)zich dringend
metdeze tekstprodukten bezig dienen te houden,omdatdetelevisierealitei:voorvelen nu
eenmaaldéinitiatiein literatuuren cultuuris.

PAUL VAN SUETENDAEL,Pqulde W ispelaere.Leven en letteren

1030

Hetgenoegzaam erkendeautobiografischekaraktervan P.deW ispelaeresromans(onlangs
bekroond metde DriejaarlijkseStaatsprijsvoorProza 1980-1982)gaatgepaard metnog
wezenlijkanderedimensiesals:hetverzettegendezogenaamde-finalistischgdnterpreteerde
vooruitgang in de geschiedenisen de verbeten verdediging van de utopie tegen de zogenaamde realiteit.
-
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H et ethisch gehalte van het recht
Fernand Van Neste

M enselijkwordtdewereld waardemensbeginttespreken,dingenbruikbaarmaakt,kunstschept,gaatdenken,vragen stellen en zich verwonde-

ren.Diebedrijvigheiddoetduizendenverhoudingen tussendemensen onderling ontstaan.Echtmenselijk wordtdewereld paswanneerdezerelatiestevenstotrechtsverhoudingen uitgroeien.Naasttaal,kunst,economi-

scheactiviteitishetrechtnoodzakelijkvoordewordingvaneen menselijke weqeld.

Eeneersterechtsfilosofischevraagisdan:vanafwelk ogenblik wordteen
verhouding van mensen onderelkaaralseen rechtsverhouding beleefd en
isze alszodanig herkenbaar?

Zolang de belangrijkste relaties,de familie-en arbeidsverhoudingen,de
verhouding tussen overheid en onderdanen beheerstworden doorm acht,
overm achtvan de een op de ander,willekeurig optreden en geweld,iser
geen sprakevan recht.Rechtontstaatop hetogenblik datin dezeverhoudingen deenepersoon deandere nietlangeropvatalseen m iddelom voor
zichzelfietstebereiken,m aaralseen doelop zich,en erkentdatde andere,zoalsiedereen,eraanspraak op m aaktzichzelfteworden,en niet'van

deandere'tezijn.Hetrechtbegintdusmetwatde rechtsfilosofiesedert
HegeldeAnerkennung noemt,en watdoorKantin zijncategorischeimperatief als volgt wordtverwoord : 'H andle so,dass du die M enschheit

sowohlin deiner Person,alsin derPerson einesjeden andern jederzeit
zugleich alsZweck,niemalsblossalsM ittelbrauchst'l.W orden de onderlinge verhoudingen - seksuele,affectieve,economische en politieke -a1s
rechtsverhoudingen in die betekenisopgevaten beleefd,dan wordtde sa-

menleving meergehumaniseerd en stijgthetmoraliteitsgehaltevan desamenleving.M eerhumaan ismeermoreel.H etrechtsgehaltevan dem ense-

lijkeverhoudingenbepaaltdus,naastanderehumaniserendefactoren,het
ethisch gehalte ervan.

1E.Kant,GrundlequngzurMetaphysik derSitten,1785,Akademie-Ausgabe

IV,p.429.Een vergelllkendestudievan Kanten Hegelin ditverband vindtmen

bijS.Goyard-Fabre,KantetIeproblèmedu droit,Paris,1975,p.67e.v.
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Een fwee#e rechtsfilosofische vraag isdan:watisde specifiek ethische
bijdrageofhetethisch gehaltevan hetrecht?
Hetrechtisnatuurlijk nietdeenighumaniserendefactor.Latenwedaarom onzevraagalsvolgtpreciseren :alswehethumaniseringsprocesvan de
samenleving voorstellen a1seen ethische curvedie de mensheid doorloopt,

waar ligtdan despecliekjuridischezone op deze curve?2Theoretisch
vangtdeethischecurveaan in hetethischenulpunt:menselijkheid in de
samenlevingisnogzo goedalsonbestaand,geweldkenmerktdemenselijkeverhoudingen3.M oeizaam richtde menszich op en,in de loop van de

geschiedenis,worden doorgroteethische persoonlijkheden zelfshoogtepunten bereikt.Kenmerkend voordiehoogtepunten zijn geweldloosheid,
onbaatzuchtigheid,vergevensgezindheid,genegenheid,liefde.Desamenle-

vingwordteven opgetild en bereikteen hogerethisch peil.Datblijftaantrekken en inspireren maarlijktmoeilijk constantte handhaven.W aar
danopdezeethischecurveligtderechtszone?Ongetwijfeld dichterbijhet
ethischenulpuntdan bijdiehoogtepunten.M aartoch speelthetrechteen
onvervangbare rolin de ethische opgang van de samenleving.
Specifieke kenmerken van derechtszone op deethischecurve,m .a.w.spe-

cifiekeethischeaspecten van hetrechtlijken onstezijn:1)hetordenen
vandeverhoudingen;2)hetinvoeren vandewederkerigheid indeverbintenissen diemen onderling aangaat;3)heteisen van hetnaleven van het
Iegeven woord;4)hetscheppenvan vrljheid.Datzijn vierethischecomponenten van hetrecht,die we hierbespreken als vier rechtsethische be-

ginselen:1)hetordenend beginsel;2)hetbeginselvan dewederkerigheid
en van de vergelding (dattraditioneelook hetrechtvaardigheidsbeginsel
kan worden genoemd);3)hetbeginselvan desocialetrouw ;4)hetvrijheidscheppend beginsel.

Ordenen

Demenselijke redeordentdefysische,psychischeen sociale fenomenen.
Datgebeurto.m .doorhetrecht4.Orde komttotstand,chaosen wanorde
2 KarlLarenz,de auteur van hetgrote rechtstheoretisch werk M ethodenlehre

derRechtswissenschaft,behandeltongeveerdezelfdevraaginzi
jnRichtigesRecht,

GrundzûgeeinerRechtsethik,Beck,M ûnchen,1979.
3 SedertHobbesisditeen klassiek themavan de rechts-en de staatsfilosofie.
Ook R.Girard opteertvoordeze hypothesealsverklaring van dewordingvan de
samenleving.Cfr.L.Van Bladel,Gewe/#, religie en christendom vol
gens René
Girard,in Streven,oktober 1980,pp.10-25.

4 Overhetrechten'1ebesoindel'ordre'vandemenselijkegeest,ziedestudie

van S.Goyard-Fabre,Essaide critiquephénoménologique du droit,Paris,1972,
pp.263-277 en 283-297.
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worden geleidelijk overwonnen wanneerverhoudingen metgemeenschappelijke kenmerken bijeen worden gebrachten men zo komttothetbeschrijven en vastleggen van derechten,deplichten,deverantwoordelijkheden dieeigen zijn aan verhoudingen zoalstussen gehuwden,familieleden,tussen overheid en onderdanen,tussen werkgeveren werknem er,verkoper en koper,verhuurder en huurder, tussen eigenaars van naburige

erven,enz.Uiteindelijk komtzo zelfs een internationale rechtsor#e tot
stand.Voortaan weetmen precieswaarop m en aanspraak kan m aken,wat
m en zelfmoetpresteren,watmen van deandermagverwachten.Ordenen

iseen eerste,onontbeerlijkestap naarhumanisering.Zonderordening is
m en uitgeleverd aan blind'
ewillekeur,men heeftgeen enkelhouvast,iedere relatie die men aangaatis een avontuur;de enige zekerheid is datde

sterksteofdeslimstehetaltijd zalhalen.
Kan men dank zijdeordening reedsvan echterechtsverhoudingen spreken? Niet noodzakelijk.Ordenen is een minimumvoorwaarde om een
doorbraakvanhetrechtmogelijktemaken.M enisreedsoverhetethische
nulpuntheen.maareen echte rechtsordening wordthetpaswanneerin de
aangegane verhoudingen de drem pelvan de Anerkennung overschreden
wordt.M .a.w.ordenen isreeds humaniserend,maar er kan nog veelonrechtaan deorde kleven.Orde stichtveiligheid en vrede,maarmen moet

somstotdetandengewapendblijvenom deordetehandhaven.Zo schept
orde slechts een schijn van vrede,geweld blijft onderhuids aanwezig.
Kortom ,rechtbegintmetordening,m aarverondersteltwelmeerdan dat.
M en mag gerust stellen dat het ordenen aan de onderkant ligt van de
rechtszone op de ethische curve.

W ederkerigheid,vergelding,rechtvaardigheid

Bijhetordenen kan hetbestgebeuren datmenmenselijk gezien nog vrij
groftewerk gaat:ordenen biedtgeen waarborgtegen uitbuiting,misbruik

van deeen doorde ander.Integendeel,somswordtjuistdoorde orde
uitbuiting en m isbruik bekrachtigd en gelegitimeerd.Herinneren we ons
watwe vooropstelden :rechtontstaatpaswanneer de een doorde ander

op geen enkele wijze alsmiddelwordtbeschouwd.Ordenen moetdoor
Anerkennung aangevuld worden.
Daarmee wordt een begin gem aakt zodra men in de verhouding tussen
mensen de prestaties,aanspraken,rechten,plichten van de een m et die

van deandergaatvergelijken en meten en probeertze gelvkwaardig te
maken.Op datogenblik doethetrechtzijn intredein de menselijk cultuur.Het recht is in de eerste plaats meten en afwegen van prestaties,
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schulden, eisen,goederen en lasten,om evenwichten te scheppen in de

menselijkeverhoudingen.Diewederkerigheid steuntonmiskenbaarop de
idee datin alle verhoudingen de enem ensevenveelwaard isalsde andere
en deze concrete waardigheid wordttotrechtsdoelverheven.

Zoekend naarwederkerigheid geeftdemensopnuchtere,verstandigewijze deA nerkennung vorm .H et is een moeizaam proces,het kan eeuwen
duren voorhettottastbareresultaten komt.Pasin 1958 b.v.wordtin ons
rechtde wederkerigheid betreffende de rechten en plichten van man en
vrouw ten volle erkend.En op internationaalvlak moeten de staten door
hetlabyrintvan m oeizaam tot stand gekomen akkoorden zich een weg
banen naarde wederkerigheid.Hetwederkerigheidsbeginselis zo typisch
voorhetrecht,dathetook in destrijdvan demenstegen hetgeweld -ui
t
hetgeweld ontstaan toch dem eestevormen van crim inaliteit-dezelfderol
speelt:hetrechtprobeertgewelddadigheid en criminaliteitte stuiten ofaf

te remmen door gedoseerd tegengeweld,door een gelijkwaardige dosis
geweld op de dadertoete passen,door een vergeldende straf.Vergelding

vertoontgelijkenis met wederkerigheid,beide veronderstellen meten en
afwegen.
In deklassieke periode van derechtsfilosofie noemtmen ditzoeken naar
wederkerigheid,ditevenwichtig verdelen van rechten en plichten,goede-

ren,lasten en verantwoordelijkheden rechtvaardig z#a.Alsbesefofinzichtén als opdracht,maakt rechtvaardigheid het hoofdbestanddeeluit
van derechtszoneop deethischecurve,en iseen waarborgvooreen voortdurendeverfijning van hetrechtsaanvoelen.Ordening zonder rechtvaardigheid betekent m eestaleen nog zeeronmenselijkesamenleving.Metde
rechtvaardigheid breekt,dank zijhet recht,hetmenseli
jke door in de

onderlinge relaties.W ederkerigheid en vergelding zijn ethisch de meest
solidebouwstenenvanhetrecht,zezijn erdeethischefundamentenvan.
Toch isop hetniveau van wederkerigheid en vergelding nog nieteen erg
verheven ethisch draagvlak bereikt.Op dezehoogte van de ethische curve

blijftmen nog ververwijderd van deethische horizon van vergevensgezindheid,onbaatzuchtigheid,sympathieen liefde.Hetrechtzaldeze ethi-

schehoogtepunten welnooitbereiken.Hetkén nietvergevensgezindzijn genadewordttrouwensverleend doordeuitvoerendemacht-,hetkén niet

onbaatzuchtig zijn.Vandaardegroteomzichtigheid,deachterdochtvan
hetrechttegenoverelkegedragingwaarin edelmoedigheid envrijgevigheid
vooropstaan.Denken we aan deargwaan waarmeehetgiften en schenkin-

genofbijvoorbeelddedonorvanorganen en weefselsbehandelt.Kortom,
wederkerigheid en vergeldingzijn duidelijkethischecomponenten van het
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recht,maarzolang hetdaarbijblijft.blijfthetethisch gehalte van het
rechtbeperkt.

Sociale trouw

Doordewederkerigheid wordendemenselijkerelatiesop definitievewijze
rechtsverhoudingen.Demensblijftechteronvermoeidverderzoekennaar
meerhumaniteit.Eenbelangrijkestap indierichtingwordtgezetwanneer
menereen rechtseisvan maaktdatmen zijn gegeven woord omtrentbepaalde verbintenissen moetnaleven.Voortaan waakthetrechteroverdat
onder degenen die aan een of andere verhouding deelhebben niet alleen

een bepaald evenwichtgehandhaafd blijft,maarook datdeintenties,de
voornemensopditdoelgerichtzouden zijn en datmenerrechtensop kan
rekenendatmenzijneensgegevenwoorddaaromtrentnietzalbreken.Dit
iszeeringrijpend.Hetrechtsanctioneerthierwatmen voornemensiste
doen inzoverre ditin onderlinge afspraken en beloften duidelijk isverwoord.Voorheteerstwordtop directewijzeeen rechtseisgesteld aan het
menselijk geweten.En datiseen sterkegarantievoorhetevenwichtende
wederkerigheid diehetrechtin deonderlingerelatieswensttevrijwaren.

Vrijheid scheppen
Door te ordenen, wederkerigheid op te leggen en te eisen dat men op
elkaarkan rekenen en elkaarsvertrouwen nietgaatbeschamen,komthet

rechtertoe de menselijke verhoudingen op een bepaald humaan peilte
brengen.M aardaarmeeheefthetrechtnog maaralleen aandachtvoorde
kwaliteitvan deverhouding zelfwaarin mensen samenleven ofsamenwer-

ken en nauwelijksvoordepersoon zel,zijn zelfwording en ontplooiing,
zijnvrijheid.Ongetwijfeldwordtdoorordeningen wederkerigheid depersoon gevrijwaardvoorallerleivormen van uitbuitingen misbruik -en dit
isdan toch een minimumvoorwaardeom vrijte worden -,maarop een
positievewijzedraagthetrechtdaarmeenognietbijtotdezelfontplooiing
van de persoon.Sommigen zijn trouwens de mening toegedaan dathet
rechtdaartoegewoon nietin staatis.Zijvinden hiervooreen bevestiging
in hetfeitdatdeleervan desubjectieverechten,dieeenjuridischevertaling van 'vrijheid'en 'zelfontplooiing'genoemd kan worden,historisch
een vrijrecentverschijnselisin onze rechtscultuurs.Vrijheid isin hun
5 Vgl.dehistorische studiesvan MichelVilley daaromtrent.
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ogen een zuiver ethische opdracht die uitstijgt boven wat wij hier de
rechtszone op de ethische curve hebben genoem d.

Anderen vinden dathetrechtwelrechtstreeksen op positievewijzekan
bijdragen totde vrijheid van de persoon.'DasRechtistetwasHeiliges
ûberhaupt,weilesdasDasein der selbsbewussten Freiheitist'6.Voor He-

ge1ishetrechtdewelbepaaldevormgeving diede menselijkevrijheid,in
ieder stadium van haar ontwikkeling,maatschappelijk verkrijgt.'Jede
StufederEntwickelung derIdee derFreiheithatihreigentûmlichesRecht,
weilsie das Dasein der Freiheitin einerihrer eigenen Bestimmungen ist'.

Indezeoptiekishetrechtvri
jheidscheppend 7.W elmoetwordentoegegeven datmen pasvrijlaat,en dan nognietin alleculturen,totditinzicht
isgekom en.De idee van de Rechten van deM ens speeltin deze bewust-

wording een belangrijke rol,maar hetisbekend datze in hetpositieve
rechtnog steeds alseen Fremdkörper ervaren wordt8.En o.i.nietalleen
omdat de rechten van de mens door politieke machthebbers als zovele
stenen des aanstootservaren kunnen worden,maarook en vooralomdat

zepleidooien zijn voormeerzelfontplooiing en vrijheid van de persoon
diedoorhetpositieverechtbeschermd,ja,mogelijkgemaaktmoetenworden,en datisnu juistniethetspecifieketerrein van hetjuridische:het
rechtisvolkomen thuisin demenselijkeverhoudingen alszodanig,maar
staat onwennig tegenover watde zelfrealisatie,de persoonswording zelf
om vat.

Toch zalhet vrijheidscheppend beginselalsrechtsethisch principe zich
doorzetten.W elzalhetrechthierbijzijneigenterrein,metnamedemenselijkeverhoudingen op zich,nietverlaten.Naasthetordenen,hetinvoeren van de wederkerigheid en het eisen van de sociale trouw, zal het,
binnen deverhoudingen,nu de sferen afbakenen waarbinnen de persoon
zelfautonoom is,zelfdetermineerten beschikt.Hetrechtbeschouwtniet

zozeerdevrijheid vandepersoonzelf,wildezevrijheid nietzelfinvullen
-

watwelbetrachtwordtdoor de totalitaire staat -maar zietde zelfont-

plooiingbinnen deverhouding van mensen onderling.Deeigen bijdrage
van hetrechtm.b.t.devrijheid bestaaterin,binnen deverschillendeverhoudingen grenzen aan tew#zen waarbinnen depersoon overeen ruimte
beschiktwaarhijzelfbepalend is.Diegrenzen kunnen natuurlijkvanver-

6 G.W .F.Hegel,Grundlinien derPhilosophiedesRechts,1821,paragraaf30.

7 Vgl.M.Storme,HetrechtaIsbevr#ding,Zwolle,1975.
8 Erh.Denninger,Cberdas Verhöltnisvon Menschenrechten zum positiven
Recht,in Juristenzeitung, 1982,pp.225-231.
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houding totverhouding andersliggen.M aarde diversiteitisook weerniet
zo groot,dater geen enkele algemene wetmatigheid in te herkennen zou

zijn.Naargelang de zone ofhetdomein waarin de persoon de vrijheid
betracht,kenthetrechteen min ofmeergelijkevrijheidsruimtetoe.Een
onderscheidkangemaaktwordentussen 1)hetdomeinvan deindividualiteit,2)hetdomein van de economische activiteit,3)hetdomein van de
gemeenschapsopbouw.In deze driesferen van menswording im mersm oet

demensvrij,d.w-z.zichzelfworden.
In de sfeervan de individualiteitmoethijalslevend wezen alle kansen
krijgen,moetdelichamelijkeintegriteitgevrijwaard worden,hetheledomein van deprivé-sfeer,van degewetens-en meningsvrijheid en van de
meningsuiting moeteen aangepastrechtsstatuutkrijgen.Welnu,kenmerkend voordesfeervan deindividuelevrijheid isdathetbeginselvan de
zeldeterminering in principe voorrang heeft op hetordeningsbeginsel.
Datbelekentdatderuimtevoorzell epalingdiedepersoonwordttoegekend,hier zeer uitgebreid wordt opgevat.Hetrecht heefthier als eerste

taakdezelfdetermineringvan eeniedertebeschermen entevrijwaren,het
mag nietbeperkend ingrijpen,tenzijdegedraging van depersoon in de
individuelesfeersociaalschadelijk wordtgeacht.Hetmoetduseen vrij
groteruimteopenhouden nietalleen voordiversiteitvan gedraging en leef-

wijze(latenwezeggen b.v.kleding,gebruik van genees-ofgenotsmiddelen)en van alwattotdeprivacy behoort,maarook vooreen pluraliteit
van m eningen,ethische houdingen en gedragspatronen.

Hetisduidelijkdathetrecht,totinhetrecenteverleden,ditvrijheidsbesef
miste.Hetgedoogdebijvoorbeeldnauwelijkseenpluraliteitvan meningen
en morelegedragingen.Elkeafwijking van degangbareopinieofgedraging ketterij,zelfmoordpoging, seksueelwangedrag,echtbreuk, ook
soms zwakzinnigheid of hysterie - werd repressief behandeld.Voor het

rechtbestond nauwelijkseen ruimtewaarbinnen depersoon zichzelfmag
zijn.Nu daarentegen zoeken westeedsmeertebepalen waardezonevan
deindividualiteitbeginten hoeverzereikt.De subjectieverechten in de
individuele sfeerworden meestalzo opgevatdatmen mag doen watm en

wiltenzijhetuitdrukkelijk verboden is.Bovendien wordtzeerstreng opgetreden tegen wiedeindividuelevrijheden bedreigt,hetleven,de lichamelijkeintegriteitvan personen aantastofschaadt.Deprivacy daarentegen isnogteweinigomschreven en tevaag om daadwerkelijk teworden
beschermd.Maardank zijderechtsverfijning zalmen ook hiertoteen
even uitgebreide rechtsbescherm ing komen.
M ensen moeten echter niet alleen a1s individualiteit tot vri
jheid komen,
ook in hun om gang m etde dingen.hetbruikbaarmaken,hetvermenselij-
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ken van deuitwendige wereld,kortom in hun econom ische activiteitm oe-

ten zijvrijworden.Op ditgebied heeftdemoderne mens,vanafde 19e
eeuw,een uiterstgevoelig rechtsbesefontwikkeld :alswe gehinderd wor-

denin hetgebruikvan degoederen,geen kansen krijgen in dearbeidsgemeenschap,geen enkele inspraak in hetproduktieproces,ervaren we dat

alsvervreemding,aliënatie,onvrijheid.In ditgroeienderechtsbesefwortelthetgeheelvan de zogenaamdesociaal-economischegrondrechten.Op-

vallendnu voordesfeervan deeconomischevrijheidis,dathierliefstniet
dezelfdeterminering op dezelfde wijze alsin desfeervan deindividuele
vrijheid devoorrang zou krijgen-in tegenstellingtotwatdeliberaletheoriedaaromtrentdenkt-maardatdeeconomischevrijheidvan depersoon,
juridisch gezien,beter gediend wordtindien hetordeningsbeginselprimeertop de zelfdeterminering.Datbetekentdathierslechts datgene m ag

en kanwatuitdrukkelijk toegelaten is.Devrijheidsmargeishierdusveel
engeren beperkterdan in de sfeervan deindividualiteit.Dereden daarvan
is in de aard van de zaak zelf gelegen. De sfeer van de individualiteit

omvatdezelfontplooiingvandepersoon inzonesvanmens-zijnenmenselijke activiteitwaarnauwelijksrekening gehouden moetworden methet
feitdatwemetvelen zijn in een beperkteuitwendigewereld.In desfeer
van deindividuelevrijheid wordtditgegeven,voorlopig althans,alsbijkom stig beschouwd :overbevolking b.v.of hoge lasten voor de gemeen-

schap vanwegehetgrote aantalzieken ofbejaarden tasten voorlopig (!)
hetbeginselvan de eerbied voorhetIeven nietaan.Voorde economische
activiteitisditgegeven -m etvelen in een beperkte uitwendigewereld -een

wezenlijke factor.In dejuridischevormgeving van deeconomischevrijheid moethetordeningsbeginseldaarom voorrang hebben op dezell epaling.

Ditbetekentnatuurlijk niet,ten onrechte zou men hieruitaneiden dat
allestotinbijzonderheden,laatstaan incollectivistischezin geregeldmoet
worden,en ergeen plaatszou zijn voorhetvrijeinitiatief.Hetbetekent
weldatom de economisce vrijheid van depersoon te bevorderen,een
uitgebreide economische en sociale wetgeving noodzakelijk i
s.
In ditverband is hetinteressant even stiltestaan bijdeeigendomsordening, d.w.z. de positiefrechtelijke regeling van de eigendom in onze
rechtscultuur,waarin heteigendom sbegrip,zoalsverwoord in art.544 van

hetBurgerlijkW etboekeencentraleplaatsbekleedt.Datdeeigendomsordeningindeeconomischevrijheidvandepersoon eenzeerbelangrijkerol
speelt,isduidelijk.Devraag kan echtergesteldworden ofheteigendomsbegrip van art.544,in de opvatting van deontwerpersvan ditartikel.niet

veeleertotdesfeervan deindividuelevrijheden behoorde,metalsgevolg
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datde vrijheidsruimtediedooronsprivaatrechtaan de eigenaarwordt
toegekend,breed,hoogen diep isuitgemeten.Hetvermoeden iszeersterk
dathetbeginselvan de zelfdeterminering erprimeertop hetordeningsbe-

ginsel.Deeigenaarmag allestenzijhetuitdrukkelijk verboden is.Naarmatehetrechtsbesefm-b.t.de economischevrijheid van depersoon toeneemt,blijktditeen onhoudbaarstandpunttezijn.Hetgevolg daarvan is
datmen,som sm etkunst-en vliegwerk,telkensweernieuwe correctiesop
diteigendom sbegrip moetaanbrengen,zodathetsteedsmeeruitgehold en
steeds minder bruikbaar wordt.Gelukkig gaan steeds meer stem men op

vooreenherzieningvan heteigendomsbegrip,waarbijhetordeningsbeginselongetwijfeld voorrang zou krijgen.Hetuitwerkenvaneen gedifferentieerd eigendomsbegrip zou een eerstestap in dierichting zijng.
Tenslotte moetde menszich realiseren in en doordeandere,d.w.z.zich-

zelfworden,vrijworden doorertoebl
j tedragen degemeenschap op te
bouwen.Traditioneelgelden alsgemeenschapsvorm en waarin demenstot

vrijheid kan komen:hetgezin,de familie,allerleisociaal-economische,
culturele en politieke verbanden.Ook hier ervaren m ensen allerleialië-

naties.Eroverwaken datzijin aldezegemeenschappelijkeverbanden tot
meervrijheid komen,isvoorhetrechteen zeernobele,maaruiterstmoeilijkeopdracht.Hierlijktdevoorrang.temoetenworden gegeven nietaan
hetzelfdetermineringsbeginselzoals voor de sfeer van de individualiteit,

nietaan hetordeningsbeginselzoalsvoordeeconomischevrijheid van de
persoon,maar aan hetbeginselvan deA nerkennung.

W atbetekentditconcreet? In de verhoudingen van huwelijkspartners,
fam ilieleden,leden van verenigingen en vooral in de politieke verhouding

van overheid en burgers,zalde vrijheid van de persoon hetbestgevrijwaard blijven alsrechtenserkend isen hetdusafdwingbaar isdatmen
binnen dezerelatiesgeachtwordtmondig tezijn,datdevrijheid om tot
deze verbanden toe te treden onaantastbaaris,dateeniederovereenkom -

stigzijntalentenenkrachteneenverantwoordelijkheidkanen magdragen
binnen elkerelatie,datmen tenslotte dienovereenkom stig mag delen in de
m acht,zowelop hetvlak van hetgezin,de fam ilie,de vereniging a1s de
Staatlo.

Nadebespreking van deroldiehetrechtheeftt.a.v.devrijheid van de
persoon,lijkto.i.een belangrijkeconclusietezijn,datwetgeveren rech9 G.H.A.S.,Naareen meerplurvormeregeling van heteigendomsrecht?in
R.M.Themis,1981,pp.329-331;Th.VanGoch,Naareengedmferentieerdeigendomsbegrt
p,inRechtenKritiek,1982,pp.82-88.
10 LarenzspreektinditverbandvanDasPrïazl:derTeilhabe.Cfr.K.Larenz,

RichtigesRecht.Gm n#zégeeinerRechtsethik,M ûnchen,1979,pp.114 en vlg.
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ter,bij de rechtsvinding op hetvlak van de vrijheden,vooreen uiterst
kiese taak staan.Ze dienen vooreerstop hetstriktjuridische terrein te
blijven,en wehebben eralop gewezen hoezeermen hierop degrenszit
van hetzuiverethische.Inditverband mogenzijnietuithetoogverliezen
dathetspecifieke objectvan hetrechtdeverhouding a1szodanig is,de
relatio ad alterum zoals Thom as van Aquino het uitdrukte.Ze dienen

vooralgrondignategaanoverwelkesfeervanvrijheidhetin elkconcreet
gevalgaat.Bijhetvergelijken en afwegen van rechten terzakegelden o.i.
immersnietaltijd dezelfdebeginselen.Een paarvoorbeelden kunnen dit
illustreren.Druggebruik en drughandelliggen nietin dezelfde vrijheidssfeer;daarom wordenzenietop dezelfdewijzestrafrechtelijkbehandeld.
Hetbankgeheim doeteen aantalrechten ontstaan die o.i.behoren totde

sfeervan deeconomischevrijheid (metname hetrechtop een vertrouwensrelatiem.b.t.bepaaldegeldelijkebelangen);hetberoepsgeheim van
degeneesheerdaarentegen verleentrechten die vooraltotde sfeervan de

individualiteitbehoren (rechtop een vertrouwensrelatie m.b.t.gezondheid,lichamelijkeintegriteit);eengevolghiervan isdatbijhetbeoordelen
van de rechten m .b-t.deze twee geheim en, men zeker niet op dezelfde

wijzetewerkmaggaan.In sommigerechtsproblemendoorkruisendevrijheidssferen elkaar.Een voor de hand liggend voorbeeld is dat van de
inform atiebanken.Degegevens die daar worden opgeslagen,behoren in

feitetotde driehierboven besproken sferen van vrijheid.Datmaakthet
moeilijkereenaangepasterechtsbeschermingen controlerechtvooruitte
werken.
Een algem ene conclusie uit ons eerste verkennend onderzoek van de

rechtszoneopdeethischecurvelijktweltezijn:indeethischeopgangvan
dem ensvervulthetrechteen weliswaarbescheiden,maarniettem in onvervangbare rol.Ofhet,ethisch gezien,nog totmeer in staatisdan tothet

scheppen van orde en rechtvaardigheid,trouw en vrijheid,iseen open
vraag.Voorlopig m oetdeze vraag o.i.negatiefbeantwoord worden.Dat

betekentechternietdathetrechtzijn ethische opdrachtalsvervuld en
voltooid magbeschouwen.Vrijheid scheppen,ervoorzorgen dateen 'klimaatvanvrijheid'totstand komt,iseen opdrachtdieeen voortdurende
aandachten inzetvraagten waarmee wij,in onze wereld,nog lang niet
klaarzijn.
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M ijn racism e
Jacques de Visscher

W iehetracismewilbegrijpen,maarernietonmiddellijk inbetrokken is,
kan eventueelbegripsm atig en dustheoretisch nagaan wattypisch isvoor

hetracismein onzecultuurofin onzemaatschappij.Op diemanieriseen
sluitende,samenhangendeconstructieuitte bouwen,maarzonderconcre-

te inhoud en altijd dreigthetgevaar datzo'n afstandelijke benadering
eerderop een intellectueelverzinselgaatlijken.Isereen alternatief-althansals men geen grondig empirisch onderzoek kan opzetten -voor wie
hierin Belgiëietsoverracisme wilzeggen datenige betekeniszou kunnen
hebben? Ik stelm edievraag om datik metditakelige fenomeen uiteinde-

lijk (nog)nietveelervaringheb en wijin onsland (gelukkig)relatiefnog
goed gespaard gebleven zijn van alte heftige explosiesvan rassenhaat.
Misschien biedtderenectieop een persoonlijk uitgangspunteen uitweg.
Eigen ervaringen roepen herinneringen op en de reflexieve bewerking ervan kan een hulp bieden om ten eerste m ateriaalaan te dragen voor een
enigszinsbeterbegrip van racisme en ten tweede om deeigen situatiem et
betrekking tot het racisme te onderkennen. lk ga hier dus niet uit van

vooropgezette definities van racisme, waaruit ik dan zoveel mogelijk
trachtafte leiden.Mijn eigen ervaring staatvoorop,begrippen volgen
eventueeluitde reflectie op die ervaring.

Een eerste persoonlijk uitgangspunt
Ik ben geboren in hetm idden van de Duitse bezettingsperiode,m aarvan
die Duitse aanwezigheid in hetBelgische publieke leven heb ik geen on-

middellijkeherinnering.Slechtsgebeurtenissenuitdetweedehelftvan de
jaren veertigzijn mebijgebleven.Alstweedejongstevan een grootgezin
nam ik slechtszwijgend deelaan desomsdrukkegesprekken dieikvaak
kon horen.W aarover die gesprekken gingen, weet ik niet m eer. M aar
aangezien gewichtige dingen nooit in de aanwezigheid van de kinderen

besproken werden,kwamen waarschijnlijk uitsluitend de alledaagse,banale zaken aan bod.W elbleek een recente gebeurtenis,de oorlog,waar-

van ik mehelemaalniep herinnerde,alsreferentiepunttefungeren om een
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tijdsperiodeaftebakenen.Althanszointerpreteerikvandaag uitspraken
als:'Och,datisnietzo nieuw,datisnog van véördeoorlog',of:'Neen,

datisvan onmiddellijk na debevrijding,wanttoen waren deCanadezen
nog hier', of: 'Ja,dat hebben de Duitsers hier achtergelaten'. Andere

oorlogsreferenties,dieiktoen ooknauwelijksbegreep,haddenbetrekking
op deconcentratie-en krijgsgevangenkampen.Alskind speelde ik soms
een,achterafbeschouwd,luguber spelletje bij de dagelijkse waspartij.
Doormijn magereribben tedemonstreren-iktrokmijnbuikin en haalde
diep adem -kon ik m 'n moeder,m 'n zusof de inwonende m eid aan het

schrikken brengen,wantdieriepen dan:'Doedatniet,jezieterzo vreselijk.uitalseenBûchenwalder!'Tenslotteherinnerikmijallerleiallusiesop
enkelein debuurtwonendejoden ddiedoordeDuitserstijdensdebezetting metrustgelaten waren'.Globaalgenom en herinner ik m e dater ondubbelzinnig negatiefgesproken werd over de Duitsersen datde dubbel-

zinnigheidtochnietuitdeluchtwastoenikhoordesprekenoverdejoden,
de 'wttte brigade'ofde 'zwarten'.Natuurlijk wistik a1skleuter of als
lagerschoolkind niet waarop dit politiek allemaal sloeg.M aar één ding

wasin iedergevalduidelijk:erwaren verschillendecategorieën van menSen.

Een eerste com m entaar
Heeft dit al iets met racisme te maken ? Het loont de moeite om eens

reiexiefop mijn materiaalin tegaan.
Doordena-oorlogsesituatiem etdeverwijzingen naardeoorlog,devooroorlogsetijd,debezetting,debevrijding,deaanwezigheidvanvreemde,al
dannietvijandigetroepen,enz..wordteen identiteitgecreëerd.Dieidentiteitontstaatnietalleen in tegenstellingtoteen andere(ik en dejoden,ik
en de Canadezen,ik en de Duitsers),maar vooralin een waarderende
tegenstelling.De Duitsers,van wieik megeen enkele herinner,behoorden

imaginairtotmijn wereldbeeld alseen massa mensen dieonsland bezet
hadden en die oorlog hadden gevoerd,m etalde ellendevandien.Ik was
dusbeterdan déDuitsers,ik wasgeenDuitseren deDuitserwasde andere
par excellence, de vreem de die als dusdanig te wantrouwen was.Opvallend ishierhetdesindividualiserende en anoniem makende karakter.Niet
alle Duitsersvielen onder deze desindividualisering ofanonimiteit;som migen kwamen metnametersprakeen nietzelden metdetoelichting:'die

leek menog eerlijk',of'diewascorrect',of'diewasnog een fijnevent'.
DeanoniemeDuitserwasdusdevijand-#eDuitsers.Ook dejodenvielen
onder de desindividualisering.M ethen wasertrouw ensietsvreem dsaan
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de hand,ze werden door de Duitsers weggehaald. Nooit heb ik horen

vertellen dat#ejoden foutwaren,maartoch waren zeanders,wantjood.
Aangezien de Duitsers in beginsel alleen weerspannigen weghaalden,

moesten #e joden,deze anderen,toch iets hebben misdaan;misschien
deden ze (of sommigen onder hen)mee methetverzet,metde 'witte
brigade'? Ook de mensen van het verzet waren als anders gestigm ati-

seerd:zijonderscheidden zich doorhun clandestieneactie;zededen gevaarlijkedingen waarop #e Duitsersdan weertegenmaatregelen namen.
Ookbijdebevrijding,zo vernam ik,werddeverzetsorganisatiealsanders
bestempeld :'sommigen deden toch wrede dingen'.
Tegen deze achtergrond van oordelen overeen recentverleden -oordelen

dienietverward mogenworden met'historischjuiste'oordelen-kreegde
eigen identiteit,gebaseerd op een tegenstellingwaarbijdeandernegatief
gewaardeerd werd,een conformistisch karakter.De norm voorde eigen
identiteitwerd nietalleen bepaald doorde aanwezigheid van een te schuwen andere,maardaarenboven bevestigd dooreen conformistisch gedrag.
W ie zich nietconform gedraagt,valtte wantrouwen.Elk anti-conform is-

me wordteen bron van moeilijkheden.Te wantrouwen waren in mijn
kindertijd:de Duitsers,dejoden,de collaborateursen hetverzet.W ie
blijftnog over? Aangezien de eigen kring en heteigen miliep de norm
zijn,blijfiknogover;eenikdatzichvastklamptaan hetconformistische
en (onderhetDuitsegezag)angstige wij.
Verlooptditallesondubbelzinnig? Helem aalniet.Volgensde oorlogsverhalen dieik meherinner,wasdescheiding tussen hetbeschermende,goede

'wij'endetewantrouwenanderen nietzo radicaal.Erwarenonschuldige
joden,sympathiekeDuitsers,moedigeverzetsluien 'zwarten'dieeigenlijk
nietsmisdaan hadden.Detegengroep wasniethelem aalhomogeen en toch
ook nietvolledig gedepersonaliseerd ofgedesindividualiseerd.Ofpreciezer
uitgedrukt:in de familie kenden we m ensen die onze sympathie hadden,
maardiewetoch totdeander
en m oesten rekenen.Op diem anierontstond
*

zelfseensoortidentificatie(doorsympathie.medelijdenofzelfsinvoelen)
metm ensen die in beginseltothette wantrouwen andere behoorden.In

dezeambivalentie kwam natuurlijk een anderaspecttotuiting:doorde
identificatiemetdeanderewasditandereopeenseveneensin hetwijaanwezig;erontstaateen gemeenschappelijkheid tussen de anderen en het
wij.Zo'n ambivalentieiseen bron vanpsychologischeen sociaal-psychologischeconsicten waaruitmen zich nietzo gemakkelijk losrukt.Hierop
zijn verschillende reactiesmogelijk.Sommigen zetten in die situatie de
stapnaarhetverzet,anderen naardemeerexplicietecollaboratie.Eenmij
meervertrouwde reactieisdeonderdrukking van deaanwezigheid van het
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vreemdein eigen kring.Hetisalsofdeaanwezigheid van hetgevaarlijke
vreemde slechts doorde beklemtoning van hetvreemde bijde anderen
geëxorciseerd kan worden. Uit vrees te worden aangetrokken door het

vreemdewordthetvreemdezovreemdmogelijkvoorgesteld enverandert
de sympathievoorde eerlijkeDuitser,deonschuldigejood,de moedige
verzetsman en deidealistische collaborateurin haat.En ishaateen ontoelaatbaargevoel,dan worden ze in deanonimiteitteruggestuurd.H oe ano-

niemerdeDuitsers,dejoden,decollaborateursen deverzetslui,hoebeter
de gevaarlijke sympathie onderbedwang gehouden kan worden en hoe
veiligerhetik zich in hetconformistischewijkan vermeien.
Heeftditdan alietsmetracisme te maken? Nog nietgenoeg.Hetm ateri-

aaldatik tothiertoe verzameld heb,kan een houding omschrijven die
toch methetracismeverwantmoetzijn:devreesvoorwiedeeigen conformiteitop eenofanderemanierkanbedreigen.Maarerisnogietsmeer.
Metopzetheb ikin mijn commentaareenaantalbegrippen beklemtoond
of onderstreept: de identiteit in tegenstelling tot een andere groep die
gedeprecieerd wordt,dedesindividualisering doordeveralgem enende aanduiding van deanderegroepen,hetconformismevan deeigen groep,inge-

geven door een schrikreactie van l
pas d'affaires'.lk moethieraan nog
twee opmerkingen toevoegen.
Ten eerste:dithele proces van de conformering van de eigen identiteit
tegen een gedeprecieerdeandereisin hetopvoedingsprocesgeen individu-

eel-psychologischeaangelegenheid,maareen zaak die wezenlijk een sociaal-psychologischeen sociologischedim ensie heeft.Hetisnietvolte hou-

den dathethiergeschetstestramien slechtsparticulierzou zijn.De specifieke inhoud werd weldoorde oorlogs-en bezettingsom standigheden en

doordena-oorlogsetijd ingevuld.M aarhetstramieniséén van demogelijkepatronen van deideologisch-politiekevorming in de kindertijd.Het
ishetideologisch opvoedingspatroon van de conformistische kleinburge-

rij.IndienikineenjoodsegemeenschapofineenVlaams-nationaalmilieu
wasopgegroeid,danhad het'wij-ander'-stramien ook bestaan,maarzou
hetwellichtandere karakteristieken hebben vertoond.Connictueuze omstandigheden nuanceren ofkleuren ditstramien eni
gszins;deoorlogstijd
waarin ik opgroeide en dena-oorlogseti
jd waarinik mijn eersteideologi-

sche conditionering onderging,zijn uiteindelijk illustratieve variabelen.
Belangrijk isde sociaal-psychologische en sociologische realiteitvan de
conformistische 'wij-ander'-relatie,waarbij de andere gedeprecieerd en
gedesindividualiseerd wordt.Zo ontstaan dejoden en de Duitsers.
Tentweede:de'wij-ander'-splitsingisalssociologischeenintersubjectieve
realiteitin eerste instantie een talige en culturele realiteit.lk beklemtoon
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defactortaal.Om desplitsing'wij-ander'doortevoeren,moetdeandere
worden aangeduid,benoemd,zelfsin één notiesamengevat:déjood,dé
Duitsers. Hadden ze karakteristieken? De Duitsers waren de bezetters,
meestalte herkennen aan hun uniform .Zehadden ook hun gewoonten en
gebruiken die anderswaren dan de onze.Zehadden vooralook een anderetaal,die nietalleen onze taalvernederde en onderdrukte,maar vooral

onzewijzevanlevenclassificeerdeenkwetsbaarmaakte.Maarwiewaren
dejoden?Hetantwoord wasmoeilijkeren gemakkelijkertegelijk.Joden
waren diegenen die door de Duitsers werden weggehaald en/of verplicht

werdeneenjodenstertedragen.Plotselingwerdenmensenjood,zoverteldem'nmoedermelater,dievoorheen voorhaargeenjood waren.Anderen,ofschoon zegeen Davidsterdroegen,werden ersomsheimelijk van
verdachttochjoden tezijn.Ikherinnermehetverhaalvan eenvrouw die
op straatdoor een vreenade werd aangesproken en gevraagd waarona ze

geen jodensterdroeg.Metdeze indicatievan dejoden werd meteen een
gehele wereld -niet zelden een verzonnen wereld geassocieerd,en dus
talig geconcipieerd en gdnstitueerd ;dezewereld m aakte van deze mensen

'typische'joden.Hetvervreemden vandeandereiseen taliginvoeren van
een dissociatie in de culturele omgeving.

Een eerste conclusie

Zonderonsstramien,afgeleid van eengeïnterpreteerdepersoonlijkeervaring,en dusreflexiefin concepten omgezet,teveralgemenen,zou ik kunnen stellen datereen ideologische conditionering bestaatwaarin een split-

sing in de 'wij-ander'-relatie wordtdoorgevoerd.Hierin wordtdeander
gedeprecieerd.Deze splitsing is detaligeuitdrukkingvan een i
ntersubjectieve realiteitdietegeli
jk een culturele dissociatie meebrengt.
'Jood'isvoormijeen na-oorlogsbegrip ;de Duitserswerden metde weghalingvan dejoden geassocieerd.Later werd deze associatie alleen maar
door foto's,verhalen,film documenten en getuigenissen versterkt.Spre-

ken overdejoden.waszich distantiëren tegelijk van de Duitsers,maar
ook van dejoden,om met#e Duitsers-dejodenvervolgers-geen moeilijkheden tehebben.Uitmijn kindertijdherinnerik menietswaardoorJe
joden een raszouden vormen (ikzietrouwensnogaltijd nietin datjoden
een volk ofeen raszouden zijn);en ik herinner me ook geen enkele
aanduidingom dejoden alsgroep tebepalen,tenzijhethardnekkige'cliché'van de kromm e neus.
Devervreemding kan nog geen explicietracism eworden genoem d,m aar-

om bijdejodenteblijven -weleendesolidariseringmeteen verdrukteen
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bedreigdegroep mensen.Dezedesolidariseringgeschiedtnu doorde'wij'groep voorde anderen zo gesloten mogelijk te houden,doorheteigen
identiteitsconformismete controleren en te sanctioneren.W elnu,zo'n desolidarisering zalweleen basisvormen voorracism e.

Een tweede persoonlijk uitgangspunt
'Jood'wasvoormijaleen begrip voorik de eerste jood heb ontmoet.
Andersishetgesteld met#e gastarbeiders.

Turken behoren alenigetijd totmijnstraatbeeld.Ofschoon iknietin een
wijk woon waarde Turkse inwijkelingen zich hebben gevestigd,zie ik
nagenoegdagelijkstientallen Turkseschooljongens,diein debuurttechnisch onderwijsvolgen,op de vluchtheuvelbij de tramhalte roekeloos
stoeienenvechten.Hetverwondertmealtijddatik zo zelden een gekwetste zie.In de tram bepalen deze luidruchtigejongeren onmiddellijk het
klimaat.Ze halen fratsen uit,trachten de gesprekken te overstem men en

maken deVlaamsemeisjesop de meestkarikaturale manierhethof.Dat
is nagenoeg hetenige beeld datik van de gastarbeiders heb.De Turkse

aanwezigheidin Gentisvoormijeen exotischeaanwezigheid;een exotisme dat versterkt wordt door het feit dat er in de stad nu ook Turkse

winkels,cafésenrestaurantszijnendatik 'szaterdagsen 'szondagsin de
parken deTurksefamiliesmethun kleurrijkekleren ziezitten.
Een tweede com m entaar
Ook hier vind ik materiaalom iets over de kiemen van een racisme te

vertellen.Ditkan verwonderlijk lijken:hetexotischeistoch onschuldig.
Toch niethelemaal.In de exotische appreciatie van een groep ziteen ge-

vaar.lk word in hetbekijken van dejonge Turken nietmeerdooreen
oorlogssituatie ofonmiddellijk dooreen opvoedingsperiode ideologisch
geconditioneerd om een desolidariserende houding aan de dag te leggen.
Er is eerder het tegendeel:er is geen collectief coniict met de Turkse
gemeenschap in Genten allerleiomstandigheden,waaronder ook levens-

beschouwelijke,diehiernietuitgewerkthoeventeworden,hebbenmijeen
explicieteanti-racistischeresexgegeven.Bijgevolghebikhetineenzekere
zingemakkelijkom mijonbevooroordeeldtewanen.Nietteminblijftvoor
mij de Turkse gemeenschap in mijn stad een anonieme, gedesindividualiseerde groep.Door de exotische perceptie treedttrouwenseen
vervreem dingseffectop.Op heteerstegezichtgetuigtditexotische we1van

een positievevooringenomenheid.Ik heb daarechtermijn twijfelsover.
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Zou ditexotismeniettegelijk een verbloeming kunnen zijn,waardoorik
mijgemakkelijkervan de andere gemeenschap distantieer,waardoorde
conformerendeidentiteitin een 'wij-anderen'splitsingbelichaamd blijft?
Dathoeftnoggeen uitdrukkelijk racismetezijn,datwilzeggen een houdingwaarbijikhetandererasalsrasstelselmatigalsminderwaardigtaxeer
en de eigen identiteit van hetandere résmisprijsen schade berokken.
M aarimplicietisermisschien toch aleen vorm van racisme aanwezig.De

exotischeperceptiezou namelijkweleenseen schouwendesuperieurehouding kunnen verraden die in zich dekiem draagt,datik nooittotsolidariteitkan komen wanneer zich een connictsituatie voordoet.Deze 'dédaig-

neuse'houdingiseigenlijk almerkbaarin hetmisprijzen voordeTurkse
'macho's'die hun vrouwen slaan als ze een dochter en geen zoon ter

wereldbrengen.De 'progressieve'reactiesop dergelijketriestegeschiedenissen staan nietzelden bolvan verwaande superioriteit.

Ten opzichte van de Turken in mijn stad maak ik cultureeleen onderscheid tussen Turken en niet-Turken en zo komen #e Turken in mijn
wereldbeeld.Die Turken hebben hun eigen zeden,gebruiken en gewoon-

ten,huneigentaal.Dejongeren hebbenzelfsde'vervelende'superioriteit
dieerinbestaatdatzeook alNederlands(meestalGents)geleerd hebben
en ons,niet-Turken,kunnen verstaan,terwijlze ons methun taalop
afstandkunnen houden.Zolangergeenuitdrukkelijkcollectiefconsictis,
enwehopendatditernooitkomt,waarbijdeGentseofVlaamsegemeenschapbeslistdeTurksegemeenschapuittewijzen,heerstereengematigde
'apartheid'; Turken en Vlamingen leven nagenoeg naast elkaar in een
mengeling van vriendelijkheid én onvriendelijkheid,van som suitdrukke-

lijkesympathieénhieren daaruitdrukkelijkeuitbuiting.In ditlaatstezit
natuurlijk aleen stukje gelegenheidsracisme,maarhetblijftsporadisch,
particulieren marginaaltussen hetoverigelatenteracism e.W elnu,wi1dit
laatste manifesten collectiefworden,dan maaktditracisme gebruik van

detegengesteldeidentiteitmeteen superieurwijen meteen taligedissociatieindeculturelewereld diedeoorspronkelijkede-solidariteitalleen maar
bevestigen.

Een tweede conclusie

Alswehetcollectieveenmanifesteracismenogniet'aanden lijve'ondervondenhebben,lijktelkvermoedenvaneen sluimerend en sluipendracismevreemdentheoretisch.M en kan bijzichzelfnagaan wateen kiem van
racismezou kunnen zijn,maardebeschouwingen blijven in hetperspectiefvan een virtualiteit.Niettemin blijven weervan overtuigd datergeen
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algemene theorie van onze culturele eigenheid nodig is om hetracisme te

begrijpen.ZonderinhetpedanteW esteuropesemasochismevan sommige
academischekringen tevervallen,kunnen we welverm oeden dathetracisme in latente vormen aanwezig isin de ideologisch geconditioneerde ont-

wikkelingvanhetbenepenculturelewij-gevoeldatdesolidariteitjegensde
vreem deondergeschiktmaaktaan denarcissistische intern-gerichtesolidariteit.

W aarom en hoe hetkomtdatracismemanifestwordt,valtmoeilijk te
achterhalen.Naargelangculturenofmaatschappijeneen dissociërend ontwikkeld wij-gevoelhebben -en welkecultuurheeftdatniet? -en daarin
hûn superioriteitbeklemtonen,zijn deze culturen en maatschappijen in
mindere ofm eerdere m ate latentracistisch.Datdit ook onze realiteitis,
m oeten we zeker onderkennen.W aarom of hoe de stap van latent naar
manifestracisme gezetwordt,hangt af van een aantalomstandigheden,

die degedragwetenschappen altijd postfactum zo scherpzinnig kunnen
beschrijven en verklaren.De psychologie,de sociologie en de culturele
antropologie alsveralgemenendeen theoretische disciplines kunnen geen

uitbarstingenvanrassenhaatvoorzien;inhunbeperktheidmoeten zijzich
ook met verm oedens tevreden stellen.Degeschiedeniswetenschap en de
sociologie kunnen slechts achterafnagaan welke factoren hebben meegespeeld om in een specifieke situatiede latente rassenhaatin een manifeste
te doen om slaan.Onderzoek naar de getto-vorm ing,de uitbuiting in de

huurkazernes,deuitdehand gelopenliberalewoonpolitiek,dejongerenwerkloosheid,enz.kan belangrijke factoren onthullen waaraan concreet
iets te doen is.M aar niem and weet wanneer,hoe en waarom racism e van
dezefactoren gebruik m aakt.Zo'n onderzoek moetik aan anderen overla-

ten.Mijinteresseertveeleerdevraag:watdoeik metmijn (vermoedelijk)
racisme? Dat is een concreet ethisch probleem , waarvoor ik voorlopig

geen andereoplossingheb dan hetzo goed mogelijk te onderkennen.
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Israël in crisis
Erik Faucom pret

Enkelejaren geleden zeiA.Sharon,deIsraëlischeM inistervan Defensie:
'OnsIand bevindtzich in een toestand van zelfvernietiging.Erheersteen
zelfmoordklimaat...Nietonzeeconomische crisisscheptgevaren,weIhet
gebrek aan overeenstem m ing inzake onze nationale doelstellingen en

waarden.Hetuurvan de waarheid slaat'.Dezelfde m an Ieidtnu (eind

juni)persoonlijk hetIsrailischeIegerin Libanon.Bestaatereen verband
tussen die Cassandra-uitspraak en de invalin Libanon?

Een maandblad wordtdoorde actualiteitgemakkelijk overrompeld.Onderstaand artikelreptmetgeen woord over de oorlog in Libanon.M aar
hetkan inzichtgeven in economischeen intern-politieke achtergronden die

misschienalleenmaarinschijnnietsmetdezedefensieveagressietemaken
hebben.
Redactie

In deperiode 1960-1972 bedroeg hetjaarlijkse groeiritmevan hetIsraëlisch nationaalinkomen gemiddeld 10% (een grootdeelvan dezeexpansie
werd gecreëerddoordestijgingvan deoverheidsuitgaven,m eteen begrotingstekortvan 10e/e van hetBNP,en de uitbreiding van de dienstensec-

tor).Vanaf1973nam hetgroeiritmeconstantaf.Welke factoren verklaren dezeevolutie,dieuiteindelijk leiddetotheteindevandeheerschappij
van deMapaï,deArbeiderspartijdiedestaatsedertzijn oprichting onafgebroken had bestuurd? Vooreerst hetrestrictief economisch beleid van

deregering-Rabin,daternietin slaagdehetjaarlijksinsatiecijfervan om
en bijde45e/:terug tedringen,de emigratiestroom in tedijken,destakingsdreigingen tegen te gaan. Verder bleven de onverteerde nederlaag
tegen Egypte en depermanentecrisistoestand in Zuid-Libanon depublieke
opinie beroeren.De definitieve doorslag gaven wellichtde corruptie en
interne verdeeldheid binnen de rangen van een regering die zich steeds
sterkerging profileren alseen middenstanderscoalitieen verdedigstervan

dehogereinkomenscategorieën.Toen op 17mei1977 deLikoedpartijde
leidingvan 'slandsbestuurovernam,washetdaarom duidelijkdatIsraël
een andere politieke én econom ische koerszou gaan varen.Beginspolitie-
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ke basisfilosofie -geloofin de eigen militaire kracht -en zijn liberale
opvatting inzakedeorganisatievan deeconom ievia degoede werking van

hetprivé-initiatiefbrengen deLikoed vierjaarlaterUuni1981)opnieuw
aan de macht,alverkeert het land op dat ogenblik in een economische

crisisen een diplomatiek isolement.In onderhavigebijdrageonderzoeken
wedeoorzaken van dezeeigenaardigeen op heteerstegezichtcontradicto-

rischeevolutie,waarbijwevooraldeonderlingeverbondenheid proberen
te benadrukken tussen hetbuitenlandsen heteconomisch beleid van een

staatdienagenoeg30% van zijn middelen aan defensie besteedt.
Nationalism e

DeLikoed-regering bestaatuitvierafzonderlijkegroepen:hetrechtspopulistischeHeroetblok vanBegin,deliberalepartijvanEhrlich,denationaal-religieuze partijvan Burg,en verderenkelekleinerefracties,rechtstreekl gesteund door de Sefaradiml.Haar beleid vormtlogischerwijze
danookeen compromistussen viertendensen:enerzijdsnationalismeen
liberalisme (historische krachten die hedentendage ook in onze landen
weer opgeld maken),anderzijds pro-westerse gezindheid en verdediging
vandeSefardischebelangen.Dezetrendswijzen alleineenzelfderichting:
de afschaffing van het politiek-economisch systeem van staatskapitalis-

tisch dirigisme zoalsdatdoordeArbeiderspartijwerd voorgestaan.
WatmenM .Beginookaan kan wrijven,hetismoeilijkvoltehoudendat
hijeeninconsequentofoneerlijk politicuszou zijn.Lidvan deautoritaire
Betarschoolvan Ze'ev Jabotinsky,dezgn.revisionisten,pleittehijreeds
inhetbeginvandejarentwintigvoordebevrijdingvanheelPalestina,dat
en hetHeroet-embleem beklemtoont ditten overvloede -niet alleen de
huidige oppervlakte van Israëlomvat,inclusiefde Gazastrook en de wes-

telijke Jordaanoever,maarook heelTransjordanië.Begin zelfbezitdus
een waarachtig-godsdienstige overtuiging :de politiek staatin dienstvan

dereligie,en degoddelijkevoorzienigheid verleentelk menselijk gedrag
een zekere graad van rationalisme.Als guerrillaleider droeg hi
jmetzijn
Irgoen-militiein 1948op doorslaggevendewijzebijaan devestiging van
dezionistischestaat,maarhijlietaan Ben Goerion deeerlsraëltebesturen.NegenentwintigjaarlangbleefBegin deleidervandeHeroet-oppositieindeKnesset;alleentussen 1967en 1970maaktehijevendeeluitvan
een kabinetvan nationaleeenheid.ln augustus 1970verlietzijn partijde
1 Sefaradim = immigranten uitdeArabischelanden,vooralYemen en Marokko.
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coalitie,toen dezeonderAm erikaansedruk deRogersvoorstellen had aan-

vaard,diegedeeltelijketerugtrekkinguitdebezettegebieden voormogelijk hielden.Op de vooravond van zijn jongste verkiezingsoverwinning
verklaardeBeginondubbelzinnigtrouw tewillenblijven aan hetoudeHeroet-devies:dewestelijkeJordaanoever,deGazastrookendeGolanhopgvlaktemoeten eeuwigtothetjoodsethuisland blijven behoren.Om deze
politiek ook effectief ten uitvoer te leggen,installeerde de Likoed-rege-

ring,begin november1981,in debezetteterritoriaeen burgerlijk bestuur
en werd hetplan o'
pgevatde 160 bestaande steden verdertebevolken m et

zo'n 1* .e joodse kolonisten en de 'Arabieren van hetbijbelse Israël'
(dePalestijnen)slechtseen statuutvan administratieveautonomietegeven.H etbegrip 'administratieve autonom ie'stam tuitJabotinsky'swoordenschat,diein 1906 op dezionistische conferentievan Helsinkidie soort

autonomievroegvoorin tsaristisch Ruslandverblijvendejoodseen nationaleminderhedenz.DatBegin,dejoodsenationalist.Sadat,depragmatische Arabier,ertoe kon bewegen het Camp Davidverdrag te onderteke-

nen.bewijstdatwe hem metrechtalseen meesterdiplomaatkunnen bestempelen.

Pro-westerse gezindheid
Van de Verenigde Staten en van Europa verwacht Begin een expliciete

goedkeuring van Israëlsalgehelebeleid,en hijschuwtdaarbijgeen holpathetischeretoriek.Terillustratieeen passageuiteen redein de Knesset:
'H etD uitse volk ishetlaatste datonsdeleste spellen heeft...D eN ederlandersmoeten maaraan AnneFrank denken,deFransen aan degeschriften van Zola...Nog steedskleurtJoodsbloed deEuropeserivieren rood'3.
Achterdeze pathetiek zitde niet onterechte vrees,dat het W esten,in de

eersteplaatsParijs,Bonn en Londen,een toenemendekwantiteitwapens
aan deArabische wereld wil-sl
ijten.Nu degeïndustrialiseerdelanden zelf
een zware economische crisis doorm aken,vormt hun wapenexport een

renderend bedrijfdatde petroleumdollarsterug naarhetoudecontinent
zallatenvloeien.lndirectdraagthetW esten erdustoebijdatIsraëlkostbaargeld moetreserveren om debewapeningswedloopin hetNabijeOostentekunnen winnen.Endan sprekenwenog nietoverdemogelijkheid,
datdeArabischelanden opnieuw naarhun oliewapen grijpen;zijhebben

2 U.Avnery,M .Begin:thereality,in Worldview,juni1978,p.13.
3 LeSoir,30 november 1977,p.3.
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toch alherhaaldelijk bewezen geen betrouwbarewestersgezindebondgenoten te zijn,we1traditioneel-feodaal,fundamentalistisch of M oskougericht.Derhalve pleitte de zeer anti-communistische Begin, van in het
begin,voor een m ilitaire alliantie tussen de NAVO en lsraël,zoals die

reedsbestaattussen lsraëlen deVerenigde Staten.En doorzijn verklaring,datAfrika en hetVerreOosten totlsraëlsinvloedssfeer behoorden,
liep minister van landsverdediging A . Sharon op deze ambities alvast
vooruit.H etW esten m ochtbovendien nietvergeten dat'ook Jeruzalem de
petroleum kraan dichtzou kunnen draaien'4.Datde Reagan-administratie,dem eestpro-lsraëlgezindediehetW itteH uisooitbewoonde,erongeveer ook zo over dacht,stemde het Likoed-bewind vanzelfsprekend tot
diplom atiekevreugde:moesten de VS hun geallieerden immersnietlaten
zien datzeheternstig m eenden wanneerzedie natiesbevriend noemden ?
Ook metzwart-Afrika wenst TelAviv de verkoelde betrekkingen nieuw
politiek en economisch leven in te blazen ;op de Israëlisch-Amerikaanse

verlanglijstinzaketrilateralestrategischesamenwerkingprijkten allereerst
Zaïre,lvoorkust,Ghana en Togo.

Godsdienstijver
DeMafdal(NationaalReligieuzePartij)vormtsedert1948eenonontbeerlijke coalitiepartner van elke Israëlische regering,zodat zij meer reële
machtuitoefentdan haarzetelaantalin de volksvergadering laatvermoe-

den (thans6 op 120,een historisch dieptepunt).ln BeginskabinetinspireerdeM afdaldewetgeving overzwangerschapsonderbreking en autopsie,
over de bevoegdheidsuitbreiding van de religieuze rechtbanken,over de

vrijstellingvan dienstplichtvoororthodox-gelovigevrouwen,overdebeteugelingvan missie-activiteiten doorniet-joodsecentra.Via haardeelname aan het kabinet kreeg hetnationalism e van de Likoed een extra-religieuze dimensie,alwerd haarwetgevende invloed doorde ongelovige Is-

raëliërsgeleidelijk electoraalsterkerbeknoten alseen ondraaglijke last
ervaren.Zoals Elie Barnavihettreffend uitdrukt,oefenthet opperrabinaat een 'verstikkend conservatieve' invloed uit,er is weinig verdraagzaamheid van teverwachtens.Onderinvloed van deM afdalwerd b.v.het

socialistisch gdnspireerd onderwijs vervangen door een systeem van
staatsburgerlijke opvoeding dat de lsraëlischejeugd vooralnationalisti-

4 Geciteerd doorA.Kapeliouk inLeM ondedl
àlomatique,juli1978,p.20.
5 E.Barnavi,Israëlau z0ièmesiècle,P.U.F.,Paris,1982,p.150.
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sche en militaristische deugden aankweekt.Uitspraken van somm ige rab-

bijnen m.b.t.deArabische wereld -'in oorlogstijd mag men ook nietjoodsevrouwen en kinderen afslachten'6-contrasteren sterk metwatde
Talmoed voorhoudt.

Goesh Em ounim

Een uiterstbelangrijke extraparlementaire,maardoor de staaterkende
pressiegroep,waarvan de meeste leden behoren totde M afdalofLikoed,

vormthetzgn.'Blok derGetrouwen',beterbekend onderzijn Hebreeuwsebenaming 'Goesh Emounim':een bewegingvan enkeleduizenden jongeren,vooralvan Am erikaanse origine,die zich desnoodsm etgeweld wil
verzetten tegen de teruggaveaan deArabieren van ook maareen deelvan
hethistorischevaderland.De Israëliërsbeschouwen hen alseen voorhoede

vanjongeidealisten diezemetsympathiebejegenen;voordePalestijnen
in bezetgebied vormen dezekolonisten gevaarlijkeindringersdiemetde
wapensin dehand steedsmeernederzettingen oprichten -sedertdecember
1978 ishettoegestaan in bezetgebied land te kopen -waarvan hetlegaal
karakterachterafdoorde regering wordtbevestigd.In 'Goesh Em ounim '
ontm oeten beide voorm elde trends dus elkaar:fanatiek nationalisme en
religieuze orthodoxie.

I)e Sefaradinz
Bijherhaling bestempeldedeLikoed-partijzichzelfalsdevertegenwoordigstervan deSefaradim.In hethedendaagselsraëlbehoren dezejoodse
immigranten uitArabische landen nog altijd totde minder welgestelde
klassen:alsgroep wonend in de zgn.moshavim en ontwikkelingssteden in

Galileaen deNegevwoestijn,verrichtongeveerdehelftvan deSefaradim
ongeschoold werk ;14 % van de Sefardische arbeiders,watneerkomtop

ongeveer62.000 (vooralMarokkaanse)families,leeftzelfsonderhetbestaansminimum7.Dezegegevenslijken onsbelangrijk om tweeredenen:
Van detotale Israëlischebevolking m aken de Sefaradim vandaag onge-

veer3/5 uit,terwijlnog steedsAshkenazim van Russischeen Poolse
originedemeesteintellectueleen bestuurlijkefunctiesin destaatwaarnemen.In de toekom stzullen de Sefaradim een grootdeelvan de lei-

6 Geciteerd doorA.Kapeliouk in LeM ondedl
plomatique,mei1982,p.13.
7 VerderegegevenslevertTheM iddle East,mei1981,pp.24-25.
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dinggevende elite leveren en m ede Israëls politieke aangezicht in de

wereld bepalen.En datlijktonsnietzo'n hoopvolperspectief.Tonen
im mers niet allerlei onderzoekingen aan dat Sefaradim , traditioneel
conservatief,zowelreligieuze bemoeienis in hetdageli
jkse leven voorstaan,alseen sterkeleiderverkiezen die 'hard'weetom tegaan metde
Arabieren8?
2. Israëlsin de mensengeschiedenisunieke experiment,hetbezorgen van

eentehuisaanjodenaRomstiguitzo'nhonderd verschtllendelanden
en deuitbouw ervan totéén natie,kon maarslagen dankzijdesimultaan-katalyserende werking van een aantalfactoren.waarvan naastde

verplichte dienst in jeugdbeweging en leger,de gemeenschappelijke
taal,degodsdienstbelevingen hetgevoelvan interne veiligheid,dedrei-

gende internationale omgeving als een van de belangrijkste optrad.
M e@n kan zich derhalve afvragen :'W ilde Likoed-regering het levens-

peilvandeSefaradim werkelijkverhogen,zodatIsraëlzichderijkdom
VanVredeZOu kunnenVeroorloven;uiteindelijk behoorthetland geografisch tot de Levant, zoals de Arabische staten ? Of wenst Begin
daarentegen een situatievan permanente koude oorlog metdieA rabische wereld teonderhouden,opdatde Israëlische samenleving nietuit-

een zou spatten in een soortLibaneestoneelvan strijdende etnische
minderheden m etalleen het econom isch eigenbelang voor ogen ?9

Economisch liberalism e
Onmiddellijknazijn verkiezingsoverwinning-en hierm eebelandenwebij
heteconomisch beleid van de Likoed-regering -werd M .Begin door Is-

raëlsgetrouwe vriend gefeliciteerd:Milton Friedman,Nobelprijseconomieen grondleggervan hetzgn.monetarisme.Voorstandersvan demonetaristische schoolbeweren datereen vasterelatiebestaattussen algemeen

prijsniveauengeldhoeveelheid.Neemtdegeldhoeveelheidtoe.dan leidtze
totkoopkrachtverlies;de monetaireoverheid m oeterdusoverwaken dat

destijging van primaire (geld in engezin)en secundaire liquiditeiten (in
Israëlvooraloverheidsobligatiesen deposito'sin vreemde munt)gelijke
tred houdt m et de aanwas van het nationaalinkom en. Vastbesloten de

insatietebestrijden,poogdedeLikoed-regeringvanafseptember1978vat
tekrijgen op degroeivan degeldhoeveelheid,via een kwantitatieve kre8 Voormeerinformatie zie:LeeE.Dutter,Eastern and Western Jews.ethnic
divisionsin Israelisociety,in M iddle EastJournal
,nr.4,herfst 1977,p.458.

9 OokLeeE.Dutter,op.cit.,p.465,schijntdezevraagniettebeantwoorden.
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dietcontrole.De algemeneverhoging van derentetarieven dieerop volgde

(degeldvraagbleefimmersgelijk)leidde echteronderhetpubliek totde
verwachting van een koersstijging van staatsobligaties.Zo stroomde opnieuw geld in de economische kringloop,watheteffectvan de monetaire

politiek gedeeltelijk neutraliseerde.Verderverhinderdedeverhoging van
derentevoeten (thanstot2* % )deeconomischeheropleving:debedrijven konden hun normale kapitaalbehoeften niet langer financieren. In
Israëlwerd deze tendens in de hand gewerkt door het sterke 'crowding
out'-effect: om dat de overheid overvloedige financiële middelen nodig

had,gedroegzijzich opdegeldmarktalsconcurrentvan deondernemingenlo.H aaruitgaven vertegenwoordigden nl.een groeiend aandeelvan het

BNP (heden zelfs 100%)en konden steedsmindergemakkelijk worden
gedektdooreigen inkomsten.Logisch,wanneermen bedenktdatb.v.de

in Israëlgeheven belastingoplonen en salarissen hetwestersecijferverre
overschrijdt.Hettekortopdelopendebegrotingnam constanttoeenliep
in 1980 zelfsop tot 1,7 miljard dollar.De belangrijkste uitgavenposten
vormden hetimmigratiebeleid (inwijkelingen ontvangen goedkopeleningen en kunnenzichbelastingvrijallerhandegoederen aanschaffen),deuitgaven voorsocialezekerheid (goed voor30çevanhetbudget),deexportkredieten,ook delonen in overheidsdienst.Sederteinde 1973komen daar-

bijdebedragen voordedefensie (nu 65% van hetbudget),inclusiefde
nederzettingenpolitiek in de bezette gebieden.
Vöör de m achtsovername door de Likoed kende Israëlhet systeem van
vaste wisselkoersen ;zo werd ervoorgezorgd dat de buitenlandse handel
een zekere stabiliteit vertoonde en dat m untspeculatie ontm oedigd werd.

Tegelijkertijd echterdiendedeIsraëlischecentrale bank in monetaironrustige perioden hetpond massaalte ondersteunen via verkoop van bui-

tenlandsevaluta(dollar).Staan echterop een gegeven momentzulkedeviezennietvrijterbeschikking,dan kan eenlandin eenao ankelijkheidspositieterechtkom en ten opgichtevan debuitenwereld,dievia internatio-

naleorganisaties(alshetIMF)voorwaarden za1opleggen m.b.t.dein de
toekom sttevaren economische koers.De Likoed-regering besefteten vol-

ledatIsraëlop dezewijzegedwongen zou wordentothetvoeren vaneen
desatiebeleid ofin laatsteinstantie toteen onpopulaire devaluatie.Daar-

om beslootBeginskabinetautonoom,hetpond vrijte laten vlotten en
deze maatregelleidde quasi-automatisch tot een reële devaluatie van de
Israëlische muntmetongeveer25ç:.Andereregeringsbesluiten beoogden
10 Elementenvandezeeconomischeanalyseontlenenweaan dejaarverslagen

van de IsraëlischeCentraleBank.
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deverdwijningvandeparallellewisselmarkt,degedeeltelijkeliberalisering
van hetdeviezenverkeer,de afschaffingvan invoerheffingen en exportsubsidies.W elke filosofie lag aan ditbeleid ten grondslag?
1. HetLikoed-kabinetwilde buitenlandse investeerdersaantrekken,tege-

lijk ook Israëlischeondernemersen middenstandersaanmoedigen geld te
sparen en zo produktiefmogelijk tebeleggen.Daarom ook kondigde de
regeringadditionelemaatregelen aan van belastingverlagingen toekenning

van subsidiesop bedrijfsuitrustingll.
2. Hetbezitaan deviezen zou de overheid in staat stellen zich m eerbuitenlandsegoederen aan teschaffen,in de eersteplaatsdan onderdelen van
technologisch hoogontwikkeld wapentuig, dat het lsraëlisch m ilitairindustrieelcom plex in toenem ende mate zelf produceerde en datde con-

currentiekan doorstaan metsoortgelijkeAmerikaanseofSovjetrussische
systemen (cfr.deArava-en Kfirgevechtsvliegtuigen,deNesher-bommenwerpersen de Markavatanks).
3.Israëlmoestminderafhankelijk worden van de buitenwereld,vooral
van deVerenigdeStaten die.zoalsvroegerbleek,nietaarzelen hun m ilitaire en economische hulpverlening te koppelen aan politieke voorwaarden.

Droeg b.v.presidentCarterstoegeeflijkheid t.o.v.de Arabieren nietin
geringematebijtotBeginseersteverkiezingsoverwinning?Begin isalleszinsnietvan plan in diezelfde com merciële valte trappen.

4.lnhetjongstedecennium kendedelsraëlischehandelsbalanseencontinu deficit:hetland importeerdesystematisch meerdan hetuitvoerde.Een

fenom een dat optreedt in de m eeste Derde-W ereld-landen ; a fortiori,
w anneer een groot deelvan de invoer uit m ilitaire uitrusting bestaat.D e
inspanningen van hetLikoed-bewind spitsten zich dus vooraltoe op het
winnen van deviezen,allereerstvia verwerving van transferswaarmeemen

gemiddeld60tot70ç:van hetjaarlijkshandelsbalanstekortwegkon werken.Totdezetransfersbehoorden bijdragen van dejoodsegemeenschappenin dediaspora(vooraldeVS),overdrachten van immigranten.W estduitseherstelbetalingen,hetzijten gunstevan deIsraëlischeregering,hetzijten gunstevanindividueleburgers,tenslotteook giften van deAmerikaanse administratie in de vorm van obligaties of schenkingen van het
'United Jewish Appeal'. Vooral om deze reden,ook omwille van het
groeiend internationaalisolement,beklem toondeBegin zeersterk deband

diezou bestaan tussen dekapitaalkrachtigediasporajood,en dearmels-

11 Een ongewenstnevengevolg wasdatde produktietechnieken kapitaalintensieverwerden.
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raëliër,terwijlvoorheen Ben Goerions opvatting terzake van een meer
nationaal-lsraëlische en revolutionair-populistischestrekking had getuigd.

Belangrijkeanderedeviezenbronnen vormden nog deinkomsten uitontwikkelingsprojecten inAfrikaen Zuid-Amerika,enuitdewapenexporten,
vooralnaarLatijns-Amerika(15Bâ vandetotaleindustriëleuitvoer).Deze
financiering kon uiteindelijk niet beletten dat de totale buitenlandse
schuld van Israëlopliep tot20miljarddollar;ofmet,perinwoner,5.e
dollar,dehoogsteschuld terwereld en gelijk aan hetgemiddeld jaarloon
van een Israëlische werknemer.De huidige reserves van de centrale bank

wordengeschatopzo'néénmiljard dollar,dejaarlijkstebetalenintresten
op ongeveer hetdubbele van datbedrag.

Inflatie
W elke factoren verklaren nu de insatie die de lsraëlische economie COnstantteisterdeen ten opzichtewaarvan Beginsmonetaristisch beleid machteloos bleek? M acro-econom isch iser een onderscheid tussen bestedingsinflatie en kosteninsatie.Vraaginsatie ontstaat wanneer de consumptieneiging te grootwordtin verhouding tot watde economie van hetland
zelfkan voortbrengen.Aangezien Israëleen staatvan im migranten is, kan
hetbestaande aanbod de supplementaire vraag vanzelfsprekend nietmeteen bevredigen.Verdercreëertde Israëlische defensie-industrie inkomens
zonder dat hiervoor een additionele produktie van verbruiksgoederen
plaatsvindt.Een aantalinstitutionele factoren schepteveneensbestedings-

iniatie.Zo worden in Israëldelonen driemaalperjaargdndexeerd,ten
belope van 70oâ van de prijsevolutie,en additionele door de overheid
toegestanesalarisverhogingenworden doordeprivé-sectorgewoonlijkautomatisch overgenomen.Zelfsditkon echternietbeletten datdejongste
jaren dereëlelonen erop achteruitgingen en hetwelvaartspeilverminderde12.In absolutewaardeligthetgemiddeldebruto-loon bovendien aan de
relatieflagekanten meerdan dehelftervan wordtopgeslorptdoorsociale
bijdragenen inkom stenbelastingen.Een andere inflatiebevorderendetechniek betreftde indexering van de intresten op overheidsobligaties, terwi
jl
de schuldvorderingen van de lsraëlische staathun reële koopkrachtverlie-

zen.Metanderewoorden:zelfsbijdalingvan hetnominaalinkomen kan
hetverbruik van deIsraëliërgewoon toenem en. Ephraim Rainerdrukthet

12 Volgens A .Kapeliouk met5e/ain 1980. Cfr.LeM onde diplom atique, 11

juni1981,p.11.
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als volgt uit:'The public here doesn't pay the price of insation. The
United States and the Jewish people around the world do that'l3.Vanzelfsprekend oefende ook hetdoor Likoed gevoerde liberale beleid,zoals
boven uiteengezet,een vraaginnatoire invloed uit.
W athetfenomeen kosteniniatiebetreft,vermelden weallereerstdeop de

trend van de uitgekeerde reële lonen achteropblijvende produktiviteit.
Verdergreep in de Israëlische economie een toenemend oligopoliserings-

procesplaats,zodatineenaantalbedrijfstakken drietotvierondernemingen minstens 40% van de totale output produceren en de individuele

winstmargesdusgevoelig konden vergroten.Een kostprijsverhogend elementvormde tenslotte de hoge op vreemd kapitaalte betalen rentelast,
evenals de toename in de grondstoffen-en energiekosten,vooralsedert
Israëlde olievelden van Abu Rodeis aan Egypte overdroeg en alsgevolg

daarvan deinvoerrekening metongeveer900miljoen dollarzag stijgen.
Bijditinflatiefenomeen,datzichin lsraëlbuiten alleredelijkeproporties
manifesteert,op hetogenblikzelfsmeteen prijstoenamevan 140e/ajaarlijks,horen nogenkeleverdereoverwegingen.
Sedertheteindevan dejaren zestig isdementaliteitvan deIsraëlische
consumenten producentgrondig gewijzigd.Hetzionistische gelijkheidsideaalmaakteplaatsvoorhetstreven naarpersoonlijkeverrijkingenindividueelwinstbejag.Meeren meergeraaktede lsraëliërin deban van het
Amerikaans-Europees levenspatroon:zoveelmogelijk consumptie dank
zijeenzogrootmogelijksalariswaartoedeproduktieophaarbeurtmoest
worden opgedreven.Sedertde Likoed aan de machtkwam ,greep echter

inhetbewustzijn vaneen deelvan deIsraëlischejeugd een ommekeervan
waarden plaats.Medeonderinvloed vandevijandigehouding diedebuitenwereld constantbetoondet.o.v.dejoodsestaat,ontstond onderhaar
een meerreligieusgetinte revolutionaireideologie,metalle gevolgen vandien.

2.Vijfenzestigprocentvan deIsraëlischebevolkingoefenteen functieuit
in de minder produktieve, én inflatiebevorderende,tertiaire sector, een

aandeeldatgroter is dan in een doorsnee ontwikkeld land.Ditcijfer
vormteen levendeillustratievan degedeeltelijkeniet-verwezenlijking van
hetzionistisch pioniersm otief,datvooropstelde datin Palestina de band

tussenhetjoodsevolkenhetjoodselandzouworden hersmeed.Ditlaatste had m oeten gebeuren via de bewerking van grond en materie in land-

13 GeciteerddoorAnnCritenden,Israel'
seconomicplight,inForeignAffairs,

zomer1979,p.1.010.
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bouw ennijverheid.Deberoemdekibboetzim b.v.biedennogslechtswerk
aan 3Kevan deactieve bevolking en richten hun activiteiten nu vooralop
de ontwikkeling van kapitaalintensieve produktiem ethoden in de landbouw,alsook op de ontplooiing van de secundaire en tertiaire sector.
3. In hun streven naarverhoging van de industriëleproduktie im iteerden
de Israëlische ondernem ers hetW esten dathen op die weg was voorge-

gaan.Zeinvesteerden insectoren dieeen snelrendementopleverden (o.a.
viasubsidiesdoordeoverheid),organiseerdendrieploegensystemen om de
bedrijfsuitrusting optimaaltelaten renderen,en vertrouwden de minder
attractievejobstoeaan 'gastarbeiders'diemennietverhoefdetezoeken;
binnenIsraëlen debezettegebieden leven immers1,8miljoen Palestijnen
(d.i.37çe van debevolking).wierprodukten na 1967 uitde landbouwmarktwerdenweggeprijsd.In dejoodsestaatwordtdanook 97çovan de
bediendenfunctiesuitgeoefend doorIsraëliërs,terwijl87ç:van dePalestijnen erhandenarbeid verrichtenl4.
4.Debezette gebieden leveren de lsraëlischeeconomietastbare baten op :
afzetmarktvoorindustriegoederen,bevoorradingsbron in landbouwvoortbrengselen en ongeschooldearbeiders,geen deviezen-drainerend onderling

handelsverkeer,m.a.w.insatiebestrijdend.W eziendanook datonderhet
Likoed-bewind de landconfiscatie in versneld tempo werd voortgezet.
5. A1 veroorzaken de activiteiten van de defensie-industrie insatie, ze
hebben in de Israëlische econom ie ook een strategische betekenis. Ten

eerste omdatnieuwespitstechnologische uitvindingen,in die nijverheid
ontwikkeld,kunnen worden overgeplantnaarde civiele sector.Ten tweede omdathetm ilitair apparaatde tewerkstelling verzekertvan ongeveer

50Tevan deeconomisch actievebevolking.(W emoeten bovendien rekening houden metdevrijwilligeen verplichtelegerdienstvan drie oftwee
jaar,alsook metde jaarlijkse oproeping gedurende één maand van de
reservisten-)
6.Luidens officiële statistieken heeft momenteel slechts 5ça van de ls-

raëlischeberoepsbevolking geen werk.Djtlagecijferisteverklaren door
drie factoren :de ontplooiingvan de defensie-industrie en alle activiteiten
die ermee samenhangen ; de overtewerkstelling in de secundaire sector

(volgenshetonderzoekvan M .Merhavgaathetom globaal20ç:van het
aantaluitgeoefendefunctieslls;hetfeitdatinefficiëntproducerendeon-

14 TheM iddleF*/,mei1980,pp.36-37.

15 M .Merhav,Exceu Capacity-measurement,ccreland=ex.
'ac*estudyof

industry in Israel,in Industrialization and Productivity,nr.15,1970,pp.22-48.
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dernem ingen doordeoverheid kunstmatig in leven worden gehouden.Tot
op heden bleefde lsraëlischeeconomie dusgespaard van deze component
van decrisis-dewerkloosheid -diedemeesteanderekapitalistischestaten
gevoelig heeftgetroffen.Telkenswanneerin hetverleden deregering dien-

detekiezen tussen tewerkstellingen prijsstabiliteit,opteerdezijblijkbaar
voorheteerste.DejongstejarenbenodigtdeIsraëlischeprivé-sectorechterminderarbeidskrachten en zekergeen geschooldeinwijkelingen ofafgestudeerden met een diplom a dat bestemd is voor tewerkstelling in de
publieke sector,zodatin de toekomsthetwerkloosheidsvraagstuk zwaarderkan gaan doorwegen.
7.Somm igem aatregelendieeinde 1979 werden uitgevaardigd in hetkader

van Beginsinflatie-bestrijdendepolitiek,beoogden een verhoging van de
regeringsinkomsten,o.m .via een hogere BTW ,intrekking van subsidies
en beperking van verbruikerskredieten. ln zulke sectoren traden echter

zeersnelprijsstijgingen opdievooraldearbeiderstroffen.debevolkingsgroep diein overwegendemateLikoed gestemd had.Tegelijk groeide de
invoer uit het buitenland, zodat de kleine Israëlische ondernemers zich
bedreigd voelden.Einde 1980,zesm aanden vöördeverkiezingen,besloot
derhalve de nieuwe minister van financiën,Arridor,opnieuw het subsidiestelseltoe te passen,en de BTW op luxegoederen te verlagen,zonder
datde inkom stenbelastingen werden verhoogd of andere overheidsuitga-

veningekrompen.Alleenviahetplaatsenvannieuwe(buitenlandse)leningen kon de lsraëlische regering vermijden de prijsvoordeze politiek te
moeten betalen onder de vorm van toegenomen werkloosheid.Ook het
tw eede doeldat de Likoed-regering voor ogen stond, de industriële over-

heidssectordwingenefficiëntertewerken öfgeleidelijk meertaken overte
dragen aan hetvrijemarktinitiatief,werd nietgerealiseerd.
Israëlsinflatiebestrijdend beleidhad slechtskunnen slagen indien hetland
demonetaireén debudgettairepolitiek naastelkaarén in dezelfderichting
zou hebben aangewend.Nu ging echtereen restrictiefmonetairbeleid vergezeld van een expansievebegrotingspolitiek.Ook onderBegin haaldehet
zionistisch nationalism e hetdus vooralsnog op hetmonetaristisch libera-

lisme.VoorallesbleefIsraëleenimmigratielanddatzijninwonerswerkgelegenheid en levenskansen bieden moest,ditlaatste dank zijde indrukwekkende organisatie van een systeem van collectieve welvaart.

Besluit
lsraëlbevindtzich in een toestand van zware econom ische crisisdie ongewenste sociale neveneffecten produceert.zoals zich dat overigensook in
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hetgeihdustrialiseerde W esten manifesteert.Hetgaathierdan om betrek-

kelijk eenvoudig aan tepakken problemen alsinterneonrust,banditisme
en druggebruik,typisch vooreenoverconsumptiemaatschappij,maarook
om veelernstigervraagstukken alsb.v.hetfeitdatde publiekeopinieeen

zondebok zoektwiensverwijdering allemoeilijkheden in één klap op zou
lossen.lnhetW estenzijndatdegastarbeiders,inIsraëldePalestijnen.De
begunstigde klasse, die haar geprivilegieerde positie bedreigd ziet, staat
een conservatiefeconomisch beleid voor,dateen grootdeelvan de bezuinigingslasten wi1opleggen aan deIsraëlischearbeideren dekleine midden-

stand.Om datterealiserenmoetzijechtereenberoepdoen op denationalistische reflex die een verdeelde publieke opinie verenigtin een gemeen-

schappelijkestrijd tegen demeestgehatevijand.Alprobeerden groepen
als'Shalom Ashav'(Vredenu)een tegenbeweging op gang tebrengen,in
m eerderheid keurtde massa zo'n beleid goed,vooralom datze meentdat
alleen een 'sterkem an'de economische crisiskan oplossen.DeLikoed en

andererechtsegroeperingengenieten preciesdaarom duidelijk hetvertrouwen van de jonge Israëliërs:51e/a van de dienstplichtigen stemt hetzij
voorBeginspartij,hetzijvoordefascistischeTehiya,diezelfs16o/ovan
de studenten achterzich krijgtl6.Reedsvakerechterin degeschiedenis
gebeurdehetdateen volksdemagoog alleen in hetlosketenen van een totale oorlog de oplossing voor de crisis meende te hebben gevonden.Reeds

enkelejarengeledenzeiministerA.Sharon:'Onsland bevindtzich in een
toestand van zelfvernietiging.Erheersteen zelfmoordklimaat,waarvan ik
deoorzaken moeilijk achterhalen kan.Nietonze militaire positie ofeconom ische crisis scheptgevaren,welhetgebrek aan overeenstem m ing inzake onze nationale doelstellingen en waarden.Het uur van de waarheid
slaat-.-'17.

Israëlsverwezenlijkingengedurendedejongstedertigjaardwongen eeniedersbewondering af:deopslorping van anderhalfmiljoen immigranten,
de instelling van een democratisch staatsbestel,het streven naar sociale

gerechtigheid,alsook zijn economischeexpansieen militaire slagvaardigheid.OnderdeLikoed-regeringbleekduidelijkerenondubbelzinnigerdan
ooittevoren datdejoodsestaatvooralditlaatstemeeren meerging beklemtonen.Deopbouw van eeneigen kernmachtzou een nucleairestrijd
metdeArabischewereldonmogelijkmaken.Hetdoorbrekenvan deAra16 Cijfersgeciteerd doorA.Kapeliouk inLeMondedi
plomatique,augustus

1981.

17 Geciteerd doorA.Kapeliouk in LeM ondedl
àlomatique,december 1979,

p.7.
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bischecoalitieviadeondertekeningvan hetvredesverdrag metEgypte zou

deklassiek militaireoorlogbemoeilijken.Systematisch onderschatteechterde lsraëlische regering denefaste economische gevolgen van de Arabi-

scheboycot,degebpolitiekeafzonderingvanhetlandenzijnzwaredefensielast.

1* 3

Eén jaar M itterrand II.Een nieuwe
socialistische m aatschappijvisie
Toon Vandevelde

In een vorig artikelheb ik het economisch beleid van de nieuwe linkse

regeringinFrankrijk besprokenl.Demaatregelen diederegering-Mauroy
diteerstejaargenomen heeft,moeten echtergezien worden tegen deachtergrondvan eennieuwesocialistischemaatschappijvisie.Overenkeleelementen daarvan gaatdezebijdrage.
Hetancien régim ewasdooren doorversleten.Giscard slootzich afin een

hautain misprijzen voordebevolking.Erhingeen stank van affairisme.
carrièrisme en corruptie rond dehele bewindsploeg.W ellichtisdatonver-

mijdelijkalséénzelfdegroep 25jaarlang demachtmonopoliseertin een
zo sterkgecentraliseerdestaat.M itterrand heeftvan bijzijn verkiezingde
dialoog in demaatschappijhersteld.Het overleg metvakbonden,sociale
partners,regionale instanties en andere belanghebbenden,dat in andere

landenallangminofmeergdnstitutionaliseerd is,wordtinFrankrijknu
pasvoor heteersternstig genomen.De vakbonden voelen zich bijhet
beleid betrokken.Deuniversiteiten verademen na de hatelijke pesterijen
van Alice Saunier-séité.De media werden bevrijd van de rechtstreekse
nieuwsmanipulatie door het rechtse bewind.Een politiek die de maat-

schappijnietlanger van boven af,vanuitde Parijse administratie commandeert,maardie in hetrespectvoorallesocialegroepen dem aatschap-

pijwi1'contractualiseren'z,ditisvoorFrankrijk een wareculturelerevolutie.
Hetisin dezeoptiek datde recentehervorming van hetarbeidsrechtdoor
minister van arbeid J.Auroux gezien moet worden.Het gaat erom ,de
democratiebinnen depoorten van de fabriek te brengen,de arbeiderseen
volwaardige 'citoyenneté'in de ondernemingen te garanderen,de indivi-

dueleencollectieverechtenvandeloontrekkendenin debedrijven teherstellen.
1T.Vandevelde,EénjaarMitterrand1.Economùchepolitiek,in Streven,juli
1982,pp.887-M .
2 J.P.deGaudemar,Versunedémocratiedu contratP,inLestempsmodernes,
déc.1981,pp.1.* 1-1.052.
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De meest gedurfde hervorm ing is wellichtde instelling van atelierraden.

Allewerknemerskrijgen daarmeeeen individueelrechtop meningsuiting
in dewerkplaatstijdensdearbeidstijd overalwatmethun arbeidverband
houdt.Dewettelijkedefinitievan dezeatelierraden iszominimaalmogelijk gehouden.Hun organisatie moetdoor onderhandelingen tussen de
sociale partnersgepreciseerd worden.M en zaldeze vernieuwing eerstbe-

proeven in degrote bedrijven,alvorenszeeventueelteveralgemenen in
1985.Anderemaatregelen stellen een inform atieplichtvan deondernem ingen in t.o.v.de ondernemingsraad.Deze laatste kan zo nodig een beroep
doen op hetadviesvan economische expertsvan buiten de ondernem ing.

Deleden van deondernemingsraad kunnen zich ook economisch bijscholen.Devakbondsafgevaardigdenworden beterbeschermd,zijmogen vrij
in deonderneming circuleren en krijgen kredieturen voorhun vakbondswerk.Hetinternereglementvandebedrijvenmagdealgemenerechtsprincipesniettegenspreken.Decontrolemogelijkhedenvandepersoneelsvertegenwoordigers en van de arbeidsinspectie worden vergroot. Ten slotte

moetin elk bedrijfen sectorjaarlijksoverlonen,arbeidsduuren arbeidsvoorwaarden onderhandeld worden.
Alhoewelin deinstelling van atelierraden een vageecho van mei'68 weer-

klinkt,overdrijvendepatroonsdiehethebbenovereen 'sovjetisering'van
deeconomieschromelijk.Deondernemingsraad krijgtgeenvetorechtmet
betrekking totafdankingen,zoalsvroegerin hetProgramm eComm un de

laGauchegeëistwerd.Deeenheidvan leidingonderverantwoordelijkheid
van debeheerderswerd gehandhaafd.Ietsverdergaande dem ocratiseringsmaatregelen werden genom en in de genationaliseerde sector.Zo zalo.m .

debeheerraad van degenationaliseerdebedrijven vooréén derdebestaan
uitloontrekkendendieinhetbedrijfblijvenwerken,maarniettegelijkeen
vakbondsm andaatmogen uitoefenen.Hetis de bedoeling in de publieke
sectornieuwe vormen van arbeiderscontrole te beproeven.

Dedemocratiseringvan demaatschappijdoor'contractualisering'vande
socialeverhoudingen moetin deogen van de socialistische hervorm ersde

topzwarebureaucratischedruk op demaatschappijverlichten.Ditiseen
uiterstbelangrijkaspectvan depolitiekevernieuwing.Invloedrijkesocialistische economen zoalsJ.Attali3,adviseurvan M itterrand,drukken er
in hun geschriften telkens weerop datdeoverlevingskansen van een m o-

dernemaatschappijalangen van desoepelheid van zijn incasserings-en
aanpassingsvermogen aan de snel veranderende internationale context.

3 J.Attali,LanouvellekonomieTrcnçcge,Flammarion,Paris,1978.
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Om deze uitdaging te beantwoorden volstaat het niet de kredieten voor
onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën drastisch te verhogen zoals J.P.Chevènementinderdaad gedaan heeft.

De versplintering van de sociale ruim te

Iemand a1sP.Rosanvallon,verbonden metdeCFDT,wijstop een meer
fundamentelemoeilijkheid4.Hetgroteprobleem waarmeeelkeeconomische politiek afte rekenen heeft,isdedefinitie van de socialeruimte.Het
na-oorlogse sociaal-dem ocratische comprom is tussen staat,privé-kapitalisme en arbeiders beantwoordde aan een relatiefhomogenesociale ruim-

te.De arbeidersworden op vrijuniforme wijze gdntegreerd in de welvaartsstaat,zijngetayloriseerdeordevan deproduktie,zijn socialezekerheid enzijnconsumptiesysteem.Zijwerkenineen groteondernemingmet
min ofmeergdnstitutionaliseerdevakbondsmacht,zijgenieten een identiekesociale bescherming en zijconsumeren ongeveerdezelfde koopwaren.Vanafheteind van dejaren zestig begintdezesociale homogeniteit
uiteen tevallen.Deconsumptiemaatschappijwektzijn eigen frustraties.
Nieuwe sociale bewegingen komen op m et nieuwe aspiraties.Connicten

ontstaan dienietmeerin termen van klassestrijd teinterpreteren zijn.
Dearbeidersklassezelfwordtin de loop van dejaren zeventig versplinterd. Steeds meer grote ondernemingen gaan over de kop of zitten in

zware moeilijkheden.Bedrijfseconomisch gezien lijken ondernemingen
van kleinere omvang, die veelal een beroep doen op onderaannem ing,
vaak betergeplaatstom zich soepelaan tepassen aan dew isselendevraag

op de wereldmarkten.Demassale werkloosheid maakthetmogelijk dat
nieuwe werknem ersstatuten,waaraan meestalm inder sociale voordelen

verbonden zijn,ontstaan.Terwijlhetkapitalismezijn marginaliteitvroegergrotendeelsuitdeindustrielanden naarde 'periferie'uitdreef,ontwikkelt de 'Derde W ereld'zich nu ook in de industrielanden van het 'centrum'.Hetlegergastarbeiders wordt aangevuld door een massa werklo-

zen,arbeidersmettijdelijke contracten,deeltijdse werknemersen stagiairs.De arbeidsmarktwordt gesegmenteerd.Er ontstaat een steeds om-

vangrijkere ondergrondse economie.De homogene keynesiaanse sociale
ruimte krimptin.

Ditheeftbelangrijke gevolgen voor de verhouding staat-maatschappij.

4 P.Rosanvallon,Lecapitalhmeutopique.CritiquedeI'idéologiekonomique,
LeSeuil,Paris.1979.
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Zolang keynesianisme en socinnldem ocratierelatiefonbetwistbleven,was
het vanzelfsprekend dat economische activiteiten op twee en alleen op

tweewijzen gecoördineerd werden:hetzijdoordemarkt,hetzijdoorde
staat.Een diffusesocialeruimteleentzich goedtoteen vrijbevredigende
marktcoördinatie.W as dat niethet geval,dan moest de staat de markt
aanvullen ofvervangen.In tegenstelling totwatliberaleen collectivistische
doctrinairen beweren,stellen m arkten staat geen volstrekttegengestelde
econom ische logica voor.Historisch is hetzo dat beide sam en ontstaan

zijn en elkaarvoeden.De staatsteltde marktin en moetzetelkensopnieuw instellen tegen de monopolisatietendensen van hetprivé-kapitalisme
in.De marktzorgtvoorde uitbreiding van de koopwarenlogica en van de

geldverhoudingen,diehetdestaatmogelijkmaakt(monetaire)belastingen
teheffen en zich daardoorverderte ontwikkelen.Hetcentralisme van de
staatishetspiegelbeeld van hetatomisme van de m arkt.
Deversplinteringvan desocialeruimtedoetdezetendensstruikelen.Ener*

zijdslaten maatschappijen economiezich nietlangerzoalsgewenstdoor
destaatreguleren.anderzijdsontstaateen gevaarlijkeontwikkeling in de
richting van een duale maatschappij,diemetdemarktsegmentering ook
de sociale ongelijkheid institutionaliseert.Ten aanzien van deze situatie
duiken onvermijdelijk simplistische redeneringen op,die de schuld van
allemoeilijkheden hetzijop destaat,hetzijop demarktschuiven en die
opteren voor hetzij een 'zuivere' markteconomie,hetzij een 'zuivere'
staatseconomie.Dergelijke'eenvoudige'oplossingen oefenenzekerincrisistijd altijd enige aantrekkingskrachtuit,alwordthetenthousiasmenatuurlijk sterk bekoeld doorhetfaillietvan deOostbloklanden,zowelals
van de Thatcheriaanse recepten.

Een postkeynesiaanse socialistische econom ische politiek

Indezecontextisbijeen aantalFransesocialistischeeconomen hetbesef
gegroeid van denoodzaak hetdilemma staat/marktte doorbreken om uit

dezeimpassetegeraken.Beide polen van hetdilemma zijn immerseven
vervreemdend.In beidevormen van economische coördinatie verliesthet

economisch subjectde rechtstreeksecontrole overzijn activiteiten.Produktie en consumptie gebeuren via een omweg:hetanonieme marktme-

chanisme ofdetoewijzingdooreen centraalbureaucratisch apparaat.In
hetgevalvan de welvaartsmaatschappijwordthetwinstmotief,datproduktieen allocatievan goederen en diensten op gedecentraliseerde wijze
beheerst,centraalvan staatswege gecorrigeerd door een aantalherverdelende mechanismen. Zoals reeds gezegd, verloopt de geschiedenis van
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staat en markt in ruime m ate parallel. Beider hegemonie steunt op de
vernietiging van vöér-kapitalistischevormen van solidariteit.Hetontstaan
Van een autonomeen econom ische logica,dienietlangerdoormaatschap-

pelijke regels beperktwaszoalsin de hele voorafgaandemenselijke geschiedenis,hield de vernietiging in van demogeli
jkheid totmin ofmeer
zelfstandige behoeftenbevrediging van kleine gemeenschappen.Staat en

economischwinstbejagdankenhun heerschappijaaneenwareuitroeiingsoorlog tegen alle autonome vormen van produktie en organisatie van de

maatschappelijkesolidariteit.
Hetheeftnatuurlijkgeenzin,devroegeresituatietewillenherstellen.W at
kan men dan weldoen? Attali,Guillaume,Kolm ,Ronsanvallon en anderen gaan ervan uit dateen socialistische politiek m oetproberen hethele
tussendomein van sociale verhoudingen tussen staat en individu,tussen
plan en marktnieuw leven in te blazen.H etgaatnietom hetafschaffen

vanhetzijdestaat,hetzijdemarkt,maarom hetscheppenvaneentussenruimte,waar geëxperim enteerd kan worden metnieuwe coördinatievormen van economische activiteiten,dienietlangerdooreigenbelang gedreven worden.

Tweebeginselen kunnen in ditverband onderscheiden worden,namelijk
hetprincipevan deautonomieen datvan hetzell eheer.Producenten van

eenzelfdeproduktkunnen zichopbedrijfsvlakorganisereninzelleheerde
collectieven.De beslissingen binnen deze produktie-eenheden worden op

egalitairewijzeeventueeldoormiddelvan stemmingen en metmedezeggenschap van de consumenten genomen.De coördinatie tussen de zell e-

heerdeproduktie-eenheden onderlinggebeurthetzijdoordemarkt,hetzij
door het plan.Hetprincipe van de autonomie kan toegepastworden in
kleine gem eenschappen of groepen,waarbinnen producenten en consumenten van dezelfde goederen elkaarrechtstreekskunnen informeren over

hunrespectievemogelijkheden en behoeften.In dezeassociatiesheerstin
zekere mate de reciprociteitvan de gift.Voorzoverhetautonomie-ideaal
bereikt wordt,is er in strikte zin ook geen probleem van economische
coördinatie.Deze verlooptimm ers informeelen zonder omweg.Zelfsde
meesthardnekkige verdedigersvan hetautonomieprincipe,zoals Illich en
Gorzs,geven echtertoe,datditideaalnietvolledigbereiktkan worden en

ook nietwenselijk is.Een heteronome sectorblijftbestaan,alwashet
maar om de 'conviviale'werktuigen te produceren.Heteronomie houdt

trouwensnietnoodzakelijk asymmetrische machtsverhoudingen in6.Een
5 A.Gorz,Adi- vauprolétariat.#N delà dusocialïme,Galilée.Paris,1980.
6 S.C.Kolm,La transition sociall
bte,p.76 e.v.
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zell eheerdeheteronomesectormoetin eensocialistischemaatschappijde
autonome activiteiten aanvullen. Het spreekt vanzelf dat beide nieuwe

principesmakkelijkermetsuccesfunctioneren naarmatedeschaalvan de
collectiviteiten kleinerwordt.

Allijktditmisschien een verretoekomstdroom.vooreen politiek die de
maatschappijbeterwilmaken,ishetvanbelangdelangetermijn-doelstellingen steedsvoorogen te houden.Doordedomeinen van autonom eactiviteiten uit te breiden hopen deze socialistische theoreticiindividuen en

groepen minderalankelijkenkwetsbaartemakentegenoverbureaucratischeapparaten en marktlogica.Tegelijk wordtde sexibiliteiten detoekomstgerichtheid van demaatschappijvergroot.
Ruw geschetstwordtindezevisiedemaatschappijin verschillendelagen
gestructureerd.Loonarbeid wordthoofdzakelijkin deheteronomesector
verricht.Tenminste een deel daarvan werkt met spitstechnologieën en

moetin staatzijn deinternationaleconcurrentie succesrijk tedoorstaan.
De prestatiesvan deze sectormoeten devrijheidsgraden scheppen voor
een meerconviviaalfunctioneren van anderedelen van demaatschappij.
De arbeidsduurverkorting en herverdeling van de arbeid in de 'heterono-

me'sectormoethetmogelijkmaken datiedereen in beidesectoren actief
kan zijn.Dewelvaartstaatvolgenskeynesiaansmodelverdwijntdusniet.
Hijwordtmin ofmeerop hethuidige niveau gestabiliseerd.Een aantal
correctieswordt aangebracht om somm ige anom alieën weg te werken en
ongewenste rigiditeiten tedoorbreken.Naastdezebureaucratische 'koele'
organisatie van de solidariteit stim uleertmen echter de ontwikkeling van
'warm e'sam enw erkings-en solidariteitsverbanden.

Collectieve self-service

In hetlichtvan dezeideeën kan men op vrijcoherentewijze een aantal
problemenvan economischepolitiek aanpakken,zobijvoorbeeld hetprobleem datwijin onsvorige artikelstelden metbetrekking totde fatale
cyclusvan derevolutie.De incoherentievan de 'gebruikelijke'economischepolitiek van de revolutie bestaathierin,dateen alte drastische inkom ensherverdeling niette verzoenen is met het behoud van de m arkt als
dominerend economisch allocatiemechanisme.Zolang deondernem ers de

vrijheid hebben zelfhun prijzen vasttestellen,zaleen bruuskeloonstijging resulteren in iniatie.De invoering van zell eheer in op de m arkt

opererendebedrijvenzaldaaroverigensnietveelaanveranderen.Ditbetekentnietdatmen dem arktradicaalkan ofmoetafschaffen.ZoalsKolm

uitlegt,heeftdekapitalistischemarkteendubbelefunctie.Enerzijdsorga-

ToonVandevelde/EénjaarMitterrandII.Nfe/wesocialistischemaatschapp#vùie 1e

niseertzij de uitbuiting door de verhouding tussen lonen en winsten te
regelen,maaranderzijdsinformeertencoördineertzijookop gedecentraliseerdewijzeinformatieoverschaarsten enbehoeftenvan deeconomische
subjecten.Hetafschaffen van demarktomwillevan zijn uitbuitingsfunctie dreigtook de allocatiefunctie grondig te verstoren en reusachtige verspillingen te veroorzaken.
Een bruuske loonsverhoging is in feite een poging om via de marktm eer
socialerechtvaardigheid terealiseren.De 'cyclusvan derevolutie'laatzien
hoeinefficiëntdezeeconomischepolitiek is.De perverse effecten van een
marktconforme herverdeling kunnen vermeden worden als meerverdeeld
wordtvolgensde behoeften en in natura dan in geld en via de markt.De

bestemanierom prijsstijgingen afteschaffen,bestaatin hetafschaffen
van deprijzen,zegtKolm7.Heteconomisch beleid moeterin ditopzicht
op gerichtzijn,doorcollectievevoorzieningenmogelijkhedenvan autonome produktie te scheppen voorindividuen en groepen.Ook institutionele

veranderingen,eenhervormingvan hetbelastingstelselbijvoorbeeld,kunnen hierbijhelpen.
Ook een egalitairetoegangtotconvivialewerktuigen (wijkateliersbijvoorbeeld)en meerdirectesolidariteitsverbanden bieden een uitweguitdecrisisvan dewelvaartsstaat8.H eteronom epubliekeen privé-instellingen heb-

ben de hedendaagse menszo geïnfantiliseerd,dathijalzijn frustraties
gaat omzetten in een vraag naar meer hulp, normen en wetten van de
staat.Naarmatedem ensmeerautonomieverliest,formul
eerthijdeverlo-

ren geganevrijheid alseen bij de staatopeisbaar recht.Tegelijk echter
groeitde weerstand van de burgersom destaatde financiële m iddelen ter

beschikking te stellrn om aan deze wild groeiende vraag te voldoen.De
staatstussenkomstgroeitquasi-automatisch zonderdatiemand nog de in-

drukheeftdatwerkelijktewillen.Debandtussen watmen betaaltenwat
menontvangtvan destaatwordtsteedsonduidelijker.Menzietpoujadistischereactiesontstaan bijdegenen diehetmeestvan collectievevoorzieningen genieten.Voor zover men erin slaagt door de ontwikkeling van
nieuwe vormen van socialiteitde klassieke vraag naar meer staatte vervangen door een soort collectieve self-service,vergroot men de sociale
doorzichtigheid.

7 S.C.Kolm,La trau ition socialiste,p.144.
8 P.Rosanvallon,La crgedel'Etat-providence,Le Seuil,Paris,1981.
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Besluit

Deideeën van deze socialistischetheoreticizijn uiteraard veelgenereuzer
en coherenterdan dereëleeconomischepolitiek van deFransesocialisten.

Vaakkrijgtmen deindrukdatdezelaatstenwerkelijkevernieuwingenniet
echtaandurven.W ellichtzijn de nieuwe ideeën nog onvoldoende in de
maatschappij binnengedrongen.Binnen de regeringspartijen heerstook
lang geen eensgezindheid overalles.Com munisten en een deelvan vooral
deoudere socialisten redeneren nog volledig binnen de etatistische logica,

diezosterkin deFransetraditieverankerd ligt.Dejongeregeneratievan
de PS en vooralde leiding van de socialistijthe'w kbond CFDT opteert
vooreen soepelgedecentraliseerd beheervan desam enleving.Descheiding

dergeesten isechternietaltijd even duidelijk.Beidetendensen lijken afwisselend op verschillende probleem domeinen hun slag thuis te halen.

Hett2tstandbrengenvaneenregionaliseringisinFrankrijkwellichteen
even diepgaande hervorming als de nationalisaties.Het contractualiseren

van de maatschappij,hetinstellen van nieuwe consultatiemechanismen,
het regelen van de arbeidsverhoudingen door algem ene ordonnanties die

opbedrijfs-ofsectorieelvlakingevuldmoetenworden,hetdecentraliseren
vanbevoegdheden,hetregionaliseren van hetplan zijn evenveelpogingen
om demaatschappijopeen soepelerwijzetebeheren metrespectvoorde
keuzenvan deonmiddellijkbetrokkenen.Inditlichtmoeten ookdereglementen op interimarbeid en deeltijdse arbeid herzien worden.In beide
gevallen wordtde werknemer nu beter beschermd.Vooralhetberoep op

deeltijdsearbeidwerdvergemakkelijkt.DezemaatregelverhoogtdeRexibiliteitvan hetbedrijfsbeheer,zowelalsdekeuzevrijheid van dewerknemers,dietoch hun rechten nietverliezen.Op een aantalandere domeinen
zegeviertechterdecentralistische logica.Zo heeftmen inzake energiepolitiek nu weIeen ernstige raadpleging van de belanghebbenden op hetgetouw gezet,m aar hetkernenergieprogrnmm a van Giscard is niet fundamenteelveranderd.

Bijde evalutatievan de strikteconomische conjuncturele en structurele
maatregelen van deregering-M auroy hebben wijin onsvorigeartikelgesproken van een 'relatief falen'.Als een meerderheid van de bevolking
M itterrand haarvertrouwen gaf,betekende datnietop deeersteplaatseen

vraagnaardezeofgeneeconomischepolitiek,maarveeleereen blijk van
achting voor de morele integriteit en de intellectuele geloofwaardigheid
van de Franse socialisten.Om verschillende redenen hadden zowelrechts

alsdecommunisten hun eerbaarheid verloren.Hetlijktonsdathetbehoud van de intellectuele geloofwaardigheid van de socialisten nauw sa-

ToonVandevelde/EénjaarM itterrandII.M evwesocialùtt
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menhangtmethun capaciteitom de sociai-etatistische logica tè doorbre-

keneneenmeersoepelendemocratischfunctionerenvan demaatschappij
te stimuleren.
Op strikteconomisch vlak is de politiek van herverdeling van de arbeid
wellichtdedoorslaggevendetest.Zowelsyndicalealspatronalerigiditeiten
moeten hier doorbroken worden.Indien de vakbonden een grotere arbeidsmobiliteiten het inkrimpen van de loonspanning aanvaarden,dan
moethetpatronaatde loontrekkenden meer zeggenschap geven in de on-

dernemingen.DeCFDT lijktinelkgevaltoteen dergelijkeruilbereid.Op
algemeen politiek vlak hangtde geloofwaardigheid van delinkse regering

afvandematewaarinzijerin slaagtdeburgerlijkevrijhedenuittebreiden
en ruimtetescheppen voorsociale experimenten volgenshetprincipe van
hetzell eheerofvan de autonomie.Goede voorbeelden van maatregelen
in dierichting waren o.m .de regularisering van de situatie van de illegale
gastarbeiders,de instelling van atelierraden en een begin van een arbeids-

duurverkorting.Ookbuiten Frankrijkkijkenvelen metangstigeverwachting toe ofmen in die richting zalvoortgaan.

1012

Een kerk m et overleg
Olaf Fisscher

De manier waarop de katholieke kerk georganiseerd is,wordtnietzelden
alseen nietterdiscussiestaand gegeven opgevat.Structuuren verhoudingen tussen gezagsdragersliggen vast;ze zijn 'gelegi
timeerd'vanuiteen

oorspronkelijkegeloofsinhoud en traditie.Naaraanleiding van een nota
van de bisschop van Haarlem (Aerk, w# samen anno 1980) merkt R.
Huysmans b.v. op dat er sinds 1974 'op praktisch geen enkel terrein,

behalve datvan debestuurlijke verantwoordelijkheid van de parochies,
enigerechtsvoortgang isgemaakt.Datisnietuitonwil,maaruitonmacht.

Dedoorhetpauselijkrechtgeformuleerdeendoordesynodeingescherpte
kerkstructuurlaatditniettoe'l.Tochzou hetgoed zijn,juistgeletop de
vervullingvanhaaroorspronkelijkemissie.datdekerkin dezetijdopeen
bezonnenwijzeeen andereinstitutionele,kerkrechtelijkerkendeorganisatorischevorm zou vinden,een organisatie die metname gerichtzou m oe-

ten zijn op de ontwikkeling van een adequate overlegstructuur.Indien
ergens,dan toch zekerin dekerk zou m oeten gelden datdeorganisatiehet
overwegend karaktervan een overlegstructuur heeft.

In ditartikelstaateen pleidooivooreen kerkelijkeoverlegstructuurcentraal.Hetisechtergeen onvoorwaardelijk pleidooi.Daarvoorzijn erin
andere,bijvoorbeeld arbeidsorganisatiesteveelnegatieveervaringen opgedaanmetvormen van overleg.Daarom zullen we 1)kortingaan op de
democratiseringsontwikkelingen,zoalsdiein deloop van dejaren zestig
hebben ingezeten in bedrijven ondermeerhebben geresulteerd invormen
van werkoverlegz.Ook in de katholieke kerk heeft dit een veelheid van

overlegvormen totgevolggehad.Op verschillendeniveauszijn erpogingengedaan lekentebetrekkenbijbestuurenzielzorgenhentelatendelen
inverantwoordelijkheid.M aarzowelinbedrijfsorganisatiesalsin dekerk

1 R.G.W .Huysmans,Tussen concilie en synode, Gooien Sticht, Hilversum,
1981,p.147.

2 Cfr.b.v.J.Ramondt,Bedrùfsdemokrati
sering zonderarbeiders,Samson,
Alphena.d.Rijn,1974.
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zijndieervaringen nietonverdeeldgunstig.2).Datbrengthetgevaarmee,
datdeleden zichgaan afwendenvan een gezamenlijkezorgvoordeorganisatieen hun eigen belangen individueelofin deelgroepen trachten veilig

testellen:een spanningdreigttussen 'hiërarchieen anarchie'.3)Om deze
tendens van individualisering tegen te gaan,zou alsnog moeten worden

getrachtom overlegstructuren op tezettendieeenwezenlijkezeggenschap
inhouden en een gedeelde verantwoordelijkheid mogelijk maken.Daarvoorlijkteen analysevan machts-en gezagsverhoudingen onmisbaar.
Ervaringen m et overleg

'lnspraak',medezeggenschap','werkoverleg','democratisering':aljaren
wordtditallesgepraktizeerd in bedrijven en andere organisaties.En de
kerk heefthaarkerkbestuur,parochieraad of parochievergadering,priesterraad, diocesaan-pastoraalberaad, pastoraal concilie, bisschopenoverleg.Een kerk dus metoverleg,maar watstelthet overleg voor?

In bedrijfsorganisatiesen anderesterk hiërarchisch georganiseerde systemen in onze samenleving lijktde mode van hetoverleg vaak meereen
ideologiedan datereen wezenlijke inhoud aan wordtgegeven.W erknem ers mogen meepraten,a1s hetm aar nergens Over gaat. Dat houdt niemandvol.Jekuntwe1enigetijd bewerendatm eespreken en beslissen m ag

en zelfs goed is en gewaardeerd wordt.M aarals blijktdat wezenlijke
veranderingen in de invloedsverhoudingen worden tegengehouden, dan

ebthetanimo weg.Deste sneller verdwijnt de belangstelling voor inspraak en medezeggenschap naarmateduidelijkwordtdatoverlegsituaties
vooralworden gebruiktdoordegenen die over de meeste informatie,des-

kundighedenen vaardigheden beschikken.Hetzijn immersdezebronnen
van machtdie alleen effectiefkunnen worden in situaties waarin mensen
kunnen uitspreken en m ogen verwachten daternaarhen geluisterd wordt.

Bij betrekkelijk grote machtsverschillen leidteen dergelijke participatie
eerdertotvergroting dan totverkleining van de machtsafstand3.Precies
om deze doorde overlegsituatie effectief te m aken overmachtvan de directie te voorkom en, is in de nieuwe Nederlandse wet geen plaats ingeruimd voordedirectiein deondernemingsraad.Alleen in deoverlegvergadering kan de directie het gesprek met de ondernemingsraad aangaan.

Ook hetwerkoverleg functioneertin de praktijk overwegend alseen beheersinstrumentin handen van de leiding van de organisatie.

3 M.Mulder,Omgaan metmacht,Elsevier,Amsterdam,1977.
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Voordegenendiedachtendatermetditwerkoverleg een belangrijkeverandering zou optreden in invloedsverhoudingen zijn de ervaringen vaak
teleurstellend4. Voor degenen die over de effectiviteit van organisaties

moeten waken,isveeloverlegtijdverspilling.Overlegvormen werken nogaleenskostenverhogend,zowelin economischezin (tijd isgeld)alsin
psychologischezin(frustratie).Hetisdanook nietverwonderlijk wanneer
meermachtigen en mindermachtigen op grond van uiteenlopende kosten-

baten analysestoteenzelfdebesluitkomenen gezamenlijkeen verminderingvanoverlegvoorstaan.Daarmeelijktveelvanhetidealismedataande
democratiseringsgolften grondslag lag,verloren.De 'idealisten'blijven
achter,m etgevoelens van teleurstelling en soms wanhoop,de 'realisten'
methetvertrouwen datde walhetschip zelfwelzalkeren.
Alswe nu de vraag willen beantwoorden,in hoeverre ontwikkelingen en
ervaringen op hetpuntvan overleg in arbeidsorganisatiesparallellen vertonen met ontwikkelingen en ervaringen in de kerk,doet zich het pro-

bleel voordatvoldoendeonderzoekgegevensontbreken.Daarmee ism eteen gezegd dat het volgende een overwegend hypothetisch karakter zal

dragen.W elzijnechterenkeleaspectentenoemendievoordevergelijking
relevantzijn.
1.Op deeerste plaatsishetnodig detoenem ende aandachtvoorcom mu-

nicatie,overleg,medeverantwoordelijkheid,zoalseerder alaangegeven,teplaatsen in detijd waarin devraag naardemocratisering algem een is.Zo moetook de restauratieve tendens in arbeidsorganisaties

enindekerk in eenalgemeneconservatievetl
jdgeestworden geplaatst.
Een goede analysedaarvan vinden wein een them anummervan Conci-

Iiums,waarinditneo-conservatismealseen breed maatschappelijkverschijnselwordtgeanalyseerd en ondermeerin samenhang gezien met
dewijzevan leidinggevenbinnen dekerk,metnameookmetdehuidigepauselijkegezagsuitoefening.Een concretisering op hetniveau van
dekerkorganisatieaan debasisblijftechterachterwege.
2.Eentweede,nietonbelangrijk aspectbijdevergelijking van ontwikkelingen in vormen van werk-en kerkoverleg vormthetvraagstuk van de
verantwoording.In arbeidsorganisatieswordt fundam entele medezeggenschap vaak tegengehouden op grond van de overweging dat de

4 Zieb.v.J.Ramondt,op.cit-,enL.Steensma,Werkoverlegofzeggenschap,
RijksuniversiteitGroningen,Vakgroeparbeids-enorganisatiepsychologie(HB-81513-EX),1980.
5 Hetneo-conservati
sme.eenmaatschappelijkenreligieusverschqnsel
,inConcilium, 1981/1.
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werknemersde deskundigheid missen die nodig is om op de stoelvan

debedrijfsleidingtegaan zitten.Ook alsditzo is,hetkan geen argumentzijn om werknemersdan ookmaargeen zeggenschaptegevenbij
b.v.benoemingen en belangrijkebeleidsbeslissingen.Op datprincipe
van betrokkenheid van iedereen istoch ook onze parlem entairedem ocratie gebaseerd.Evenzo zou een grotem ate van medezeggenschap de

in dehuidigeconcurrentieverhoudingen noodzakelijkeslagvaardigheid
eneffectiviteitonmogelijkmaken.Ookhiervoorgeldtdateen adequate
zeggenschapsstructuur aan ditbezwaar tegemoetzou kunnen komen6.

W aardezebezwaren inbedrijfsorganisatiesalnietsteekhoudend zijn,
zijnzedatin dekerknog minder.Dekerk kentnieteen effectiviteitscriterium zoals arbeidsorganisaties,ze isnieteen functionele 'gemeenschap'ten dienstevan produktie ofdienstverlening.Primairisdekerk
gemeenschap en datkan nietmetuitsluiting van leden van die gemeen-

schap,zeker nietwaar hetgaatom de verantwoordelijkheid van en
voordiegemeenschap.Eengedachtengangoverigensdiestrijdigismet
devigerendegezagsopvattingvan deleidingvandekerk.Bijdezelaatsteoverweegtnog hetbeeld van deam btsdrageraan wie hetGodsvolk

istoevertrouwd boven hetbeeldvan hetGodsvolk datzijn vertrouwen
steltin de ambtsdrager.Ook institutioneeloverweegtheteerste beeld.
Hetkomt onderm eer totuitdrukking in benoem ingen die vooralvan
bovenafworden gereguleerd en in de verantwoording dieprim airnaar
hetcentrale niveau in de kerkorganisatie gerichtis en niet of in elk
gevalmindernaardebasis.Kortom ,eenzelfdesituatiealsin arbeidsor-

ganisaties,waaroverlegniettoteenwezenlijkeomkeringvandezerichting van verantwoording heeftgeleid.
3. Een derdepuntbetreftdebeheersbaarheid van deorganisatie.Naarm a-

teorganisatieseen complexerkarakterkrijgen,kanhetuiteenoogpunt
van beheersbaarheid nodig worden om overlegsituatiestecreëren waar-

binnen informatie kan worden doorgespeeld en mogelijk ook de besluitvorminggedecentraliseerd.Zo kan,naastdearbeidskracht,ook de
sturende capaciteitvan m ensen gebruiktworden.In arbeidsorganisaties
betekent dat in de regel een instrumenteelgebruik van werkoverleg,
zonderdatervan een principieelandere zeggenschapsverhouding sprakeis.Ook in dekerkorganisatieisuiteen oogpuntvan beheersbaarheid

een nadrukkelijke betrokkenheid van leken onvermijdelijk.Daarbij
speelthettoenemendepriestertekorteenbelangrijkerol.Lekenworden
6 Zie voorverschillende vormen van zeggenschap b.v.W .Top,Ja baas, nee
baas.PaulBrand,Hilversum,1970.
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ingezetbijvelerleibestuurlijkeenpastoraletaken.Zeworden daarvoor
ook zoveelmogelijk toegerust7.Van een betrokkenheid in overleg bij
belangrijke beleidsbeslissingen,zodanig dat ook van een wezenlijke
medeverantwoordelijkheid gesproken kan worden,blijkt echter nog
maarweinig.Men willeken welbijdezielzorg betrekken,maareen
bestuurlijkemedeverantwoordelijkheidvan leken wilmen voorkomen,
lijkthet;daartoe wordthetonderscheid tussen zielkorg en pastoraat
enerzijdsen bestuuren beheeranderzijdsmeeraangescherpt8.Een uitzondering vormtdemedezeggenschap op hetparochiëleniveau.Daaris

ineen aantalgevallen welsprakevan reëlemedeverantwoordelijkheid.
Analoog daaraan zien we ook in arbeidsorganisaties,datin hetgun-

stigstegevalhetwerkoverlegeen wezenlijkezeggenschap inhoudtover
heteigen werk en de (her-lstructurering daarvang.
H iërarchie èn anarchie
W aarpogingen om vormenvan overlegop tezetten en ook te institutionaliseren vastlopen,mogen weverwachten datledenvan deorganisatiem eer
individueelofin deelgroepen hun interessen en belangen trachten te vol-

gen.Ook indekerklijkteentendenstotindividualiseringenprivatisering
van allerhande zaken waarneem baar.Gelovigen verliezen hetcontactm et
degem eenschap en haarvoorgangers,zegaan hun eigen weg,individueel

ensomsook groepsgewijs.In samenhang metgevoelensvan machteloosheid en zinloosheid tegenoverde kerk ontstaan desinteresse en desintegratie,kortom vervreemding alom .Ook priesters gaan nogaleenshun eigen

weg,zegaan samenleven ofwijken anderszinsafvan 'hetrechtepad'.Er
doet zich dan de paradoxale situatie voor dat de kerk in haar leer en
reglem entering een eenduidigheid uitdraagtdie nietcorrespondeertm etde

praktijk.Hoezeerinhetopenbaarookdeindrukvanhettegendeelgewekt
wordt.in depraktijk isveelmogelijk.Erzijn veeldissidenten binnen de
kerk.Somsishetbeterje dissidentegedrag onbesproken telaten;vaak
kun je er ook overpraten,er zelfs toestemming voor vragen...a1s het
maar ondervier ogen is,alshet maarnietin de krantkomt.Je m oet er
nietmetz'n allen over aan de praat raken :er mogen geen precedenten

geschapenworden.Alseraloverlegnodigis,moetjezien degoedepastor
7 G.L.Goedhardt,Debegeleiding vandevr#willi
gerinhetindividuelepasto-

raat,Kok,Kampen,1975.
8 R.G.W .Huysmans,op.cit.

9 J.F.den Hertog,Werkstructurering,Samson,Alphena.d.Rijn,1977.
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ofdejuistebisschoptesprekentekrijgen.Ookachterafiseraltijdweleen
rechtvaardiging te vinden voor gelovige gedragingen.Alsje je nietop
Paus JohannesPaulus11kuntberoepen,dan verwijsje naarJohannes
XXIIIen zo nodig biedtook de bijbelnog we1een goedepassage.
De katholieke kerk is in veelgevallen conservatiefregulerend èn 'vri
jgevochten'tegelijk,en datverschijnselhangt ten nauwste samen met de
grote afstand tussen leiding en kerkvolk. Onder de sterk hiërarchisch-

bureaucratischedekmantelverschijntzoeenkerkdietrekken vertoontvan
een anarchistischeschuilkerk.Erontstaateen pluriform iteitdieeen noodgedwongen en onevenwichtig karakterdraagt.Een voldoendeafstem ming

ontbreekttussengelovigen(lekenenambtsdragers)ronddewaardendiein
dekerk centraalstaan en rond eigentijdsvoorbeeldgedrag.Juistvoordit
voortdurend procesvan afstemm ing iseen goede overlegstructuurnodig.
Die kan ook voorkomen dat gelovigen en lagere ambstdragers nu eens
tegen de harde grenzen aanlopen van de hiërarchische machtskerk en dan
weermethetwekereferentiekadervaneen absoluutbegrip en volle vergeving geconfronteerd worden. Een consistent paternalisme veronderstelt

datgelovigen ook zonderdatde schijnwerperserop gerichtzijn een pak
voordebroek krijgen;andersiser,dunktons,ietsmismetdeopvoeding.
DatheeftiemandalsBisschopGijsengoedbegrepen.Nietdatdekerkdan
maar vo1bisschoppen zou moeten zijn meteen Gijsensignatuur,alza1
menigeen in een onbewaaktogenblik we1eens het gevoelbekruipen dat

een dergelijke'Verelendung'desnelstewegvormtnaardewenselijkeveranderingen.M aarnaarwelkewenselijkeveranderingen?Datisnu precies
eenzaakvan overleg.Devraagisdan hoejeaan een kerkm etoverleg in
overleg vorm kunt geven.Die vraag houdtverband m et het m achts-en
gezagsvraagstuk in de kerk.

Overleg m et zeggenschap
Zoals gezegd gaat het in dit artikel om een pleidooivoor vorm en van
overleg dieook een reëlezeggenschap inhouden.Daarmee wordteen wen-

selijkheid geformuleerd die met name consequenties heeft voor de bestaande machts- en gezagsverhoudingen binnen de kerk.In datverband

willen we,zondervolledigtezijn,een aantalrelevanteaspecten noemen.
1.Heteerste en meestwezenlijke aspect isdatvan de legitimering of
verantwoordingvan hetgezag.ln dekerkelijkeorganisatiespeelthetpersoonsgebonden charisma een belangrijke rol.Meernog dan de formele
machtdieeenbepaaldepositiemeebrengtisvaak hetpersoonlijk aanzien,
deeigenwijzevan vervulling vanhetambtbepalend voorhetgezag en de
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invloed diede ambtsdrageruitoefent.Datneemtnietwegdatin hetproces

van verantwoordingvan hetgedragvan gelovigen en in hetbijzondervan
de gezagsuitoefening van am btsdragers formeelslechtsvan een eenrich-

tingsverkeernaarboventoesprakeis,waarbijheteindevan deze'verantwoordelijkheidslijn'aan het oog onttrokken blijft.Alleen wanneer de
richting van verantwoording fundamenteelwordt omgekeerd,heeftoverleg in de kerk zin.

2.Een tweedewezenlijk aspectvormtdeafstand tussen dehiërarchische
niveaus, die dringend verkleining behoeft.Alleen wanneer de m achtsafstand klein genoeg is,kan overleg tot een voldoende materiële èn psychologische betrokkenheid leiden.
3. Een derde aspectbetreftdevraagnaarde machtsmiddelen diegebruikt

kunnen wordenom dewenselijkeveranderingen in debestaandemachtsverhoudingen te realiseren.Ook hiergeldt dat we geenszins pretenderen

volleëig te zijn.W e volstaan met een onderscheid te maken tussen de
hardere,meer institutionele en de zachtere,meer psychologische machtsmiddelenlo.

Bijdeharderemachtsmiddelen gaathetondermeerom devolgende:
Demogelijkheid om personen teontslaan,uithun ambtteontheffen,
buiten te sluiten,een mogelijkheid waarvan doordecentralegezagsdra-

gersin de katholiekekerk in uiterste gevallen ook gebruik gemaaktwordt.

Omgekeerd hebben de minder-machtigen de mogelijkheid om metbepaaldefunctionarissenhetcontactteminimaliseren,tevermijdenofexpli-

cietafte breken.
- W i
eeen bepaalde positiein dekerkorganisatie inneemt,heeftde moge-

lijkheidbijtedragen aanhandhavingvandestatusquo,aan conservering
en stabilisering van de bestaande verhoudingen.

Omgekeerd kan een dergelijkepositionele machtook wezenlijk bijdragenaanveranderingen.Hetisdank zijzijn persoonlijkcharismaèn dank
zijzijn positiealskerkleiderdatJohannesXXIIIzulk een bewegingin de
kerkheeftkunnen brengen.Kerkelijkeautoriteiten onderschattennietzelden hun positionelemogelijkhedenom aanveranderingen bijtedragenen
daarmeeook hun verantwoordelijkheden.
Aan organisationele positieszijn veelalnaogelijkheden verbonden ona
vergaderingen,bijeenkomsten,overleggroepen en dergelijkebijeen teroepen ofjuistniet.Daarmee wordt het sociale gebeuren gereguleerd en
wordtmede bepaald ofgelijkgezinden elkaarontmoeten en ofgelovigen
demogelijkheid krijgen een gelijkgezindheid teontwikkelen.
Om veranderingenin dekerkorganisatieterealiseren zijn eigen initiatie-

-

-

ven voorgroeps-en coalitievorming van grootbelang;vooralvan belang
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is,datzulke groepen institutioneelgestalte wordtgegeven.Daarbijkan
gedachtworden aan de pogingen een soortvakbond voorpastoraalwerkersteontwikkelen.Om dezereden moeten bestaandeoverlegvorm en niet

tesnelworden opgeheven.hoeweiniginvloederookvan uitlijkttegaan.
Bijdezachteremachtsmiddelen kanonderm eeraan hetvolgendegedacht
worden :

Eerderalisaangegevendathetpersoonlijkeaanzienvanfunctionarissen
indekerkinbelangrijkematebijdraagtaandelegitimatievanhungezags-

uitoefening.H etnodigtanderen uitzich m etdezepersonen teidentificeren

en hun gedrag als voorbeeldgedrag te interpreteren. Een dergelijke
machtsgrond kan terconservering worden aangewend,m aar evenzeerter
verandering.

Dekerk bestaatin zekbrezin bijdegratievanpersonen diemetwoord
en daad anderen totnavolging hebben uitgenodigd.Depersoon van Jezus,
maarook de 'stichters'van kloosterordenllhebben doorhun radicale en
produktieve voorbeeldgedrag machtuitgeoefend.
-

Een belangrijk aspectvan demachtdie metleidinggevende positiesin

organisatiesverbonden is,is daterook een vertrouwen-op-voorhand bestaatin de deskundigheid.Daarvan maaktde leiding van de kerk m ede
gebruik wanneerzedezeggenschap van theologen in kwestiesvan geloofsleer betwist.

Tegenovereen dergelijke positionele ofinstitutionele voorsprong kan
vanuitdewetenschappelijkewereld,alsdeelvan debasisvan dekerkgemeenschap,een deskundigheid ontwikkeld worden m et een in elk geval
psychologisch concurrerend gezag en m eteen voldoende erkenning.D at is

nieteenvoudig.Toch zijn erbemoedigende voorbeelden.Hoe zwak de
positievaniemand alsSchillebeeckxinstitutioneelook mogezijn,psychologischishetzeermoeilijk,meerhardemiddelentegen hem tegebruiken.
In hetkadervan een verantwoorde inzetvoorveranderingen pastheto.i.,
meerdan reedshetgevalis,oog tehebben voorhetgebruik van psychologische machtsmiddelen,zoals acceptatie,vriendschap,respect,status en
erkenning.In hetlichtvan zulke zachte.maar vaak niet minder substantiëlemiddelenverschijnendeinstitutionelemachtsmiddelen alsdesteharder en nietin overleg te verantwoorden.

10 ZieookP.Veen,Gedraginorganisaties,RijksuniversiteitGroningen/Van

Loghum Slaterus,Deventer,1982.

11Cfr.b.v.J.B.M etz,ZeitderOrden?ZurMystikundPolitikderNachfol
ge,

Herder,Freiburg,1977.
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Voorhetveranderen van kerkelijke structuren komtin hetvoorgaande
groeps-en coalitievorm ing alseen van de middelen naarvoren.M aarook

anderemiddelen kunnen bijdragen aan een veranderingvan de kerk,zodanigdateen overlegstructuurmeteen wezenlijkezeggenschap mogelijk
wordt.
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Tv-dram a.Verkijken van heeldichtbij
'Television is im portant.W e allwatch it'l

C .Tindem ans

W ie op de kabeltelevisie aangesloten is,kan verschillendeuren per etm aal

dramatischeuitzendingen meemaken.A1sjehetbegrip 'drama'wiluitbreidentotdespelreeksen (vandesituatiekomedietotdesoapopera),hou
je nauwelijksnog tijd overvoor enig ander programmaonderdeel.Het
enigeprobleem isdan de selectieondergelijktijdig lopende uitzendingen
op de verschillende stations.Ditzou een merkwaardige verschuiving kun-

nenbetekenen vandepositie(en defunctie)diehetdramainneemtbinnen
desocialeen individueleervaring.Algeruimetijdmoeten wewatmismoedigdekrimpendereikwijdtevan hettheateralssocialefunctievaststellen,
maarnog altijd zijn wegeneigd deomgekeerdeuitbreidingvan detelevisie-reikwijdteteverargelozen.Detelevisieheeftimmersdeervaarbaarheid
van hetdramatische in welke vorm dan ook veralgem eend,in een proces
datm enigvuldige nieuwe vormen heeftopgeleverd,datvooraleen nieuw
publiek heeftontsloten in radicaalverschillende,maarbeslistm eerdoorsneerepresentatievesociale milieus.Devraag is,ofwe deimplicatieshierVan Onder Ogen nemen en ernaar handelen.

Frappanténschadelijkishetiniedergeval,dathettelevisiedramadoorde
kritiek verwaarloosd blijft.W aardergelijkekritiek dan toch wordtbeoefend,neigtzenog alti
jd meertotsociologischedan totimmanent-esthetische com m entaarz. Daardoor ontneemtze zi
chzelf de mogelijkheid de
aard van de verschuivingen,de functieverlegging en de vormcode te volgen en tetaxeren en dusde bepaalbarecriteriateverruimen.Hettelevisie-

dramavormtvoordetraditionele dramakritiek duidelijk een probleem.
Theaterauteurs,acteursen regisseursbewegen zichvrijvan hetenemedium in hetandere:theater,radio,film ,televisie;in plaatsvan dezemensen
1 R.Silverstone,TheMessageof Television.MythandNarrativeinContemporary Culture,HeinemannEducational,London,1981,248pp.,f 14,40 (p.1).
2 Cfr.AlbertHunt,TheLanguageof Televi
sion.UsesandAbuses,EyreMe-

thuen,London,1981,128pp.,f 2,95:GeorgeW .Brandt,ed.,British television
drama,Cambridge UP,Cambridge,1981,276 pp.,f 6,95;PeterConrad,Television.TheM edium and itsM anners,Routledge& Kegan Paul,London,1982,170
pp-,f2,95.
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en ditfenomeen tevolgen,de continuïteitin een loopbaan en een ontwik-

kelingswijzena tegaan,blijftdedramakritiek traditioneelen kortzichtig
éénenkelemedialevorm bevoordelen.Tegelijkvatzedeaanwezigheidvan
kunstenaarsin detelevisie(ofradio en film)op alsdecontinuering van
een theateractiviteiten verwaarloostzedespecifiekeinstitutionele,sociale,
politieke,technologische en ideologische kenmerken van de televisie.W ie

bijdedoorlichtingvan hettelevisiedramaenkeloogen oorheeftvoorde
auteurs,maar de stofmanipulatoren,de vormgevers,de realisatoren bui-

tenbeschouwinglaat(inschrilcontrastmetdefilmkritiek,diederegisseur
alleeergeeften descenaristaltevaak onbekend.zelfsonvermeld laat),
vertekentdetelevisionelewerkelijkheid3.Hetwordtdringend nodigdater
een begin gemaaktwordt meteen proces van televisiedram atische kritiek
datrekening houdtmetde voorwaarden van televisiem aken4.
De periode waarin het televisietoestelbeschaam d werd weggemoffeld,is

sedertlang voorbij.De televisie alszelfstandig agentheeftzich in ons

levenèoorgezet.Alsinstitutievertegenwoordigtzebepaaldeintentiesen
bijgevolgd ook ambities,ook alisde metakritiek van ditmedium nog
steedsweinig ontwikkeld,en viertveeleerhetnarcissismehoogtij.Televisieopereertbinnen een gesloten circuitvan zelfreferentie,waarin delogica

van dewillekeurigejuxtapositiesdedragendeverantwoording van hettotale program maschem a determ ineert.Ze is bovendien sterk ingesteld op
deidentificatievan vorm en inhoud.Datisweldeambitievan alle kunst.
Iedere kunstbepaaltvoorzichzelfeen bestaansvorm van realiteitin func-

tievan haareigen technischevoorwaarden;op deze wijze selecteerten
wijzigtdevorm elkeinhoud.Bijdetelevisieechterwordtdezewederzijdse
afhankelijkheid parasitair.Daartriomfeertdevorm op deinhoud.Het
medium isinderdaadzijneigen boodschap,wistalleverschillen uittussen
de soorten materiaaldie het overbrengt.Hetm eest opvallend en evident

gebeurtdatbijdenieuwsuitzendingen,waarin dehistorischedraagwijdte
van hetberichte gebeuren voortdurend aangetastwordtdoor hettekstge-

halte,de beelddosering,de sequentieomvang,de projectiesnelheid- en
duurenz.5Voorvelen wordthetm edium gedomineerd doorde krachtige

conventiesvan zijn naturalisme.Datrealismeblijftechterdubieus,kunstmatig,eenimitatiespelletje.Dekundigheid vanhettelevisiedramaligtdan

3 Cfr.G.W .Brandt,o.c.

4 Cfr.JörgDrews,Hrsg.,Literaturkritik-Medienkritik,Quelle& Meyer,Hei-

delberg,1977,116 pp.,DM .12,80.
5 Cfr.Eric Strassner,Fernsehnachrichten.Eine Produktions-, Produkt- und
Rezeptionsanalyse,M .Niemeyer,Tûbingen,1982,531pp.,DM .128.
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ook preciesin de stilistische listigheid waarm ee het,na een lange periode
van hom mage aan de realistische conventie,overgegaan istothetvervormen en uitrekken van deze conventie. De televisie is een relativistische

machine,diealletijd en plaatssimultaan weettemaken;alsformalistischedoosmettrucjesmaaktzedeconsumptievan haarinhoud voortdurend toteen centraalproces van verontrustend vragen overde concreetheid van de waarheid6.

Concepten in de ontwikkeling

In hetbegin,in Europazowatdertigjaargeleden,fungeerdehettelevisiespelalsparadestuk.De bedoeling was het nieuwe massamedium te ont-

doen van debijsmaak van hetmassaal-massieve,hetbanaal-triviale.en
alvastéén genre te bevoordelen,dat alleen daardoor alexclusief,auto-

noom enorigineelleek,maarbovendienvanuitzijneigenantecedentenhet
label'kunst'meebracht.Op deze manier ontstond hettelevisiedram a als
een televisievreem d lichaam .De buitentelevisionelecriteria bleven onaangetastin de reservaatssector 'kunst'liggen.Even logisch is hetdatuitdie
sectorook de eersteweerzin voortkwam .Hettelevisiedrama washelem aal
geen televisie,hetwerd alleen technisch anders terbeschikking gesteld.
Om specifiek,erkenbaar,zelfstandig,functioneelen efficiëntte kunnen
worden,m oesthettelevisiedrama worden afgegrensd van hetradiodrama,

defilm enhettheater.Dezeverschillen lagen allereerstindeproduktiewijze:elektronisch en live.De technische ontwikkeling schakelde vlug een
aantalvan dezeeigenaardigheden uit;zo m aaktehetAm pex-systeem b.v.

deopname-voorafmogelijkendusdelive-uitzendingoverbodig.W erd de
filmischeproduktievorm alsnelgemeenschappelijk,dan blevenhetkleine
formaatvan hetbeeldscherm en de receptiesituatie van hetpubliek determinanten.Intimiteiten privacy werden totpijlersvan detelevisiepoëtica
gepromoveerd, met consequenties wat betreft intensivering en reductie.

Geen filmpanorama,maardetailmicroscopie.Evidentin die jaren isde
voorkeurvoor de close-up,voorde aftastende camera,voorhet im pressionistische.Zo ontstond een poëtica van de eenvoud,van hetnuchtere.
van hetvanzelfsprekende,van hetdocument en hetevenement.
Dezevoorkeuren deconsequentieservan voordecompositieen dedram aturgie van hettelevisiespelbrengen connicten m et de algemene,zichzelf

6 R.Silverstone,o-c.
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toegeschreven opdracht van de televisie.Concreet richt zich deze op de

journalistiek;en hetamusement8,op hetmassamediaalaansprekendetotaalprogramma datprincipieelonderverdenking van nivellering en trivialisering staat.De eveneens uitdrukkelijk gestelde inform atief-educatieve
opdrachtwerd in hettelevisiedramaeenzijdig aan dethematiek opgehangen ;stofen vorm van het theater werden klakkeloos overgenom en,het
repertoire van hetklassieke dram a werd schaamteloos leeggeroofd.Educativiteitwerd vernauwend geïdentificeerd methetedele werk van de culturele erfenis en de resectie op de traditie.Het televisiedram a nam de
monumentenzorg op zich.
Ondertussen veroverde detelevisiezich een reputatievan authenticiteit.In

dejaren 60 en 70 staan nietlangerdeestheticaen deboventijdseinhoud
voorop;de politiek-sociale functie krijgtaandacht.Hetmuseumtheater
wijktvoorhettijdsdrama;kritiek uiten op de actualiteitvervangthet
overleveren van ouderewaarden.Hettijdsdrama wilminderconserveren
en affirmeren dan wel provoceren.Dat televisie een m assaprodukt is,

wordtnietgeloochend,maarnu produktiefbenut.Defetisjeringvan het
televisiedrama a1skunsthoudtop ;declose-up raaktachterhaald.Formele

en thematischeherkenbaarheid krijgtvoorrang.DeAristoteliaansecanon
wordtopgeheven,traditionele cultuur wordt tot een anachronisme.H et

resultaatiseen analytischtelevisiespel,datjournalistiekopgebouwd wordt
en maatschappijkritischeintentiesdient.Hettelevisiedramaa1slevenshulp
miktop iedereen,projecteerteen individuelecasuïstiek alseen probleem
van velen,brengtde toeschouwer tothetstellen van vragen overzichzelf

endeanderen.Alspolitiekinstrumentzoekthetalgemeen maatschappelijkedimensiesop,achter-en voorgronden van ontwikkelingsprocessen.Beideinteresse-richtingen verkiezen denaturalistischeuitbeelding en hetactu-

eel-hete thema.Didactiek istroef.Dezelfde instelling trefje aan in de
bewerkingswijzevan literair-dramatischestof.Romansen novellenfungeren alsontwerpenvooreenverhaaldatdetijdshistorischekenmerken van
de gebeurtenissen op de voorgrond plaatstzonder ze centraalte stellen.

Historischestofmoethedendaagseproblemen doorzichtig en inzichtelijk
maken.Literatuur niet als onaantastbaar argument,maar als promotor
van de toeschouwersverbeelding.

Midden dejaren 70 komtdezedramaturgievan de argumentering onder
kritiek te staan :het speelse elementdreigterdoor verloren te gaan.Het

7 Cfr.E.Strassner,o.c.
8 Cfr.Peter von Ruden, Hrsg., Unterhaltungsmedium Fernsehen, W .Fink,
Miinchen,1979,3* pp.,DM 19,80.
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slogankarakterraaktin deverdrukking ;vooropgeplaatstwordtde nieuwe

gevoeligheid.Hierin merk je ook dewatlate katervan mei1968.Toch
ishetminderdemaatschappijgerichteobsessiedielosgelatenwordt,maar
hetbewustzijn groeit,dat de maatschappijkritische vormgeving te kort
schiet.Deartisticiteitgaatweertotdenoodzakelijkediscussiestofbehoren.De strategische esthetica van hettelevisiespelwordtweer prioritair.

Technisch bestaatthanshettelevisiedramahoofdzakelijk alstelevisiefilm.
Dat houdt niet zonder meer in dat deze ook organisch in de bioscoop

thuishoort,evenmin alsdefilm in hettelevisieprogramma (financiëleprojectievoorwaarden en simplistischerepertoireopvattingen houden deleugen in stand,dat de film een vanzelfsprekend onderdeelvan de televisie

vormten dateen geprogrammeerdefilm daarmeeookzijn historischeof
actuelekunstwaardelegitimeert,beidemediumvijandigeconclusies).Televisiefilm enbioscoopfilm verschillen duidelijkindemanierwaaropzehun
stofverwerken.Hettelevisiedrama blijftsterkerverbaalen literairingesteld en gekleurd,maartevensmeerjournalistiek,meerrealistisch,meer
logischbijfeitenaanleunend en hetheeftdaardooreen nietonbelangrijke
tak van de bioscoopfilm ,de nietop hetspectaculaire mikkende,de reali-

teitreproducerendedramastructuurovergenomen.Datleidtzondertwijfel
ook totenigeconventionalisering,gelijkvormigheid en herhaling,en niet
enkelin de zo stereotiepe thrillerwereld.Daarmee is echter niets gezegd
tegen hetgenre op zichzelf;hetheeft integendeelalles van doen m etde
structuurvan deplanning en de produktie,waardelogica van hetuitzon-

derlijke ofhetongewoon-dwarsemoeizaam totcreativiteitverleidt.Meteen betekent dan iedere breuk in de routine telegene winst.

Uiteraard hangtde norm van hettelevisiedrama sam en metde receptiesituatiein dehuiskamerg.Daarworden,zoalspublieksonderzoek aantoont,

afwijkingenvanhetvertrouwdeopgevangenenverwerktalsagressieopde
norm.Zalje.resp.moetjeditalstelevisiemakernegeren?Defilm heeft
aleentijdjedezeontnormendefunctiebegrepen en zelfsgecultiveerd.Dat
verklaart ook het feit dat er onder de bioscoopbezoekers proportioneel

zoveeljeugd is,dietochtijdelijkuitdenorm willosbreken.M etdespektakeldramaturgieheeftde film ook een deelvan andereleeftijdsgroepen
naar zich toe gehaald en de sociopsychologische normbreuk omgezet in

primitieve speculatie die onveranderlijk op een nieuwe norm vastloopt.

9 Cfr.Frank Nestmann,Fernsehen im UrteilderZuschauer.Eine empirische
Analysevon Medienkritik undM edienbewusstsein,M .Niemeyer,Tiibingen,1980,
281 pp.,DM .58.
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Eenvrijgrootcontingentvan denieuwere(en betere)speelfilm in Europa
(teweinigweethetpubliekdatdezezonderdetelevisie-cofinancieringonrealiseerbaarzou blijven)hanteertin de film (en debioscoop)juistdie
criteria die vanuitde norm doorbrekende functie op hettelevisiescherm te

verantwoorden zijn;in diesamenwerkingkan detelevisiedanweerenkele
van haarstreng conservatieve produktie-en vormcodeskwijtraken.Het
televisiedramaheeftderevitalisering doorvrijeverbeeldingen debeeldenautonomievan debioscoopfilm hardnodig,terwijldebioscoopfilm dein
grote mate risicolozeinvestering doordetelevisie bestgebruiken kan om

nietnog dieperin debanaliteitafteglijden.
Een them a dateveneensgeregeld terugkeert,isde relatietussen theateren

televisie.Aanvankelijk ging men uit van de vooronderstelling dat de
schouwburgproduktie via technische overdrachtgewoon te kopiëren was.
Nu beseffen we dateen theateropvoeri
ngorganisch onmogelijk te herhalen is.M et gebeuren-aspectvan de rechtstreekse theatervoorstelling gaat

verloren en bereiktdekijkerthuisslechtsin de uniforme versievan een
artificieelprodukt.Alsdetelevisienu zoektdekijkersteinitiëren in het
fenomeen theater, dan doen vele stations dat normaal via televisionele

reportages, d.w.z. het is een journalistiek-essayistische taak geworden
waarbijnietdeillusievanhetonaangetasteproduktin stand wordtgehouden,maaralle inspanning gaatnaardeanalyse en de interpretatievan een
niet-televisioneel fenomeen. De televisie is geen klant van het theater.

Voordeaanwezigheidvan toeschouwers,diebijhettheateressentieelis,
vond detelevisiegeen structureletegenhanger;die aanwezigheid isniette

vervangendooringebliktereactiegeruchten bijeen studio-opvoering.Het
enige alternatiefwaarvan de grote zenders inspirerend gebruik maken.is

de coproduktie:de opvoering wordt tegelijk als theater-en televisueel
produktvoorbereid; de theaterregisseur en de televisierealisator werken

samen.Denatuurlijkevijandigheidwordtdan eindelijk omgezetinwederzijdse bevruchting.
Televisie en wetenschap

Hetwantrouwen tegenoverdetelevisiemagverminderd zijn,dood ishet
beslist niet.Cultuuraristocraten vrezen nog steeds dat televisie onweer-

staanbaartotnivelleringleidten duselk 'beter'programma bijvoorbaat
uitsluit;nietten onrechte kunnen ze wijzen op de eindeloze series die,
tussenkioskheften porno in,dewereld verblijdenmetwanhopig optimisme.M aatschappijcriticikunnen dan weerwijzen op de afhankelijkheid
van de gevestigde macht,op dezelfcensuurdiedoorgaansop politiekeen
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nietop ethische gronden steunt,op de com mercialiseringstendensdieook
hettelevisiedrama terugdringt.In deterritoriumtwistdieliteratuuren televisie metelkaarvoeren,wordtde televisie a1seen destructieve factor verketterd totinstrumentvan analfabetisering.In ditachterhoedegevecht,al
teemotioneelen doorgaanszondernauwkeurigevoorkennisgevoerd,wor-

den deessentiëleaspectenvan ditnietonbelangrijkethemaverwaarloosd.
Teuitsluitend wordteruitgegaan van ofstilgestaan bijdeliteraire referentie-en bemiddelingsfunctievan detelevisie,te weinig komtdepotentiële produktieve rolvan b.v.het televisiedram a binnen het blikveld.H et

herinnertaltevaakaan hetcinemadebatvan jaren terug,toen ook naar
de film fanaatgeslingerd werd m etde banbliksem van passiviteit,afstomping,noncreativiteit.Hetodium vanverregaandetrivialisering isvoortdurend aanwezig;des te meer is hetnodig aandachtig en nauwgezet na te

gaan watergebeurt,waarom datop deze wijze gebeurt,water aan te
wijzigen valten welkeverwachtingen terechtmogen worden gekoesterd.
De literatuurwetenschap voeltzich m om enteelnog niet geroepen tot het

liefdevolbehartigen van televisioneleproblemenlo.Zijbeschiktook nog
nietoverdetechnischekennisdieonontbeerlijk isvoorcompetenttelevisieonderzoek.Zijisnietgeoefend in hetmethodisch registreren,ontcijferen en interpreteren van een dynamische beeldtaalof van de complexe

relatiestussenbeeld,woord engeluid.Auteurgerichteanalysevaltbijtelevisie-analysegrotendeelsweg;televisiewordtalsgroepswerk bedreven,als
hetwerk van een team m etuiteenlopendefuncties.Regie,montage,came-

rabehandeling,acteursdragen meerbijtothetpresentatiebeeld,destructuur,hetgehalte en heteffectvan een televisiedram a als produktdan het

draaiboek zelf.Vooreen analysevan een dergelijk procesisdeliteratuurwetenschap onvoldoende gewapend.Datvraagteen om schakeling die ze
voorlopig nog nietop zich kan nem en.W ie echterde 20e eeuw en haar
expressievormen wi1onderzoeken,kan nietdoen alsofdie 20eeeuw alleen

maarhetchronologischevervolg van de 19ezou zijn.
In dezegedachtengang veroorzaaktnietalleen datwataangeboden wordt,

maarookdereceptiedoordekijkerproblemen.Passindskortiserin de
literatuurwetenschap echtaandachtvoor hetleesprocesvan de lezer zelf,

maarhetkijkprocesen devoorwaardendaarvanin dehuiskamerzijn nog
10 Een erg gunstige aanzettoteen begin van een eigen taakontwerp isaan te
treffen in HelmutKreuzer-KarlPrûmm,Hrsg.,Fernsehsendungen und ihreFormen. Typologie, Geschichte und Kritik des Programms in derBundesrepublik,
Reclam.Stuttgart,1979,483 pp.,DM .34,80:HelmutKreuzer,Hrsg.,Fernseh-

forschung und Fernsehkritik,Vandenhoeck & Ruprecht,Göttingen,1980,284
PP.,DM .54.
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helemaalterra incognita.De receptiemogelijkheden van de massa zijn
trouwensnietin een historisch luchtledige te situeren:ze wijzigen zich
voortdurendonderdeinvloedvan factoren alsvariabelearbeids-envrijetijdsvoorwaarden,religieuze en politieke bindingen,opvoedingsachtergronden en esthetischeervaringen.Zezijn bovendien heelerg sexibelen
ditinzichtzalnoodzakelijk deprogrammapositie(welkedag in deweek,
hoelaatopdeavond),detebehandelen thema'sen motieven (aansluiten
bijkijkerservaring,meta-analysevantelevisiewereld,escapisme,televisuele beeldautonomie)en de technische instrumentalisering (vlak vertellen,
structurerende beeldcompositie.manipulerend experiment)bepalen.Pogingen om op grond van ditveelvoud van gegevenstoteen norm definitie
van hettelevisiedram a te kom enll,tenderen te sterk naarm ediumestheti-

schetaakomschrijving,functietoekenning,publieksperspectief.Historisch
onderzoek,gebaseerd op hetgehalte en de kenm erken van de produkten
zelf,is schaarsgebleven.
De geschiedenisvan hettelevisiespelis in grote mate de geschiedenis van
deopvattingen overdeprogramm ering van detelevisie.Een poëtologische
bepaling helptonsin eersteinstantiemaarm atig om dediverse historische
fasen teonderscheiden ofesthetische varianten en evolutiemomenten vast

te leggen.W atontbreekt,iseen beschrijving,een inventarisvan water
concreet wordt uitgezonden aan eigen en overgenom en produkties.H et
spectrum ,de veelheid en verscheidenheid heeft voorrang;het eventueel
exemplarische kan nietuitgeroepen worden tothetna te volgen m odel.
Hetonderzoek van hettelevisiespelvraagtinterdisciplinariteit.Televisiege-

schiedenisisenkelteschrijvenvanuiteennatuurlijk samengaanvan socialewetenschap en geschiedeniswetenschap,vooralalswehettelevisiedram a

literatuur-en dramawetenschappelijk willen analyseren.Voortdurend rijzen hier immers vragen van inhoudshistorische aard,vragen om trent de
receptie,omtrentproduktie-econom ischeen esthetischeaspecten,repertoire-structurele en program ma-analytische problemen.In zoverre de literatuurwetenschap uitgaatvan hetprim aatvan de lezer,steltzezich gereserveerd op ten aanzien van auditieveen audiovisuele media.Zowelmetbetrekking totdestructuurvan voordeze media om gewerkteteksten alswat

11 Cfr.ClausBeling,Hrsg.,TheoriedesFernsehspiels,Quelle& Meyer,Heidelberg,1979,165 pp.,DM .1980;IrmelaSchneider,DramaturgiedesFernsehspiels,W .Fink,Mûnchen,1980,222pp.,DM .28;W ernerund RoseWaldmann,

EinfûhrungindieAnal
ysevonFernsehspielen,G.Narr,Tûbingen,1980,203pp.,

DM.24,80;KnutHicketier,DasFernsehspielderBundesrepublik.Themen,Formen,Struktur,Theorieund Geschichte 1951-1977,J.B.M etzler,Stuttgart,1980,
383 pp.,DM .68.
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hun effectbetreft,wordthetverschilmetdegelezen oftelezen tekstvaak
zonder nuancering alsverliesaangevoeld en beklaagd.
Hetverdientdaarom aanbeveling een onderscheid tem aken tusen wathet

televisiemedium vermag en wat'telegeen'is.Heteerste verwijstnaarde
imm anente eigenschappen van het medium , het tweede naar de aan de
praktische ervaring ontleende waarden.Zo verandertb.v.automatisch de

relatietussen diachronieen synchroniebijdereceptie:watdelezerenkel
successiefkanopnemen.isbijhettelevisiespelin één klap aanwezig,ook
a1sdeopeenvolging van diverse cam era-instellingen desimultanereceptiekansen tegenwerkt.Op de vraag watnauwkeurigheid in de weergave van
realiteitbekent,antwoorden theater en televisie verschillend.Praktische

ervaringswaarden ontstaan nietonalankelijk van de technische voorwaarden,maarzebewegenzichmeerophetniveau waarop vergelijkingen
metdebasistekstmogelijkblijven,vergelijkingen b.v.watbetreftdeconstructie van de plot,de sam enhang van de motivering,heteffectvan het

inkorten ofrekken van episodesen dergelijke.
W iedeherkenbaarheidvanhettelevisiedramawilomschrijven,zalaldeze
punteninzijnonderzoekmoeten betrekken.Onverwijldnodigisdebevordering van het samenspelvan boek- en mediacultuurlz.Een brede laag
van de huidige generatiesheeftreedsmetliterairem eester-en andere werken kennisgemaaktvia de transpositie in film oftelevisiespel,meer dan

door onmiddellijke tekstbenadering.De literatuurwetenschap,naast de
vakdidactiekophetniveauvanlageren middelbaaronderwijs,kanditfeit
nietnegeren;andersverliestzedemogelijkheid en wellichtzelfshetrecht
als interpretator en bem iddelaar van de zelfstandige om gang m etliteratuur op te treden.Hettelevisiedrama bestaat,onder diverse gedaanten,
meteen opdringerige aanwezigheid,m etgroteintensiteitvan receptie;on-

der deze ervaring kan de literatuurwetenschap nietuit.

12 Cfr. Helmut Kreuzer, Hrsg., Literaturwlsenschaft-M edienwlàsenschaft,
Quelle& Meyer,Heidelberg,1977,150pp.,DM .15,80.
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Paul de W ispelaere
Leven en Ietteren
Paulvan Suetendael

ln een interview metweverberghlverteltPaulde W ispelaeredathijpas
rondzijn dertigsteeen eigen persoonlijkheid kreej.In zijnjongsteroman
zegthethoofdpersonage:'Hetwordtmesteedsduideli
jkerdatiktwintig
jaargeleden aan ditboek begonnen ben.Sindsdie tijd heb ik eigenlijk
/

steedsaan hetzelfde boek geschreven'z.Inderdaad,vanafEen eiland wor-

den (1963,deschrijverwastoen 35)behandeltDeW ispelaerein zijn verhalend*proza een geli
jk bli
jvende problematiek.Terwijlde eersteverhalen3en de novelle Scherzando ma non troppo de neerslag zijn van een
schrijverschap in wording,komen in Een eiland worden reedsde meeste
thema'svoordievanafM l
jn Ievendeschaduw op een intrigerendemanier
en ineen eigen stijlworden uitgewerkt.Deeersteroman kan nog alseen
overgangsvorm worden beschouwd;daarna isdestijldoorleefderén soberder geworden,de traditionele indeling in hoofdstukken is vervangen
door een fragmentarische compos
itie,en de biografische persoon van de
i

auteur en hetvertellend hoùfdpersonage zijn in een hechtere,én complexere verhouding t.o.v.elkaar komen te staan.In watvolgt zalik na-

gaanwelkedezehoofdthema'szijn,en hoezein deverschillenderomans
zijn uitgewerkt.
Scherzando ma non troppo, 1959
Een eiland worden, 1963

Ml
jn Ievendeschaduw,1965
Paul-Tegenpaul, 1970
Een dag op hetIand, 1976
Tussen tuin en wereld, 1980

M ljn huisisnergensmeer, 1982

1 Vraag en Antwoord;weverbergh en De Wispelaere,Yang 76/77,oktober,
p.31.

2 M ijn hui
s isnergensmeer,p.194.
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A uteur,verteller,hoofdpersonage
Velerecensenten,en ook Paulde W ispelaerezelf,hebben gewezen op het
autobiografisch karakter van b.v. Tussen tuin en wereld. De hoofdper-

soonin dezeroman iseen schrijver,dietrachtzijn verleden tereconstrueren doorzijn herinneringenteordenen,plaatsen tebezoekenwaarhijals
kind is geweest,enz.De rom an is het relaas van deze zoektocht. Het

hoofdpersonageisdustegelijkverteller,enbeiden lijken zijheelsterk op
deschrijverPauldeW ispelaere:zijhebben dezelfdegeboortedatum (4juli
1928),zijn ookopdezelfdeplaatsgeboren en wonennuin hetzelfdehuis,
een grootaantalelementen uithetleven van de hoofdpersoon komtvoor
in hetleven van de auteurzelf,enz.Toch isdeze rom an geen autobiografie,geen <récitrétrospectifen prosequ'unepersoneréellefaitdesa propre
existence,lorsqu'ellemetl'accentsursa vie individuelle,en particuliersur
l'histoiredesa personnalité'4.Alwashetm aaromdatdeidentiteitvan de
eigennamen van auteur,hoofdpersoon en verteller genegeerd worden.In

Eeneiland wordenheethethoofdpersonageFilipEiland,inM #n Ievende
schaduw Christian en in Tussen tuin en wereld en M #n huis isnergens
meerheeftde hoofdpersoon geen naam.(In de laatsteroman wordthij
enkelekeren aangeduid met'Pablo'en 'P'.)
Geen autobiografieën,m aar autobiografische romans:hetspanningsveld

datgecreëerd wordttussen fictie(roman)enwerkelijkheid (autobiografie)
de'espacebiographique'zegtLejeune-isvoorDeW ispelaerezeerbelangri
jk.Hijisoo)een van de weinige romanciers die op deze problematiek
,,

ingaan,en zo zelfs theoretische bespiegelingen in fictie verwerken.
De keuze voor de autobiografische rom an hangt samen meteen van de
hoofdthema'svan De W ispelaeresoeuvre:hetgevoelvan een versplinterd
ik en het besef dat identiteit slechts verkregen kan worden door ze te

creëren in literatuur.Hetresultaatisdatleven en schrijven zeernauw op
elkaar worden betrokken,zodat er een dialectische relatie ontstaat:elementen uithetleven van de schrijverWorden Opgenomen in een roman:
waardoor ze een nieuwe dimensie kri
jgen;samen creëren ze voor de

schrijver een identiteit,waarvan hij hetrealiteitsgehalte weerin twijfel
trekt:'Mijn herinneringen en daden opschrijvend verzin ik mijn leven
misschien meer dan ik hetmijherinner en leef.W atteltis de manier
waarop ik hetverzin.M aarmag men mijvereenzelvigen metdeeigenaar
3B.v.Fantasia,inDietscheWarandeenBeyort,3,1954.
4 PhilippeLejeune,LePacteautobiographique,EditionsduSeuil,Paris,1975,
p.14.
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vandeschrijvenderechterhand?'5.W attelt,isbijgevolgvorm enstql.zij.
bepalen degestaltewaarin deschrijverin zijn eigen boeken verschijnt.
Op micro-structureelniveau behandelik in ditverband hetvertelperspectief,op m acro-structureelniveau de opbouw van de roman.
De systematische doorbreking van het vertelperspectief, die vanafM i
jn
levendeschaduw consequentwordttoegepast,iseen uiting van dehierbo-

ven geschetste onzekere identiteit: terugblikkend op zijn verleden en
schrijvendoverzichzelf,ervaartdeauteureenafstandelijkheid;hijvraagt
zich afofhetjongetjedatin zijn herinneringen leeften dathijkentvan
foto's en uit verhalen, dezelfde persoon is als de man van middelbare

leeftijddiehijelkedagin despiegelziet.Maarook metdeze'omgekeerde
broeder'6 valthijniethelemaalsamen.De passageswaarin de verteller
zichzelfmethethij-perspectiefaanduidt(heelzeldenwordt'jij'gebruikt),
illustrerendieafstandelijkheidt.o.v.zichzelfen vormen voorbeelden van
watDorritCohn 'dissonant self-narration'noemt7.

Ook de opbouw van deroman gebeurtvanafM #n levendeschaduw op
een soortgelijkemanier:elkboekbestaatuiteenaantallangereen kortere
fragmenten,die nietchronologisch gerangschiktzijn.VanafPaul-tegenpaulwordthetaandeelvan de essayistischepassagesgroter(Paul-tegenpaulisechtergeenroman).Dezeinschakelingvan overwegingen overliteratuur,historischegebeurtenissen en maatschappijzorgtervoordathet
striktpersoonlijkeuniverselerwordt.Toch zijn dezenotitiesaltijd op de
hoofdpersoon betrokken :deze heeftnl.deelaan de wereld rondom hem ,
alwordtdie wereld steedsm eerervaren als een bedreiging.

E1k fragmentiseen inzichzel besloten eenheid,enzoontsnapthetaande
tijd,aan de doem van degeschiedenis.Hetfragment,hetabsolute moment situeert zich op het niveau van de mythe.En de fragm entarische
compositie is dan weer een uitdrukking van de hierboven gesignaleerde
versplinterde identiteit.Aan deanderekantzorgtzeervoordatdegestalte

waarindeauteurin zijnboekenverschijntdechronologischerealiteitontstijgt,en datdelezerin deverschillendemomentopnamen toch een coherentbeeldvanhethoofdpersonagekrijgt.Uiteindelijkisdeglobaleindruk
vanderomansynthetisch.Maardesyntheseblijfteenopeneenheid.
.'Het
verhaalbegintopnieuw,het eindigtnooit'8.

5 Tussen tuin en wereld,p.52.

6M#nhuisi
snergensmeer,p.16.
7 DorritCohn,TransparentMinds.NarrativeModesforPresentingConscious-

nessinFiction,PrincetonUniversityPress,1978,p.145:'A lucid narratorturning
back on a pastselfsteeped in ignorance,confusion and delusion'.

8M #nhuisisnergensmeer,p.261.
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Bérénice of het gevecht m et de geschiedenis
Een anderhoofdthem ain DeW ispelaeresoeuvreis,zoalsik daarnetreeds
aanstipte,de behoefte te ontsnappen aan de doem van de geschiedenis,
althans wanneer die geschiedenis geïnterpreteerd wordt als vooruitgang,
chronologisch verloop van gebeurtenissen meteen bepaald doelin zicht.
Daartegenover plaatstDe W ispelaere de mythe, de temps sacré 9.Inhou-

delijk gebeurtdatin de steedsweerkerende thema'serotiek,natuurbeleving, en wonen.

EenleidmotiefdatDeW ispelaerevanafEen eiland worden isblijven uitwerken,isdetragischerelatievandehoofdpersoonmethetmeisjeBérénice.'HetverhaalvanBérénice',eerstgepubliceerd inDeTafelronde,jg.8.,
1960,heefthijlater,als 'Hetverhaalvan Janinka'opgenomen in Een
eiland worden.Hella in deze rom an is Bérénice;Janinka komtvoor in

M 4n Ievendeschaduw en staatdaar 'vooreen figuurdie Béréniceheeft
opgevolgd,voortgezet en afgetakeld'lo.In deze roman is Hera de voortzetting van Hella.In Paul-tegenpaulstaathetdroeve verhaalte lezen hoe
ze isgestorven en in Tussen tuin en wereld kom tze opnieuw voor;daar
wordtJaninkaopgevolgd doorViviane.InM ijn huisisnergens m eer komen aldeze afsplitsingen tenslotte sam en in Barbara.De relatie metdit

meisjeiseen elementuithetlevenvanDeWispelaerezelf.Detragiekvan
deprofanerealiteitprobeerthijteniettedoen doorBéréniceopnieuw te
creëren in een verhaal,dat een ander realiteitsgehalte heeft:hetbevindt

zich op hetniveau van demythe.hetstaatlosvan detijd.en kan altijd
opnieuw beginnen.Deerotische beleving,die steedsm etBéréniceverbon-

den wordt,heeftdezelfdefunctie.lnM l
jnIevendeschaduw worden indit
verband de mythischetermen 'yoni'en 'lingam'gebruikt(resp.voorde
vrouwelijkeen mannelijkeseksualiteit),in Tussen tuin en wereldenM ijn
huisisnergensmeerwordterotiek herhaalde malen verbonden m etreligie,
rituelen,hetsacrale.
In M ijn huisisnergensmeerwordtde relatie erotiek-natuurbeleving,die
in hetvroegere werk reedsduideli
jkaanwezigwas,verderdoorgetrokken.
Datisb.v.altem erken in de naam 'Barbara'.'Deze aardedonkerenaam '

(p.11)verwijstnaarde Moeder-Aarde,waarmeehethoofdpersonage wil
versmelten,om herboren weerop te staan.Ditoer-elementbevindtzich op

9 'Letempssacréest(...)un Tempsmythiqueprimordialrendu présent.(...)

D'un certain pointde vue,on pourraitdire de1uiqu'ilne''coule''pas'. Mircea

Eliade.LeSacréetleProfane,pp.60-61.

10 Vraag enA ntwoord,,.weverbergh en De Wispelaere, p.34.
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de poolvan de mythe (mythevorming ontstaat bij de archaïsche mens
vanuiteen drangdeoorspronkelijkekosmogonieopnieuw tecreëren),terwijldeechtemoedervan hethoofdpersonagezichbevindtop depoolvan
degeschiedenisen aldusnegatiefwordtgeëvalueerd:'zijisdedooddieze
aldietijd inhaarlichaam gedragen heeft'(p.129).Deerotischebeleving
metBarbara/Bérénicewordtdan ook niet(in tegenstelling totbijandere
vrouwen)ervaren alseen terugkeernaardebaarmoeder,haarlichaam is
geen moederlichaam (p.166).
Denatuurbeleving wordtverderuitgewerktin de roIvan deseizoenen.Tot
en met Tussen tuin en wereld staatde herfst,metname oktobercentraal.
Dezem aand symboliseertnl.deam bivalentehouding,detussenpositiedie
totnu voorDe W ispelaere zo kenmerkend isgeweesten waarop ik verder
zal ingaan : 'Oktoberleven, oktoberli
efde,oktoberschrijven.Oktober is

verhalen overdevoorbijezomeren dekomende winter,gerichtop twee

polel en in zichzelfverdeeld,hetminstauthentieke van alle seizoenen'
(Paul-tegenpaul,p.55).InM #n huisisnergensmeermerkenweeen evolutie:hierspeeltde winter,en vooralde sneeuw een grote rol.Hetisde

sneeuw die ervoor zorgt dat de hoofdpersoon en zijn nieuwe vriendin
Brigitte afgesloten worden van de hen om ringende, agressieve wereld,

waardoorzijzichbevinden indein zichzelfbesloten,momentaneen tegelijk tijdlozedimensievan demythe.
Een derdepogingtotverweertegen de wereld isde aanleg van een 'espace
sacré'.W aarwonen en waarom ,isvoorDeW ispelaereeen weldoordachte

zaak;ditbleekreedsuiteenartikeldathijschreefvoorSnoeckstb,en deze
them atiek wordt verder uitgewerkt in de laatste twee rom ans. In Tussen
tuin en wereld staatvooralde tuin centraal:door de aanleg van de tuin
krijgtdehoofdpersoon de kansom,zoalsde archaïsche mens,terug aan
een begin te staan,een nieuwe kosmoste creëren temidden van de chaos.

Hijgeeftdetuin een sacraalkarakter(ophetniveau vandemythe),door
hem aan te leggen vanuiteen centraalpunt(de kastanjeboom)en door
hem teomheinen en aldusmoeilijktoegankelijktemakenvoordebuitenwereld.ln M iin huis is nergens meer krijgtvooralhethuis de rolvan
'espace sacré'toebedeeld :hetstaataan hetbegin,hetis rechthoekig,net

alsdetuin(devierzijden symboliseren devierhorizontenvan dekosmos)
en hetwordto.a.vergeleken meteen kapel(sacrale plaats)en een ark
(mythische boot).Zoalsde tuin met Bérénice wordt verbonden ('M ijn
tuintjekriebelt,fluisterdeBérénice'Tussen tuinen wereldp.44),staathet
11 W aarwonen en waarom ,in Snoecks, 1976,pp.156-163.
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huisin nauw verbandmetdemythischeBarbara:'Opeendag(...)reedik
metBarbara overeensmallebrug hetonbekende Landschap binnen.Voor
de eerste keer hoorden we het rammelen van de houten planken,en we

warenverwonderd hoemooiheterwas.(...)W ewaren aangekomen,dit
was het einde van een lange tocht.W e keken naar het huis door de in

spiralen gedraaidespijlenvan hethek (M ljnhuisisnergensmeer,p.195,
cursiveringvan mij,P.V.S.).
Utopie en realiteit
Heteiland-m otief,datreedsin de eerste rom an aanwezig is,en datin de

latereboeken (hierbijdenkik vooralaan delaatstetwee)isuitgewerkten
gemodifieerd, zou weleens de foutieve indruk kunnen wekken dat De

W ispelaereutopischeromansschrijft.Hetuitbeeldenvan eenconflictsituatie behoort nl.niettot ditgenre:de handeling heeft hier plaats in een

tijd-ruimtelijke autonomielz.Hoe sterk de drang van de hoofdpersoon
ookisom onbereikbaartezijn,om zichterugtetrekkenineeneiland-achtige'espacesacré',dewereld endesocialerealiteitblijvenaltijd voelbaar.
W elheeftdetussenpositie uithetvroegere werk in delaatsterom an plaats

gemaaktvooreen radicalerstandpunt:de wereld isdichterbijgekomen,
detuinenhethuiszijnmetdeondergangbedreigd.Hetisdanbegrijpelijk
datde hoofdpersoon steedsmeer de bescherming van hetisolem ent,van

hetutopischeeiland zoekt.Hijbeseftechterde onmogelijkheid van deze
positie,en maaktop dezemanierdeconsictsituatienog scherper.Dezeldzam e gelukkige m om enten bestaan im m ers enkel in het verhaal. in de

mythe,die het enige verweer vorm en tegen de 'geschiedenisvan verniel-

zuchten megalomanie'.p.9.).
De reden voor de aanwezigheid van de sociale realiteitistezoeken in de

engagerendefunctievan De W ispelaeresschrijverschap.Deessayistische
passages,die vanafPaul-tegenpaultoenemen,hebben zeer dikwijls tot
doelde lezerte waarschuwen tegen dezinloze afbraak van hetleefm ilieu.

Dezemachtelozewoede(in de laatsteroman tothetuiterste doorgetrokken)hangtnatuurlijk samen methetbelang datdeauteurhechtaan het
wonen.Een nieuwe autostrade in de buurtvan zijn oude hoeve wordt
ervaren alseen aanslag op zijn persoonlijkevrijheid.Nietiedereen deelt
zijn verontwaardiging:'progressieve marxisten'b.v.verwijten hem dat
12 Ik parafraseerhierPauldeW ispelaere,LouisPaulBoon.TedereAnarchl
àt.

Omtrenthetutopiain 'VergetenStraat',NijghenVan Ditmar,'sGravenhage,
p.43.
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zijnbehoefteaanisolement,zijndrangom persoonlijkedingen tebewaren
enindividuelebelangenteverdedigentegendeeisenvandemaatschappij,
burgerlijk is.
De marxistische geschiedenisopvatting wordtinderdaad door De W ispe-

laere verworpen.Aan alle 'doelgerichtheid'wilhijontsnappen.Netals
Louis-paulBoonziethijindegeschiedenis'nietsdan eenslingerbeweging,
dieiederewezenlijkeprogressieuitsluit,omdaternietzoietsalsdelesvan
de geschiedenis bestaat, en iedere generatie telkens opnieuw dezelfde

waanbeelden koesterten dezelfdevergissingen begaat'.De mogelijkheid
om altijd opnieuw te beginnen is 'de enige kansvan de mens'l3.Deze
mogelijkheidwordtin een finalistischdenkmodeluitgesloten,maarkrijgt
welaandachtin een libertair-socialistische of anarchistische filosofie.

Dedriepunten dieik in ditartikelheb behandeld,geven een inzichtin de
thematiek van Paulde W ispelaeresverhalend proza.Daarm ee is natuur-

lijknietallesgezegd.Anderethema's,zoalsb.v.deironieenhetspel,heb
ik nietopgenomen.Onbesproken bleefde novelleEen dag op hetIandt4.
Ik heb vooralaandachtbesteed aan delaatstetweeromans,de bekroonde

Tussentuinen wereldenM #nhuisisnergensmeer.Zijleverenhetinteressantstevergelijkingsmateriaalen zijn m.i.ook DeW ispelaeres'mooiste'
boeken:vooralM #n huisisnergensmeerisgeschreven in een verfijnde,
rom antische en poëtische taal,die sinds M aurice Gilliams nietm eerzo'n
peilhad bereikt.

13 Lou/ PaulBoon.TedereAnarchist,pp.123-124.
14 Een dag op hetland,M anteau M arginaal,1976.
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OverLatijnsamerikaanse Iiteratuur
In de reeks 'Lezend geschreven', een

en gevoelsgewoonten.Een ander is de

gezamenlijke uitgave van het 'M ase- m anier waarop de literaire fictie voorreelfonds'en 'ln de Knipscheer',ver- uitloopt dan wel dwarsligt (met alle
scheen een bundel opstellen over La- mengvormen en tussenliggende stadia)
tijnsamerikaans proza en poëzie.De op collectieve, historische grojecten'
auteuris Stefaan van den Bremt,de nu (p.VIII).Elke literairedaad lsdusonalin de literatuurgeschiedenisalsm eest

ontkoombaarpolitiek geladen.Terecht

politiek bewojen vergenwoordigervan meentvan den Bremtdatdezenoodzahetnieuw-reallsm e geboekstaafde dichter-vertaler.N a Indianen, cowboys en

kelijke stellingname geen excuus is
voor literair m inderwaardige teksten.

dictators.Literatuur in Lat#ns-Ameri- 'Deingrepen diehij(deauteur)tijdens
ka van KlaasW ellinga (Van Gorcum, hetschrijven,schrappenen verknippen
1979)en Uitdebek van dehel.Schr#- van zijn tekst uitvoert,zullen beslisvers in Zuid-Amerika van H .Ter-Ned- send zijn voorhetengagementvan de
den (Kritak,1980)isditboek een der- schrijver. De maatschapjelijke relede,meerdanbehoorlijkoverzichtvan vantievan eentekstisdusln laatsteinde recente literatuurproduktie uit La-

stantie een kwestie van vorm geving'

tijns-Amerikal.
In zijn watprogrammatischeinleiding
totdezein een vijftalcompartimenten

(p.IX).Literatuur dus,die blijk geeft

geordende bundelopstellen,interviews
en brieven maaktvan den Bremtenkele
intelligenteopm erkingen overdem oge-

van authentiek vakmanschap!en geen
tendentieuze sloganistiek. D1t laatste
kan in andere media eveneens grote

diensten bewijzen.In verband metde

Nicaraguaanse priester-dichter-m inister
Ernesto Cardenalm erktvan den Brem t
literaire teksten. 'Molelijk'blijkt al op datdeze ernietaltijd voldoendein
dadelijk een overbodlg adjectief te geslaagd isde opsomm ing van b.v.pozijn:de auteur suggereert dat litera- litieke gruwelen tot poëzie te transpotuur,vooralin decontextvan hetdoor neren.'
Zou hetnietbeterzijn zich op
onmenselijke dictaturen onderdrukte strikt literaire gronden te baseren, of
Latijns-Amerika,noodzakelijk subver- wordtdeoverredingskrachtvan politiesiefis.Eén criterium isdewijze waar- ke poëzie soms nietbepaald door haar

lijke maatschappelijke relevantie van

op een schrijverzich,middelsdetaal, dichterlijke kwaliteit?'(p.71).
vrijmaaktvan geconditioneerde denk- Bijhetbehandelen van deonontkoom1Stefaan van den Bremt,M#n verbeelding isjouw slaaf niet.OverLatnns-

amerikaanse Iiteratuur, Masereelfonds,Gent/ln de Knipscheer,Haarlem ,1982,
189 pp.,BF.495.
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bare geëngageerdheid van literatuur

maatschappelijkeepidemieënvanleger
komt dan onvermijdelijk het geval en jodsdienstenz.zijnzovelethema's
Borges ter sprake. De m ondelinge

die ln een ontstellende verscheidenheid

steundiedezebriljanteArlentijnseau- van vormgeving en uitwerkingeen bijteurbijherhalingaan fasclstischeregi- na noodzakelijke schakelvormen tusmes als dat van Pinochet bewezen sen deze romans.
heeft,ishem uiteraard nietdoor ieder- Van den Brem t, en hiermee ondereen in dank afgenomen. De vraag schei
dthijzich van Wellinjaen Terwordtdanookgesteldnaardeconlru- Nedden,doetverdereen poglngom het

entie tussen Borges'maatschappelljke succesvan de Latijnsamerikaanse rostellingnames en zijn schrijverschaq. man in Europa teverklaren.Hijhaalt
De wat oeverloze discussie die op d1t

instem mend een citaataan van de Ar-

puntjevoerdwordt,lijktmijhetmeest gentijnse dichter SaulYurkivich,die

plauslbele antwoord te vinden in de la- van mening is datde Europese literaire
konieke opmerking van RobertLemm : produktiegekenmerktwordtdooreen
'ZoujijSenecanietlezen omdathijde sterk overwicht aan beschouwende,
opvoeder van Nero is geweest?' (p. theoretischeteksten.'Jezou 4elfskun169).Het gaat hem toch niet om de nen zeggen dat er geen echt literair
subversiviteit van de auteur a1s per- werk meer i
s: de grenzen zijn versoon,maarom de(literaire)subversivi- vaagd,met a1sgevolg een grote retoriteitvandekrachtvan zijn vormgeving. sche insatie. De literatuur circuleert
W antdieisnooitvrijblijvend.Hetzelf- binnen gesloten circuits,wateen uitgede probleem, dat m .i eigenlijk geen sprokenverpietering vandetaalbevorprobleem is,wordtvaak gesteld in ver- dert,di
e hetlezen bemoeilijkt.Totdat
band met Louis-Ferdinand Céline en m en zelfs het contact verliest met datEzra Pound,wier briljante schrijver- gene waarnaarde taalrefereert.D e reschaqonverzoenbaarlijktmethun an- latie methet reële,sensuele,het m atetisemltischeuitsqraken.Diedoenniets riëlewordtdaardoor zodanig 'verm itaf van de literalre kwaliteit van hun telt',datm en ertoe kom tproblem en op
Werk,ze geven er hoogstens een zeker te werpen al
s de onmogelijkheid van
reliëf aan.
hetverhaal,of van de directe rede:de

Succes

onmolelijkheid om de onmiddellijke

realiteltintelijven,deactuelegeschiedenis terwijlze zich voltrekt.En dan
Terug naarvan den Bremt.In een eer- komtdeLati
jnsamerikaanseliteratuur
ste compartimentbehandelthij onder natuurlijk erg fris en krachtij over'
de goedgekozen hoofding 'De verbeel- (pp.26-27).Zoal
selkemogelijkeverding a1shefboom 'hetverhalend proza. klaring is ook deze uiteindelilk geen

Hijishierbijdeeersteom erterechtop sluitende verklaring. Enerzijds is de
tewi
jzen datde roman Pedro Paramo gretige receptie van deze literatuur in
van deM exicaan Juan Rulfo hetprototypeendewegbereiderisvande'boom
de la novela',de creatieve explosie en

Europahetgevolgvan eenonvredem et

deeigen literaireproduktie,zijvulteen
zekere 'epische leemte'op.M en krijgt

hetsucces van de Latijnsamerikaanse inderdaad we1eens de indruk dat de
roman. Hij weet dit overtuigend te auteursin hetavondland zo gepreoccustofferen met thematische besprekin- peerd zi
jn methet schrijven over het
gen Van een aantalromansVan Scorza, schri
jven datze nietmeer aan heteiVargasLlosa,Garcia M arquez,Corta- genl
ijke schrijven toe komen.Anderzar enz.Desintegratie van de persoon- zi
jds-en ditisgeen specifiek literaire
lijkheid,hetaldan niettotmislukken verklaringsgrond komthetmijvoor
gedoemd zijn van deopstand tegen de dathiereen behoorlijke dosis romanrepressie(ofhetlot),hetmachismo,de tiek mee gem oeid is:de fascinatie van

1œ
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het exotische, het fantastische, het
beeld van de 'bon sauvage',de hunker
naar onontwortelde authenticiteit.En,
en ditmoge watmorbide klinken,de
romantiek van verdrukking en opstand, het luxueuze salonperspectief

iszijn pleidooivooreen evenwichtig

heid gebakken,dweept metde heroïek
van het in opstand kom ende volk.
Van den Brem t, en dit is ook de verdienste van Ter-Nedden! brengt aan
datLatijnsamerikaanse llteratuur niet

de Uruguayaan Eduardo Galeano,auteurvan A derlating van een continent,
het onthutsende relaas van Zuid-Am erika's economische geschiedenis. lk
volsta hier m etditcitaat uithet inter-

uitgeversbeleid.
De derde sectie draait rond Cuba,het
hoopgevende voorbeeld voor de geëngageerde auteurs. Nicolas Guillen en

AlejoCarpentierkomenhieruitgebreid
dat,in zijn eigen comfortabele onvrij- aanbod.Verderisereen interview m et

alleen hetobligate Honderd jaar een- view :'lndeanderemaalschappijwaar
zaamheid van GabrielGarcia M arquez

ik voorvecht,kan dit recht op creatie

is. Natuurlijk is M arquez een uiterst geen voorrechtblijven van een profesbelangrijk auteur-en nietalleen in sti- sioneleelite:wezullen debarrièresvan
listisch en vorm technisch opzicht

de arbeidsdeling moeten opblazen en

%maarzijn o.m.door de uitgeversWat van de creatieve arbeid een collectieve
Overspannen reputatie houdt het ge- arbei
d maken waarin eindelijk die imvaar in dat andere, wellicht even

mense massa zich za1 kunnen ontwik-

belangrijke auteurs hierdoor minder kelen totbegaafdeschilders,beeldhouaan bod kunnen kom en. Van den
Brem t heeft dan ook terecht reserves

wers, dramaturgen, acteurs; mensen
die nu sterven zonder zich rekenschap

bij de internationaal georkestreerde tegeven vanwatzein zichhadden'(p.
perscampagne naar aanleiding van 133).
M arquez' laatste rom an,Kroniek van
een aangekondigde dood. 'Zelden is
een rom an meer aangekondigd dan de-

ze'(p.61).

Poëzie (vertalen)en Cuba
In 'Een bloena heeft de walging doorbroken'heeftvan den Brem thet over
poëzie: Ernesto Cardenal, Carlos
Drumm ond deAndrade,Pablo Neruda

Brieven
Tenslotte is hier een polem ische briefwisselingmetdeNederlandsesterverta1er Robert Lem m opgenomen. De
briefvorm heefthetvoordeeldatde 1iteraire kritiek die van den Brem tuitoefentaan vorm variatie wint,en dat we
ook een andere visie op de besproken
romansen debehandelde problematiek

en César Vallejo. Zijn verdienste is krijgen.Hetadjectief'polemisch'lijkt
hier,en welke grotere 1ofkan m en een

m e hier wat misplaatst,daarvoor isde

criticustoezwaaien,dathijdelezerer- gevoerdetoon temak en doen degeëtatoeweetaan te zetten deze dichterszelf leerdeeruditi
een detheoretischewijdgrondig te gaan lezen. Vooralde bespreking van de Peruviaan CésarValle-

lopigheid wat gênant aan. Ook m oet

hetmijvan hethartdatditboek een

joiseenpareltjeinzijnsoort:joedje- heuseleemtevertoont:elkevermeldinj
kozen fragmenten,een goede sltuerlng
en een ingeleefde bespreking van de
thematiek.
De kanttekeningen die van den Brem t

van het toch bloeiende Latijnsamerlkaanse theater ontbfeekt,ik denk b.v.
aan hetwerk van Augusto Boal.
Besluit ik dan de sum miere bespreking

in dezesectie maaktover de moeilijk- van ditaanbevolen boek,datzijn coheid van hetvertalen en detwistpunten

herentie dankt aan de intelligente en

diehierbijkunnen optreden,zijn zeker goed gefornauleerde probleem stellinnietzonderbelang.Evenm in overbodig

gen,metde verzuchting dat heteigen-
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kijkom delectuurvandeLatijnsameri- overdegrootstevulkanenvan zijn
l
àànseliteratuurzelfgaat.En hierbij geboorteland?
vormtvan den Bremtsboek een goede

richtingwijzer.En om hetgoedevoor- Komtkijken
beeld tegeven,deze verzen van Pablo

naarhetbloed op straat!

Neruda :

Komtkijken naarhetbloed

En men vraagt:W aarom spreektzijn
gedicht
onsnietlangeroverdedroom ,overhet
groen,

op straat!

Komtkijken naarhetbloed op straat!
Jan Flam end

Over anarchism e
Over anarchisme is zeer veel geschre- en bladen volgeschreven, vooral in
ven -zelfs een boek per anarchist,be- Luik, Brussel, Gent, Antwerpen en
weren boze tongen.Alleen in Vlaande- M echelen. Er .
w aren anarchisten die
ren,België,ontbrak totnogtoe een sys- vonden dat de economische klassentem atisch overzicht van de anarchisti- strijd onvoldoendewasvooreen totale
schebeweging,die zich vooralrond de omwenteling,terwijlanderen,derevoeeuwwisseling (1890-1914) situeerde. lutionair-syndicalisten,voorallangsde
Jan M oulaert heeft er dan ook goed vakbeweging hun ideologie wilden reaaangedaan zijnlicenciaatsverhandeling liseren. Binnen deze strategieën werd
op deze manier voor het ?ubli
ek toe- inderdaadtijdelijkdoorsommigekergankelijk te m akenl. Het ls een eerste nengeopteerdvoorgewelddaden,m aar
korte inleiding,waarvan wealleen kun- dan we1a1s 'propaganda van de daad',
nen betreuren datSpanje en Italië er alsmiddeltotm assa-mobilisatie.

nietin behandeld worden,hoeweldaar
toch het vurigste Europese anarchism e
geleefd heeft en deels nog leeft. De
anarchistische beweging was uiteraard
geen beweging van terreur en chaos,
zoals somm igen dat ook vandaag nog
graag voorstellen.Grote denkers zoals
Proudhon en Bakoenin legden de theoretische basis voor een beweging die

Interessante punten die zowelin België

alsin Nederland en Frankrijk aan bod
komen,zijn:de relatie van het anarchism e tothet M arxism e,totde socia-

listischebeweging enpartij,totdevakbonden.Daarin blijftdemeestintrige-

rende vraag,in hoeverre de anarchistische beweging een beweging van arbeidersofvan een bepaalde bevoorrechte,

nooitwilde uitm onden in een verstarde intellectuele,kleinburgerlijkeelitewas.
partij,m aar toch voldoende organisa- De auteur pleit voor het eerste en
torische draagkracht wilde hebben ona brengt daarvoor ook feiten aan.Hoede maatschappijop een fundamentele we1erb.v.in M echelen een anarchistim anier te veranderen.Over de m anier sche kern van m eubelm akerswas,ziet
waarop dat moest gebeuren Werden, hi
jvooralarbeidersa1sstuwkrachtvan
ook in België,felle discussies gevoerd hetanarchismein Luik.Toch blijktde

1 Jan Moulaert,De vervloekte staat.Anarchi
sme in Frankrnk,Nederland en

België 1890-1914,EPO,1981.
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bewegingveelsteungekrejentehebben derwijs,hetgezag,hetmilitarisme en

van kunstenaars,vooralln Frankrijk, hetparlementarism e.Toch bleefhetindividualisme zeer sterk,in de zin van
maarook bijons.
Een heelboeiend aspectvan ditboek is
trouwens de aandacht die gegeven
wordtaan derolvan decultuur en de
kunstenaars in de anarchistisch-socialistische beweging.Zo duiken in België
de nam en op van Jam esEnsor,Henry

de autonomie van het individu. Van-

daar dat men begrijptdatVermeylen
koos voor een soort van 'gem eenschapsmystiek'eerder dan voor collectivisme, communism e of M arxisme.
Hetvolk was voor Vermeylen de som

van de Velde,Octave Van Rijsselber- van vrije,autonomeindividuen.
ghe, Octave M aus, Edm ond Picard en De auteurwi
jst erop datVermeylen tijdschriften a1sL '
A rtM oderneen La en met hem de Van Nu en Straksers
Société Nouvelle.Artistieke clubs,zoals de Cerc/e desXX,waren in die periode niet zelden 'gestoken door een
anarchistische vlieg', zoals de auteur
datnoem t.M aarhetistoch metenige
verbazing datwe lezen datAugustVer-

metuitzondering van M esnil-reedsin
1896 hetanarchisme lietK varen.Toch
za1 de invloed van de anarchistische
Vlaamse Beweging zich nog lang laten
voelen, vooral in Antwerpen en in
Gent. In A ntwerpen was er vooral de

meylen,metzijnKritiekder Vlaamsche vrijzinnigevlaamslezindestudentenbeheweging,een anarchistische kodrsge- weging die literalre tijdschriften en
varen heeft en m ethem een goed deel
van deredactievan Van Nu en Straks.
Dezeredactiegooideinderdaad alleoude d#gma'soverboord,zocht naar een
synthese tussen ethiek en esthetiek,tussen individu en gem eenschap.W ie had
nochtans vermoed dat deze sterk-individualistische, Vlaam se auteurs anarchistische trekken vertoonden ? W ie

zoudenamenvanCyrielBuysse,Stijn

Streuvels,Hugo Verrlest,Guldo Gezelle en Albrecht Rodenbach verwachten

in een boekjeoveranarchisme?

M oulaertprobeertaan te tonen datdie
Vlaam se beweging van toen een sociale,zelfs een libertaire inslag had,m et
'een geloofin een spontane reorganisa-

tievanhetmaatschappelijkleven,meer
dan een duidelijkinzichtindenoodzakelijkheid van bepaalde maatschappelijke organisatievormen'(p. 143).Het
maatschappelijkstreven van deVlaamse Beweging moest volgens Verm eylen
verder gaan dan het taal-samingantisme. De taal was imm ers slechts 'een
middel totvolledige ontwikkeling van
hetVlaam sevolk!zekergeen doel.W at
baat b.v.hetofflcieelgebruik van het
Nederlandsin Vlaanderen voor een ar-

clubsoprichtte,m eteen vaak kortstondig leven weliswaar.Zo waserOntwaking, Onze Vlagge en later opnieuw
Ontwaking. Van deze beweging zal
vooral de naam van Victor Resseler
voortleven.In Gentwerd de groep Fer
W aarheid opgericht door dissidenten
van de liberale studentenkring '/ ZaI
W eIGaan.In dezegroep vond m en zowe1 de anarchistische ideeën van een
Leo Picard als de marxistische ideeën
van Hendrik De M an,m aarbeidestrom ingen in combinatie meteen radicaal
nam ingantisme.
Hoewelm en zich kan afvragen of de
auteur voldoende bronnenonderzoek

gedaan heeft, blijft de band tussen

Vermeylen en Proudhon, tussen de
Vlaamse Beweging en het anarchisme
fascinerend.Jamm er dat hier niet uitvoerigerop ingegaan werd,wantditis
dan toch een materie die de Vlaam se
lezer speciaalaanbelangt.Vooralvoor

linkse Vlaamse lezers blijft de vraag

zich stellen hoe nationalisme en socialisme verenigd kunnen worden zonder
te ontaarden in nationaal-socialisme.
W atin ditwerk ook ontbreektis o.m .
de invloed van de Nederlandse anarbeider die nooit enig onderwijs ge- chistDomelaNieuwenhuisopVlaanderen/België; het verband tussen het
noot?'(p.139).
Verm eylen verwierp het bestaande on- anarchism e en andere bewegingen die

Foum
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opnieuw in debelangstelling staan zoa1s het fem inism e, produktiecollectie-

ven,vejetarisme,enz.;entenslotteeen

verklarlng voor de teloorgang van het
anarchisme,meer dan in een paar zinnen als 'de machtvan de sociaal-demo-

verder te lezen en te zoeken naar de
historische en de actuele zin van een
beweging die geen bazen en geen goden
erkende. De anarchistische idee 'ni

maîtreniDieu'isimmerstegelijkertijd
de grootste bedreiging voor het socia-

cratie','deverloren strijd om hetalge- lismezoalswijdatkennen endegrootm een stem recht'.'hetbegin van de eerstewereldoorlog'.

Ditboekjelaatonsmetveelvragen zitten,m aarhetgeeftbeslistinspiratie om

ste hoop voor een socialisme zoals velen datzouden willen.

M onika Abicht

Intellectuelen laten zich m isleiden
Links-gerichte totalitaire regimes hebben heel de 20e eeuw door een grote
aantrekkingskracht uitgeoefend op in-

gen samenleving,en hoeveelintelligen-

tiezijin deontmaskeringvan Westerse
mythen ook aah de dag legden,waar

tellectuelen.Vooralde Sovjetunie (tot het over socialistische samenlevingen
aan de Tweede W ereldoorlog),Cuba, ging l
eek deschergeen onbevooroorNoord-vietnam en China m ochten zich

deelde blik plotsellng vervangen door

gedurende langere ofkortere tijd ver- een kritiekloze idolatrie. Nergens
heugen in de warme steun van een be- wordtdatdui
delijkerdanindereisverlangrijk deelvan de W esterse intelli- slagen die intellectuelen na een bezoek

gentsia.Eenogheteerstegezichtwon- aan één van de bewonderde landen
derlijk verschilnsel.Zijn intellectuelen
nietde eerst aangeWezen Personen Om

tegenbeknotting Van persoonlijkevrijheden en schendingen van m ensenrechten in hetgeweer te komen ? Zou van

hen dielevenbijdegratievan hetvrije

woord, niet het eerste protest mogen

worden verwachtwaarhetvrijewoord
wordtonderdrukt?Zoudenzijdiezich
beroem en op een professioneel scepticisme en een scherpe blik voor bedrog

en humbug,nietdeeersten moeten zijn
die door de retoriek en valse pretenties
van totalitaire staten heenzien en de

droeve werkelijkheid daaréchter moeten onderkennen ?

hebben gepubliceerd. Rusland,China,
Cuba, Vietnam en andere staten worden afgeschilderd a1s evenzovele uto-

pia's,waar eindelijk een andere,een
werkelijkmenselijkesamenleving heeft
vorm gekregen. En zelfs wanneer de

harde werkelijkheid van bijvoorbeeld
de Sovjetunie publieke bekendheid
krijgt,is dat voor vele intellectuelen

slechtsaanleiding hun revolutionairenthousiasme naar andere, nieuw-opgekomen heilsstaten te verleggen, m aar

nietom hetscepticismedatzijtenaanzien van hun eigen samenlevingen
koesteren nu ook op deze 'projecten'
van toepassing te verklaren.

De geschiedenis wijstuitdatdatniet W aar komt een dergelijke selectieve
het gevalis.H oe kritisch vele intellectuelen ook stonden tegenover hun ei-

blindheid vandaan! vraagt Paul H o1-

lander zich afl.Hlj laatin zijn boek

1PaulHollander,PoliticalPilgrims, Travelsof Western Intellectualsto the
Soviet Union, China and Cuba 1928-1978, Oxford U niversity Press, New
York/oxford,1981,540 pp.,f 15.
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intellectuelen als Sartre, George Bernard Shaw,Neruda,Brecht en talloze
anderen langdurig in hun lofreden op
de 'nieuwe samenlevingen' aan het
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dieeenalternatieflijkttebiedenaande
W esterse maatschappijvorm,waarvan
hijzelfhetfalen zo heftigaan dehaak
heeftgesteld.H etis in ditverband dat

woord.Een overzicht dat in al zijn Hollander opmerktdatde verwerping
consistentie en hardnekkigheid hoogst
verontrustend is.Inderdaad,hoe is het

van de eigen samenleving voordeintel-

steedsmaarweerdezelfdem anierin de

tellectuele nood tevullen die hetgevolg

lectueelin feitevoorc/gaataan delofmogelijkdatzulkeeminentedenkersen prijzing van de maatschappijvormen
kunstenaars,zulke lucideschrijversen elders.De utopie dientdan slechts a1s
dichters zich zozeer en zo vaak op (min ofmeer'leeg')chiffre om de inluren hebben laten leggen, kennelijk isvanhetafwijzenvan deeigen samenzonderooitvan de voorafgaande blun-

leving. Dat die ander! samenleving

ders wijzer te worden (een man als
Malraux blijktéén van de weinigeuitzonderingen)?
Hetiskennelijktijd vooreen 'herwaar-

daarbijook nog voldoetaan hetver-

langen naar rationele organisatie, is
voorde intellectueeleen reden te m eer
om deze kritiekloos te omhelzen.
.der
ing' van het begrip intelleçtueel, Hollandersanalysevan deeigenaardige
concludeertH ollander.De intellectueel mechanismen in het maatschapgel
ijk
isnietdekoelescepticus,de nietom de denken van (vele)intellectuelen ls ui-

tuin te leiden onpartijdige observator, terstindringend en legttalrijkezwakwaarîhijzichzelfvoorhoudt,maaris heden genadeloosbloot.Hetiseen vereven vatbaar voor bedrog en 'wishful ontrustend boek,datm en nietgemakthinking'alswie dan ook.M aar de in- kel
ijkterzijdekan schuiven,ook alzal

men het metsommige van zijn argumentaties(hetgebruik van hetconcept
'vervreemding'bijvoorbeeld)niethelemaaleenszijn.Somsslaatzijn irritatie
samenleving is vervreemd.De intellec- over de intel
lectuele afwijzing van de
tueeliscriticus-datiszijn bestaansre- W esterse sam enleving ook welwaterg
den,en het eerste (en vaak enige)ob- verdoor,alsof een kritiekloze confortellectueelzalzijn wensen en dromen
bijvoorkeurin eenanderesamenleving
projecteren,en wel,zo steltHollander,
omdathijfundamenteelvan zijn eigen

jectvan die kritiek isdemaatschappij m atie daaraan hetenigealternatiefzou
waarin hijzelffunctioneert.Daarenbo- zijn.Hetzijn demoeilijkemargesvan
ven is hijvaak ook systematicus:hij evenwicht,die in een zo felen sarcaszoekt een diepere, zinvolle orde, een
orde die in de W esterse samenleving
niet te vinden is. H et wezen van de

tisch boek als dit nu eenmaalweleens
worden overschreden. M aar afgezien
daarvan is Political Pilgrims een

W esterse (fundamenteel liberale) sa- belangrijk boek, zowel als catalogus
menlevingisnu eenmaalhettoeval,een
stand van zaken diede intellectueel,ra-

tionalista1s hij is,maar moeilijk kan
verkroppen.

Hetisdan ookgeen toevaldathijzijn
ideaalelderszoekt:in een samenleving

van de blunders die zelfs de meest in
aanzien staande denkers kunnen begaan,a1s a1saanzettoteen hernieuwde
bezinning op de sociale plaats en taak
van de intellectueelin de W esterse wereld.
Ger Groot
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Boekbespreking

zo riskanteen precaireonderneming a1sde

Godsdienst
W .J.Berger,F.Derks,M.Kapteijns,Stu-

geesteli
jkebegeleidinjenvormingvanstuderenden'. In de billagen*vindt men een
profielschetsvan de 11studentenpastoraten,
alsook degebruikteenquête-vragen.
Alspastorvan een kleinecampusin Vlaan-

dentenpastores.'
Roependen in de eoeJ- derenhebikmetbelangstellingditrapyort

t#n'? Radboudstichtlng Wetenschappelijk gelezen.Sindsin 1970 'hetkollektief'u1tde
%
Onderwi
jsfonds, 's-Hertogenbosch, 1981, schoolvan J.B.M etzin hetsnel-verdwenen
94pp-,f 25.
tijdschriftTegensqraak hetfenomeen 'stu-

Terjelegenheid vanhaar75-jarijjubileum

publlceerde de Radboudstichtlng, o.m.

dent-en-kerk' kritlsch doorlichtte,is er in
het Nederlands taalgebied nagenoeg niets
meeroverdezematerie verschenen.Ik ver-

sponjorvan hetstudentenpastoraatin Ne- leendeweleensmijn medewerking aaneen

derla:d,ondèreenzeersugjestievetiteleen 'diepte-onderzoek' naar de eigenheid van
onderzoek naar het functloneren van dit
pastoraat.Op basis van gesprek en van al-

lerleijaarverslagen,programmaboekjesen
beleidsnotitieswerd een onderzoek gedaan

naardewijzewaarop destudentenpastores

in de e1f universitaire centra proberen hun
doelstellingen om te zetten in concrete pastorale activiteiten.Vooreerstworden de uiteenlopendedoelstellingen methodischgespecificeerd:'het studentenpastoraatprobeert
op kritische wijze en in een oekumenl
bche
samenwerkingdeJoods-christelqketraditie

doortegeven aanstuderenden waarbijhet
denadruklegtopdemaatschappel#kerelevantievandezetraditieenopdemogelijkheden diezijbiedtvoorpersoonlijkegroei
en desteun in crisissituaties'(p.17).Liturgie,maatschappelijkeactiviteiten,groepenwerk en individueelpastoraatzijn deconcreteuitdrukkingsvormen van deze doelstel-

mijnuniversitaireinstelling,maari-p-v.met
een rapportkwam de onderzoekermeteen
gastronomisch restaurantaan de oppervlak-

te.Devleespotten van Egyptezijnnueenmaalaanlokkelijk voor alwie zich in de
woestijnbevindt.Blijkenshet'oppervlakteonderzoek' (lees: oppervlakkig) van de
Radboudstichting bevinden de studenten-

pastoresin Nederland zich in de woestijn,
'nietalleenin dekou maàrop detocht'.Dit
isme hetmeestopgevallen watbetrefthet
studentenpastoraatals'oefenplaatsvooroecumene'.In hetverzuilde Vlaanderen ligt
hetaccentvan hetstudentenpastoraatminderop deoecumenische samenwerking dan

welopdereëlemogelijkhedenvaneenechte

universiteitspastoraal.Op ditguntworden

wedoorditrapportnietveelwilzer.W antal
worden de Nederlandse studentenpastores
aangemaand 'zich te bezinnen ogdevraag

ling.Deknelpuntenzijnlegio,o-m.'tewei- in welkematehaardienstverlenlng qericht
nig geld,te weinig mankracht, te weinig behoorttezijnopdegeheleuniversitalregesteun vanuitkerk en universiteit,te weinig
deelnemers'. Daarom worden de overlevingskansenvanditpastoraat-'indefront-

meenschap',toch beperkt Berger zich tot
een min ofmeerfatalistische kreetwatbe-

lijn van hetwetenschappelijkeen culturele

teitspastoraal: '#e vergruisde universiteit'

leven'-besproken in relatie metdrie com-

treftdefeitelijkecontextvanzulkeuniversi(zie:J.JanssenenP.Voestermans,DeVer-

qonenten:deachtergrondkerken,deuniver- gruisde Universiteit.ProefschriftKatholieke
slteiten en hogescholen, de deelnemers. UniversiteitNijmegen,1978).
Tenslotte doetW .J.Berqer een appèlop De studentenpastores,die zich situeren 'op
meer 'medeverantwoordelljkheid voor een

de grensstreep van kerk en samenleving',
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hebbenvoortaan een nieuw etiket:'roepen- 32-37),dievanK.
A.DeurloooverGenesis
denindewoestijn'.Wieditalseenpersoon- 20('Dehedreigdeaartsmoeder',pp.55-63)
lijkejeremiadebeschouwtisgerust.Wiewe- en dieover2Koningen 5 van W .deLeeuw
tenschap en kerk terhartegaatweze onge- ('DedoopvanNnn
'man',pp.124-129).Van
hetartikeloverGenesis22 doorW .van der

rust.

KarelVan Thillo

Spek(pp.191-1H)hoopikdathetnogeens
wat nader zal worden uitgewerkt in een
nieuwepublikatie.

PancBeentjes
Vlegel
s op de dorsvloen Feestbundelvoor
Thomas Naastepad, Kok,Kampen, 1981,
228 pp.
De Rotterdamsepastor Tom Naastepad is
eenkleurrijkmens,dievelen -laten wezeggen links van hetmidden -aan zich heeft

J.Strœsand, Woorden om mee te leven.

& ThoraJl
JblauwdukvanhetKoninkr#k
Go*, Callenbach, Nijkerk/uitgeverij

Westland,Schoten,1981,245pp.,BF.610.

verglicht.Bijgelegenheidvanzijnzestigste Een voornemen dat nogal eens wordt geverlnlrdaghebbeneenaantalvan hen diein

maaktis,om hetOude Testamentvan voor

hunwerkverwantzijnmetdatvandezein- naarachterdoorte lezen.Bijnaaltijd lijdt
spirerende voorganger,een feestbundelsa-

zo'n lofwaardig streven schipbreuk in de

mengesteld.Zo staan daarbroederlijk -ik

buurtvan hetderde (Leviticus)ofvierde
(Numeri) oudtestamentisch geschrift. Het
isdnnrom raadaam om jebi
jeendergelijke

ontdekte slechts één vrouw -naastelkaar:
exegeten,dichters,musici,beeldend kunstenaar...,dieelk vanuithun eigen invalshoek

lectio continua te laten begeleiden dooreen

dejarigemeteenyersoonlijkebijdragewil- ervaren gidsop deze weg vo1voetangelsen
lenbedanken.DeJubilarisisvoorganjerin klemmen.Helaas bestaat er in hetNederde Araunakerk te Rotterdam en détls het
directeverband metdetitelvan ditboek:de

landstalig gebied weinig verantwoord materiaaldatde lezerop die tochtbehulpzanm

dorsvloer(menleze2Sam.24:18vv.).Het kan zijn.Deenigeuitgavedieikdurfnoe-

aspect'vlejels'heeftongetwijfeldtemaken menisHandboek##debqbel,onderredacmetdekritlscheblik waarmeedemeestevan
deauteurshetreilen en zeilen van hun kerk
volgen én metde theologischeonderstroom

tievan David en PatAlexander,een vertaling van The Lion Handbook to the Bible

(Berkhamsted,1973).
diewebi
jdemeesten van hen aantreffen: Het bovenstaand boek van J. Streeiand
theologen als Barth, Buber, M iskotte en voorzi
etineenbehoefte,aanqezienheteen
Breukelmanzi
jnhunleermeesters.
betrouwbare gidsbli
jktte zlln.Uitsoms
Hetisnu eenmaalhet1otén de charmevan kleine detailopmerkingen kun je opmaken
dergelijkefeestbundels,datzezijnsamenge- datdeschrijvermetdetekstbezigisgeweest
steldmetzeeruiteenlopendebijdragen.Het en in staat is om goed te lezen.Zo rangvoordeelervan isdatmen doorgaanshetre- schikthijbijv.Genesis37-50 zeerterecht
sultaatvan vrijrecentonderzoek te lezen onderhetkopje 'JacobenZjn zonen'(pp.
krijgt.Duidelijknadeelisdatelkeschrijver 88-103)engelukkigniet-zoalsmeestalgezijneigenpadbewandeltendatergeenver- beurt-onderdeonjuistetitel'DeJozefverbindingslijnen lopen naarhetpad van de halen'.Sporadisch zijndekerendatdeaunaasteauteur.In dezebundelisditlaatste teureven uitzijn slofschiet.Zo moetmij
aspecthelaas nög sterker Zchtbaar gewor- vanhethartdatzijnopmerkingovernudisden,doordat men de bijdragen heeftge- me(p.38)welerg simplistisch overkomt.
rangschikt naar de alfabetische volgorde Nudismezou een poging van demenszijn
vandeauteursnsmen.W arehetnietverkies- om voor-tijdig de belofte van een nieuwe
lijker geweest, wanneer bijvoorbeeld alle hemelen een nieuweaardeeigenwillig naar
bijdragen overexegese,overhetkerklied, zich toetehalen!Ook heb ikzo mijn bealle gedichten en alle dogmatische stukken denkingen bij wat Streesand formuleert
telkensineenafdelingbijelkaarbijeenhad- over exegese. Exegese mag volgens hem
denjestaan?Zonderandere'vlegels'tekort nooitgebonden zijn aan 'deresultatenvan
te wlllen doen,zou ik met nsme aandacht wetenschappelijkonderzoek...'(p.24).
willen vragen voor de bijdrage van J.P. WanneerwehetboekinzijntotaliteitbekijBoendermaker ('Liturgie als exegese',pp. ken,danisdeauteur-zolang hijmettek.
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stenbezigis-beslisteengoedehulpbijhet
lezenvanhetOudeTestament.Heefthijhet
echteroverachterliggendekwesties(inspiratie,openbaring,exegese;pp.23-26),danis
hi
jvoorkatholiekebegrippenalsergbehoudend te karakteriseren.Ondanks dit euvel
toch een boek om teonthouden!

aanzen van psalm 1vraagik mi
jafofde
indeling die deauteurvoorstaat(deelIin
vv.1-5;deel11invs6)welr-''1is.Jemerkt
datin de nadere uitleg (pp.15-16),waar
Waaijmaninfeitevers4beschouwta1seen
nieuweopmaat,hetgeen m.i.ook veelmeer
voordehand ligt.En watdespellingvan de

PancBeentjes bi
jbelsenamenbetreft:waarom toch Josuah(p.12),Zakarjah(p.M),Eliah (p.95)?
Erbestaattoch zoietsalseen gestandaardi-

seerdelijstvandeBijbelgenootschappen!
PancBeentjes
KeesWaai
jman,Psalmen##hetzoekenvan
deweg,Kok,Kampen,z.j.,164pp.,
f 19,90.

Wanneerjezoumoetentyperen welkepsalmen in ditboekjeworden besproken,dan KeesWaaijman,Psalmenbl
jziekteengenezou ik -hoewelin wetenschappelqkekrin- zing (Verklaring van een bijbelgedeelte),
gen niethelemaaleenduidig -toch hetbest Kok,Kampen,z.
j.(= 1981)151pp.,
determ 'wijsheidspsalmen'kunnen gebrui- f 19,90.

ken.En tegen de achterjrond va wat

Waaijman inZjn 'TerInlelding'(p.5)be- Konikbijdetweeeerderverschenendeelttoogtiserinderdaad veelvoortezeggen de- jesvandeauteur(Psalmen120-134enPsalzeomschrijvingaantehouden.Zesvande menoverrechtenonrecht)inqrotelijnen
elf besproken psalmen hebben een opval- toteenpositiefoordeelkomen,bljdezeder-

lend jemeenschappelijk kenmerk:hetzijn de bundelpsalmen wilme dat helaas niet
avabetischepsalmen;ofditvoordeliede- lukken.Voordegoedeordezi
jmeegedeeld
ren alstotaalietstebetekenen heeftwordt
doordeauteurhelaasnietverderaangestipt.

dat dit nietwordt veroorzaakt doordatde
auteur-tegenvele kritischerecensiesuital-

De uitleg die Waaijman van elke psalm

lerleirichtingenin-blijftvolhoudenaande

geeft verloopt volgens het inmiddels vertrouwdepatroon.Om tebeginnen eeneigen
vertaling, gevolgd door een scherpe close

vertaling 'W ezer'alsweergavevan denaam

JHWH.Hetzi
jnnamelijkdevolgendepunten diemijtothetoordeelhebbengebracht

readingdiedelezerherhaaldelijkvoorinte- ditderde deeltje mindergeslaagd te moeten
ressante uitkomsten plaatst.W at de verta-

noem en :

lingbetreftspreektWaaijman dehoop uit W aardoorkan deauteur.hetzich permitte'dat deze aan verstaanbaarheid gewonnen ren afte wi
jken van de in Nederland en
heeft,invergelijkingmetdevorigedeeltjes Vlaanderen in onderlinj overlej vastgesteloverdepsalmen'(?.7).Ikbenvanmening de spelling van de bbbelse elgennamen?
datdeauteurop dltpuntzijnlezerspubliek Welkezin heefthetom opeensteschrijven
schromeli
jkoverschat.Watbijvoorbeeld te over Mika, Ezekiël, Jeremiah, Jesajah
denken van de drie volgende zinsneden: (maarsomsdanweer:Jesaja)?

'schamen zullen zich dieverraden in leej- Waarom vind iknerjensin ditboekjede

heid'(Ps25:36);'Gedachtenis voor ziln
uitzonderenmaaktehij'(Ps111:4a);'Strikken van doemenden houden mi
jomtogen'
(Ps119:61a).Hetisronduitj@mmerdateen

klassieke en kerkelllke benaming boetpsalmen,alshetgaatom de psalmen 6,32,
38,51,102?
Zeer geschrokken ben ik van de volgende

vertalingwaarzoveleuren vannoestearbeid

passage(p.105)diealstoelichtingbijpsalm
aanvoorafzijngegaannietbruikbaarisom 51:6-7voorkomt:'Detekstbevatm -i.geen
voorgelezen te worden in liturgie,bijbel- oordeelover sexualiteit,laatstaan overhet
groepofanderszins.Ditisdestemeerjam- dogma van de erfzonde.W ie daarover iets

mer,omdatelke psalmuitleg aan heteinde
vergezeld gaat van een meestal uitvoerige
actuele tekst,die doorgaans de moeitevan
hetbestuderen waard is.
Een paardetailopmerkingentotbesluit.Ten

wilhoren kanbeterhetHooglied,resp.Ge-

nesislezen'.Weontmoetenhiereenbijbelopvatting,eenbijbelsfundamentalisme,dat
jeindezeti
jd werkelijknietmeervoormogelijkhoudt!!
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Watmoeteenonschuldiglezerbijdeuitleg ging gekomen datertegenover de openbavan psalm 88,wannœrhijofzijdaarals ring drie fundamentele houdingen bestaan.
toelichtingbijdeGodsnanm vanEx.3:14 Om het(te)korttezeggen:Jooden heiden
devolgende zinsnede verneemt:'Ik weeser

ismen van huis uit,van nature.Christen

zoalsikweeser'(p.130).Eendergelijkeop- wordtmen:wijwordenalsheidenenaangemerking ligttoch mijlenverafvan elk he- raaktdoorhetevangelie.Lanqsdezebenadendaagste gevœ l!
deringswijzewordenchristen-zl
jn,christenlk hoop werkelijk datde schri
jverin een dom en christelijkecultuuropeenszeerexvolgende publikatie over de psalmen wat

plosieve gegevenheden,en zeker geen van-

zelf-sprekende entiteiten. Ons mœvoerend
meernnn ZjnlezersY denken!
PancBeentjes in een aantal van M iskottes publikaties
toontDeKruijfdeverschillendehorizonten

en consequenties die deze visie met zich

brengt.Hijschroomtdnnrbi
jnietom,wnnr
G.G.deKrui
jf,Heiden,jood en chrùten.
Een studie overdetheologievan K.H.Mis- nodig,kritische opmerkingen te plaatsen.
kotte, Ten Have, Bnnrn/W estland, Schoten,1981,224 pp-,BF.510.

Voordelezerdieenigszinsthuisisin detheologische wereld van na deEerste W ereldoorlog isditproefschrifteen welkom docu-

ment.(Wiehelemnnlalsbuitenstaanderaan
Bijeenwatbrederpubliekisdein 1976ge- ditboekbegintzalafentoe sink op detanstorven theoloog Kornelis Heiko Miskotte den moeten bijten!)Ik hoop werkelijk dat
nietergbekend.Datisenerzijdswellichtte DeKruijf,diez6thuisisinhetoeuvrevan
wijten aan hetfeitdatdeze predikanten Miskotte,ooitmœdentijd zalWnden om
hoogleraar nogalwatleerlingen en bewon- een systematisch werk tepubliceren datde
deraarsheeft(gehad)in kerkelijkekringen gehele theologie van Miskotte omvat.
diezich doorgaanslinksvan hetmidden be- Hoopvoltekenisinditverband,dathijbevinden.Anderzi
jdsM1hetdemoeilijkestijl hoorttotderedactiediehetverameldwerk

zijnvandevelejublikatiesdieMiskottehet vanK.H.Miskottegaatuitgeven in 5delen.
lichtdeedzien,dleeen naderekennismaking
metdezeoorspronkelijketheoloognogalin
deweg staat.Om erachtertekomenwathet
eigene van M iskotte iszou men heelgoed
hetboek terhand kunnen nemen datG.G.

Methetsignaleren van tweea ken wi1ikafronden.JuistomdateroverMiskotteweinig
isgepubliceerd,vind ik heteengemistekans

datDeKruijfallééneenNaamregùterheeft
samengesteld;onontbeerlijk isin ditsoort

DeKruijfin1981a1syroefschriftheeftver- overzichtspublikatiesimmersook een zaak-

dedigdaandeRijksunlversiteitvanUtrecht. reguter.Datjeldtheelinhetbijzondervoor
Ook alomdateroverM iskotte nog weinig iemand alsM lskotte,aangezien dezezich op
werdgepubliceerdheeftDeKruijfdezestu- œn grootgebied van onzecultuurheeftbediebewustgeschreven met hetoog op een
groter lezerspubliek dan alleen de acade-

wogen.Jammerook datnergenswordtver-

zennaarhetboekjeNietteveryetenM9mischgevormden(onderwieettelijkengrote kwe
te, geschreven door H.H.Miskotte,de
moeitehebben om zich doorM iskottesom- zot
oonvandezeimponerendetheoloog(Kok,
vangrijkeoeuvre heen teworstelen!).Een Kampen).
biografische schetsopentditboek,gevolgd
PancBeentjes
door een beschrijving van de hoofdlijnen
van Miskottes theologie.Daarna spitst het

proefschriftzichtoeopheteigenlijkeonderwerp.HoewelMiskottegeen boek heeftge-

J.P.Fokkelman,NarrativeArtand Poetry

schreven onderde titel'Heiden,jood en

in theBooksof Samuel.afullinterpreta-

christen',kan men dezedrieslag hetverbor-

tion based on styll
btic and structuralanaly-

gen thema noemen van veelvan Zjn wer- Jel,VolumeI.'KingDavid'(IISam.9-20*
ken.Totdan toe werd de triasheidendom- fKings1-22,VanGorcum,Assen,1981,534
jodendom-christendom alléén in hùtorùch PP.,f 97,50.
perspectiefgebruikt.Ditnu beschou< M is-

kottealseenschromelijkeoverschattingvan

het christendom en als een onderschatting

Toen Leonhard Rostin 1926een dissertatie

publiceerde onder de titelDie Ueberliefevanheidendom enjodendom.Hijgeefteen r/agvonderThronnachfolgeDavids,heeft
visie die fenomenologisch en theologisch hi
jonmogelijkkunnen bevroedendatsomvan aardis.Hi
jisnamelijktotdeovertui- migevan zijn ideeën vijftigjaarlaternog
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van de 'geschiedenis van Davids troonopvolging',maarvan 'Davidszonde en haar

persin devoorbijedecenniavooraldelite- gevolgen'.Zijn analysetoontaan,pagina
rair-historische en de redactionele proble- napaginadatdeteksteenliterairkunstwerk
menvan hetverhalencomplex(2Sam.9-20 is en allereerst een benadering verdient,
+ 1Kon.1-2)aandeorde,delaatstejaren neen vereist, vanuit zijn eigen zeggingswordt meer en meer aandacht gevraagd
voordeIiterairekwaliteiten van dezecyclus

kracht.In ditverband isheteenuitstekende
'service'van de auteur om de betreffende
overDavid.Mengaatdezebijbelhoofdstuk- Hebreeuwsetekstvan deverhalen achterin
ken meeren meerbenaderen alseen literair hetboek (pp.468-517)kolometrisch afte
kunstwerk,een parelvan de oud-israëliti- drukken.
schevertelkunst.
Slechts een enkelemaalheb ik hetgevoel
Deed J.P.Fokkelman aleerdervanzich ho- datdeauteureenbeetjeinconsequentisin

reninzijnNarrativeArtinGenesis(Assen,
1975) en Oog en oog metJakob (Assen,
1981),zijn thans verschenen King David
magerookzijn.Hetisheteerstevan4de1en die te zamen een nauwgezetleesverslag
willen bieden van Ien 11Samuel;voorwaar
een nietgeringe onderneming,die daarom
alleen reedsallelofverdient.Ludiek ishet
overigenste zien hoe de auteur alvastzelf

zijn wijzevanlezen.Zo merkthi
jvreemd

genoeg nietsop over de omkering van de

namenJonathanenAhimvz(2Sam.17:17
en 17:20),terwijlhijditzelfdeverschijnsel
in deerop'
volgende scènewéluitwerkt(2
Sam.17:24en 17:27),jahetdaarzelfsessentieelachtvoor de betekenisvan hetgeheel!

Devraagdiemijnahetlezenvan ditlijvig

maar een standaarduitdrukking hleft be- werkover'King David'blijftbezighouden

dachtwaaronderzi
jn 4delendegeschiedenismoeteningaan(NAPS)!
Erzijn eenaantalzakendiemijzijnopgevallen.Zo vernemen webijvoorbeeldindit
Deel
ïl(nagenoeg)nietsoverdeopzetvande
anderedriedelen.Desummierebeschrijving
op debinnennap isongeveerhetenige dat
wordtmeegedeeld.Ook overde alakening
van hetthans verschenen deelzoeken w e
vergeefsnadereinformatie.Juistomdatde
oud-testamentici nogal verdeeld denken
overde kwestiewaarde cyclusoverkoning

David nu eigenli
jk precies begint (o.a. 2
Sam.7;2Sam.10;2Sam.13)hadikhier
watmeervan Fokkelman willen horen.Dat

eneigenlijktotnutoegeenbevredigendant-

woord heeftopgeleverd is:hebben we hier
we1temaken metexegese?W antnietzelden
schietFokkelman van deletterkundigeana-

lyse onmiddellijk doorin een psychologi-

scheduiding,terwijlernaarmijnmenin!te
weinig aandacht is voor de canonbeddlng
waarvan deze verhalencyclustoch ook deel
uitmaakt.Aan de andere kant zou het on-

juistzijn dezelaatsteopmerkingnormatief
telaten zijn voorhetgoedegehaltevan de
inhoud.Voorvelen za1hetliteraire portret
van koning David een adembenemde ont-

dekkingstochtblijkentezijn!

ook hij de meest geaccepteerde indeling

PancBeentjes

overneemtstaatin schrilcontrastmethet

feitdatFokkelmanbijherhaling -envaak
zeerterecht!-juistafstandneemtvanzogenaamde oudtestamentische verworvenheden.Metandere woorden:de lezer vraagt

zichjuistten aanzienvandiealakeningaf Filosofie
welkeprincipesergevolgd zijn zonderdat

zehem ofhaarexplicietworden verteld.
Watde analyse van de tekst betreft:Fokkelman is een scherp waarnemer,iemand
die in volle Omvang van de gegeven tekst

G.W .F.Hegel,Fenomenologievan degee?/

@ragmenten),keuze,vertaling,inleiding en

aantekeningen van W im van Dooren,

geniet.Hijweetelkescènevanhetverhalen- Boom,M eppel/Amsterdam ,1981,197 pp.,
complex uiterstvakkundig te ontrafelen en

BF.525.

hetdaarna - minstenseven belangrijk!

weerin eenorganischesamenhangeen functiete geven.Op basisvan dezegedetailleerde,vaak zelfsspannendetekstanalyseskomt
Fokkelman -in navolging van S.BarEfrat
- t
otde slotsom datwenietmoeten spreken

Hegellezeniseenmoeilijkeaangelegenheid.
Hegelvertalenisnogaanzienli
jkmoeilijker.
En Hegelzo vertalen datdaaruiteen aange-

naam leesbareenbegrijpelijketeksttevoorschijnkomtiswelhaasteenonmogelijkheid.

Boekb-preking

1051

Toch luktehetPeterJonkersenkelejaren

baseren,lijkteen serie als Boom-klassiek
toch eerderop studenten indelagerejaren
logi
eJG Geistes(indeserieBoom klassiek en gdnteresseerdelekengerichttezijn.En
verschenenonderdetitelHetwetenschappe- als men een dergelijk lezerspubliek voor
/#kkennen)zoinhetNederlandsom tezet- ogen houdt,dan valteen zekere beperking
tendataandezeeisenopbijnavoorbeeldige vandewetenschappelijkegrecisietengunste
wijzewasvoldaan.Welmoestdaarvoorde vaneenruimeretoegankelljkheidzeerwe1te
geleden hetvoorwoord van dePhönomeno-

tekstvan Hegelzelf,vooralop hetpuntvan

verdedigen.

desti
jl,enigszinswordenbijgebogen,maar Maar,nogmaals,overdezeoptieisdiscussie
tochbleefook hierdevertaling nog altijd mogelijk. Van Dooren neemt een ander
wonderlijkdichtbijhetorigineel.Hetresul- standguntin,metalsgevolgdatmenindeze
taatwaseen tekst die leesbaarheid én ge- selectlebi
jherhalinggeconfronteerd wordt
trouwheidopindrukwekkendewijzemete1- methetsoorttopzwarezinnen waarin Hegel
kaarverbond.
zich nu eenmaal bij voorkeur uitdrukte.
Nietiedereen washet echter metdeze ver-

Zinnen die in vertaling nog eensdubbelzo

taalwijzeeens,enWim vanDoorenbehoor- ingewikkeldworden,medetenjevolgevan
deweltotdefelstecritici.Naarzijnmeninj de expliciete verwijzingen en lnterpunctie
had Jonkerszich veeltever van het origl-

neelverwijderd en dientelkevertaling die

Hegelnietop devoetvolgtonvoorwaarde-

diehetNederlands(integenstellin!tothet
opditquntbeknoptereDuits)nodlgheeft,
en waann ook van Dooren,vooralwaarhet

lijktewordenafgewezen.Hoehetdan wé1 de comma'sbetreft,nog weleensde kluts
moetlaathi
jzienindevoorliggendeselectie kwijtraakt.Een winstpunt,dezevertaling?
van fragmenten van deFenomenologie.En Ikwaaghethettebetwijfelen.

inderdaadishierdeoorsyronkelijketekst
tot op de letter nauwkeurlg in hetNederlandsomgezet,metalsgevolg datook Hegels'onleesbaarheid'in dezevertalingvolledigbehouden isgebleven.Een winstpunt?

GerGroot

Seren Kierkegaard, Het dagboek van de

Menkanzichvragenstellenbijdepretenties verleider, vertaald door Jan M arquart
dievan Dooren koestert.Ten eerstefilosofischevragen :hoe houdbaaren hoevalide is

Scholtz! met een nawoord van Egil
Törnqv1st, Arbeiderspers, Amsterdam,

zi
jn impliciete vooronderstelling dat een 1981,211pp-,f 26,50.
'letterlijke'vertaling mogelijk is? lemand
alsDerridaheefterbi
jherhalingopgewe- In 1979 publiceerde Jean Baudrillard zijn
zen dat de idee van een volstrekt transparante en univoke vertaalbaarheid van een
tekstopeenmetafysisch misverstandberust.
Elkteken,elkelinguïstischeterm,elketekst

is meerduidig en ontsnapt ons altijd in

meerdereofminderemate.Elkevertaling is

dusook altijd transformatie,gedaantever-

inmiddelsberoemd geworden essay overde
verleidingDelaséduction,en sindsdien mag
ditthemaZch,vooralin hetFransemilieu,
in een warmebelangstellingverheugen.Ook
in Nederland heeftmen nu op deze golfingehaakt,meteen vertaling van hetklassieke
verleiders-verhaal van Seren Kierkegaard,

andering,verschuiving ten opzichtevan het
origineel.En alwildatnog nietzeggen dat

datoorsyronkelijk deeluitmaaktevan de

beslissing om een tekst meer of minder
streng,dan welmeerofmindertoelichtend
te vertalen.M en kan daaruiteraard uiteen-

welmeergebeurtin hetinmiddelsnogalverouderdegenrevan de brieven-ofdagboekroman.W élishetboek uitstekend vertaald
in een Nederlands dat, ondanks de 19e-

omvangrllkeessaybundelEnten-Eller('
Entnuookelkevrijheidvoordevertalergeoor- weder-oder','Of-of').Hetverhaalisook
loofd zou zi
jn,hetdoetwelinbelangrijke afzonderlijktelezen,maardespecifiekfilomate alreuk aan van Doorens wat over- sofischeportéeervan(inhetnawoorddoor
trokkeninsistentieopletterlijkheid.
Egil Törnqvist summier aangeduid) gaat
Eentweedevraagligtbi
jdeintentievande dan welverloren.Watoverblijftiseen tyvertaling:voorwieen voorwelk gebruik is pischtijdbepaaldevertellingdie,ondanksde
de vertnnlde tekstbestemd? Ook datzijn kernachtige observaties en typeringen, als
factorendieeen roldienentespelenbi
jde geheeltoch watbloedloosblijft,zoalsdat

l
opendeideeënoverhebben,maaraanjezien het hierin het Nederlands taalgebled

eeuwse setting,zeerlevendig en eigentijds
nog alti
jd gebruik is Zch bij een we/ea- overkomt.
schappelnkestudieop deorigineletekstte
Ger Groot

1052

Streven/aug.-sept.

Aaron J. Gurjewitsch,Das Weltbild #eJ

mittelalterlichen Mev cAea,uithetRussisch
vertaald door Gabriele Loszack, Beck,
M ûnchen,1982,424 pp.,DM .34.
Hoebezagendemiddeleeuwershun wereld?
En dus:in welkewereld leefden zij?Datis
de vraag die in ditboek centrpnlstaat.En

daarbijgaathetuiteraard nietalleenom de
ideee
'n omtrentde geografische gesteldheid

Vlak vöérzijn dood begon Georg Lukécs

aantekeningen te maken voor een autobio-

grafie,maaralsnelbleek hijnietmeerin
staattezijnditwerktoteeneindetebrengen.Op basisvan dereedsgemaakteaantekeningen namen Istvén Eörsi en Erzsébet
Vezérhem een reeksinterviews af,waarin

Lukécsopzi
jnleventerujkeek.Dezeinterviewsen deoorspronkelbke,zeerbeknopte

aantekeningen vormen nu de bundelGeleb-

van de wereld,mnnr ook over de wijze
waarop demiddeleeuwsemensde tijd beleefde,watzijnopvatting van rechtwas,en
van politieke orde in de wereld,wathi
j

/eJDenken.EineAutobioqraphieim Dialog.Lukécsjaatmetnamelnopdeyolitiekejebeurtenlsseninzi
jnleven,terwilltheo-

overrijkdom en armoedeenwatvoorhem
hetbegrip 'persoon'of'subject'kon betekenen.A1dezevragen wordendoorGurjewitschuitgebreidbehandeld,waarbijMj,in

tiekeverhoudingenbinnenhongarijeen de
recentegeschiedenisvandatlandwordtbij

dachtoverdeverhoudingtussen destanden,

tegenstelling totvele andereverhandelingen
overdemiddeleeuwen,vooralaandachtbe-

retlschezaken slechtsin beperktemateaan
bodkomen.Vooraltenaanzien van depolide lezer veel kennis verondersteld; téveel
kennis om, ondanks het toegevoegde bio-

!rafischnaamregister,voordeniet-specia-

11stwerkelijkinteressantteblijven.
keedtaandecontinuïteittussendeoY -gerGerGroot
maanse ('barbaarse') en de middeleeuwse
denkwereld,en dezelijn minstensevenbelangrijkachtalsdeerfenisvanuitdeklassie- Ad Peperak,Systematiek en geschiedenis,
ke oudheid.

eeninleidingin#eWlolofevan#eWloloWeHetijlang nietaltijd even eenvoudig de geschiedenis, Samson, Alphen aan den
achterliggende,en vaakimplicietblijvende, Rijn/Brussel,1981,197pp.,J 36,50.
concepten uit de middeleeuwse denkwereld
naarVoren teroepen,en deconclusiesmoe-

ten vaak ook nogalglobaalblijven.Toch
laatGurjewitschopfascinerendewijzezien

hoeertochnogwelheteen en anderteachterhalen valt,wanneermen in de bronnen

Misschien nog meer dan een verhandeling
overde filosofiegeschiedenisbiedtditboek-

jeeenbezinningopdefilosofischemethode
en werkwijze -zaken die overigens nauw
metelkaarverband houden.W antfilosofie

op dejuiste wi
jze 'tussen de regels'door speelt zich immers in de geschiedenis af;
w>t te lezen.De wijze waarop hij in het

laatstehoofdstuk aan dehand van een aan-

systematiekenfiiosofiegeschiedeniszijnals
hetware als schering en .
inslag metelkaar

tal'boeteboeken'aantoonthoeqrootookin verweven.Devraag naarhun verhouding is
deckisteli
jkemiddeleeuwendemvloedvan dustelelijkeenvraagnaarhetwezeavande
hetheidens-magisch denken nog steedswas,
isdaarvan een goed voorbeeld.
Hetboek geeft zo, ondanks de soms wat

filosoflscheactiviteit,en hetisvooralop dit

puntdatPeperzak,voortbordurendopzijn
eerdereboeken Weefselsen U enIk,enkele

weinig naartijd en stand uitgesplitste ge- behartenswaardigedingen zegt.
volgtrekkingen,eenindringend globaalbeeld
van watde middeleeuwers van hun wereld

Filosofie,of liever filosoferen,wordt door

hem bep8nldalseendoorgaandgesgreken
dachten.EnigelipgendienstaanKarlMarx datbetekent,zozegthij'dathetultgangsenhetvulgairmarxlsmeisinditoorspronke-

puntendeblijvendebasisvan hetfilosofelijk in Rusland verschenen boek kennelijk ren nietbestaatin een denkend ik,maar in
niettevermi
jden geweest,maarkrijgtner- een principieelonbegrensde discussie,waar-

!ensdeoverhandenGurjewitsch'uiteenzet- dooreen veelheid van grondig veyschillende
tlngenblijvenboeien vanbegin toteinde.

Ger Groot

Georg Lukécs,GelebtesDenken.Eine #Ntobiographie im Dialog,red.Istvén Eörsi,
vert. Hans-Henning Paetzke, Suhrkamp,
Frankfurt/M ,1981,307 pp.,DM .10.

standpunten met elkaar in gesprek komt,
zodat er tussen die standpunten een
verwantschap en saamhorigheid wordtonthuld en gesticht,maarzonderdathun waarheid zich in een nieuwe,laatste monoloog

laatsamenvatten'(33).Eengesprekdatzich

dwarsdoordegeschiedenisheen ontvouwt;

elkefilosoofisinzekerezin çtijdgenoot'in
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dematedathetelkefilosoofaltijdom hetzelfde,om 'dewaarheid'gaat,ookalblijft
datlaatsteeen onbereikbaarheid,een grensbegrip.Hetispreciesde idee van waarheid
diedenorm vormtvandienooitbeëindigde
discussie die 'degeschiedenisvan de filoso-

fie'heet,hetverdwi
jnpuntwaaraldieverschillende benaderingen naar verwijzen,

zonderdaterooiteen definitieveverzoening
van aldatdenken plaatsvindt,datdan een

NOORDSTARFONDS
Y.Z.V .

soortAbsoluutWeten zouzi
jn.

Ineenkleine2* pagina'svatPeyerzakkort
en bondig samenwaarhetin defllosofieom

draait,hoe zijtewerk gaaten wathaar

Steuntvooe urend
hetVlaam se KuRuurleven

grondslag is. Een samenvatting die misschien nietoveraleven origineelisen afen
toeook nog weleenseen open deurwilintrappen,maardie de zaken in ieder geval

helderopeen rijtjezeten delosseintuïties
van een goed gestructureerd fundament
voorziet.Hetresultaatdaarvan iseen boek-

jegeworden datvoorala1sbegeleidingsliteratuurbijfilosofischeinleidingenzekerkan
worden aanbevolen.

GerGroot

U kunt
hleraan m eehelpen
d* r u
te Iaten verzekeren

bIjde
Vlaam se

Psychologie
J.Mitchell,Psychoanalyse en Feminisme.

verzekerlngemaatschapplj

Deel1.Psychoanal
yse en Vrouwelqkheid,
SUN,Nijmegen,1981,197pp.,f 19,50.
Hetmageen uitstekend ideeheten ditboek,
datreedseenklassiekeropditvlakgenoemd
kan worden,in hetNederlands uitgebracht

tehebben,wantnog steedsblijken bijde

zgn.'feministen'devooroordelen tovFreud
en de Freudiaanse psychoanalyse gecorrigeerd te moeten worden.In eersteinstantie

schrijftJulietMitchellhaarstudiedanook

in ditperspectief;doch watslechtsjole-

D e N oordstar
en Boerhaave

mischvan aard had kunnen zijn,isultgegroeidtoteenuitstekende,ergoverzichtelijkeenbevattelijkeinleidingindeFreudiaanse psychoanalytischetheorie,toegespitstuiteraard op de seksuele differentiatie.Hetis

een wonderhoeS'sterin staatisvrijingewikkelde theoretische standpunten zo beknopten helder te formuleren,zodat men
ditboek beslistkan aanbevelen als een sti-

mulerendeinleiding (in dezeaspecten)van
de Freudiaanse theorie.

Eric de Kuyper

GrootBrl/annl:laan 121,
90* Gent

Tel.(e91)257515
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Paulde Wispelaere,M#a hui
s is nergens

Literatuur

meer, Manteau, Antwerpen/Amsterdam,
1982,261pp.,BF.385.

Adriaanvan derVeen,Hetwildefeest,El- PaulVan Suetendael,Detwofelalsmethosevier Manteau, Amsterdam/Antwerpen,
1981,160 pp.,BF.245.

diek.Eenanalysevan'TussenTuinenWereld'alsautoblografische roman,Antwerp

AdriaanvanderVeen,InIiefdesnaam,Else- Studies In Literature nr.5, 1982,38 pp.,
vier Manteau, Amsterdam/Antwerpen,
1982,247 pp.,BF.340.

UIA,Antwerpen.

DeslotregelvanM#nhuisi
snergensmeer
Beideboekenzijnherdrukkenvanbekroon- luidt:Hetverhaalbegintopnieuw,heteinderomans.Voorhetin 1952 gepubliceerde digtnooit.De auteurheeftinderdaad zijn
HetwildefeestkreegS.deVanderHoogt- vorig boek Tussen tuin en wereld opnieuw
prijsvan deMaatschappi
jderNederlandse !eschreven vanuiteenzelfdevertelperspecLetterkundeenInIiefdesnaam kreeg25jaar tlef,overdezelfdepersonages(alverschilt
somsdenaamgeving)inda elfdeomgeving
laterdeVijverbergprijs.
A.van derVeen heeftdeoorlogsjaren in en metdebedoeling hetbewaarde verleden
Amerika doorgebrachten beideromansspelen ook in dat land.Hethoofdthema van

en de verloren toekomstweer tot leven te
brengen.

Hetwildefeestishetantisemitisme,waar- Hetmeisjemetdeaqpelgrijzeogendatop
vandeik-figuurzegt:'Alsdewerkeli
jkheid de coverstaatisBrigltte,dieaan heteinde

'van de wereld hetantisemitisme is.en > 1

van Tussen tuin en wereld de vraag stelt:

blijven,dan moeten wijaandiewerkelijk- zoujehetgoedvinden alsik bijjebleef?
heid onze medewerking weigeren en er

Hetantwoord op die vraagstaatop deslot-

dwarstegen in gaan,hardnekkig,kogpig, bladzijdevan M#n huis is nergens meer.

bijiederegelegenheid'(p.1*).De llefde Brigitteisdedochtervandejonggestorven
vandegeëmigreerdeniet-joodseHollander vroegere geliefde,Barbara(in Tussen tuin
voordeaan deconcentratiekampen netont- enwereldheetzeBérénice)enzijmaakteen
snagteVerawordtdoorhetlatenteantise- film overdeauteurenzijnboek.VoorBrimitlsme overschaduwd, zelfs in Amerika gitteheeftdeschrijverintenseenverjongende gevoelens van liefde,maar wegens het
metzijnnochtanssterkejoodselobby.
DatInIiefdesnaam alaaneen 7dedruktoe leeftijdsverschilook soms vadergevoelens.
is,heeftwellichttemaken metde vlotheid

Ook de andere al bekende personages uit

maarook ogpervlakkigheid,een Ameri- Tussentuin en wereld zijn erweer:devakaansTv-feujlleton waardig,waarmeedeze
rom an over mensen uit de Am erikaanse

der,demoeder,hetjeugdlief(Suzanne),de
jeugdvriend Roger,deeerstevrouw,Madeleine,enzelfsdekaterRobinson.Zoalszijn

middleclassgeschreven is.Alle sjablonen
zijn aanwezig:echtscheiding,alcoholisme, vorigboek isook diteen mengvorm waarin
lesbianisme, psychologische dooddoeners,

religieuze vluchtroutes(boeddhisme in dit
geval),enz.Alsdehoofdfiguur,eenprofessorin creativewriting,deopmerkingmaakt

herinneringenvoorkomen,citaten,vermomdeallusies,zgn.'historischenotities',essay-

istischestukjesoverhetuitzichtvandewereld die zich waanzinnig in de industrieel-

dathi
j doktersromansbijvoorbaat senti- technologische vooruitgang heeftgestort.
menteelen kitscherig had gevonden en daardoormetzorg had vermeden,maarzevoor-

Dewoedevan deauteurom devernietiging

taan metandereogenzou bekijken,dan is

vanhetnatuurlijk milieuwordtomgezetin
hevigemaarmachtelozewoorden.M#nhui
s

dendatzijnelgenromansdieetikettenzou-

Voordeauteurzijnstilte,schoonheid,echt-

waarop S.dezlekte,hetlijden en sterven

kelijk en hijcompenseert zi
jn relationele

schrijftterwi
jldiemethaareigenvriendin

schri
jveneneen hechterevorm tegeven.

dateenhandijeauteurstruukom tevermij- Ià nergens meer is een intimistisch boek.
den worden oqgeplakt.Maar de manier heid,afzondering blijkbaar levensnoodzaaan kanker van de vrouw van de prof been trouweoppasstereen relatie aanknoopt,
isweinigovertuigend voorwiezich Olga uit

problematiektelkensopnieuw doorzeuitte
W ie zich theoretisch wilverdiepen in het
soortautobiografische romansdatDe W is-

jftkandestudievanPaulVan
Turks/mf/herinnertofvoorwieHettra- pelaereschri
Suetendaellezen.Hijprobeertdaarin Tus-

nenmeervan E.Marain gelezen heeft.
J.G erits

sen tuin en wereldtesitueren binnen dever-
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schillende theorieën over het autobiografi-

schegenre.Zijn conclusieszijnminderverrassend dan menuitzijn degeli
jkeanalyse
hadkunnen verwachten:Tussen tuinen wereld iseen mengselvan autobiografieen ro-

manendehoofdpersoongelijktsterkop de

auteurmaarmagernietmeegddentificeerd
worden.M .i.biedtdeintertextualiteitstheorieeen beterkadervoordeanalysevan De
W ispelaeresromans dan de theorieën over

deautobiografische schriftuur.(Ziein dit
nummerook hetartikelvan VanSuetendael

overDeWispelare.)

J.Gerits

Hadewijch,Van liefdeen minne,Hertaald

doorM .Ortmanns,Lannoo,Tielt/Bussum,
1982,374 pp.,BF.750.

69,203)waaroverookvoordeleekinvoetnootenige uitleg gegeven had kunnen worden.W ie nogalstriktpoëtisch-technisch de
hertaling leest zal na een aantalgedichten
nietanderskunnen dan demetrischecadans

tehoren,watin deorijinelegedichtenniet
h
etjevalis.Ookzalh1JopmerkendatHadewllch in het Zevende gedicht b.v. niet
minder dan 56 x het woord 'nyeuw' ge-

bruikt,terwi
jlhetin dehertalingmaar22x

voorkomt.I.t.t.andere tekstsoorten treedt
in poëzieveelminderredundantieop,zodat
zo'n haastfrenetieke herhaling van eenzelf-

dewoordonjetwijfeldfunctioneelengeenszins franje ls.Het meeslepende van het
'nieuw'bijHadewijchmaaktindehertaling
laats voor een meer variërende afstande-

lljkheid.
Wieevenweldoordevoortreffelijkehertaling van M .Ortmannsertoeaangezetwordt

De grondtekstvoorde hertaling van Hade-

om Hadewi
jchin haaroorspronkeli
jkeforwi
jchs45strofischegedichten ishetin 1963 mulering te ontdekken, te doorvoelen,te
doorDr.L.Reypenss.j.ontdektemanus- doorgroeven,tebejrijpenzoverhetdrnietcriptuithetbegin van de 16deeeuw,datop
een aantalplaatsen dekritischeuitgave van
de 'StrophischeGedichten'doorDr.J.Van

mystlcus gegeven 1s, za1 in deze hertaling

Mierlos.
j.uit1942aanvult.Inzijninleiding
lichtDr.P.Mommaerss.
j.deverschillende

J.Gerits

eenjeschiktvertrekpunteneenbetrouwbaregldsvinden.

betekenissen van de centrale term 'M inne'

bijHadewijch toe.Eenkortegsychologi- JûrgMathes(Hrsg.),ProsadesJugendstils,
sche uiteenzetting van deverschlllende mo-

menten in Hadewijchsdynamischeminnebeleving,zoalsProf.N.DePaepe diebij

Reclam, Stuttgart, 1982, 4% pp-, DM .
16,80 geb./9,50 kart.

herhalingjeschetstheeft,zounietonnuttig Julendstiliseenbegrip,datin hetstijlplugeweestziln,evenals de vermelding datde

rallsmerond deeeuwwisseling we1een facet

fin'amors een m inder platonisch karakter

van deDuitsecultuur,evenwelnietdetotaliteit kenmerkt. Het is de Duitse variante
van een internationale beweging,die elders

had in de profane minnelyriek dan meestal
isbeweerd.Hertalingen vanauteursdieeenzelfdetaalgeschreven hebben,maarin een
vroeger taalstadium en in een erg van nu
verschillendehistorische,culturele en maat-

alsartnouveau,Artsand Crafts,Modern
Style of Nieuwe #unJ/ betiteld wordt. In

Duitsland heeftdeJuqendstilvooralin en
schappelijkecontext,makenhetdehuidiqe, rond Mûnchen geblomd. Het was slechts
niet-fllologischgeschooldelezergemakkellj- schijnbaar een reactie tegen de protserige
kerzich de teksteigen te maken.Dehertaling van M .Ortmanns mag zekergeslaagd
genoemd worden.De beoordeling van haar
moderne bewerking van de strofische gedichten,in dezeuitgave afgedruktnaastde
originele Middelnederlandse tekst,zalook

parvenucultuurvan de G*nderzeit,deeer-

alankelijk zijn van deverwachtingen van

sten (architectuur,meubilair,boekillustratie),tegenwoordiggeldthetookvoordeli-

de lezer.W ie de 'diepere waarde'van het

stedecenniavanhetkeizerrijk,infeiteech-

terdeesthetischesublimeringvan eenerj

elitairementaliteit,eencultusvan hetexqul-

se.Lange tijd werd hetbegrip alleen ge-

bruiktmetbetrekking totdeplastischekun-

leven(cf.p.15)wi1ervaren zalHadewi
jchs teraire uitdrukkingsvormen met de zelfde

strofischejedichtennaarbinnengekeerdle- kenmerken.Vindtmen detypische literaire
zen,vergelljkingsguntenzoekendmetdeei- Jugendstilwelvooralterugin lyrischekleingenaan-ofafwezlgeinnerlijkerealiteit.Wie

filologisch geschoold is,zalmisschien antwoorden zoeken en nietvinden op een crux

vormen,dantochook,zoalsdezereqresentatievebloemlezing illustreert,in kortepro-

zateksten.Meestalontbreekteeneqisch-ver-

alsdeonvertaalbareterm 'orewoet'(cf.p. halendelement,zijnhetimpressionlstischof
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symbolistisch getinte sfeerbeelden,geraffineerdedroomvoorstellingen volwekesensualiteit,kluwensvan exotischemotieven,tro-

lijn tussen kunstprakti
jk en maatschappi
j-

verandering,aldeze en nog veleandere aspecten wordeninhetmentalekrachtveld op-

pisch-weelderije landschappen metlianen jenomen.Verbijzonderd wordt dattijdsenalgen,deslerli
jkeboogvan een zwane- lmago in de analyse van individuele auhals,decoratieve dieren a1spauwen en 5amingo's, vlinders en libellen, ommuurde

parkeneninhetrietverscholenvijversinde

zomerhitte,waarogineenroerlozeroeiboot
onder een treurwllg etherische wezens in
wittegewaden degefilterdezonnestralen op

teurs:Zola,A. Holz, C.Alberti,W .Bölsche,aangevuld metde kunstdefinitorische
discussie van hetnaturalismealseshetische
oriëntering.In dezemonumentalestudiege-

schiedthetnaturalismeeindelijk rechtomdathetals een denkcesuur wordtopgevat

hun levensmoeë glimlach laten sqelen of die nietgdsoleerd a1s autonome expressie
hun langegolvende haren in hetsplegelwater bewonderen.De narcistische terugtocht
van het'ik'in eenesthetischebinnenruimte.
Alleauteursdie latermetanderwerk naam
en faam zouden verwerven,hebben korte

wordt gevierd maar als signaal, als overgangsmoment en motor van een andere
functiebestemming van de kunst in een

maatschappelijke contextde nietmeerde
scheidingmaarjuistdecausalesamenhang

tijdinditwatergezwommen:Stefan Geor- vankunstopvattinjenmaatschappijpraktijk
ge,Heinrich en ThomasM ann,Hofmanns- voorgoed (belvestlgt.
C.Tindemans
thal,HesseenRilke.Bijde39teksten(van
28auteurs)uitdejaren 1893-1913 werden
bokdeoorspronkelijkeornamentenmeeafJens Dittmar (Hrsg.), Thomas Bernhard.
gedrukt.
A.DeLoecker

Werkgeschichte, Suhrkamp, Frankfurt,
1981,318 pp.,DM .16.

Klaus Siblewski (Hrsg.),Martin Walser,

Suhrkamp,Frankfurt,1981,302 pp-,DM .
10.
periment. Schöpfung. Strategien östhe- Tr
augottKrischke(Hrsg.),odön vonHortischerLeqitimation im Naturall
bmus,C. vath,Suhrkamp,Frankfurt,1981,250 pp.,
Winter,Hmdelberg,1981.456 pp.,br.DM . DM
.8.
98/geb.DM .120.
rnhardshele oeuvre,in om heteven welVanuithetdenkenvanM .Foucault(defilo- Be
sofisch-esthetische'discours'alsepistemolo- ke behalve de dagbladvorm gepubliceerd,
staatlemma-achtig geannoteerd en bibliogisch object)onderneemtS.hetgrote.in- gr
afisch opgetekend, gelardeerd met fraghoudelijk en materieel,waagstuk de aanwe- ment
en, voorzien van korte kenmerking,
zigheidsdimensie van het naturalisme in aange
vuld metruimebibliografie,receptieDuitsland te reconstrueren. Literatuur

JuttaiKolkenbrock-Netz,Fabrikation.Ex-

historischingeraamd.M.Walserkrijgteen
wordtvoorop jeplaatstalseen ideologisch b
oeketessaysmee,monojrafietjesovertheproces en de dlverse hoofdstukken worden
ische of werkesthetlsche momenten,
(metM achereyenBourdieu alsmodelbou- mat
wersvan produktie-analytischestellingen en eveneensbibliografisch rijkomkaderd.Deelfde formule geldt voor Horvath, met
methoden)systematisch ingevuld metcon- z
meeraandachtnochtansvoordereceptiegecretevraaggegevensdiedantoteen kentheoretischresultaatworden gebracht.S.maakt

schiedenis.
C.Tindemans

gebruikvan dewijzewaaropE.Zolain de

Duitstaligediscussiewerd opgenomen waar-

bijhetdoorgaansvoorgehoudeninzichtdat

dezeintegratieniveauloosisgebeurd,onlel- Linguïstiek
dig wordtgemaakt.De analyse van dellteraire markt,de genrepoëtica,de oppositie
tussen vermarkting en culturatie,hetrealisme als merknaam, de adaptatie van de

F.H. van Eemeren en W .K.B. Koning

programma,deliteratuura1swetenschappe-

472.

(red.),Studiesovertaalhandelingen,Boom,
Franse opvatting in een afwijkend Duits Meppel/Amsterdam, 1981, 278 pp., BF.

lijkebodem voorpolitiekepraktijk,denatuurwetenschappelijke misverstanden, de HetwasJ.L.Austindieinzijnberoemdge-

positivistischeesthetica,debind-en scheids-

worden W illiam James Lectures in 1955
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enz.,zijndaarvandeklassiekevoorbeelden.
Doorhetuitspreken van dezinwordtdebe-

lofte gesteld,wordt het welkom-zijn een
feit.Hetzijn zinnen die de werkelijkheid

nietweerspiegelen.maardaarin daadwerke-

2000 Antwerpen,

lijkingrijpen,zoalseenhandelingdaariningrijpt.

*

Na introductie van de performatieven a1s

aparteklassevantaaluitingen(waarmeeaan

hettotdan toe binnen de taalfilosofie gel-

dendemonopolievan debeschrijvendezin
definitief een einde werd gemaakt) wees
Austin erechter op,nog in dezelfde reeks

voordrachten, dat vrijwel elke taaluiting
(ookdezgn.'constatief')eendergelijkeperformatieve dimensie bezit. De schijnbare
constatief 'Hetis vijf uur'kan ook een

Kcepoortbrug 4,

'handelende'componentin zich dragen:'lk
moetnu naarhuis'.
Daarmee kwam hetonderscheid nietlanger
te liggen tussen verschillende klassen van
zinnen,maar tussen diverse 'niveaus'binnen één en dezelfde taaluiting:hetconsta-

tieve niveau (voortaan de 'locutionaire

strekking'jenoemd),hetperformatieveniveau (de 'lllocutionaire strekking')en als
derde,nieuwe dimensie de 'perlocutionaire

strekking'),waarmee hetaspectvan inwerking op de aangesprokene (overtuigd worden,gehoorzamen,enz.)wordtaangeduid.
Het is dit hele complex van factoren dat
meespeeltin determ 'taalhandeling'.
Hetonderzoekendetheorievorming rondal
deze aspecten van het concrete taalgebruik
heeft inmiddels een grote ontwikkeling
doorgemaakt.Van die ontwikkelingwilde-

zebundeldehoofdlijnen schetsen,aan de

een unieke collectie boeken over architectuur, kunst, poezie, literatuur in een uniek kader

bepaalde stand van zaken zelfbewerkstelligen. 'Ik beloof...', 'Ik heet U welkom',

alle dagen van 11 tot 18u . - 's maandags gesloten

duid(wathetgevalisbijconstaterendezlnnen ofconstatieven),maarzinnen dieeen

(Kruispunt Lge Koepoortstraat, Klapdorp, Minderbroedersrui, St .-Paulusstraat)

tel. 031/34 35 12

'

BOEKENHUIS

weesophetbestaanvaneensyecialeklasse
vanzinnenofuitdrukkingend1ehi
jqerformatieven noemde:zinnen waarmee nleteen
stand vanzakenin dewereld wordtaanle-

handvan eentientalartikelen diedaarin een
markante rolhebben gespeeld.NaastAus-

tin,vanwietweeartikelenzijnopgenomen,
neemt vooral John Searle, wiens boek
Speech Acts (Taalhandelingen)alenigetijd
geleden in het Nederlands werd vertaald

(Aula 592),daarbijmetdrie artikelen een
belangrijke plaats in.Verder zijn teksten
opgenomen van T. Cohen, R.N. Gaines,
H.P.Crice,P.F.Strawson en D.W under-

lich.Mededankzijdezeerheldereinleiding
van van Eemeren en Koning voldoet deze

bundeldanookopuitstekendewijzeaande
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jking metverwante structuurvoorbeelden
opzet:hetiseenvoortreffelijkoverzichtge- li
wordenvandebelangrijksteontwikkelingen kan hijtotde verduidelijking komen van
in hetonderzoek naar de taalhandelingen watShakespeareblijkbaaralsrelatietussen
gedurendedeafgelopen25jaar,waarinzeer inhoud en vorm heeftvoorgestaan.Nietenduidelijk naarvoren komtwelke vooruit- kelkan hijhiermeevraaltekensjlaatsen

gang erisgeboekt,maarook welkeproble- achterdeconventionele edltie-technlek van
men,vooralop hetgebied van de 'perlocu- Shakespeareswerkin vijfbedrijven,beslist

tie',nogonopgelostzijngebleven.

GerGroot

integenspraaktotdienseigen suqgestieen
praktijk;vooralookweethijgeldlgtemaken datdeschakelregeling van de consecutieve scenesvoorde opvoering en de inter-

pretatiepraktijk van de acteursdwingende

voordelen biedt. Symmetrie, iexibiliteit,
multipliciteit,sequentialiteit,termen die S.
met preciesheid verantwoordt en hanteert,
K.Pahlen,Das Grosse HeyneOpern Lexi- zullen dan ook in hetShakqspearologische
kon, Heyne Verlag, M ûnchen, 1981, 659 jargongdntegreerdworden.
pp.,DM .12,80.
C.Tindemans

M uziek

Nieuwevervolledigdeuitgavevaneennuttij

opera-lexicon.Zo'nvijlonderd werken u1t
hetrepertoire(ookhedendaags)wordenper

càmponist (alfabetisch jerangschikt) besproken.Voordebelanjrllkstewerkengaat
de S.de ontstaansgeschledenis,hetlibretto,
de muziek en de bezetting na. Minder

Richard P.W heeler, Shakespeare's DeveIopmentand the Problem Comedies. Turn
and Counter-Turn,University ofCalifornia
Press,Berkeley/London, 1981,229 pp.,Q
12.

Kenneth Muir& Stanley Wells(eds),Ascts of Shakespeare'
s Problem Plays,
belanjrijkeofminderbekendewerkenwor- pe
Cambridge UP,Cambridge,1982,153 pp.,

den 1*s beknopter jesitueerd.Voor de hcQ 17,50/pb Q 5,50.
doorsnee-operagangerls het een bruikbaar
werk; de meer gespecialiseerde lezer ont-

De Problem Plays zijn volgensS.gekenbeerteenpaarhulpmiddelen(zoalsb.v.een merktdooreen dramaturgischebeweeglijkbeknoptebibliografie),en za1dedrastische heidmetuitzonderlijkecomplexiteitop baselectie betreuren (Rossinib.
v.komt aan sisvan simpeleritmischeoppositieszoalsatbod meteen zestalwerken,waarvan slechts

tractieen afkeer,eenheid en scheiding,lief-

deBarbieruitvoerigbesprokenwordt).

deengezag.Dezepolariteitenspeurthijop
ineenintenselectuurwaarbijhijdeaanzet

Ericde Kuyper

totdezecompositiemethode alin devroege
comediesmerkt.Psychoanalytischehoudin-

Theater

gen,aldan nietop Freudteruggrijyend,leveren hetanalytische instrumentarlum wat

vrijdoorlopendinonenigheidresulteertmet

bestaande interpretaties. De winstzit m-i.
vooralin de doorgaande proces-interpreta-

JamesE.Hirsh,The Structureof Shakes- tiedie,voorheteersttochopdezewijze,het

pearean Scenes,YaleUP,New Haven/London,1981,230 pp.,Q 12,60.

totale oeuvre in onderlinge evolutiesamenhang plaatsten methodisch weigert stil te

In de structureledramaturgieishetgebrui-

staanbijhetisoleerbarebetekenisgeheelvan
e1k afzonderli
jk drama;het verruimt de
kenbaarheid van Shakespeare grotelijks,

keli
jkaandeterm 'scene'debetekenistoete

kennen van de periode waarin geen veranderingin desamenstellingvandepersonagegroep optreedt.DatachtS.terechttoch we1
te algemeen om er de diversiteit en complexiteitvan de denkbare varianten mee te

ooka1sdeintrinsiekegaal eidvan elk werk

daardoor lijktaangetast.DeAspects zi
jn
eenbloemlezinguitdebelangrijksteopstellenuitShakespeareSurvey,eenrijkestapel
die detailverduidelijking, structuuranalyse

karakteriseren.En dusheefthijeen syste- en opvoeringsinterpretatie bevat met o-m .
matischeanalyse van de scene bijShakes- een samplevan recensiesdoorShakespearepeare aangevat;vanuit de classificatie op
basisvan hun binnenstructuuren de verge-

ologen geschreven tussen 1953en 1976.
C.Tindemans
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MarjorieGarber,ComingofAgeinSAlkel- redenen)van deongelijkheidtussen deTu-

peare,Methuen,London,1981,248 pp.,Q
12,50.

dor-en deStuart-cultuuridee.
C.Tindemans

Nietalleen isde titelalluderend op MargaexanderLeggatt,Ben Jonson.Nl
à Vùion
ret Mead!S.neemt ook antroqologische Al
à Art,M ethuen,London, 1981,3*
naast soclologische en psychologlsche ele- and :l
menten overom daarmeeovergangsriten en pp-,Q 16.
volwassenwordingspatronen in Shakespearesteksten teonderscheiden en te ontleden. TerwijlertekenenzijndatB.Jonsoninhet
idige Britse theater aan een nieuwe aanSpecialeaandachtvaltopdegroepsyroces- hu
da
senvandepersonagesendeveranderlnjsas- chttoeis,plaatstS.indezeglobalestudie
pectenop grond van persoonscrisisalslndi- dedramaschrijvervoorop.Hetishem niet
catie van een ontwikkeling in zelf-bewust- begonnen om het preciseren van thematizi
jn diedramatische karakterstoestaatals scheofformelekenmerken maarom hetbeparadigmata van de menselijke natuur klemtonen van deessentiëleeenheid van een
gdnterpreteerd teworden.Alsspecifieke1e- uitgebreid oeuvre,uitgestald in een variëteit
venskruispunten onderzoekt S. de losbin- van vormen.Raken daardoorafen toe de
ding van de oudersofde levensgroep,het tijdslijnenwatdoorelkaar,danwordtprinbenoemen van personen alssignalen van in- cipieeltoch de identiteitvan hetindividuele
dividuele status, het verwerven van taal, werkopgegevenom reli
ëftejevenopwatze
seksuelebasistoestanden en hunveranderin- onderling samenbindt.Dewlnstisdatzo te
gen,deattitudetegenover dood en sterven. voorschijn komen JonsonsethischeopvatC.Tindemans tingen overdeidentiteitvan een moreelgoe-

detijdgenooteneen'goed'auteur,zijnverGary Schmidgall, Shakespeare and the
Courly Aesthetic, University of California
Press, Berkeley/London, 1981, 299 pp.,
Q17.

Bij de niet ongebruikelijke hulpeloosheid

van de Shakespeare-kennersaan dienslaatstewerken vastecriteriatehechten,zo com-

achting voor het doorsneepubliek, het
levenslangeconflicttusseneen moralistische
hang en een creatieve dynamiek. Aangetoond kan eveneensdepermanente dramaturgievan de spanning alsinstrumentvoor
decoherentievan een oeuvre.S.heftdetegenstellingen nietop,schakeltdemoraliserende levensroeping niet uit. onderwaar-

deertgeenszinsde afwijzendehoudingt-o.
plex,heterogeen en schijnbaarinstabielals de actualiteit,beklemtoontdaarentegen de
zezijnquacomyositieenstructuur,verbeel- creativiteit, verontschuldigt hem over de
dingswereld en lnterpretatieveelheid,waagt eeuwen heen voordedoem geen ShakespeaS.hiereen poging althanséén elementcon- retezijngeweestenweethem zozelfstandig
sequentna te gaan datmogelijk een be- temaken en onverwisselbaaralseen van de
standdeelvan een no! niet definitiefant- waarlijkgroteauteursuithetwerelddrama.
C.Tindemans
woordkanworden.Hl
jsteltdatdetroonsbestijgingvan JamesI(1603)endedaarop
inzettende veranderde hofesthetica (in het
protocolbeslist,maar ook in de eigen cul- JonasBarish,TheAntitheatricalPrejudice,
tuuropvatting en -praktijk)een beslissende University of California Press, Berkeinvloed op Shakespeare heeft uitgeoefend. ley/London,1981,499 pp.,Q 14,75.

HetcentralebewijsstukvormtTheTempest
waarvan S.trachtaan tetonen datderaadselachtige figuurontwerpen beslistnietzonder,wellichttoch binnen deeigen hofkunst
verklaarbaar worden,zowelwat de struc-

Bijallegelegenheid om dezestudieeenhis-

torische exyloratie van de publieke of
groepssgeciflekeafkeervan hettheaterte
achten,lshetuitgangspunttoch veeleereen

tuurvanhandelinjenpersonagesbetreftals fenomenologischevaststelling datdemensedeopvallendyolitlekedimensiedieteksten lijkespeciesopverrassendzowelintenseals
karaktersbezltten.Alsdeze stelling correct

constante wijze argwanend en afwijzend
is(endevakinternediscussievechtdezebe- staat t-o.de impersonatie, het aannemen
wijsvoering beslist aan) dan ontstaan er van een wisselidentiteit.Aangezien ditprin-

meteen ook consequenties en wordtnieuw

cipe evidentde essentie van hettheaterspel

onderzoeknoodzakeli
jknaardeaard(ende uitmaakt,is de concentratie van dit wan-
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trouwen in eijen menselijke aspiratie én wing op, achter en boven het speelvlak
vermogen begrljpelijkenverklaarbaar.Natuurlijkheeftdealternativiteitvanhettheatert.o.denormativiteitvan hetdagelijkse
leven diversemachtsgroepen(religieuzezowelalspolitieke)geregeldinhetgeweergebracht,maar de leidraad van deze studie
stelt veeleer dat de verwerping essentieel
zelfverweervan de mensis,een terugdeinzenvoordekrachtvan eigenverbeelding,de
angstdewereld nietmeerin vertrouwdepa-

tronen terug te vinden.Hetfenomeen (in

censuurgolven nategaan,in populaire versiesvan delossemoraalvanhettheatervolk-

waardoormechanischedecortechniekenzich

grondig wijzigen (b.
v.gasbelichting).Professionalisering wordtthansmogelijk,nieuweproduktieprocédéseveneens,watmeteen
enige weerslag heeft op de evonomische en
esthetische verbeelding en thematiek en de
bestaansbasis van gezelschap en schouwburg.W aarikzelflieverde samenhang van
evolutieen vernieuwing synthetisch aantref,

blijftdehierjeprefereerdeportretbehandeling van indivlduelevaklui-kunstenaarsver-

rassend maarboeiend.Binnen dealbijal
beperkte vakliteratuur is dit een degelijk

j
ebestendigd)wordtsterkereenantrogolo- werk datkennisuitbreidtel inzichtverangischeeigenschap,metmeerernsten dlepte
dert.

teonderzoekendangebruikelijkofdedoor-

C.Tindemans
gaans pathetische zelfverdediging suggereert.ln laatsteinstantie weetS.overigens
aanvaardbaarte maken dathettheaterzelf
metenigegraagtehetvooroordeelconstruc- Ann Jennalie Cook, The Privileged Play-

tlefvertroetelt,om zowelalsbuitenbèentje goersofShakespeare'sLondon,1576-1642,
dan alsverboden vruchtdeattractiviteitvan
hetgevreesdeuitte buiten.
C.Tindemans

Princeton UP, Princeton/London, 1981,

316 pp.,$ 26.
Dooreen bewonderenswaardige reconstruc-

tie uitde rechtstreekse,waarvan vele vrij
SybilRosenfeld, Georgian Scene Painters
and Scene Painting, Cambridge UP,Cambridge,1981,206 pp.,229,50.

onbekendebronnen waagt S.de thesisdat
hetpubliek van deLondense schouwburgen

uitShakespeareslevenstijdnietuitdesobere

middenklasse stamde,geen arbeidersbevat-

Bijallepersoonlijkebehoefteom kunsttheo- te,maargrotendeelsvoortkwam uitwatzij
rie en theaterconceptin elkaar te laten opgaan om de precieze mechanismen van de
structurele evolutie van het theaterte achterhalen en te formuleren a1s fasen binnen
eenmeeruniverseleeigenwettigheid,behoud
ik alle respectvoordemoeizame documentatie die de actuele momenten '
uit een be-

paalde periode samenlegt, toegankeli
jk

maakt en een eerste status quaestionis
waagt.In ditsoorthandwerk isS.een pionierend voorbeeld.ln deze zoveelste studie

de 'privileged'noemt,een losse term voor
de scholars,de clerici,de advocaten en de

ri
jkelekendiedearistocratiepoogden bin-

nen tedrinqen.Zijalleen hadden een voldoendeoplelding,devri
jeti
jd,enhetgeld.
Doordemografischeanalysesteltzedateen

!eregeldeaanwezigheid van 5e/a van deze
l
leden 50% van hetpubliek jarandeerde.
De dispositie en de inrichtlng van de
schouwburgen vormen verdere argumentatie;allusiesen aanspreekmomenten voorde

og hetdomein van dedecoratievetheater- bijzondereleefsfeervan dezegroep maken
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